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åren 2011 skrev vi vår uppsats vid Företagsekonomiska Institutionen, 

Ekonomihögskolan, Lunds Universitet. Arbetet med denna studie har varit 

intensivt och lärorikt. Det har varit en utmaning att studera verksamhetsidéer i 

ishockeyföreningar utifrån ett nytt angreppssätt och vi har dragit slutsatser som väcker 

framtida intresse hos idrottsföreningar. 

 

Vi vill passa på att tacka alla som gjort vår studie möjlig att genomföra. Först och främst vill 

vi tacka samtliga respondenter för er tid och öppenhet gentemot oss under en tid då ni hade 

mycket att göra. Därför tackar vi Mats Ahdrian, Mats Aspemo, Per Bengtsson, Peter Hedlund, 

Lars Håkansson, Anette Sommar och Anders Östling. 
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till vi kunnat genomföra vår studie: Folkes Biluthyrning för Ford Fiestan, Sociologiska 

Institutionen för lån av grupprum 140, Café Athén för bidraget av massor med kaffe samt 

Hans Andersson i Göteborg för lånet av färdmedel 
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handledningsstöd under studien. 
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Sammanfattning 
Titel: Från ideell till kommersiell, en studie av ishockeyföreningars 

verksamhetsidé 

Kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå 15 högskolepoäng 

Fem nyckelord: Ishockey, Strategiskt arbete, Verksamhetsidé, Ideell förening, 

Egenskaper, Händelsestyrda 

Seminariedag: 31 Maj, 2011, Lunds Universitet  

Författare: Richard Andersson, Thomas Brcic, Anders Olsson 

Handledare: Christine Blomqvist 

Syfte: Syftet med vår studie är att studera hur ishockeyföreningars 

strategiska arbete stödjer deras verksamhetsidé. Därför vill vi 

studera hur ishockeyföreningars verksamhetsidé vuxit fram. 

Avslutningsvis vill vi identifiera svårigheter som föreligger 

strategiskt arbete i ishockeyföreningar.  

Arbetsprocessen: Utifrån en abduktiv och kvalitativ ansats har vi genomfört en 

fallstudie av fyra stycken ishockeyföreningar. Vi har genomfört 

sju intervjuer som låg till grund för vår innehållsanalys.  

Empiri: Vi har genomfört intervjuer med klubbdirektör/VD i de fyra 

föreningarna. Vi har dessutom utfört intervjuer med 

ekonomicheferna i Frölunda HC, Leksands IF och Rögle BK. 

Teoretiska perspektiv: Utifrån vårt syfte valde vi affärsidésynsättet av Bruzelius och 

Skärvad (2004). Utifrån vårt empiriska material valde vi att 

kompletterade med teorier rörande ideella organisationer, 

bolagsstyrning och krishantering. 

Slutsats: Vår generella slutsats visar att det strategiska arbetet hos 

ishockeyföreningar sker i varierande omfattning. Utifrån olika 

komponenter och faktorer hos ishockeyföreningarna har vi 

identifierat egenskaper i organisationen som stödde respektive 

hämmade deras verksamhetsidé. Avslutningsvis har vi utmanat 

och utvecklat teorin beträffade verksamhetsidéer utifrån 

ishockeyföreningars perspektiv.  



	  

	  

Abstract 
Title: From non-profit to commercial organization, a study of business 

ideas in ice hockey clubs 

Subject: FEKK01, Bachelor thesis, Business Administration, 15 Credits 

Five Keywords: Ice hockey, Strategic work, Business idea, Non-profit 

organizations, Traits, Ad-hoc. 

Seminar date: 31th of May 2011. Lund University 

Authors: Richard Andersson, Thomas Brcic, Anders Olsson 

Purpose: The purpose of our study is to identify how ice hockey clubs 

strategic work supports their business idea and how this idea has 

developed. Finally we would like to identify potential holdbacks in 

the way of succeeding in their strategic work. 

Methodology: We have done an abductive approach of qualitative case studies 

with representatives from each club. We have conducted seven 

semi-structured interviews as a basis for our analysis. 

Empirical foundations: We conducted interviews with four CEO’s within selected clubs 

and CFO’s within Frölunda HC, Leksands IF and Rögle BK.  

Theoretical perspective: We chose to apply the business idea model by Bruzelius and 

Skärvad (2004) together with studies about non-profit 

organizations, corporate governance and crisis management as a 

way of supplementing the theoretical framework.  

Conclusion: Our general conclusion is that strategic work within ice clubs is of 

varying kind. We have, based on components and supporting 

factors in the business idea model, identified attributes, which 

supported and not supported the business ideas in ice hockey clubs. 

Finally we have challenged and developed the theory concerning 

business ideas from the perspective of a hockey clubs.
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1	  Inledning	  
I detta inledande kapitel presenterar vi bakgrunden till vår studie och relevansen av att 

studera hur ishockeyföreningar växt från ideell företeelse till en mer professionell karaktär. 

Därefter följer problemdiskussion där vi belyser forskningsläget och hur vi valt att 

positionera vår studie. Detta leder till syfte och forskningsfråga, samt vad vi ämnar bidra 

med. Slutligen belyser vi tidigare studier och illustrerar studiens disposition med hjälp av en 

modell. 

1.1	  Bakgrund	  –	  Den	  ideella	  föreningen 
”Affärer är som sport och sport är som affärer. Det finns potential och det finns flera 

sidoverksamheter som man kan utveckla”, (Stenbeck, 2011).  

 

På detta vis uttalade sig Hugo Stenbecks tidigare i år efter att han köpt in sig i ishockeylaget 

Malmö Redhawks. Ett par veckor tidigare kunde vi i Sveriges radio även höra följande: 

 

”Fredrik Andersson har lagt ned ett stort jobb, hela tiden varit lojal mot föreningen. Men vi 

jobbar i en värld där det är resultat som styr och därför har vi valt att göra det här, säger 

klubbens nytillträdde general manager Markus Näslund när han delger att Fredrik, Modo 

Hockeys sportchef, fått sparken”. (Sveriges Radio, 2011) 

 

Idag förknippas svensk hockey med affärer likt ett företags där det är marknadspotential och 

resultat som styr i allt större utsträckning. Svensk hockey har således genomgått stora 

förändringar under sin blott hundraåriga historia. Från att endast ha utövats av glada amatörer 

finns idag ett seriesystem med allt ifrån professionella serier där utövarna är heltidsproffs till 

korp-, veteran- och ungdomsserier. (Svenska Dagbladet, 2011) 

 

Resan från folkrörelsens intåg under slutet av 1800-talet till idag startar i en tid då olika 

ideella organisationsformer runt om i samhället formaliseras. Fackföreningar, 

nykterhetsförbund och frikyrkorörelser etablerar strukturer baserade på val och tydligare 

ledningsförhållande. Detta kom sedermera att ligga till grund för folkrörelsemodellen baserad 

på representativ demokrati och förbundsstruktur. Sverige lånar under den här tiden in 

modeller från främst England och Tyskland vilka kom att prägla hur människor väljer att 

organiserar sig utanför arbetet. (Voluntaris – Ideella Strategier, 2011) Den ideella föreningen 

uppstår på grund av att likasinnade har intresse att dela och utöva gemensamma aktiviteter.  
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Genom folkrörelsemodellen och organisationsformen Ideell förening kan personer runt om i 

samhället agera jämlikt i syfte att utöva och stärka sitt individuella intresse. Ur ett större 

perspektiv användes föreningar också för att engagera ungdomar under 1950-talet och skapa 

tillhörighet för dessa (Svenska Dagbladet, 2011). 

 

Ett viktigt steg mot en professionellare struktur sker när förbudet att amatörer inte får tjäna 

pengar för att utöva idrott avskaffas i slutet på 1960-talet. Här skapas på sikt möjligheten att 

ha heltidsanställda idrottsutövare inom ramen för den ideella föreningen. (Peterson, 2002) 

Under 1970-talet ökar intresset för arenaidrott i Sverige till följd av en allt större 

mediebevakning. Denna bevakning startade i samband med televisionens intåg i svenska hem 

under 1950-talet. Anledningen till att det massmediala intresset för arenaidrott ökar under 

1970-talet är för att företag såg fördelar av synas i samband med idrottsevenemang. (Svenska 

Dagbladet, 2011) 

 

Vidare skedde under 1970-talet en rad förändringar som fått stor påverkan för hur den ideella 

föreningsformen kom att utvecklas. Sänkta bidrag och medlemsstöd ställer krav på föreningar 

att blicka mot externa partners för att hitta ekonomiska alternativ som gör det möjligt att 

bedriva verksamheten. Därför blir idrottsföreningar mer beroende av de företag som ser 

intresse av att synas tillsammans med idrottsevenemang. För att öka underhållningsvärdet av 

svensk ishockey väljer Svenska Ishockeyförbundet att säsongen 1975/76 slå ihop landets två 

högsta Division 1-serier till en gemensam nationell serie vid namn Elitserien. (Fahlén, 2006) 

Den nya strukturen ökar intresset och tillmötesgår svensk hockeys intressenter som 

därigenom vidgade sin exponeringsförmåga nationellt. (Svenska Dagbladet, 2011) 

 

Med åren har organisationsformen ideell förening blivit mer formaliserad. Den nuvarande 

definitionen har den lagligt baserade ekonomisk förening som förebild. Den stora skillnaden 

mellan de båda är syftet, där ideella föreningen har ett ideellt ändamål. Ett sådant kan vara 

religiöst, välgörande, vetenskapligt eller politiskt. I regel räknas här alla syften, som inte är att 

främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Dock råder viss oklarhet kopplat till den ideella 

föreningens utformning, då denna inte är baserad på någon lagstiftning särskiljande för de 

ideella föreningarna är att de varken är momspliktiga eller pliktskyldiga att registrera sig hos 

skatteverket för att erhålla ett organisationsnummer. (Skatteverket: Ideella Föreningar, 2011)  
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Idag ser vi att bilden av ideell förening är mångfasetterad. Alla svenska ishockeyföreningar, 

förutom två stycken, bedriver fortfarande hela sin verksamhet i ideell regi. Växjö Lakers och 

Malmö Redhawks är de två föreningarna som har valt att bolagisera sin elitverksamhet. 

(Sydsvenskan, 2010 & Sveriges Radio, 2008) Dock finns det en stor skillnad mellan de 

ishockeyföreningar som bedriver elitverksamhet och har en omsättning mellan 50 och 150 

miljoner kronor och de som enbart avser erbjuda ungdomar möjligheten att utöva sporten 

ishockey.  

 

En förening med elitambitioner måste leverera resultat, sportsliga som ekonomiska, för att 

överleva. Uteblivna resultat kan få stora konsekvenser för en förening med höga ambitioner 

(Idrottens Affärer, 2011). Därmed uppstår olika villkor för fortlevnad för en elitförening 

relativt en mer amatörmässig förening. Båda är i behov av externa intressenters kapital men 

föreningen med elitambitioner måste leverera resultat i större utsträckning för att dess partners 

ska fortsätta att finansiera dess verksamhet.  

1.2	  Problemdiskussion	  –	  Från	  ideell	  till	  kommersiell	  
Malmö Redhawks tidigare klubbdirektör Magnus Sallbring sa följande i november 2009, “Vi 

ska bygga Europas finaste hockeyklubb, Vi kommer inte att vara där i morgon men alla steg 

vi tar ska understödja det målet. Om vi så ska krypa fram”. (Sydsvenskan, 2009) 

 

Citatet är bara ett av många som belyser vad vi nämnt ovan, att svenska ishockeyföreningar 

blivit allt mer resultatorienterade under de senaste åren. Utebliven framgång leder till att 

tränare sparkas och spelare får se sig om efter nya arbetsgivare i allt snabbare takt. Det räcker 

inte längre att vara bäst i Sverige utan målen är nu mycket högre ställda. Den tidigare ideella 

föreningen har nu flyttat fram positionerna och utvecklats till att liknas vid ett företag. 

 

Det	  stormiga	  90-‐talet	  

Svenska ishockeyföreningar på elitnivå har förändrats under de senaste 15 åren. Sedan 

Bosmandomen trädde i kraft under 1994 ökade rörligheten bland spelare mellan föreningar 

(Fahlén, J. 2006). Hopp om att uppnå sportsliga resultat ligger till grund för ökade satsningar. 

Spelartrupper förstärks med allt dyrare spelare vilka anses duktiga i hopp om att lyckas 

sportsligt. Många föreningar satsar för att uppnå kortsiktiga sportsliga framgångar vilket 

medför en situation då flera föreningar av olika anledning får problem med ekonomin under 

slutet av 1990-talet. (Sydsvenskan, 2011) 
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Föreningarnas dåliga ekonomi under slutet av 1990-talet bidrog till att det från och med 

säsongen 2003/04 ställs krav på en elitlicens för alla klubbar i Elitserien och Allsvenskan. 

Elitlicensen innebär att Svenska ishockey förbundet kräver att elitklubbarna ska uppfylla vissa 

krav på redovisning, ekonomiskt resultat samt ungdomsverksamhet för fortlevnad. Därtill ska 

deras arena uppfylla viss standard. Alla föreningar måste ha ett positivt eget kapitala vid 

årsbokslut, för att få spela vidare i Sveriges professionella serier under nästkommande säsong. 

(Svenska Hockeyförbundet, 2004)  

 

Konsten	  att	  se	  om	  sin	  ”lada”	  

Från slutet av 1990-talet och fram till idag har utvecklingen gott mycket fort. Vissa föreningar 

har förutsett att konkurrensen skulle hårdna beträffande publik och sponsorer. Därför rustade 

de sig inför framtiden genom att öka sina intjäningsmöjligheter. Föreningar som HV 71 och 

Färjestads BK var de första i Sverige att se om sin “islada” för att stå sig i konkurrensen 

gentemot övriga elitföreningar i Sverige. Dessa föreningar ansåg att deras kostym blivit för 

trång och gammalmodig, de genomförde därför stora ombyggnationer av sina ishallar till att 

bli arenor. Motivet till denna förändring var att öka upplevelsen kring hockeyn för att 

därigenom kunna locka en större publik. Nya arenor som Kinnarps Arena och Löfbergs Lila 

Arena skulle öka möjligheterna att tjäna pengar. (HV71 2004, & Skatteverket.se, 20111) 

 

Samtidigt genererade de nya arenorna också möjligheterna för kringarrangemang som 

försäljning av mat och dryck, möjligheten att erbjuda konferensutrymme samt arrangera 

konserter och mässor. (Löfbergs Lila Arena, 2011). Detta har i sin tur resulterat i att andra 

föreningar har blivit tvingade att möta denna ökade konkurrensen för att kunna befästa sin 

position som en förening med absoluta elitnivåambitioner. Ett resultat av detta är att alla 

föreningar i högsta serien förutom Frölunda HC, Djurgårdens IF och AIK byggt eller 

moderniserat sina arenor för öka intäkterna i samband med ishockeymatcher. (Hockeyligan, 

2011) 

 

Under åren från mitten av 1990-talet och fram till idag har det även skett en kraftig förändring 

i det svenska seriesystemet. Idag spelas det 55 matcher i Elitseriens grundserie gentemot 40 i 

mitten av 1990-talet (Hockeyligan, 2010). Det har medfört att kraven på vad föreningarna 

erbjuder publiken och sponsorer har ökat. Vidare har spelarlöner ökat och en toppspelare kan 

idag tjäna 300 000 sek i månaden. (Expressen, 2010)  

	  



	  

	   5	  

Att	  hushålla	  med	  knappa	  resurser	  

En högre omsättning medför också större risker. De höga kostnader som föreningarna tagit på 

sig i samband med byggandet av egna arenor och allt större organisationer måste täckas via 

intäkter från den dagliga verksamheten. Dåliga sportsliga resultat, vilket kan resultera i att 

laget degraderas från Elitserien, kan därför få katastrofala konsekvenser. Detta medför 

inledningsvis att föreningen förlorar de centrala sponsorintäkterna på upp emot 25 miljoner 

kronor i form av tv-licenspengar. (Idrottens affärer, 2011) 

 

Dessa konsekvenser har bidragit till att svenska ishockeyföreningar fokuserar på de sportsliga 

målen, snarare än de ekonomiska. Detta är en oro som vissa anser på sikt kunna urholka 

underhållningsvärdet hos svensk ishockey. Om föreningar över en längre tid skulle åsidosätta 

de ekonomiska målen uppstår en situation då föreningarna själva förlorar makten över sina 

resurser. Färjestads BK:s tidigare ordförande Kjell Glennert påtalar lite skämtsamt i SVT 

Sport att ett oaktsamt ekonomiskt agerande till slut skulle genera en situation då det är banken 

som får ta ut laget. (Sveriges Television, 2011) 

  

Omsättningen bland föreningarna har stigit i samma takt som förändringarna vi har beskrivit 

ovan. Detta har inneburit att vissa föreningarna i Elitserien idag omsätter över 100 miljoner 

kronor. Färjestads BK hade säsongen 1997/98 en omsättning på 39 miljoner, 2001 stod den 

nya arenan klar och säsongen 2007 omsatte klubben 128 miljoner. (Färjestads BK, 2011) Det 

råder alltså ingen större tvekan om att idrottsföreningar på elitnivå i allt större utsträckning 

börjar liknas vid större företag. 

 

Citat som “vi skall fastställa en helt ny affärs och utvecklingsplan” (Växjö Lakers, 2011) och 

“Långsiktigt måste vi stärka föreningens kapitalbas och årliga intjäningsförmåga”, (Rögle 

BK, 2011) förstärker känsla över hur ishockeyföreningarna har utvecklats och förändrats. 

Från ideell till avlönad, från amatörmässig till professionell, från icke kommersiell till 

kommersiell och så vidare. Vi har kunnat urskilja hur föreningarnas verksamhetsidé har 

förändrats när deras erbjudande har utökats. Vi borde därför rimligtvis anta att föreningarna, 

likt företag, borde ha arbetat medvetet och lagt ner mycket energi med att utforma sina 

verksamhetsidéer. 
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Bruzelius och Skärvad (2004) beskriver hur många företag, både större men även mindre, har 

en klar verksamhetsidé, tydliga mål samt en välformulerad vision redan från start. 

Anledningen till detta är att tydliggöra organisationens uppgift med hjälp av dessa begrepp. 

För att skapa underlag till att genomföra och uppnå sin verksamhetsidé, sina mål och vision 

utformar man sedan det strategiska arbetet för hela organisationen. 

  

Vi kan därför fråga oss hur självklart det strategiska arbetet i ishockeyföreningar är. Dessa 

föreningar som har sin grund i den ideella formen har växt snabbt; utökat erbjudandet, höjt 

omsättningen, skapat en större organisation, vilket lett till mer specifika resultatkrav som 

följd. Således formas föreningarnas verksamhetsidé efter hand som kravet på erbjudandet och 

kravet från marknaden förändrats. Detta har således inneburit stora utmaningar och ställer helt 

nya krav på organisationen då verksamheten inte från början varit rustad för detta arbete. En 

sådan situation kan vara nog så problematiskt i företagsvärlden, vilken vi antar har större 

erfarenhet och kompetens av liknande situationer.  

1.3	  Syfte	  
Syftet	  med	  vår	  studie	  är	  att	  studera	  hur	  ishockeyföreningars	  verksamhetsidé	  vuxit	  fram.	  

Vidare	   vill	   vi	   studera	   hur	   ishockeyföreningars	   strategiska	   arbete	   stödjer	   deras	  

verksamhetsidé.	   Avslutningsvis	   vill	   vi	   identifiera	   vilka	   svårigheter	   som	   föreligger	  

strategiskt	  arbete	  i	  ishockeyföreningar.	  	  

1.4	  Frågeställning	  
	  

o Hur har ishockeyföreningars verksamhetsidé vuxit fram? 
o Vilka egenskaper påvisar föreningar som stödjer alternativt hämmar verksamhetsidén? 

o Vilka svårigheter finns för strategiskt arbete i ishockeyföreningar?	  

1.5	  Tidigare	  studier	  
Det finns få studier gjorda berörande ishockeyföreningar och strategiskt arbete. Vi har inte 

funnit någon som berör vårt ämnesval, föreningarnas verksamhetsidé. De flesta tidigare 

uppsatser berör ekonomistyrning inom idrottsföreningar såsom en D- uppsats ifrån 

Linköpings Universitet (Helber & Jensen, 2004). Ytterligare uppsatser inom ämnet berör 

utövarnas uppfattning av föreningars ekonomistyrning (Lönnerö, 2005), hur ishockeyklubbar 

investerar för att nå sportsliga framgångar (Eliacik, Gustafsson, Persson & Suomela, 2007). 

Närmst denna studie kommer en uppsats om hur strategibegreppet tillämpas inom 

idrottsklubbar (Andrén & Lyyski, 2006). Vi anser därför att detta är ett område som inte 

studerats grundligt och är därmed relevant för denna uppsats och eventuellt ytterligare studier.  
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1.6	  Disposition 

	  
Fig, 1.6 Disposition 
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2	  Arbetsprocess	  
I detta avsnitt redogör vi för vårt tillvägagångssätt och vilka avvägningar som gjorts för att 

besvara uppsatsens syfte. Vi inleder med att beskriva bakgrunden till ämnesvalet, vilka 

vetenskapliga metoder som använts för insamling och analys av empiriskt material samt vilka 

beslut som ligger till grund för vald ansats och vald teoretisk referensram. Då det empiriska 

materialet är av stor vikt för vår studie, kommer vi noggrant beskriva metoden bakom 

intervjuerna. Avsnittet avslutas med en kritisk reflektion om hur valda metoder och källor 

påverkar uppsatsens kvalitet.	  

2.1	  Bakgrund	  till	  studien	  
Att skriva om verksamhetsidéer i ishockeyföreningar kan tyckas som ett märkligt och lite 

udda val, men idén kom upp under diskussioner redan under höstterminen i ett helt annat 

sammanhang. Vi är alla genuint nyfikna av organisationer och dess miljö utifrån ett 

helhetsperspektiv. Eftersom vi alla tre har ett förflutet som idrottare samt innehar ett stort 

idrottsintresse så började vi av en tillfällighet diskutera hur det ser ut i idrottsföreningars 

organisationer idag. Sedan gick det en tid och vi höll på att avsluta vår kurs i Strategi & 

styrsystem denna vår. Samtidigt hade vi fått ut information om ämnesvalen som fanns till 

kandidatuppsatsen och vi fastnade direkt för ämnet ”Strategi och ledarskap i olika 

sammanhang”. Vi kände att ”olika sammanhang” definitivt skulle kunna vara 

idrottsföreningar. Anledningen till att vi önskade att studera ishockeyföreningar föll sig 

ganska naturligt då ishockeyföreningarnas utveckling i de närmaste varit explosionsartad från 

när vi började intressera oss för denna sport på 1990-talet. 

 

När vi bara ett par dagar senare även kunde läsa en intervju med Malmö Redhawks nya 

tränare, Leif Strömberg, i Sydsvenskan och han hans ledord var ”struktur” inför kommande 

satsning kände vi att det var helt rätt med ishockeyföreningar som studieobjekt. Strömberg 

jämförde Redhawks med stadens fotbollslag som vunnit SM-guld tidigare och han 

imponerades av deras struktur där hela föreningen visste hur de skulle göra för att bli 

framgångsrika. (Sydsvenskan, 2011) Därför kände vi att kopplingen mellan förening och 

strategi var en intressant kombination. Vidare finns inom gruppen en erfarenhet att träffa 

personer med särskild kompetens inom ishockeyföreningar och således skulle miljön inte 

kännas främmande. Vi såg också en fördel i detta då vi upplevde att vår möjlighet att få 

access var ganska god och dessutom ansåg vi oss kunna kommunicera med ishockeyföringar 

på ishockeyföringars vis.  
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Vi började därför dra i trådar tidigt för att se om det fanns intresse hos ishockeyföringar samt 

inom akademin för en studie om strategi inom ishockeyföreningar. Citat som ”Akademiska 

reflektioner är inte idrottens styrka” (Ahdrian, 2011) bekräftade vår förhoppning att även 

ishockeyföreningarna skulle vara intresserade.  

 

Till en början var vår tanke att studera strategiskt arbete inom ishockeyföreningarna och hur 

detta förändrats över tiden. Vi insåg dock att angripa föreningarna utifrån hur de arbetar 

strategiskt övergripande skulle bli för komplext. Men eftersom vi inte helt ville överge vår idé 

utarbetade vi tillsammans med vår handledare fram förslaget att identifiera vilka 

verksamhetsidéer föreningarna har och hur dessa har utvecklats över tiden. Tanken var att vi 

utifrån verksamhetsidén även skulle kunna identifiera hur det arbetar inom organisationen och 

på sätt kunna belysa deras strategiska arbete. Detta låg helt i linje med vårt intresse. 

 

2.2	  Studiens	  upplägg	  
Upplägget på denna studie har växt fram i nära samarbete med vår handledare. Det är dennes 

tips, idéer och önskemål som format hur studien ser ut idag. Vi har med bakgrund av detta 

valt att inledningsvis ha en ganska omfattande bakgrund och problemdiskussion för att lyfta 

förståelsen för detta relativt outforskade område för läsaren. Vår metoddel har vi valt att göra 

kort men tillräckligt detaljerad för att bibehålla trovärdigheten i studien. Sedan har vi enbart 

kort beskrivit varför vi valt våra använda teorier utan att gå in på vad teorierna säger generellt. 

I empirikapitlet har vi valt att presentera de hårda fakta om valda fallföreningar och uteslutit 

vårt intervjumaterial. Orsaken till att vi gjort följande i teori och empirikapitlen är att vi i 

analyskapitlet önskar att varva empirin med teorin på ett levande och målande sätt. Resultatet 

av detta blir att läsaren undviker upprepningar av teori och empiri och därmed blir vår 

analysdel något mer omfattande samt innehållsrik.  

 

Vår förhoppning är att denna studie skall vara av intresse för akademin, idrottsintresserade, 

ishockeyföreningar och övriga föreningar med elitambitioner.  

2.3	  Angreppssätt	  
Efter att vi fått vårt ämnesval godkänt började arbetet med hur vi skulle angripa studien. Vi 

ansåg att informationen vi önskade insamla fanns hos föreningarna. Därför valde vi 

inledningsvis att läsa på om utvecklingen inom svensk ishockey de senaste tjugo åren. I detta 

ingick även fördjupande studier i den ideella föreningsformen. Parallellt med detta författade 

vi ett brev till föreningarna där vi gjorde en förfrågan till att medverka i studien.  
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Då området är ganska outforskat avsåg vi att utgå från vårt kommande insamlade empiriska 

material vilket skulle tillåta oss att utgå från verkligheten. 

 

Detta angreppssätt skulle kunna beskrivas som en induktiv ansats. Tanken är att forskaren, 

utan några tidigare förväntningar, ska gå ut i verkligheten och samla in empirisk data och 

sedan försöker skapa mer generella och teoretiska slutsatser utifrån empirin. På detta vis 

erhåller forskarna information som är relevant och korrekt utan att den påverkats subjektivt. 

Kritiken som har riktats mot denna metod grundar sig i att de som undersöker enbart är 

människor och därmed har förutfattade meningar, om än omedvetna, därför kan de inte återge 

en genuint riktig samt objektiv bild av verkligheten. (Jacobsen, 2002) 

 

Vi insåg snabbt att vi behövde en förkunskap i ämnet berörande verksamhetsidéer för att få en 

ökad förståelse för teorier berörande detta ämne innan vi skulle samla in vår empiri. Då vi 

påbörjade vårt arbete med att fördjupa oss i teorin berörande verksamhetsidén insåg vi även 

att vi med fördel skulle kunna konstruera en intervjuguide till föreningarna utifrån denna 

teori. Vi skulle därmed kunna ställa mer relevanta frågor grundade i vår valda teori. Därför 

reviderade vi vår ursprungsplan, att utgå från en induktiv ansats, för istället inledningsvis ta 

en deduktiv ansats. 	  

 

Den deduktiv ansats innebär att forskare utgår från existerande teorier och gör förutsägelser 

om empirin. Därmed är det teorierna som avgör vilken information som är relevant att samla 

in. Tanken är att först skapas hypoteser och förväntningar ur tidigare teorier samt empiriska 

rön. Dessa prövas sedan mot empiriska data för att se huruvida de stämmer och utifrån 

resultatet, bekräftas eller förkastas sedan teorin. Kritiken som riktas mot denna metod grundar 

sig i att forskaren har en förmåga att enbart leta efter information som denne finner relevant, 

detta för att försöka bekräfta sina tidigare förväntningar. (Jacobsen, 2002) 

 

Då uppsatsens specifika område, verksamhetsidéer i ishockeyföreningar, är ett relativt 

outforskat område kom även de skildringar vi samlade in att ligga till grund för prövning och 

utvecklandet av teorier, vilket kan liknas med det induktiva angreppssättet. I studien 

kombinerades följaktligen de två angreppssätten, deduktion och induktion. På detta sätt kunde 

befintlig teori testas och därmed stärkas eller förkastas samt att vi fick möjlighet att applicera 

ny teori berörande verksamhetsidéer i ishockeyföreningar. 
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Lundahl och Skärvad (1999) anser också att undersökningar sällan utförs enbart med någon 

av ytterligheterna deduktion och induktion. En medelväg mellan ovanstående ansatser är 

istället den abduktiva metoden, vilken tillåter författaren att växelvis skifta mellan teoretiska 

föreställningar och empiriska data. Tanken är att forskaren skall bygga sina teorier på det 

insamlade materialet, men tillåta att ett växelspel sker mellan forskningsfråga, empiri och 

teori. (Lundahl & Skärvad, 1999) När vi arbetade växelvis mellan empiri och det övriga 

materialet i studien möjliggjorde vi en hög grad av flexibilitet samt öppenhet i vår uppsats.  

 

2.4	  Undersökningsmetod	  
Vi beslutade oss för att samla in data ute hos föreningarna för att kunna besvara vår 

frågeställning. Detta kändes naturligt för oss då vi önskade att se hur arbetet verkligen 

fungerade ute i föreningarna. Detta är signifikant med fallstudie som undersökningsmetod. 

 

En undersökningsdesign är enligt Merriam (1994) en metod för att samla in och organisera 

data som sedan resulterar i ett forskningsresultat. Fallstudier lämpar sig för att svara på 

forskningsfrågor av typen ”varför”, “hur” ”på vilket sätt”. Enligt Lundahl och Skärvad (1999) 

är en dock vanlig kritik mot fallstudier att resultaten inte kan generaliseras för att gälla en hel 

population. 

 

2.5	  Datainsamling	  
Vi ansåg att vi behövde komma in under skinnet på föreningarna. Detta skulle bli möjligt om 

vi samlade in data genom att genomföra intervjuer hos föreningarna. Det skulle vara 

respondenternas ord som låg till grund för studiens resultat och således blev intervjuerna av 

största betydelse. Denna betoning på ord istället för mängden data är av kvalitativ art. Den 

andra metoden är kvantitativ forskning som belyser kvantifiering vid analysering av data 

(Bryman & Bell, 2005). 

 

Vi har därför valt att angripa vår forskningsfråga utifrån en kvalitativ ansats som i sin tur 

kombinerades med teoretiska studier. Detta då resultat av studien är beroende av 

föreningsintervjuer och därför är kvalitativa metoder att föredra före kvantitativa metoder. 

Genom detta angreppssätt blir empirin bättre anpassad till studiens frågeställning, vidare får 

studien ett bättre djup. (Jacobsen, 2002) 
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Vid våra besök hos föreningarna försökte vi skapa oss en helhetsbild av studieobjektet och 

våra möten med respondenterna präglades även av öppenhet där fokus låg på 

uppgiftslämnaren, vilket enligt Jacobsen (2002) är nyckeln till en kvalitativ ansats. Detta är 

någon som är signifikativt för metoden, närheten mellan forskaren och studieobjektet, där 

forskaren ska försöka förstå verkligheten utifrån studieobjektets synvinkel (Merriam, 1994). 

Kvalitativ studie var lämpligt då denna metod tillåter att frågeställningen förändras och 

utvecklas under processens gång (Lundahl & Skärvad, 1999). 

  

Vi önskade att respondenten skulle vara friare i sina svar och svaret skulle vara deras eget 

med utgångspunkt i hur de upplever verkligheten. Detta var ännu en orsak till att kvalitativ 

metod var att föredra. Jämfört med en kvantitativ metod då färdiga svarsalternativ i enkät 

form ges till respondenten och svaren blir då mer standardiserade. Den kvalitativa metoden 

skulle därmed ge oss ett mer korrekt svar på detta vis. En nackdel vi tidigt uppmärksammade 

var hur lång tid det till faktum tar att genomföra en kvalitativ undersökning. Mest påtagligt 

var den tid och de resurser vi som forskare behövde avsätta. Vi har försökt att intervjua så 

många personer som tidsramarna tillåtit för att undvika generaliseringsfällan. Det är 

forskarnas tid till förfogande som avgör hur stor fallstudien kan vara och med andra ord hur 

många respondenter som kan intervjuas. Forskningens exakthet avgörs av hur många 

respondenter som medverkar i forskningen, desto fler desto bättre och mer exakt kommer 

resultatet att bli. (Jacobsen, 2002) 

2.5.1 Urval 
När vi gjorde vårt val av fallföreningar så gjorde vi först en uppskattning över hur många vi 

skulle kunna hinna med att besöka och intervjua. Vi kom inledningsvis fram till att fyra 

stycken föreningar vore lämpligt för att studien skulle bli tillräckligt bred med bibehållet djup. 

Studien skulle även inrikta sig mot elitishockeyföreningar i Sverige av den anledningen att det 

var i dessa vi identifierat att utvecklingen varit störst. Elitishockeyföreningar har, enligt ovan, 

växt i omsättning och verksamheterna liknar mer affärsdrivande företag. Denna utveckling 

hade vi identifierat bland föreningar i högsta eller näst högsta serien. Således var det i dessa vi 

sedan gjorde våra förfrågningar och utefter intresset från föreningarnas sida blev det 

slutgiltiga urvalet fyra organisationer. Varav två är representerade i högsta serien, Elitserien, 

och de andra två är representerade i näst högsta, Allsvenskan. Detta går i linje med vad 

Jacobsen (2002) nämner berörande kriterium för urval, vilket i korthet innebär att forskarna 

skall välja uppgiftslämnare som kan ge god information berörande valt ämne.  

 



	  

	   13	  

Det hade självklart varit att föredra för att få öka förståelsen samt vidga synen kring ämnet att 

studera fler än fyra organisation. Men på grund av studiens begränsade omfattning i tid anser 

vi att fler än fyra föreningar skulle leda till mer generella antaganden och den djupgående 

förståelsen hos dessa fyra skulle ta skada. Lundahl och Skärvad (1999) nämner att valet av 

antalet undersökningsobjekt är en avvägning mellan bredd och djup på studien. Med 

bakgrund av det har vi valt välja en mellanväg, vi vill gå djupt ner i ämnet, men att enbart 

studera en förening ger oss inte tillräckligt med information för att jämföra hur 

verksamhetsidén växt fram och vilka effekter det fått för organisationen. Vi anser att studien 

ändå blir tämligen bred då vi med de valda föreningarna täcker en betydande del av 

marknaden för elitishockeyn.  

 

När vi gjorde urvalet av respondenter i föreningarna valde vi att inrikta studien mot 

toppskiktet i organisationerna då det är där det strategiska arbetet formas. Vi valde 

respondenter med chefsbefattning, klubbdirektör/VD och ekonomichef, eftersom det var av 

intresse för studien att undersöka föreningars verksamhetsidéer. De valda respondenterna 

skulle ha ett övergripande ansvar och god insikt i verksamheten. Uppfattningen är att en 

klubbdirektör/VD ska samordna och delegera det operativa arbetet, vilket är av intresse då vi 

önskar studera vilka effekter verksamhetsidéerna fått för arbetet i föreningarna. Samtidigt 

önskade vi att få kompletterade uppgifter från ekonomichefen. Våra respondenter visade sig 

var mycket upptagna på grund av avslutande seriespel och årsbokföringsarbete, vilket ledde 

till att vi fick vara väldigt flexibla i val av mötesdatum. Vi kontaktade majoriteten 

inledningsvis via e-mail där vi presenterade studien och sedan följde vi upp e-mailet med ett 

telefonsamtal ett par dagar senare. Vilket är ett effektivt sätt att få snabb och direkt kontakt 

med intervjupersoner (Lundahl & Skärvad, 1999).  

 

Sedan var vi tydliga med att presentera vilka vi var och redogjorde för vår studie samt varför 

vi ville genomföra intervjun. Det är öppenheten gentemot respondenten som kan vara en 

avgörande faktor för om de önskar delta eller ej (Lundahl & Skärvad, 1999). Det visade sig att 

samtliga respondenter hade en positiv inställning till vårt ämne och var därmed villiga att 

medverka. En förening svarade på tre minuter, efter det att vi skickade det första informativa 

e-mailet, och meddela att de önska medverka. Vilket är i enlighet med Jacobsen (2002) 

resonemang rörande hur arbetet med en studie kan underlättas. 
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2.5.2 Skapandet av intervjuguide 
Vår ambition var att samla in data för att kunna besvara vårt syfte och vår frågeställning. Efter 

att vi fördjupat oss i teorin kring verksamhetsidén beslutade vi oss för att utforma en 

intervjuguide med bakgrund i denna. Detta för att täcka in frågor berörande ämnet vilket 

Jacobsen (2002) menar minskar risken för att viktiga områden faller bort. Denna fungerade 

som en översikt över vilka områden som vi önskade beröra under intervjun. Vidare var vi 

noga med att genomarbeta intervjuguiden så den skulle gå att anpassa efter hur 

respondenterna svarar. Vi hade i vissa fall flera följdfrågor för att vara säkra på att få med 

svar som skulle ge oss värdefulla svar i specifika frågor.  

2.5.3 Utförande av intervjuer 
Vi ansåg att det var viktigt att utföra intervjuerna i respondenternas naturliga miljö. Därför har 

vi spenderat åtskilliga timmar resandes i bil och tåg för att kunna intervjua våra respondenter 

samt stifta bekantskap med den miljö där dessa verkar. Under våra besök hos föreningarna har 

vi känt dem på pulsen, studerat miljöer, talat med aktiva, bevittnat träning i 

styrkelyftningssalar, ätit lunch och bevittnat då spelarna duschar. Allt för att i största möjliga 

mån få en helhetsuppfattning om hur föreningarna driver sin verksamhet och hur deras svar 

till oss stämmer överens med vad vi själva bevittnat. 

 

Då kvalitativ metod passade syftet med vår studie bäst fick vi se till att skapa frågor och ett 

sätt att ställa dessa som gjorde det möjligt för oss att få djupgående svar. Betydelsen av 

djupgående svar är stor eftersom vi ville ha svar på frågor om hur de faktiskt jobbar. Därför 

var det viktigt att komma in under skinnet på våra respondenter så svaren de gav skulle utgöra 

värdefull input för studien. Därför passade inte den ostrukturerade intervjuformen i och med 

att den skulle försvåra våra möjligheter att sammanställa och jämföra vårt empiriska material. 

Vi valde därför att använda en semistrukturerad intervju då denna är att föredra då insamlad 

data är av komplext slag Jacobsen (2002). Genom att använda en rad följdfrågor och anpassa 

dessa till situationer hos föreningarna kunde vi stärka kvalitén på det material vi lyckades 

samla in. Vi upplevde att vårt språkbruk gentemot våra respondenter var betydelsefullt för att 

få svar på våra frågor. Ju mer vi anpassade språkbruket till respondenterna desto mer utförliga 

svar fick vi. Våra intervjuer gick till så att två växelvis förde en dialog med respondenten 

samtidigt gjorde en anteckningar. För att inte missa värdefulla svar spelade vi även in våra 

intervjuer på datorerna med applikationen Audio Note. Avslutningsvis gjorde vi 

kompletterande frågor via e-mail för att täcka in det vi missat samt repetera vissa frågor som 

vi ansåg att respondenterna givit otydliga svar på för att vara säkra på att vi uppfattat 

situationen rätt. 
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2.6	  Teorival	  och	  analysprocess 
Då det tidigare ej har funnits någon teori som berört ishockeyföreningars verksamhetsidé och 

deras strategiska arbete har teori delvis valts utifrån insamlad empiri. I det inledande skedet 

av vår process skapade vi en uppfattning om vilken teori som kunde relateras till vårt syfte 

med uppsatsen. Då forskningsområdet verksamhetsidé i ishockeyföreningar är relativt 

outforskat sökte vi på teorier rörande affärsidéer istället för verksamhetsidéer. Detta ansåg vi 

vara lämpligt då ishockeyföreningarna i rena omsättningssiffror kan jämställas vid 

affärsmässiga organisationer. Här fann vi att Bruzelius och Skärvads (2004) affärsidésynsättet 

var en lämplig teori att använda. Det var denna teori vi sedan utgick från när vi utformade vår 

intervjuguide. Övriga teorier rörande bolagsstyrning, ideella föreningar och krissituationer 

valdes utifrån det empiriska materialet vi samlat in. Vissa teorier som vi initialt trott var av 

relevans övergavs och nya uppkom under arbetsprocessen för att vi skulle kunna förklara och 

återge det som inte affärsidémodellen behandlade. Detta arbetssätt ökar trovärdigheten för vår 

studie då vi varit drivna av det empiriska materialet. 

 

Det insamlade empiriska materialet strukturerades och sammanställdes, för respektive 

förening i enlighet med Jacobsens (2002) tankar om analys av kvalitativ data och utifrån den 

teoretiska referensramen vi skapat. Vi vill poängtera att affärsidésynsättet är en komplex 

analysmodell med många variabla att ta hänsyn till. Det är många faktorer i modellen som har 

relationer till varandra, men att hitta en genomgående struktur är näst intill omöjligt, eftersom 

den ena föreningen inte är den andre lik. För att strukturera upp vårt empiriska material valde 

vi att inledningsvis att analysera föreningar varför sig. Detta för att senare kunna tydliggöra 

skillnader och likheter i deras strategiska arbete. 

 

2.7	  	  Metod	  och	  källkritik	  	  	  
Under arbetet med vår studie har vi försökt vara kritiska till både vårt teoretiska och 

empiriska material. I samband med våra intervjuer har vi varit noga med att anpassa vårt 

språk för att öka den ömsesidiga förståelsen mellan oss och våra respondenter. Vi har 

fortlöpande anpassat både språk och vår intervjumall för att se till att få värdefull input till vår 

studie. Lite självkritiskt vill vi påstå att intervjuerna blev bättre ju längre studien pågick 

eftersom vi vande oss vid situationen. Dessutom kan det i vissa fall blivit så att vi fördjupat 

oss mer i olika specifika frågor då våra respondenter haft särskilt intresse för dessa. Dock har 

vi hela tiden avsett att täcka in samtliga delar av intervjumallen för att skapa en så hög 

trovärdighet som möjligt, vilket vi upplever att vi uppnått. 
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Vid intervjuer finns det alltid en risk för en så kallad intervjuareffekt. Vilket innebär att 

svaren påverkas av att respondenterna vill göra ett gott intryck alternativt svarar på ett sätt 

som denna tror att intervjuaren vill höra. Denna effekt har funnits i åtanke vid utförda 

intervjuer. Det är dock svårt att upptäcka och peka på hur denna effekt påverkat de givna 

svaren. Vid misstanke om snedvridna svar har följdfrågor ställts för att försöka minska 

intervjuareffekten. 

 

Vi har varit kritiska mot teorin då vi fortlöpande värderat denna. Vissa teorier och modeller 

som initialt verkade intressant förkastades efterhand. Vidare har vi sett att affärsidésynsättet 

inte varit helt förenlig med den ideella organisationsformen. Därför har vi valt att utveckla 

och anpassa vissa modeller för att tydligt påvisa att hur vi tolkar dem utifrån syftet i vår 

studie.  
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3	  Teoretiska	  perspektiv 
Följande kapitel behandlar teori som är relevant utifrån syfte, frågeställning och tolkandet av 

empirin. Teorikapitlets syfte är att ge läsaren möjlighet att förstå och följa med i diskussionen 

och resonemanget som förekommer i hela uppsatsen. Inledningsvis beskrivs 

affärsidésynsättet, vilken är grunden i studien. Därefter redogörs för kompletterande teorier 

vi ämnar använda i efterföljande analys. 

3.1	  Teoripresentation	  
Vi valde affärsidésynsättet av Bruzelius & Skärvad (2004), vilket är ett helhetsorienterat 

perspektiv över hur en organisation kan skapa och upprätthålla effektivitet, 

förändringsförmåga samt legitimitet. Detta synsätt är ursprungligen utvecklat för 

affärsdrivande organisationer men är lika relevant för icke affärsdrivande organisationer och 

då används begreppet verksamhetsidé istället för affärsidé. Därför vill vi poängtera att vi 

fortsättningsvis i vår empiri och analys kommer att använda oss av begreppet verksamhetsidé 

istället för affärsidé.  

 

Vi utgick sedan från vårt empiriska material där vi fann situationer som inte gick att förklaras 

av affärsidésynsättet. Våra respondenters skildringar styrde oss mot områden inom ideella 

föreningar, bolagsstyrning och krissituationer för att öka förståelsen kring föreningarnas 

strategiska arbete. 

 

3.2	  Affärsidésynsättet	  
Bruzelius & Skärvad (2004) anser att en bra fungerande verksamhetsidé har en 

överensstämmelse mellan marknadens behov, organisationens erbjudande samt 

organisationens kompetens och resurser. Den grundläggande utgångspunkten i 

affärsidésynsättet är att organisationer dels strävar efter att tillhandahålla ett erbjudande som 

skapar värde för marknadens kunder och intressenter, ”att göra rätt saker”, vilket benämns 

som den yttre effektiviteten. Men även att hushålla med resurser och utnyttja dessa på bästa 

sätt för att tillhandahålla erbjudandet, ”att göra saker på rätt sätt”, vilket benämns som den 

inre effektiviteten. Dessa två kan vara olika viktiga över tiden men den ena effektiviteten kan 

aldrig ersätta den andra fullt ut. Det är kombinationen av dessa två som sedan bestämmer 

organisationens totala effektivitet. Verksamhetsidén beskrivs således i sin enklaste form med 

hjälp av komponenterna marknad, erbjudande samt resurser. 
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Bruzelius & Skärvad (2004) har i sin forskning utvecklat verksamhetsidén till att innefatta 

fem komponenter då varumärke och värderingar tillkommit. Detta för att få en mer 

övergripande bild över en organisations totala effektivitet. Med utgångspunkt i dessa fem 

grundläggande komponenter skall ett antal faktorer koordineras och stämmas av mot dels 

verksamhetsidén, dels varandra. Förenklat uttryckt skall organisationens strategiska arbete få 

dessa faktorer att peka åt samma riktning som verksamhetsidén. Vilken vi illustrerar i följande 

figur 3.3. 

 

 
 

För att sedan analysera i vilken utsträckning föreningarnas strategiska arbete stödjer 

verksamhetsidén konkretiserar vi tillämpningen genom att använda modellen vi presenterat 

ovan i figur 3.3. Vi har valt att fritt illustrera modellen på följande vis då den är komplex men 

innehar en precis innebörd. Modellen kommer användas på följande vis; Först definierar vi, 

utifrån insamlad empiri, vad som ingår i samtliga fem komponenter i de olika föreningarnas 

verksamhetsidé. Sedan studera vi vilka faktorer organisationen innehar och hur verksamheten 

arbetar med dessa. Detta för att avslutningsvis kunna analysera hur detta arbete stödjer 

föreningens verksamhetsidé. På så vis önskar vi belysa organisationens inre och yttre 

effektivitet och utifrån det resultatet avgöra hur föreningens strategiska arbete stödjer 

verksamhetsidén.     

Fig, 3.2 
Verksamhetsidén	  

Fig, 3.3 Verksamhetsidémodellen 
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3.3	  Övriga	  teorier	  
	  
Ideella	  föreningar	  

Vi har under vår bearbetning av det empiriska materialet funnit att föreningars skiljer sig från 

företag. Orsaken till att så är fallet står att finna i den ideella organisationsformen ursprung. 

Vi kommer använda av Anthony och Young (1994) för att belysa ideella organisationers 

särskiljande egenskaper gentemot företag. Främst kommer vi trycka på betydelsen av 

värderingar inom ideella organisationer. Vi kommer också beröra hur föreningar arbetar med 

andra resultatmått, relativt företag. 

	  

Bolagsstyrning	  

Under arbetets gång har styrelsens roll i den dagliga verksamheten uppmärksammats. 

Samtalen med föreningarna har gjort oss uppmärksamma på vikten av tydlig roll- och 

ansvarsfördelning mellan strategiskt och operativt arbete. Vi önskar belysa koordination och 

strukturproblem inom ishockeyföreningar med hjälp av Besanko et. al (2010). Målet med att 

lyfta in bolagsstyrning är att skapa större förståelse kring ansvar och rollfördelning i 

ishockeyföreningar, vilket inte behandlas i verksamhetsidémodellen 

  

Krishantering	  

Ordet kris har i idrottssammanhang urvattnats av kvällspressens målande beskrivningar. 

Tillståndet antas vara krisartat i idrottsföreningar, så fort ett lag förlorar några matcher i följd. 

Som Håkansson (2011) mycket riktigt påtalar innebär idrotten att ”Ju längre vinstsvit laget 

har desto närmare kommer man en förlust, sådan är idrotten”. Att förlora matcher är således 

en del av spelets natur och en del av den verklighet som idrottsföreningar befinner sig i. 

 

Att studera krissituationer är intressant för oss då vi efter samtal med ishockeyföreningarna i 

vår studie noterat att verksamhetsidén till mångt och mycket uppkommer och bearbetas under 

krisartade situationer. Dessutom är krissituationen intressant för oss då den sätter 

ishockeyföreningars verksamhetsidé på prov. Bärkraftiga verksamhetsidéer kommer i ett 

längre perspektiv återhämta sig från en krissituation. Detta hänger samman med Collins 

(2001) teori om att framgång ofta har sin grogrund i att en organisation konfronterar sig själv 

med brutal fakta. Även svårt krisdrabbade organisationer har kommit tillbaka starkt och blivit 

riktigt bra, trots att de har varit nere för räkning. För att kunna vidga vår förståelse för kriser 

och tillbakagång har vi valt att lyfta in Jim Collins (2009) How the Mighty fall.  
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4	  Föreningarna	  –	  Line	  up	  
I följande kapitel presenterar vi inledningsvis sammanfattad information om våra studieobjekt 

utifrån deras historia, utveckling och deras nuvarande uttalade verksamhetsbeskrivning. 

Därefter följer en kort beskrivning av seriesystemets utformning. 

4.1	  Frölunda	  HC	   
Frölunda HC startade som en del av Västra Frölunda IF 1943. 1984 skiljdes hockeyn från 

övriga verksamheten. Föreningen har tre SM-guld, 1964/65 de övriga två bärgades 2002/03 

och 2004/05. Perioden som innefattar de två senaste SM-gulden har gjort Frölunda HC till en 

av Sveriges mest kapitalstarka föreningar, med kapital närmare 100 miljoner (GP, 2011). 

 

Säsongen 1999/00 innebar en svår ekonomisk tid för Frölunda och föreningen var då tvungna 

att återbetala en skatteskuld på 10.5 MKR. Under de senaste två säsongerna har Frölunda 

presterat sämre sportsligt med bland annat ett missat slutspel. Till följd har detta föreningen 

dragit på sig stora ekonomiska förluster. (Ahdrian, 2011) 

 

Verksamhetsidéns framväxt 

Enligt Frölunda själva har det alltid funnits en verksamhetsidé för organisationen men den har 

inte varit så tydligt definierad innan 2002 då föreningen arbetade fram ett nytt 

strategidokument vid namn ”Vägvisare för Indianer”. Under arbetet med att ta fram och 

implementera en ny verksamhetsplan föddes målsättningen att bli bäst i Europa, med 

ambition att vara ett etablerat topplag i Elitserien och med spelare fostrade i den egna 

juniorverksamheten, kryddat med toppspelare utifrån. Detta skulle vara grunden för den 

produkt som tillhandahöll marknaden med ”underhållning i världsklass”. (Ahdrian, 2011) 

 

Idag är Frölundas uppgift att utveckla ishockey som sport i regionen. Ahdrian betonar att de 

som ideell förening har ett filantropvärde som grund för sin verksamhetsidé. De ska således 

”vara bra för människor i regionen”. (Frölundas årsredovisning, 06/07 & Ahdrian, 2011) 

 

Grundat: 1943, egen verksamhet 1984 Ort: Göteborg, Västra Götaland 

Organisationsform: Ideell Anställda: 58 st. (inkl. Elitverksamheten) 

Antal medlemmar: ca 3000 Nuvarande serie: Elitserien 

Sportsligt resultat 2010/11: 9: a Hemmaplan: Scandinavium, 12,044 pl. 

Publiksnitt 09/10: 11,300    Omsättning 2009/10: 125 MKR 

Ekonomiskt resultat 2009/10: -9,8 MKR Klubbdirektör: Mats Ahdrian, 2003- 
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4.2	  Leksands	  IF	  
Leksands IF grundades 1919 och bestod då av bandy och skidsport. Den första 

ishockeymatchen spelades 1938 mot rivalen Mora IK. Hockeyverksamheten gick sedan över 

till egen verksamhet och föreningen upplevde sin storhetstid under 1970-talet, då de under sex 

år vann SM-guld fyra gånger. Parallellt med föreningens framgångar hade Sveriges landslag 

en period med flera tongivande leksandsspelare vilka bidrog till landslagets framgångar. 

Perioden ligger till grund att Leksand ofta som en av Sveriges mest anrika föreningar. Under 

2000-talet har föreningen åkt ur Elitserien och trots diverse satsningar mot att ta sig tillbaka 

till hockeyns finrum har de inte lyckats etablera sig utan istället spenderat senaste säsongerna 

i Hockeyallsvenskan. (Bergström, A & Fagrell, M. 2008) 

 

Verksamhetsidéns framväxt 

Nuvarande ledning anser att det alltid funnits en uppfattning om vad Leksands IF ska göra 

som förening.  Säsongen 1998/99 sattes en femårsplan under dåvarande VD Jonas Bergqvist. 

Då var målet bland annat att bli skuldfria, äga arenan och vinna SM-guld, under devisen 

”Folkligt men proffsigt”. Verksamhetsidén blev aldrig formaliserad och då 

personalomsättningen var stor blev den otydlig i organisationen. Sedan början av 2000-talet 

har laget vänt två gånger i Elitserien men spelar idag åter i Allsvenskan. I och med säsongen 

2004/05 ökade de centrala sponsorpengarna för lag i Elitserien. Leksand ansåg därför att det 

skulle bli svårare att återta en plats i Elitserien och valde därför att satsa på en snabb 

återkomst till högsta serien. (Aspemo & Östling, 2011) 

 

Idag är Leksands verksamhetsidé "att erbjuda Leksands IF:s medlemmar, supporters, publik 

och sponsorer på en professionell och positiv ishockeyunderhållning med kringarrangemang 

runt ishockey". Dessutom finns en sekundär verksamhetsidé att erbjuda ”konserter teater, 

konferenser för att ge ett mervärde och använda arenan som mötesplats. (Aspemo, 2011) 

  

Grundat: 1919 Ort: Leksand, Dalarna 

Organisationsform: Ideell Anställda: 18 st.  

Antal medlemmar: ca 9000 Nuvarande serie: Allsvenskan 

Sportsligt resultat 2010/11: 4: a Hemmaplan: Tegera Arena, 7,650 pl. 

Publiksnitt, 09/10: 5,157 Omsättning 2009/10: 93.2 MKR 

Ekonomiskt resultat 2009/10: - 13.9 MKR Klubbdirektör: Mats Aspemo, Sep 2010- 
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4.3	  Rögle	  BK	  
Föreningen grundades 1921 och från början var det bandy som stod på programmet. 

Ishockeyn togs in i verksamheten från säsongen 1950/51. Mildra vintrar blev allt vanligare i 

slutet av 1950-talet vilket blev ett problem då det saknades en konstfrusen is för att bedriva 

verksamhet. Gösta ”Pollenkungen” Carlsson drev på satsningen där hans bolag AB Cernelle 

byggde en ishall med plats för 6 000 åskådare, vilken användes för hockey på vintern och 

lager på sommaren. Därefter inleddes en storsatsning som på två år tog Rögle från dåvarande 

division tre till Sveriges högsta serie vid tillfället division ett. Idag spelar Rögle i 

Hockeyallsvenskan efter en vända i Elitserien. (Röglemagasinet, 2010)  

 

Verksamhetsidéns framväxt 

Rögles tidigare verksamhetsidé utarbetades med målsättningen att nå Elitserien, vilket 

föreningen gjorde säsongen 2007/08. Dock blev sejouren kortvarig och föreningen 

degraderades i och med säsongen 2009/10. I efterhand har föreningen konstaterat att det 

saknades tydlighet. Efter degraderingen 2010 gjordes en översyn av verksamheten och Rögle 

insåg behovet av att formalisera mål, kärnvärden och strategier för hur målen skulle uppnås. 

Föreningen ville öka tydligheten för vilka värderingar Rögle BK står för i ett led att stärka sin 

position i regionen. (Hedlund, 2011)  

 

Idag är den uttalade verksamhetsidén att vara regionens lag och regionens mötesplats. ”Rögle 

BK ska vara en av Sveriges ledande plantskolor för individer och ishockeyspelare. Alla ska få 

ges möjligheten att utvecklas utifrån den kompetens de själva besitter.” (Hedlund, 2011) 

 

Grundad: 1921 Ort: Ängelholm, Skåne 

Organisationsform: Ideell Anställda: 70 st. (inkl. Elitverksamheten) 

Antal medlemmar: 775 Nuvarande serie: Allsvenskan 

Sportsligt resultat 2010/11: 4:a i kval till Elitserien  Hemmaplan: Lindab Arena, 5,150 pl. 

Publiksnitt 09/10: 4,100 Omsättning 2009/10: 88 MKR 

Ekonomiskt resultat 2009/10: 506 TKR Klubbdirektör: Peter Hedlund, 2008- 
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4.4	  Växjö	  Lakers	  
Växjö Lakers historia är relativt kort men samtidigt händelse- och framgångsrik. Föreningens 

startades efter att Växjö HC gått i konkurs 1997 då ett antal inflytelserika herrar från 

näringsliv med brinnande hockeyhjärta ansåg att Växjö borde ha ett ishockeylag av betydelse. 

Snack blev till verklighet och Växjö Lakers föddes och fick börja om i fjärde divisionen. Tack 

vare flera framgångsrika år lyckades de avancera till Hockeyallsvenskan säsongen 2002/03. 

2011/12, återfinns laget i Elitserien. Ekonomiskt har föreningen haft en skakig period så sent 

som 2008. Föreningen räddades genom att de tog in externt kapital i form av aktiekapital. 

Mannen bakom denna räddningsaktion var den tidigare ordföranden Anders Öhman som då 

gick in med kapital och återtog rollen som ordförande igen. Samma person drev 2009 igenom 

beslutet att föreningen skulle bygga sin egen arena och målet att spela i elitserien. 

(Håkansson, 2011) 

 

Verksamhetsidéns framväxt 

Grunden till föreningens utveckling ligger i ett näringslivsintresse att stärka ishockeyn som 

sport och underhållning i staden. Ambitionen och målet har sedan dess varit att stärka 

ekonomin och klättra i seriesystemet.  (Håkansson, 2011)  

 

Idag har Växjös verksamhetsidé vuxit och föreningen vill agera på flera plan med att stärka 

hockeyn i regionen och etablera sig bland de bästa lagen i Sverige. VIDA Arena är en viktig 

sten i det här bygget då arenan ger Växjö nya möjligheter att utöka erbjudandet. (Håkansson, 

2011) 

 

Grundat: 1997 Ort: Växjö, Småland 

Organisationsform: Aktiebolag Antal anställda: 32 st. (inkl. A-laget) 

Antal medlemmar: - Nuvarande serie: Elitserien  

Sportsligt resultat 2010/11: Avancemang till Elit. Hemmaplan: Vida Arena (2011) 5,000 pl 

Publiksnitt 09/10: ca 2800 Omsättning 2009/10: 18 MKR 

Ekonomiskt resultat 2009/10: - 1 497 TKR VD: Lars Håkansson, 2010 – 30/6 2011. 

Anders Öhman, 1/7 2011 
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4.5	  Seriesystemets	  uppbyggnad 
Det svenska seriesystemet är bestämt av Svenska Ishockeyförbundets seriebestämmelser. 

Elitserien är den högsta av sju serier och består av tolv lag i en grundserie om 55 omgångar 

innan fördelning till slutspel och kvalspel påbörjas. Lag 1-8 spelar slutspel enligt 

utslagsmetoden i bäst av sju matcher, med kvartsfinal, semifinal och finalspel. Dessa åtta lag, 

tillsammans med nionde- och tiondeplacerade från grundserien, är innan slutspelets början 

automatiskt kvalificerade till nästa säsong. Lag elva och tolv från Elitserien spelar en 

kvalserie med fyra bästa lagen från andraserien, Hockeyallsvenskan. Kvalserien är en 

dubbelserie om tio matcher där samtliga lag möts två gånger. De två högst placerade vid 

seriens slut är sedan kvalificerade för spel i Elitserien följande säsong. Hockeyallsvenskan 

består av 16 lag i en grundserie om 45 omgångar. Efter deras grundserie fortsätter säsongen 

för de fyra högst placerade i ovan nämnd kvalserie. De två sämst placerade spelar i en 

kvalserie med fyra lag från division 1, likt den modell som följer från elitserien. (Svenska 

Ishockeyförbundet, 2011) 
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5	  Analys	  
I följande kapitel analyserar vi insamlad empiriskt material mot teoretiskt perspektiv. Då vi 

insamlat ett omfattande empiriskt material redogör vi därmed endast för det resultat vi anser 

vara av störst betydelse för studien och läsaren. Vidare har vi valt att göra vår analys mer 

levande med hjälp av olika citat från våra respondenter. Analysen av föreningarna sker 

inledningsvis var för sig för att avslutas med en gemensam sammanställning över 

föreningarnas egenskaper och totala effektivitet.	  

5.1	  Analyspresentation	  

Vår analys har vuxit fram ur ett omfattande empiriskt material då samtliga föreningar gav oss 

mycket bra och matnyttig information. För att bearbeta denna kvalitativ data delade vi upp vår 

analysprocess i fem steg där det två sista stegen ingår i detta analyskapitel. I steg ett 

bortgallrades empiri vilken visade sig inte vara relevant för vårt syfte. Återstående material 

samlades i vår empirimall. I steg två sammanställde vi empirimallen i en matris för att på ett 

tydligt sätt kunna sortera upp informationen. I steg tre analyserade vi empirimallen utifrån 

och mot vårt teoretiska ramverk. I steg fyra valde vi att identifiera egenskaper föreningarna 

påvisat i vår tidigare analys. Detta gjorde vi ur hela vårt analysmaterial. I steg fem, det 

slutgiltiga steget, valde vi ut det resultat ur analysen vi ansåg vara av störst betydelse att 

återge för uppsatsens helhet. Vi ansåg nämligen att analysmaterialet var för omfattande för att 

återges i sin totala mängd. 

 

5.2	  Introduktion	  till	  analysen	  	  
En förenings verksamhetsidé kommer enligt Bruzelius & Skärvad (2004) inte att fungera som 

sig bör om det inte finns en rad stödjande faktorer. Faktorerna måste, med utgångspunkt i 

genuin förståelse i föreningens verksamhetsidé, koordineras och vägas; dels mot 

verksamhetsidén och dels mot varandra. Denna samverkan ligger till grund för om föreningen 

skall bli effektivt, förändringskapabelt och legitimitet. Det är föreningens strategiska arbete 

som avgör effektiviteten av denna samverkan och om faktorerna blir stödjande för föreningen.  

 
Fig.4, Analysprocess 
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För att en organisation skall bli värdeskapande och framgångsrik krävs att alla dessa faktorer 

pekar åt samma håll som verksamhetsidén. (se fig. 3.3) När detta sker blir verksamhetsidén 

slagkraftig och föreningen har utvecklat en bra verksamhetsidé. (Bruzelius & Skärvad, 2004)  

	  
En verksamhetsidé baseras således på de fem komponenterna och många ömsesidigt 

stödjande faktorer i verksamhetsidén. Därför blir en verksamhetsidé enligt Bruzelius & 

Skärvad (2004) unik för varje förening och således svår att i praktiken imitera. Detta gäller 

trots att föreningarna är verksamma i samma bransch och arbetar på ett till synes likartat sätt 

Därför kommer vi inledningsvis att analysera ishockeyföreningarna var för sig. 

 

Vi börjar med att grafiskt illustrera vad de fem grundkomponenter i verksamhetsidén 

innefattar för respektive förening. Med bakgrund mot dessa studerar vi vilka faktorer 

organisationen innehar och hur verksamheten arbetar med dessa. Detta för att avslutningsvis 

kunna analysera hur detta arbete stödjer föreningens verksamhetsidé. På så vis önskar vi 

belysa organisationens inre och yttre effektivitet och utifrån det resultatet se hur föreningens 

strategiska arbete stödjer verksamhetsidén. 

 

Det finns situationer i föreningarna som inte kan förklaras av affärsidésynsättet. Dessa 

situationer påverkar organisationens strategiska arbete och inre och yttre effektivitet. Därför 

analyserar vi dessa situationer mot övrig vald teori. Då vi kunnat identifiera situationerna i 

samtliga föreningarna har vi valt att analysera dessa gemensamt under varje teori istället för 

att fortsätta göra det individuellt. Därefter sammanväger och sammanställer vi föreningarnas 

inre och yttre effektivitet i en matris. Här efter presenterar vi de egenskaperna vi identifierat 

som stödjer alternativ hämmar föreningarnas verksamhetsidé. 

 

Avslutningsvis redogör vi för vår bearbetning och utvecklingen av Bruzelius & Skärvads 

(2004) modell beträffande hur den inre samt yttre effektiviteten påverkar föreningens totala 

effektivitet.   	  
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5.2.1	  Beskrivning	  av	  de	  fem	  komponenterna	  i	  affärsidémodellen	  
I teorikapitlet beskrev vi att de fem komponenterna är grunden i verksamhetsidén och det är 

utifrån dessa hela förståelsen för verksamhetsidén bottnar. Nu vill vi lite närmre beskriva 

vilka dessa fem komponenter är och vad dessa kan innefatta. De fem är marknad, erbjudande, 

resurser, varumärke och värderingar.  

 

Marknad; En förening och dess verksamhetsidé grundar sig i förmågan att tillfredsställa en 

eller flera kunders behov och bistå dessa kunder att utveckla värde. Kunderna kan vara en 

heterogen eller homogen samling individer, alternativt grupperingar av individer. 

 

Erbjudande; Erbjudande är den produkt och/eller tjänst som föreningen tillhandahåller, vilken 

är kopplat till vad kunden köper. Erbjudandet är uppbyggt av en kärna och är därtill laddat 

med kringkomponenter. 

 

Resurser; Utifrån vald marknad och erbjudande är föreningens uppgift att mobilisera och 

använda nödvändiga resurser för att tillhandahålla erbjudandet till marknaden. Erbjudandet är 

även olika utformade beroende till vem det är riktat. 

 

Varumärke; Ett starkt varumärke ger föreningen legitimitet, ett moraliskt berättigande att 

verka på det sätt föreningen önskar. Ett varumärke är ett resultat av samspelet mellan 

föreningens image, profil och identitet.  

 

Värderingar; Värderingarna binder ihop själva verksamhetsidén. Värderingarna är vad ledare 

och medarbetare inom föreningarna menar är “rätt och fel” “bra eller dåligt”, “möjligt och 

icke möjligt” samt normsättande för individens handlande.  

 
(Bruzelius & Skärvad, 2004) 
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5.3	  Analys	  av	  ishockeyföreningars	  verksamhetsidé	  	  

5.3.1	  Frölunda	  HC	  
Frölundas fem komponenter: 

 
	  

Frölundas	  Inre	  Effektivitet	  

För att uppnå målet att främja ishockey i regionen och bli den bli en ledande förening i 

Europa i fråga om talangutveckling avser Frölunda göra följande. Främst ska verksamheten 

skapa förutsättningar för att utveckla spelare både från regionen men också från övriga 

Sverige i avsikt att skapa en bra återväxt för a-laget. Det ska ske med hjälp av bra 

förutsättningar för träning, personlig utveckling under ledning av duktiga tränare. Vidare ska 

Frölunda samarbeta med andra föreningar. Därtill ska på sikt evenemanget kring a-lagets 

matcher utgöra ett attraktivare erbjudande. (Ahdrian, 2011) 

 

Under diskussionen kring strategiskt arbete i Frölunda påtalar Ahdrian (2011) att 

organisationen skulle behöva en ”botten-upp-planering” likt 2002 för att samla föreningen 

och tydliggöra vad olika funktioner i föreningen ska göra. Sedan 2002 har Frölundas 

organisation växt och det har som Sommar (2011) påpekar försvårat möjligheten att 

kommunicera och strukturera arbetet inom föreningen. Inom organisationen ska ledare själva 

bryta ner målen för respektive avdelning och därefter driva processen. 

 

Ahdrian (2011) nämner att strategidokumentet ”Vägvisare för Indianer” arbetades fram med 

hjälp av samtliga funktioner i föreningen 2002. Ahdrian (2011) berättar att det uppstod 

problem då denna skulle implementeras och omsättas på olika nivåer. Den ”hackade lite” och 

andra nivåer tyckte inte att arbetet utifrån den nya strategin var så viktigt. Strategin kom att 

ändras inför säsongen 2008/09 då strukturen kring a-laget fick ett större enskilt ansvar. 

Fig. 5.3.1 Komponentmodell Frölunda HC 
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Tidigare var Frölundas styrka enligt Ahdrian (2011) att ”vi var den lilla föreningen, där en 

röd tråd genomsyrade hela verksamheten”. Styrelsen ville få till en förändring och gav a-laget 

mandat att verka på egen hand. Därmed anser vi att styrelsens agerande bidrar till att 

föreningen frångick en struktur som tidigare legat till grund för framgång. 

 

Brist på gemensam koordination, ramverk och stöd från övriga i organisationen bidrar till att 

det skapats oberoende divisioner. Detta har vi sett i Frölunda då Ahdrian (2011) menar att 

olika enheter har agerat utan att samverka i enlighet med det övergripande syftet. Den 

stödjande faktorn Ledarskapet gör enligt Bruzelius och Skärvad (2004) gällande att Frölunda 

brustit i administrativ förmåga. Brist på administrativ förmåga innebär att förmågan att 

strukturera och förändra inte varit tillräckligt god. Därför upplever vi att det dagliga arbetet 

inte har strukturerats på ett sätt som gjort det möjligt för föreningen att skapa ett fortsatt 

attraktivt erbjudande för marknaden. 

 

Vi anser att anledningen till att Ledarskapet inte fungerat kan härledas till Styrformen och 

Organisationsformen i föreningen. Enligt Bruzelius och Skärvad (2004) uppstår problem då 

beslut fattats utan förståelse för värdegrunden i föreningen. Denna har inte varit formaliserad 

och kommunicerad i den grad att aktiva i föreningen haft den som grund för sitt agerande 

(Sommar, 2011). Vidare anser vi att bristande förståelse också har bidragit till strukturen 

förändrats på ett ofördelaktigt sätt med oberoende divisioner som följd. Lösa struktur med 

divisioner inom verksamheten och brister i fråga om koordinering bidrar enligt Bruzelius och 

Skärvad (2004) till att en växande organisation likt Frölunda blir svår att styra. Därför finner 

vi att organisationsformen kom att sluta stödja verksamhetsidén då verksamheten kring a-

laget fick mandat att agera på egen hand. 

 

Vi anser att Styrformen i Frölunda är otydlig. Ahdrian (2011) påtalar själv att de är väldigt 

målstyrda men att verksamheten samtidigt behöver tydligare resultatmål för att kunna 

kontrollera och följa upp arbetet i föreningen. Han anser att det finns bra ledare i organisation 

som sätter upp mål för sina respektive avdelningar. Samtidigt är resultatet beroende av vilka 

ledare som arbetar i verksamheten för tillfället. Vidare anser både Ahdrian (2011) och 

Sommar (2011) att det finns en kutym för hur Frölunda ska nå framgång bland dem som varit 

med under de framgångsrika åren. Denna kompetens kan kontrasteras mot vad Hamel (2008) 

belyser i sin bok ”Morgondagens Management” att strategiprocessen måste involvera dem 

som ska utföra det strategiska arbetet.  
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Ledningen får inte isolera personalen i verksamheten då dessa besitter bäst möjligheter till 

utsikt över framtiden. Nya har haft svårt att få gehör sina idéer (Sommar, 2011). Vi anser att 

detta också bidragit till att försämra föreningens förändringsförmåga. 

 

Frölunda driver inte och avser heller inte i framtiden att driva kringarrangemang som 

konserter, ölförsäljning, konferenser eller kryssningar. Motivet är att de vill fokusera på 

ishockeyn och andra som är duktiga på det får sköta den biten. Dessutom är arenan 

Scandinavium i dåligt skick vilket begränsar möjligheten att utveckla erbjudandet för 

kunderna. Mats Ahdrian (2011) nämner dock att det inte är fel att öka möjligheten att tjäna 

pengar på kringarrangemang. ”Det är en brist för en verksamhet som omsätter över 100 

miljoner att endast ha 28 hemmamatcher då du kan tjäna pengar” (Ahdrian, 2011). Därför 

anser vi att föreningen agerat fokuserat utefter sina resurser vilket stärkt dess möjlighet att 

agera i enlighet med verksamhetsidén. 

 

En resurs som föreningen innehar är träningsanläggningen Frölunda Campus.  Där a-lag och 

juniorer bedriver sin dagliga verksamhet undantaget a-lagets hemmamatcher i matcharenan 

Scandinavium, som förvaltas och drivs i Göteborgs kommuns regi. Frölunda Campus är en 

viktig resurs för att locka unga och talangfulla spelare till föreningen (Ahdrian, 2011). 

Juniorlagen är också de betydelsefulla resurser då dessa står för återväxten till förenignes 

representationslag. Det är här grunden läggs till att uppfylla målsättningen att vara en ledande 

förening i fråga om talangutveckling. Därför anser vi att dessa två resurser är av yttersta 

betydelse för att långsiktigt kunna uppnå målsättningen att bli bäst i Europa i fråga om 

talangutveckling.   

 

Frölundas	  Yttre	  effektivitet	  

Föreningen vill uppnå det sportsliga målet att vara bland de fyra bästa ishockeylagen i Sverige 

och juniorverksamheten ska vara den bästa. Vidare har Frölunda som mål att utveckla 

ishockeyn i regionen samt utgöra en attraktiv mötesplats för sina kunder. (Ahdrian, 2011) 

 

Från årsredovisningar efter senaste SM-guldet 2004/05 finns en kommunikation som vi inte 

tycker stämmer överens med den bild som Ahdrian (2011) förmedlar om klubbens 

värderingar och tidigare image. Då Frölunda gick till att vara bland de bästa i Sverige fanns 

värdeord som mod, passion och medmänsklighet i verksamheten. Under samma period var 

Frölunda den kaxiga uppstickaren som utmanade och rörde om i grytan.  
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I årsredovisningar från 2005 och framåt finns ett sätt att uttryckas sig som vi inte anser 

överensstämma med just nämnda värderingar. Kommunikationen gör gällande att Frölundas 

dåliga resultat endast beror på en tillfällig svacka, ödmjukheten är som bortblåst. Ett tydligt 

exempel på detta är årsredovisningen från 2005/06. Trots 97 % beläggning i arenan, trots en 

silvermedalj och trots att föreningen slår rekordår i fråga om intäkter är man ”tillfreds men 

inte nöjda”. (Frölunda HC, 2005/06) 

 

Vi anser att problemet som uppstod snarare var att målsättningen kommunicerades på ett 

dåligt sätt. Idag nämner Frölunda att målsättningen är att de ska bli ledande i fråga om 

utveckling av talanger i Europa. När dags- och kvällspressen från mitten av 2000-talet och 

framåt behandlar Frölundas målsättning återfinns ofta liknelsen Real Madrid. Artikeln i 

Dagens Nyheter (2008) påtalar faktiskt att Frölunda likt Real Madrid utbildar ett stort antal 

spelare. För sammanhanget är det värt att poängtera att Real Madrid i våra ögon snarare 

väcker associationer till annat än utveckling av talangfulla spelare. Real Madrid är en 

toppklubb som varje år slåss om ligatiteln i den spanska fotbollsligan. När Frölunda väljer att 

jämför sig med den spanska toppklubben skapar det en Image av varumärket Frölunda 

Indians. Därför finner vi att kommunikationen har bidragit till att bygga upp skyhöga 

förväntningar bland kunderna för vad Frölunda ska erbjuda. Vilket enligt Ahdrian (2011) har 

varit svårt att följa i praktiken. Vi ser att detta har påverkat bilden av varumärket. Ahdrian 

(2011) menar att Frölundas varumärke i dag ger en lite otydlig bild gentemot omvärlden. 

Likaså tror vi att kommunikationen fått konsekvenser för organisationen i avseendet att det 

varit svårt att skapa sig en klar bild över vad verksamma ska göra för att nå målsättningen.  

 

Detta är också ett tydligt exempel på hur intern planering får externa konsekvenser. När 

marknaden uppfattar att produkten ska innefatta ett erbjudande av yttersta europeiska 

toppnivå anser vi att publiken blir blåsta på konfekten när så inte är fallet. Oavsett om 

Frölunda vinner matcher och tar sig till slutspel räcker inte detta för att uppnå den 

kravspecifikation på erbjudandet som latent skapats i kunderna medvetande om 

”underhållning i världsklass”. Ahdrian (2011) berättar att "det finns en blöt filt över en sådan 

här organisation, bara vi spelar bra hockey blir allting bra". När kravspecifikationen för 

erbjudandet är komplex och svår att förstå kan det uppstå problem med den yttre 

effektiviteten enligt Bruzelius och Skärvad (2011). 
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5.3.2	  Leksand	  IF	  
Leksands	  fem	  komponenter:	  
	  

	  
	  

Leksands	  Inre	  Effektivitet	  

Sedan Mats Aspemo (2011) tillträdde som ny klubbdirektör under hösten 2010 har 

organisationen arbetat med att ”skapa struktur, ordning och reda”. Aspemo (2011) avsåg med 

detta initiativ fokusera och samla engagemanget i föreningen. Leksand har formaliserat en 

sportplan med tillhörande mål för att definiera vad som ska, respektive inte ska, göras i 

föreningens namn. Sport & affärsplanen arbetades fram i samarbete med styrelsen och 

föreningens partners under 2010/11 för att långsiktigt stärka Leksands IF:s legitimitet. 

(Aspemo, Östling 2011) 

 

Leksands IF har den övergripande målsättningen att bli ”mönsterförening”. Underliggande i 

denna målsättning finns bland annat att föreningen ska spela i Elitserien, med en stabil 

ekonomi i ryggen. Det ska finnas en ’röd tråd’ genom föreningens verksamhet vilket innebär 

att Leksands IF ska spela, träna, leda och agera på sätt som ligger i linje med föreningens 

värderingar. Vidare ska individer rekryteras vars kompetens överensstämmer med hur 

föreningen vill arbeta för att uppnå sina mål. (Leksands IF:s Sport- och affärsplan, 2011)  

 

Strategierna för hur Leksands IF ska nå sitt mål är i sin linda. Arbetet för att uppnå målen har 

dock sett annorlunda ut tidigare. Det har även tidigare funnits en viss dokumentation av vad 

föreningen ska göra, men denna har inte varit tillräcklig för att skapa en tillräckligt god 

struktur och harmoni i avseendet att kunna agera gentemot de långsiktiga målen (Aspemo, 

2011). Leksand har trots upprepade försök misslyckats med att återta en plats i Elitserien.  

Fig. 5.3.2 Komponentmodell Leksands IF 
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Målsättningen att Leksands IF ska spela i Elitserien kan enligt både Aspemo (2011) och 

Östling (2011) blivit en belastning för de verksamma i föreningen då upprepade 

misslyckanden lett till ”sportslig frustration”. Vi anser att målsättning hämmat föreningen då 

de tidigare inte funnits tillräckligt bra struktur för hur denna ska uppnås. Vi finner att det 

strategiska arbetet uteblivit då starka men ej formaliserade värderingar fått ge vika för målet 

att åter spela i Elitserien. Konsekvensen har därför blivit som Östling (2011) påtalar att 

personalen i brist på strategier fått dra ett stort lass för att Leksand ska fortsätta erbjuda en så 

attraktiv produkt som möjligt. 

 

Vi anser därför att personer inom föreningen, samt utomstående med stort inflytande, tidigare 

agerade i tron att de gjorde föreningen gott. Vidare torde dessa personer ha fattat beslut 

individuellt i avsikt att nå slutmålet utan samråd och förståelse för de fem komponenterna i 

verksamhetsidén. 

  

Leksands personalidé har sedan uttåget ur elitserien förändrats och spelare har värvats av ren 

oro för att befintlig trupp inte ska klara av att uppnå de sportsliga målen. (Östling, 2011) 

Således anser vi att har det saknats en klar linje att arbeta utifrån då nya personer rekryteras. I 

praktiken innebär detta att Leksand kortsiktigt har värvat “namn” utan att se till om dessa 

spelare besitter rätt kompetens och värderingar för att passa in i föreningen och därigenom 

kunna bidra till att lyfta värdet av vad verksamheten avsåg erbjuda sina kunder.  

 

Att personalidén förändrats kan bland annat härledas till att de stödjande faktorerna styrform 

och ledarskap inte samverkat med verksamhetsidén. Istället för att bryta ner målsättningen i 

strategier för hur verksamheten ska nå Elitserien har föreningen agerat kortsiktigt i sökande 

efter att uppfylla sina mål. Det har enligt affärsidécykeln (Bruzelius & Skärvad, 2004) saknats 

administrativ kompetens och förändringskapabilitet för att ta sig ur en krissituation. Att så 

varit fallet kan åskådliggöras i att både Aspemo och Östling (2011) berättar att det saknats 

tydlig rollfördelning och tillvägagångssätt i organisationen. Samtidigt bör det i sammanhanget 

påtalas att ledarskapet i vissa avseenden även stött verksamhetsidén då tidigare ledare varit 

duktiga på att upprätthålla samt kommunicera Leksands IF som varumärke. 

Kommunikationen har således varit god mot externa intressenter i fråga om målsättning. 

Samtidigt upplever vi att kommunikationen varit dålig internt och mot intressenter i fråga om 

hur arbetet i föreningen utförs. 
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Organisationsformen har varit sådan att det funnits en tydlig uppdelning mellan 

administration och sport. Det finns en ”röd tråd” som säger hur föreningen ska agera men det 

har tidigare funnits vattentäta skott mellan olika delar av organisationen. Östling (2011) 

nämner att administrationen har haft till huvuduppgift att skapa förutsättningar för att laget 

ska kunna spela ishockey men samtidigt är det upp till laget att uppnå målen på sitt eget vis. 

Östling (2011) berättar exempelvis att sport och administrationen inte haft någon gemensam 

aktivitet på tio år. Denna uppdelning kan tolkas som att det saknats en gemensam förståelse 

för vad Leksands IF står för och avser göra inom organisationen. Vi vill illustrera detta med 

vad Östling (2011) berättar; Han får emellanåt säga till materialförvaltaren att se till att 

spelarna använder klubborna en extra gång. Detta samtidigt som dessa spelare tjänar upp till 

hundratusentals kronor i månaden.  Vi får därför uppfattningen att välbetalda spelare inte har 

förstått hur de skulle översätta föreningens uppgift till sitt dagliga arbete. 

 

Junior och ungdomsverksamheten har gett föreningen legitimitet då de agerar i större syfte än 

att bara bedriva elitverksamhet. Samtidigt anser vi att personalidén varit sådan att spelare 

värvats utifrån tidigare meriter vilket gjort att den här resursen inte utnyttjats till fullo. Därför 

anser vi att betydelsen av att vara fostrad i bygden har inte varit en faktor att beakta vid 

lagsammansättning och värdeskapande för marknaden. 

 

Leksands	  Yttre	  effektivitet	  	  

Leksands IF har involverat sina partners i det strategiska för att öka transparensen kring vad 

föreningen avser göra. Tidigare har insyn varit dålig vilket fått konsekvensen att partners 

börjat ifrågasätta Leksands verksamhet då det inte lyckats uppnå vad de kommunicerat. När 

laget trillade ur Elitserien var målsättningen glasklar från första stund. Leksands IF skulle åter 

spela i Elitserien. Enligt traditionen ska Leksand spela en underhållande ishockey i stil med 

”Lirarnas Lag” vilket är vad marknaden förknippar varumärket Leksands IF med. I försöket 

att återvända till elitserien uppstod det en viss misstro mot vad föreningen erbjuder bland 

kunderna då de ansåg att produkten inte höll måttet. Vi vill därför lyfta fram en liknelse som 

Aspemo (2011) berättade under vår rundvandring i Tegera Arena. En fly förbannad supporter 

hade varit, helt röd i ansiktet, trots att Leksand vunnit med 6-0. Kunden var trots vinsten 

missnöjd. Vi tolkar detta som att han ansåg att erbjudandet saknade underhållningsvärde då 

det inte gick hand i hand med ”Lirarnas lag” (Aspemo, 2011). 
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Vi är av uppfattningen att det är Leksands starka varumärke som gjort det möjligt för 

föreningen att fortsätta satsa stort i avsikt att uppnå målsättningen om spel i Elitserien. Trots 

upprepade misslyckanden har kunderna bidragit med kapital och engagemang för att ta del av 

erbjudandet. Föreningen har således varit duktig på att sälja in Leksands mission, vilken varit 

värdeskapande för marknaden. Således anser vi att varumärket har samverkat med 

föreningens målsättning. Varumärket har stått sig starkt trots att erbjudandet förändrats sedan 

degraderingen till Allsvenskan och därmed bidragit till att Leksands IF kan överleva som 

förening i dess befintliga form. Anledningen till att varumärket kunnat stödja 

verksamhetsidén bör ses i ett större perspektiv. Vi anser att marknaden förknippar Leksands 

IF med någonting större än en plats i Elitserien. Föreningen erbjuder sina kunder en plats att 

leva ut gemenskap, engagemang och passion. Detta erbjudande är således tillräckligt 

värdefullt för att marknaden ska bistå med kapital som gör det möjligt att fortsätta leverera 

detta erbjudande. 

 

En annan resurs som Leksand besitter är Tegera Arena som var en gåva från 

Leksandssupportern P-O Ejendahl och stod klar säsongen 2004-05. Vi anser att resursen 

delvis har samverkat med målet att nå sportslig framgång. Föreningen har i omgångar sålt av 

sitt ägande i arenan för att anskaffa kapital i avsikt att utöka spelarbudgeten eller för att täcka 

förluster. I föregående års bokslut var ägarandelen nere i 39 %. (Idrottens affärer, 2011)  

 

Arenan är inte bara en tillgång för föreningen. Både Aspemo (2011) och Östling (2011) 

nämner att kostnaden för att bara driva arenan varje år är omkring 20 miljoner. Enligt Aspemo 

(2011) hade Leksands IF lika gärna kunnat spela på en uterink för tillfälligt, ”att spela i en 

sådan här arena i Allsvenskan är en form av belastning”. Östlig (2011) menar att arenan, rätt 

utnyttjad, är en faktisk resurs, men att den är byggd för att spela i Elitserien. Vi anser därför 

att när marknaden, likt den fly förbannade herren omnämnd ovan, upplever att erbjudandet 

minskat i attraktionskraft medför detta att resursen Tegera Arena tenderar till att vara lite 

överflödig. Således är vi av uppfattningen att Leksands problem endast inte härledas till att de 

spelar i Allsvenskan. En av förklaringarna är också på vilket sett de har spelat i Allsvenskan. 
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5.3.3	  Rögle	  BK	  
Rögles	  fem	  komponenter:	  
	  

	  
	  

Rögles	  Inre	  Effektivitet	  

Förutsättningarna för att bedriva elitverksamhet har förändrats sedan laget trillade ur 

Elitserien. Detta har inneburit att föreningen arbetat fram nya målsättningar för hur 

verksamheten ska bedrivas. Den övergripande målsättningen är att ”Rögle BK skall vara en 

ledande elithockeyförening i Sverige” (Hedlund, 2011). För att uppnå detta finns 

underliggande målsättningar som starkt fokus på talangutveckling, en ledande 

ungdomsverksamhet, en lokal förankring i form av regionens lag och mötesplats. (Rögle BK:s 

Verksamhetsplan, 2011) Verksamhetsplanen har dessutom en tydlig målformulering som 

lyder; ”Vi ska spela i Elitserien 2012/13”. 

 

De övergripande och långsiktiga målen bryts också ner i mål för olika avdelningar. Till att 

börja med finns en ”röd tråd” i fråga om mål för hur hela föreningen ska agera sportsligt. I 

den står bland annat att Rögle BK ska ”spela en offensiv, fartfylld och optimistisk ishockey i 

traditionell Rögleanda”. För A-laget finns mål som att bygga laget kring utvecklingsbara 

spelare med regional anknytning. Dessutom ska spelarna vara starka karaktärer som är villiga 

att utvecklas enligt Rögles filosofi samt efterlever föreningens värderingar. (Hedlund, 2011)  

 

Vi får uppfattningen att Rögles tydligt utformade strategidokumentering bidragit till att skapa 

en organisationsform och personalidé som hjälper till att följa upp och kontrollera 

verksamheten. Peter Hedlund (2011) nämner att det har varit viktigt att formalisera sättet 

föreningen ska agera utefter. I avseendet personalidén förtydligades vilka som är lämpade, 

respektive inte lämpade, för att verka inom föreningen.  

Fig. 5.3.3 Komponentmodell Rögle BK 
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Därmed anser vi att det uppstår möjligheter för kontroll och utvärdering av hur föreningen 

agerar. Under 2009/2010 tappade föreningen fokus då de frångick sin personalidé och 

värderingar. Laget hade inte förstärkts i rätt tid och spelfilosofi matchade inte föreningens 

värdegrund. (Bengtsson, 2011) 

 

Rögles interna utvärdering kom fram till att publiken i Lindab Arena hellre vill se unga och 

lokalt förankrade spelare än tjeckiska och nordamerikanske spelare. (Hedlund, 2011) Därför 

anser vi att en mer genomarbetad personalidé sedan dess gjort det möjligt att rekrytera spelare 

och ledare som innehar en kompetens och profil som stämmer överens med föreningens 

värderingar. Vi anser att tydliga riktlinjer, som hur föreningen önskar rekrytera, ökar 

styrförmågan.  Därtill anser vi att det stärker legitimiteten då erbjudandet Rögle BK, 

innefattar en trovärdighet gentemot marknaden. Då varumärket är regionalt förankrat är det 

viktigt att spelare och ledare faller i god jord i bygden. Annars uppfattar marknaden att 

erbjudandet minskar i värde. Därför anser vi att lokala värderingar styr hur föreningen kan 

agera för att uppnå långsiktiga mål.  

 

Formaliseringsprocessen av personalidén har också initierats för att det försvunnit fanbärare 

som upprätthållit och sett till föreningens värderingar efterlevts i den dagliga verksamheten. 

Då spelare likt Kenny Jönsson var aktiva fanns inte behovet att formalisera värdegrund och 

uppförandekoder i samma utsträckning. (Hedlund, 2011) Därför har verksamheten 

formaliserats ytterligare för att långsiktigt stärka Rögle BK:s legitimitet. Vi anser att det just 

är tydliga normer, riktlinjer och förhållningssätt som gör det möjligt att förena och styra 

individer i en förening. Vidare anser vi att det är just formaliseringen av värderingar i en 

förening som möjliggör skapandet av en självkontrollerande kultur. Det räcker dock inte att 

värderingarna formaliseras, de måste accepteras och följas också. Detta är enligt Collins 

(2001) viktigt i verksamheter som vill uppnå långsiktig framgång.  

 

Hedlund (2011) framhåller att det är betydelsefullt för föreningen att ha verksamheten samlad 

under ett tak. Nya spelare utifrån ska lära sig att ”öppna dörrar” för de yngre och agera 

föredömligt både på och utanför isen. Vi tror att detta möjliggör för föreningen att uppnå en 

samsyn kring vad Rögle BK står för samt vad ideella och professionella verksamma ska göra i 

föreningens namn. Därigenom anser vi att organisationsformen stött verksamhetsidén i det 

avseendet att medlemmar och anställda kunnat agera i samförstånd. 
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Förutom kompletterande målsättningar för sport finns kompletterande mål för marknad, 

restaurang, drift och personal. Marknadsavdelningen ska skapa förutsättningar för att i Lindab 

Arena erbjuda marknaden regionens mötesplats samtidigt som publiken bevittnar erbjudandet 

en högklassig ishockeyunderhållning. (Hedlund, 2011) Vi konstaterar således att strategierna 

är väldigt tydligt nerbrutna i organisationen vilket innebär at dessa utgör ramverk för hur 

föreningen ska, respektive inte ska, agera. Likaså bidrar en nedbrytning av strategierna att 

verksamheten går att kontrollera kvantitativt gentemot uppsatta målsättningar.  

  

Den stödjande faktorn Ledarskapet i föreningen anser vi vara en av orsakerna till att 

verksamheten kunnat lyfta upp och analysera de problem som föreningen stått inför. Detta 

långsiktiga agerande torde också stärkt och underlättat föreningens förändringsförmåga. 

Således har ledarkapet i Rögle innehaft både nytänkande och administrativ kompetens enligt 

Bruzelius och Skärvad (2004). Ett bra exempel är att föringen inför den just avslutade 

säsongen tappade cirka 16 miljoner i centralt sponsorstöd och trots allt lyckas göra en 

ekonomisk vinst (Bengtsson, 2011).  

 

Rögles	  Yttre	  Effektivitet	  

Rögles målsättning ligger i linje med vad marknaden förväntar sig av erbjudandet. Föreningen 

ska enligt traditionen i bygden agera i stil med honnörsorden sundhet och klokhet. Därtill är 

familjärt ansvarstagande och gemenskap viktiga associationer då marknaden värdesätter 

föreningens erbjudande. Föreningen lyckades under den just avslutade säsongen 2010/11 att 

uppnå sin målsättning om spel i Kvalserien (Bengtsson, 2011). Detta anser vi leder till att 

föreningen stärker sin legitimitet då den kommunicerar en målsättning som den lyckas uppnå. 

Detta torde långsiktigt genera ett varaktigt erbjudande som marknaden finner värdeskapande. 

 

Hedlund (2011) säger att ”när vi trillade ur gjorde vi ett strategiskt val att inte satsa på ett 

snabbt återtåg” likt Leksands IF. Strategin för hur Rögle BK ska ta sig tillbaka till Elitserien 

grundar sig i de värderingar som Hedlund (2011) berättar om: ”Sundhet och klokhet, okej vi 

ska tillbaka men vi ska göra det på vårt sätt” och ”Det här är Bjärebygden med fötterna i 

myllan, man skulle inte uppskatta om vi la alla ägg i samma korg”. Dessa värderingar ligger i 

linje med de latent förankrade värderingarna hos marknaden och därmed har Rögle format ett 

och förändrat sitt erbjudande i stil med vad marknaden efterfrågar. Vi anser därför att Rögle 

varit skickliga på att förstå vad som skapar en god yttre effektivitet. 
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Strategin för att ladda erbjudandet med kringkomponenter innebär att föreningen vill skapa en 

plattform för underhållning, möten, nätverkande och affärer. (Hedlund, 2011) Trots att 

föreningen förlorat platsen i Elitserien och att det endast fanns fyra kontrakterade spelare 

lyckades föreningen sälja in erbjudandet till sponsorer och publik i tillräckligt stor 

utsträckning under säsongen 2010/11 (Hedlund, 2011). Vi anser därför att föreningen innehar 

ett förtroendekapital och att marknaden upplever att det skapas värde trots att laget befinner 

sig i Allsvenskan. Därför är kringkomponenter som nätverksmöjligheter en mycket viktig del 

i Rögles erbjudande. Rögle har insett detta och drog därför inte ner på servicen då laget 

degraderades till Allsvenskan (Hedlund, 2011). Värdet för sponsorerna skulle vara det 

samma. Just sponsorerna är av stor betydelse för Rögle. Så betydelsefulla att Rögle är den 

enda föreningen i vår studie som agerar proaktivt i för att söka upp nya sponsorer. Dessutom 

värderas företag utifrån Rögle BK:s egen värdegrund. 

  

Hedlund (2011) menar samtidigt att föreningen är dåliga på att locka publiken till arenan. 

Rögle BK saknar kundundersökningar i arenan och vi tror att detta kan försvåra möjligheten 

att skapa sig en god förståelse för både erbjudandet och marknaden, utifrån ett 

kundperspektiv. 
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5.3.4	  Växjö	  Lakers	  
Växjös	  fem	  komponenter:	  
	  

	  
	  

Växjös	  Inre	  Effektivitet	  

Växjö Lakers har klättrat fort genom seriesystemet och befinner sig nästkommande säsong i 

Elitserien. Föreningen har med små medel lyckats etablera sig i toppen på Allsvenskan. Små 

resurser har inneburit att den administrativa personalen fått arbeta hårt för att klara alla 

arbetsuppgifter i det dagliga arbetet. Vi anser att det i Växjös fall saknas tydliga och 

genomarbetade strategier för hur hela föreningen ska uppnå sin målsättning om att bli en 

ledande ishockeyförening i norden. Det är snarare upp till enskilda individer att avgör hur 

arbetet ska skötas. Håkansson (2011) berättar att det exempelvis inte finns tid att bryta ner 

målsättningen och förklara vilka förändringar den nya Vida Arena innebär för 

ungdomssektionen. Vi upplever att en sådan otydlig kommunikation på sikt kan leda till att 

det uppstår oklarheter i vad verksamma i föreningen förväntas göra. En otydlig 

kommunikation torde också leda till att en förening som Växjö i framtiden blir svårare att 

styra i takt med att organisationen växer. 

 

Håkansson (2011) menar att föreningen nu måste sätta sig ner och organisera. Han anser att 

föreningar på elitnivå omsätter för mycket pengar, driver en för stor apparat och innehar för 

stora risker för att inte organisera hur arbetet skall strategiskt utföras. En organisation likt 

Växjö som i stort sätt endast arbetar med att få vardagen att gå ihop kommer med stor 

sannolikhet uppleva problem i det strategiska arbetet. Hamel (2008) gör gällande att operativ 

personal är de som har bäst möjlighet att lyfta upp behovet av förändring. När denna endast 

arbetar ad hoc och de dessutom saknas rutiner för kommunikation anser vi att möjligheterna 

att upptäcka problem i föreningen försvåras.  

Fig. 5.3.4 Komponentmodell Växjö Lakers 
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Håkansson (2011) påtalar själv att risken är stor att saker och ting faller mellan stolarna och 

att det på sikt kan bli kostsamt för föreningen om rutiner inte skapas för att skapa långsiktiga 

värden.  

 

Vi upplever också att styrformen i Växjö är komplex. Det finns en tydlig målsättning men vi 

anser att denna stannar vid fina ord under ledningen eftersom den inte bryts i den dagliga 

verksamheten. Anledningen till att den administrativa personalen kunnat agera utan formell 

struktur på ett tillfredställande sätt anser Håkansson (2011) bero på att de anställda har stor 

kompetens och brinner för sin uppgift. Det finns en yrkesheder bland de professionellt 

arbetande som gjort att formell styrform blivit mindre betydelsefull. Detta har möjliggjorts då 

föreningen varit noga med att rekrytera personal med rätt kompetens och förmåga att fokusera 

på sin uppgift. 

 

Föreningen lyckades undvika ett konkurshot 2008 genom att bolagisera sig. De tog in externt 

aktiekapital om 4 miljoner (Sveriges Radio, 2008). Det tyder på att föreningen hittills har haft 

en god förmåga att förändra sin verksamhet till rådande omständigheter. Likaså har 

föreningen kunnat genomföra projekt som att anlägga en nya arena i avsikt att anpassa 

erbjudandet för att attrahera marknaden. Samtidigt frågar vi oss om bolagiseringen var den 

enda utvägen för föreningen. I så fall kan förändringsförmågan ifrågasättas då problemen 

inom föreningen identifierades så sent att bolagisering kanske var den enda möjliga utvägen. 

 

Personalidén är sådan att föreningen helst vill ha professionella medarbetare och Håkansson 

(2011) berättar att det finns många som knackar på och vill hjälpa till; ”Dom vill inte vi ha”. 

Anställda ska rekryteras på utifrån rekommendationer, erfarenheter och vad de presterat 

tidigare. Att anställa gamla idrottsutövare bara för att de gjorde många mål en säsong räcker 

således inte som grund för anställning i Växjö Lakers.  

 

Enligt Håkansson (2011) är det sportchefen, Henrik Evertsson, utgjort föreningens mest 

betydelsefulla resurs. Utan honom hade laget inte lyckats uppnå sina sportsliga framgångar. 

Lars nämner just Evertssons förmåga att göra kloka värvningar med en liten budget som orsak 

till varför Växjö har kunnat stå sig i konkurrensen mot andra föreningar med större plånbok. 

Vi finner därför att Växjös begränsade ekonomi efter konkurshotet 2008 utgjort en styrform 

för hur föreningen ska och kan agera. Detta har enligt oss lett till hög inre effektivitet.  
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Organisationsformen har varit sådan att det finns olika delar som fungerar utan att vara direkt 

sammanlänkade. Detta tycker vi illustreras bra av att den administrativa personalen sitter i ett 

kontorshotell några hundratals meter från arenan. Håkansson (2011) berättar att 

ungdomssektionen fungerar så att alla ungdomslag leds och drivs utan gemensam policy. Det 

finns inte en ”röd tråd” genom verksamheten för hur individer ska agera och förhålla sig 

inom organisationen. Därför anser vi att det kan påverka bilden av Växjö Lakers då olika 

individer kan agera utan samsyn kring mål och värderingar. Samtidigt anser Håkansson 

(2011) att ungdomsverksamheten är en viktig resurs i fråga om att locka till sig sponsorer. 

Håkansson (2011) upplever att vissa sponsorer aktivt sponsrar Växjö för att de vill framstå 

som ett socialt ansvarstagande företag. Därför menar vi att det är känsligt att ha en 

betydelsefull resurs utan större möjlighet att kontrollera hur den agerar.  

 

Växjös	  Yttre	  Effektivitet	  

Växjös målsättning är att inom 3-5 år bli nordens bästa ishockeyförening. Målet sattes redan 

när föreningen spelade i Allsvenskan. Definitionen bäst i norden innebär för Växjös del en bra 

ekonomi, en god organisation, en bra ungdomsverksamhet med värdeskapande 

kringarrangemang och ett a-lag som aspirerar på att vinna SM-guld varje säsong. (Håkansson, 

2011) Vi anser att detta är innebär en viss skillnad mot tidigare då målsättningen var att stärka 

ekonomin och klättra i seriesystemet. Oavsett målsättning har marknaden hittills tagit till sig 

kommunikationen och efterfrågat erbjudandet. Växjös varumärke är på frammarsch och det 

utstrålar framgång. Vilket genererat ett större ishockeyintresse men också ett Växjö Lakers 

intresse i regionen. Vi anser att förningens legitimitet har stärkts då föreningen över en längre 

tid lyckats uppnå sina målsättningar samtidigt som erbjudandet varit fortsatt attraktivt.  

 

Lars Håkansson (2011) menar att det på yttersta elitnivå är viktigt att ha målsättningen att bli 

bäst. Med en tydlig målsättning kan organisationen förenas och arbeta mot att uppfylla detta 

mål. Samtidigt menar han att det för tillfället är för dålig uppföljning av målen i Växjö 

Lakers. Detta beror enligt honom själv på att det dagliga arbetet endast går ut på att få 

verksamheten att gå runt. ”Det finns inte tid att åka på en tvådagarskonferens” arbetet sker 

till största delar ad hoc, det finns således inte tid för annat än att släcka bränder (Håkansson, 

2011). Vidare nämner Lars att det finns en mentalitet av ”vinner vi så löser det sig”.  
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Detta anser vi vara möjligt på grund av att föreningen uppnått goda sportsliga resultat. Dessa 

har stärkt värdet av erbjudandet och attraherat marknaden som är svältfödd på framgångsrik 

elitidrott i de stora sporterna som ishockey och fotboll. Därför anser vi heller inte att det är 

konstigt att det uppstår ett Växjö Lakers intresse hos marknaden då folk vill uppleva 

framgång. Därmed har Håkansson (2011) en viktigt poäng när han säger att ”folk vill umgås 

på platser som andas framgång”. Växjös sportsliga framgångar har fått positiva effekter så till 

vida att föreningen fått tillgång till mer resurser. Därför kan vi konstatera att den yttre 

effektiviteten i Växjös fall förbättrar möjligheterna för en redan hög inre effektivitet. 

 

En strategi hos Växjö som vi tycker samverka med målet att bli en ledande ishockeyförening 

är att de försöker skapa långsiktiga värden. Håkansson (2011) menar att det är viktigt att 

bygga upp införsäljningen, och därmed också löftet till kunden, kring ett erbjudande som inte 

är så skört som en enskild spelare. För ”vad händer om han blir skadad efter tio minuter i 

första matchen?”(Håkansson, 2011). Istället menar Lars att det värde som skapas ska grunda 

sig i intresset för sporten och möjligheten att träffas och engageras kring den, då detta är ett 

mer bestående värde än enskilda spelare. 

 

5.4	  De	  ideella	  attributen 
Enligt Anthony och Young (1994) uppstår det problem i ideella föreningar då den innefattas 

av både professionellt och ideellt arbetande individer. Både Rögle och Växjö nämner 

komplexiteten i att ha ideellt arbetande i sina kiosker (Hedlund, Håkansson, 2011). Här måste 

föreningen väga hur mycket engagemang de vi ha från ideella krafter då dessa vill ha 

någonting för sitt ideellt utförda arbete i utbyte. Dessutom måste föreningen fråga sig om det 

hade varit mer lönsamt om det hade avlönat personal för att sköta försäljningen och om det i 

så fall stämmer överens med föreningens grundläggande värderingar. Detta går i linje med 

vad Anthony och Young (1994) nämner som problem med att sammanfoga den ideella och 

professionella kraften i olika föreningar.   

 

Samtliga föreningar berättar att medlemmar vill förknippa sig med föreningen genom att bära 

varumärket. (Ahdrian, Aspemo, Hedlund & Håkansson, 2011) Föreningens logotyp utgör i 

vissa fall en statussymbol för ideella krafter som genom den kan visa sin tillhörighet. Som vi 

sett är risken stor att individers agerande är svårt att styra vilket skapar problem då de inte 

agerar i enlighet med föreningens värderingar. 
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Samtidigt menar Hedlund och Håkansson (2011) att ungdomsverksamheten är betydelsefull 

för att stärka föreningens legitimitet. Hedlund (2011) går ett steg längre och menar att 

ungdomsverksamheten är viktig för att upprätthålla föreningens värderingar. Professionella a-

lagsspelare ska föregå med gott exempel och agera utifrån uttalade normer. De ska agera som 

vägvisare inom föreningen. Även Ahdrian (2011) påtalar betydelsen av en helhet mellan 

ideella och professionella krafter för att föreningen ska uppnå goda resultat. När 

verksamhetsidén och kommunikation med berörda i föreningen inte fungerar uppstår risken 

att ideellt och professionellt arbetande drar åt olika håll då de har olika intressen.  

 

Aspemo (2011) nämner risken med för stort engagemang då olika roller blandas. Situationen i 

den ideella föreningen underlättas om det finns en gemensam målsättning för att skapa ett 

ramverk tydligt nog att verksamma ska förstå verksamhetens syfte. Först då kan arbetet 

utföras i syfte att uppnå målsättningarna. Likaså kan ett utfört arbete kontrolleras och följas 

upp i avsikt att förena engagemang. Därför är det enligt Anthony och Young (1994) viktigt 

för den ideella organisationsformen att kunna utveckla gemensamma prestationsmått 

kopplade till uppgiften. Det underlättar också möjligheten att få individer att bidra efter bästa 

förmåga. 

5.5	  Styrelsens	  arbete	  
Besanko et. al (2010) menar att tydlighet i koordination inom organisationen skapar möjlighet 

att uppnå effektivitet. Målsättningen med bolagsstyrning är att skapa koordination samt 

struktur för att möjliggöra att bästa möjliga resultat uppnås. Om aktiva i föreningen inte vet 

vem som gör vad skapar detta dålig grund för ett effektivt beslutsfattande och risken som 

följer är att dessa beslut inte ligger i linje med verksamhetsidén.  

Under våra intervjuer har samtliga föreningar berört styrelsens arbete och hur deras relation 

gentemot den operativa verksamheten sett ut. Samtliga föreningar nämner hur styrelsearbetet 

tidigare fungerat, vilka lärdomar de fått och vilka förändringar de gjort utifrån dessa. 

Under våra intervjuer har det framkommit citat som; ”Styrelsen var inne och ryckte i 

högerbacken”, ”det saknade värdefull kompetens för föreningens syfte, de var ett gäng 

plantor”, ”tid läggs på sakfrågor, istället borde de agerat stödjande för den långsiktiga 

planeringen”.  

Alla dessa förstärker hur situationen som tidigare varit och vad verksamma i föreningen ansett 

om detta. Genomgående är en önskan om struktur och tydlig rollfördelning. Likt vad Besanko 

et. al (2010) säger, skulle det underlätta det operativa arbetet.  
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Då styrelsens roll varit otydligt definierad med en klar beblandning i den dagliga 

verksamheten uppstod koordinationsproblem. Samtliga våra respondenter uppger att detta 

negativt påverkat möjligheten att uppnå önskade resultat tidigare.   

Idag beskrivs styrelsens situation i Frölunda, Leksand och Rögle som mer tillfredställande 

(Ahdrian, Aspemo, Hedlund, 2011). Styrelsens roll har i dessa föreningar gått från att vara 

operativt aktiv till att fokusera på långsiktigt strategiskt arbete och agera som bollplank. Deras 

nätverk vid rekryteringen och tecknande av nya av sponsorer är även av betydelse. 

Detaljfrågor har helt överlämnats till den operativa verksamheten. När ansvarsfördelningen är 

tydlig underlättar detta enligt Besanko et. al (2010) för föreningen att uppnå god 

kommunikation. En god kommunikation leder i sin tur till att operativt aktiva vet vad de 

förväntas göra i sin roll. Både Rögle och Frölunda är väldigt tydliga med att arbetet i 

föreningen underlättats betydligt sedan rollerna renodlats (Ahdrian, Hedlund, 2011). De anser 

att det är en förutsättning då en organisation växer för att om möjligt kunna skapa fungerande 

rutiner.  

Växjö Lakers skiljer sig från ovan nämnda föreningar i de avseende att föreningen har en kort 

historia och har en styrelse som är mer operativt aktivt. Laget har passerat igenom 

seriesystemen framgångsrikt under en kort tidsperiod, vilket har pressat organisationen att 

utvecklas på samtliga plan. Lars Håkansson (2011) nämner att arbetet i största delen skett ”ad 

hoc” där det inte funnits en tydlig ansvarsfördelning mellan styrelse och den dagliga 

verksamheten. Organisationen har inte prioriterat att sätta sig ner och bryta ner 

målsättningarna i strategin över hur föreningen skall uppnå målet att bli den bästa 

ishockeyföreningen i norden. Styrelsens engagemang och arbete har i en stor utsträckning 

funnits i det operativa arbetet på daglig basis istället för att vara stödjande samt planerande. 

Detta har resulterat i att styrelsen varit delaktig i detaljfrågor i en väldigt stor omfattning. 

Detta agerande går både mot de andra föreningarnas sätt att arbeta idag och det motsäger även 

Anthony och Young (1994) resonemang över hur en rollfördelning mellan styrelse och 

operativa ledningen bör utformas. 
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5.6	  Kris	  –	  Dess	  uppkomst	  
När inte föreningar lyckas uppnå vad de utlovat uppstår problem enligt Collins (2009). 

Orsakerna till att förmågan att leverera resultat försämras kan ha olika orsaker. Problem kan 

inte lösas om de inte först är identifierade och organisatorisk nedgång liknas vid en sjukdom. 

”En verksamhet kan verka stark på utsidan trots att den redan är sjuk på insidan, på vippen 

att falla över ruinens brant” (Collins, 2009).  

 

För att kunna identifiera problem har Collins (2009) utarbetat en femstegsmodell för hur 

organisationer går från uppgång till fall. Detta fall kan både gå långsamt men även så pass fort 

att organisationen ”hoppar över” något steg i modellen. Utifrån denna modell applicerar vi 

situationer vi funnit i de olika föreningarna där föreningarnas agerande inte har kunnat 

förklaras av affärsidésynsättet. Dessa situationer har påverkat deras inre och yttre effektivitet 

samt förståelse för verksamhetsidén.  

 

De fem punkterna är som framgår av matrisen: 

Fig. 5.6 Collins, J. 2009 

 

1) Hybris över född framgång innebär att framgången är bestående trots att verksamhetens 

ledare fattar dåliga beslut eller förlorar disciplinen. Det första steget tar vid då människor blir 

arroganta beträffande framgång och ser den som en självklarhet. Då förlorar de förståelse för 

de faktorer som ligger till grund för verksamhetens framgång i första läget. De som säger att 

de gör rätt saker snarare än att de säger att de förstår varför deras verksamhet fungerar bra 

tenderar att drabbas av motgång. Steget kan därför beskrivas som ”Vi är Riktigt bra, vi kan 

göra vad som helst!”. (Collins, 2009) 
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Orsakerna till Frölundas nergång kan härledas redan till de mest framgångsrika åren då 

målsättning att bli bäst i Europa formaliseras. Målsättningen gick inte att ta miste på, 

årsredovisningen 2004/05 hade berget Mount Blanc i bakgrunden på förstasidan. Budskapet 

var att framtiden låg öppen nu var allt var möjligt. Detta trots att organisationen tenderade till 

att drabbas av hybris och därigenom glömt bort sina egentliga framgångsfaktorer.  

 

Leksands återtåg sattes åter i rullning efter senaste degraderingen. Starkt engagemang eldade 

på loket och hjulen sattes i rullning utan tydlig strategi för att uppnå sitt önskade mål. Således 

hade inte ledarskapet tillräckligt stor förståelse för vad som gjort föreningen lyckosam 

tidigare. Därtill saknades administrativ förmåga strukturera engagemanget i riktning mot 

samma destination. Växjös ordförande, ”starke man”, och blivande VD Anders Öhman (2011) 

sa i direktsändning efter föreningens avancemang till Elitserien att deras organisation redan 

var elitseriemässig. När vi besökte Växjö ett par veckor efter detta uttalande kunde vi dock 

konstatera att organisationen vid den tidpunkten bestod av endast sju personer och ett flertal 

av nyckelpositionerna var vakanta. 

 

2) Odisciplinerad jakt efter mer. Jakten föds redan i steg ett och i steg två jagar de med makt i 

organisationen mer framgång i alla dess former. Fasen innebär att föreningar frångår det som 

var grunden till dess ursprungliga framgång. I denna fas söker sig organisationen till områden 

och branscher där det inte kan växa på ett tillfredställande sätt. Collins (2009) betonar 

exemplet då en verksamhet växer bortom sin möjlighet att tillsätta nyckelpositioner med ”rätt 

personer” och då uppstår stora risker för att verksamhetens förmåga att växa bromsas in.  

 

Frölunda var som tidigare nämnt ”tillfreds men inte nöjda” trots att målsättningen för 

säsongen med råge hade överträffats 2005/06. Sponsorerna stod i kö och beläggning på 97 % i 

arenan gjorde det svårt att öka intjäningsförmågan. (Frölundas Årsredovisning 2005/06, 

Ahdrian (2011) nämner att förväntningarna på föreningen blev skyhöga och det räckte inte att 

nå semifinal, guld var det enda som räknades. Här tycker vi oss börja se att föreningen frångår 

de grundläggande värderingar som gjorde dem framgångsrika i första läget. Enhetligheten i 

föreningen luckrades upp och därmed var inte Frölunda ”den kaxiga lilla utmanaren som 

rörde om lite ”. Med den tidigare enhetligheten visste alla vad de skulle göra, det fanns 

således enligt Collins (2001) en självdisciplinerad kultur i föreningen. Men när den nu 

luckrades upp försvårades möjligheten att uppnå de gemensamt uppsatta målen.  



	  

	   48	  

  

3) Förnekande av risk och fara innebär att föreningar börjar se tecken internt som tyder på att 

någonting inte står rätt till. Dock uppvisas fortfarande goda resultat vilket medför att dessa 

problem anses vara tillfälliga eller inte så värst farliga. ”De i ledande befattning börjar skylla 

på problemen på externa faktorer istället för att acceptera ansvar”. (Collins, 2009) En tydlig 

egenskap bland dessa ledare är att de förnekar risker och äventyrar verksamheten genom att ta 

ännu större risker kommer organisationen vara på väg mot nästa fas.  

 

Växjö var mycket nära en konkurs igen 2008, men de lyckades vända trenden genom att 

bolagisera elitverksamheten och på det viset på in nytt externt kapital. De konfronterade de 

brutala fakta och skapade bättre ekonomiska rutiner för verksamheten (Håkansson, 2011). 

Detta fall åskådliggör att ett bra agerande av en förening kan ha sitt ursprung ur någonting 

som upplevs som mycket negativt. Organisationen skyllde således inte på externa faktorer 

utan rannsakade sig själva för att identifiera problem. Därigenom kan Collins (2001) teori 

användas för att förstå hur verksamhetens avsåg att långsiktigt stärka föreningens 

konkurrensförmåga. Håkansson (2011) menar att föreningen tog lärdom av krisen och har 

idag en större riskmedvetenhet. Växjö skulle aldrig förneka risken och sätta sig i en situation 

likt Malmö FF vilka gjorde en förlust om ca 30 miljoner trots att de vann SM-guld. Detta 

ansvarslösa hanterande av pengar kommer sponsorer få allt svårare att acceptera . ”Vad 

sänder det för signaler att stödja en sådan verksamhet?” (Håkansson, 2011).  

 

Rögle nådde aldrig den här fasen i och med att de enligt Collins (2001) valde att konfrontera 

brutala fakta när de degraderades till Allsvenskan. Det ekonomiska resultaten för säsongen 

var trots degraderingen till Hockeyallsvenskan positivt men föreningen insåg ändå att arbetet 

måste förändras markant. Föreningen hade insett att det var avsaknad av förståelse för de 

interna värderingarna som orsakat problemen. Istället för att förneka risken och ”lägga alla 

ägg i samma korg” och hoppas på ett snabbt återtåg valde ledningen att genomarbeta 

värdegrunden och ta fram nya styrande strategidokument (Hedlund, 2011). 

 

4) ”Greppa efter frälsning” syftar till att den samlade risken och faran från tredje fasen ligger 

till grund för en kraftig tillbakagång, synlig för allmänheten. Därför blir ledarskapets roll av 

kritisk betydelse. Hur ska de svara upp för att möta nedgångstrenden? Skillnaden ligger i om 

ledningen desperat försöker hitta nya visionära ledare, nya strategier, radikala 

omstruktureringar eller om ledningen väljer att återgå till den disciplin som gjorde dem 
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framgångsrika i första läget. Initial kan en dramatisk förändring leda till kortsiktig framgång, 

dock kommer denna framgång med största sannolikhet inte bli varaktig. (Collins, 2009) 

 

Frölundas Ahdrian (2011) påtalar att styrelsen gav mandat att skapa en ny organisation kring 

a-laget inför säsongen 2008/09. Denna låg inte alls i linje med den tighta förening som anses 

vara en av de tidigare framgångsfaktorerna. Således möttes föreningens dåliga resultat med 

nya strategier, nya ledare och radikala omstruktureringar med snabb framgång som mål. Detta 

för att istället försöka hitta tillbaka till vad som gjorde föreningen lyckosam i från början. 

  

Växjös kris i samband med konkurshotet för tankarna till vad Ahdrian och Sommar (2011) 

berättar om deras första tid i Frölunda. Då fanns ett överhängande konkurshot som de var 

tvungna att undanröja för att sedermera klara Elitlicensen. (Hockeyförbundet, 2004) Frölunda 

gick under Ahdrians ledning från att vara rejält skuldsatta till att bli en av de sportsligt och 

ekonomiskt mest framgångsrika föreningarna i Sverige. Både Ahdrian och Sommar (2011) 

påpekar att orsakerna till skuldkrisen under 1990-talet grundas i ett oansvarigt ekonomiskt 

agerande. Idag har föreningen ett stort positivt kapital men föreningen har dock gjort stora 

ekonomiska förluster de senaste säsongerna och årets prognoserade underskott uppgår till 

närmare 28 miljoner. (Frolundaindians.com) Frölunda har trots tidigare förståelse för varför 

att det gått dåligt försatt sig i samma situation igen. Detta menar vi tyder på historielöshet i 

sättet och agera och oförmåga att omsätta förståelse för verksamhetsidén i strategiskt arbete. 

Således en brist i administrativ förmåga hos ledarskapet enligt Bruzelius och Skärvads (2004) 

teori. 

 

5) Kapitulation för irrelevans eller upphörande innebär att ju längre en verksamhet ”greppar 

efter frälsning” desto mer sannolikt är det att den nedåtgående spiralen fortsätter. Tillslut 

kommer detta undergräva den finansiella styrkan och den individuella tågan inom 

organisationen vilket får som konsekvens att människor väljer att lämna verksamheten. Det 

anser helt enkelt att det inte finns något hopp om en Riktigt bra framtid! (Collins, 2009) 

 

Ingen av våra studieobjekt har nått, eller har för den delen varit nära att nå den här fasen. Alla 

föreningar har visat på att de förr eller senare är förmögna att konfrontera brutal fakta som 

ligger till grund för varför problemen uppstått i första läget. Frölunda, Leksand och Rögle har 

kommit olika långt i sin process att hitta tillbaka till ett arbetssätt som gjorde dem 

framgångsrika tidigare. 
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5.7	  Analys	  av	  Verksamhetsidén	  
Utifrån Bruzelius & Skärvads (2004) modell Samspel mellan inre och yttre effektivitet har vi 

valt att applicera föreningarna utifrån den ytter och inre effektivitet vi identifierat över tiden. 

Därigenom kan vi grafiskt åskådliggöra hur föreningarnas strategiska arbete utvecklats och 

hur detta arbete stödde deras verksamhetsidé över tiden.  

 

Betydelsen av låg respektive hög inre och yttre effektivitet för föreningen sammanfattas i 

figur 5.7 nedan. Relationen mellan yttre och inre effektivitet medför att föreningarna får olika 

position i matrisen. Den framgångsrika föreningen kännetecknas i att både yttre och inre 

effektivitet är hög. Den strävsamma föreningens styrka är en hög inre effektivitet. Den 

underpresterande föreningen verkar i en gynnsam bransch och når därför goda resultat trots 

att de uppvisar bristande inre effektivitet. Den snabbväxande föreningen når goda resultat på 

grund av växande marknad eller utveckling av erbjudandet. Därför gör den snabbväxande 

föreningen avkall på den inre effektiviteten. Krisföreningen har en svag strategisk position 

och lönsamhetspotential. Anledning till att så är fallet beror på att marknaden försämrats. En 

förening når krisstadiet då den misslyckats att identifiera förändringar i sin omvärld samt 

anpassat kostnaderna. (Bruzelius & Skärvad, 2004)  

 

Bruzelius och Skärvad (2004) menar att den inre effektiviteten kan mätas i form av 

kostnadseffektivitet och produktivitet. Med andra ord en förenings förmåga att hushålla med 

knappa resurser för att kunna skapa ett attraktivt erbjudande enligt önskad kravspecifikation. 

Den yttre effektiviteten hos föreningar kan förklaras med strategisk position vilken är ett 

resultat av lönsamhetspotentialen i branschen. Vidare anser Bruzelius & Skärvad (2004) att 

upp emot 80 % av lönsamheten kan förklaras av den yttre effektiviteten. Enligt dem är den 

yttre effektiviteten viktigare än den inre. Dock kan en god ytter effektivitet aldrig ersätta en 

sämre inre effektivitet. 

 

Föreningarnas samspel mellan yttre och inre effektivitet 

Vi har kunnat identifiera att den inre och yttre effektiviteten har förändrats över tiden hos de 

föreningar vi valt att studera. Vi har i denna matris sammanvägt föreningarnas totala inre och 

yttre effektivitet över tiden. 
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Frölunda HC – Röd,    Leksands IF – Blå,    Rögle BK – Grön,    Växjö Lakers - Orange 

 

Frölunda HC 

Föreningen var mycket framgångsrik i början av 2000-talet med goda sportsliga och 

ekonomiska resultat som följd. Till följd av tidigare skatteskuld var organisationen slimmad 

vilket medförde att Frölunda under den här tiden kunde uppvisa hög inre och yttre effektivitet. 

Efter dessa år har Frölundas inre och yttre effektivitet försämrats då föreningen frångått sina 

tidigare framgångsfaktorer såsom personalidé samt ledarskap. Vi ser idag att föreningen 

kommit till insikt och därtill redan påbörjat arbetet för att komma tillrätta med effektiviteten.  

 

Leksands IF 

Föreningen lyckades återta en plats i Elitserien 2004/05. Föreningen gjorde då ett bra resultat 

såväl sportsligt som ekonomiskt trots bristande inre effektivitet. Därefter har även den yttre 

effektiviteten försämrats då Leksand inte lyckats uppnå varken sportsliga eller ekonomiska 

resultat. Idag har Leksand likt Frölunda kommit till insikt och avser förändra sättet 

verksamheten arbetar på för att öka den inre effektiviteten. 

 

 

 

 

 

Fig, 5.7. 
Samspel mellan  

yttre & inre 
effektivitet  
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Rögle BK 

Föreningen lyckades nå en plats i Elitserien då den inre effektiviteten var hög 2007/08. Med 

en proffsig organisation hade man med små resurser uppnå goda sportsliga resultat. 

Föreningen kom att trilla Elitserien 2009/10 då den inre effektiviteten hade försämrats då 

värderingarna hade åsidosatts. Nu har föreningen förändrat sättet att arbeta och har därigenom 

åter kunnat uppnå både god inre och yttre effektivitet. 

   

Växjö Lakers 

Föreningen har varit överpresterande under en längre tid. Den ekonomiska krisen till följd av 

konkurshotet försämrade den yttre effektiviteten. I dag har Växjö åter en god yttre effektivitet 

då de lyckats uppnå goda sportsliga resultat. Föreningen har dock fortfarande relativt låg inre 

effektivitet då organisationen haltar på flera plan vilket innebär att de åter befinner sig i rutan 

för den snabbväxande föreningen. 

	  

Egenskaper	  -‐	  Sammanfattning	  

Vi vill nedan presentera innebörden av olika egenskaper som föreningarna påvisat som stödjer 

alternativt hämmar deras verksamhetsidé. I analysen har vi identifierat egenskaper som 

påverkat föreningarnas strategiska arbete och som ofta har sin förklaring i föreningarnas 

komplexa organisationsform. Där föreningarnas grund ligger i de ideella värdena men dagens 

verksamhetsidé har skapats med utgångspunkt i de kommersiella. En förening strävar efter att 

interna och externa intresse skall samverka för att verksamhetsidén skall vara väl fungerande. 

Därav kan nedan presenterade egenskaper både stödja och hämma ishockeyföreningars 

verksamhetsidé. En egenskap kan vara positiv och därmed stödja föreningens verksamhetsidé. 

Men egenskaperna kan vara negativa och därmed hämma verksamhetsidén och då har 

egenskaperna istället ett O framför sig. Exempelvis ostrukturerad. 

  

Accepterande 
En accepterande egenskap innebär att verksamma i föreningen underkastar sig kollektivet och 

strategin. De agerar därför i enlighet med målsättningen enligt uppsatta regler och normer. 

Engagerad  
Aktiva i föreningen agerar ansvarstagande, lägger ner mycket tid och stor arbetsmoral i 

föreningen. Det finns en paradox med egenskapen engagerad. Aktiva kan vara för engagerad 

vilket rentav hämmar förening. Ett stort individuellt engagemang kan därför bli svårt att styra. 

Således finns tre innebörder; O-engagerad, engagerad och över engagerad.  
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Enhetlig 
Innebär att det finns en röd tråd i föreningen. Verksamheten agerar under samma tak och det 

finns en samsyn kring vad föreningen avser göra. 

Fokuserad 
Föreningen fokuserar på kärnverksamheten. Således används resurser på ett sådant sett som 

underlättar för föreningen att uppnå resultat. 

Förändringsbar 
Det finns en förmåga att förutse och anpassa sig till rådande omständigheter och förändringar 

som exempelvis en seriedegradering innebär.  

Kommunikativ  

Föreningen har förmåga att kommunicera internt och externt. Kommunikationen innefattar 

målsättningar och strategier. Därtill kan kommunikation skapa god intern förståelse mellan 

olika avdelningar och anställda inom föreningen.  

Kompetent 
Personalen i föreningen besitter god kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter inom 

föreningen. Dessutom har de värdefulla erfarenheter som bidrar till att de kan utföra sina 

arbetsuppgifter med gott resultat. 

Kortsiktig  
Föreningen saknar långsiktiga mål och avser uppnå framgång på kortast möjliga vis.  

Långsiktig 
Föreningen avser att agera gentemot långsiktigt uppsatta mål. 

Strukturerad 
Det finns en tydlig arbets- och ansvarsfördelning inom föreningen. Dels inom det operativa 

delen men också gentemot styrelsen. 

Tydlig 
Föreningen har tydligt dokumenterade och uttalade värderingar. 

Öppen 
Innebär att föreningen har god förmåga visa goda avsikter. Det råder en transparens gentemot 

intressenter så dessa får insyn i föreningens dagliga arbete. 
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Teoretisk analys 
Komponenterna Varumärke och Värderingar är starkt bidragande till att påverka 

föreningarnas inre och yttre effektivitet. Detta samtidigt som föreningar har andra mer 

komplexa mål än företag att uppfylla. Därför har vi valt att fritt utveckla Bruzelius & 

Skärvads (2004) modell (se fig. 3.1) enligt följande:  

 

 

 
 

Komplexiteten i föreningarna innebär att yttre och inre faktorer påverkar varandra i större 

omfattning än vad vi anser de gör i ett företag. Det är enligt vår slutsats lättare att uppnå 

långsiktig sportslig och ekonomisk framgång om det finns en samsyn kring föreningens 

samtliga mål. Vi har noterat ovan att ideella organisationer har en rad olika målsättningar där 

de huvudsakliga är de sportsliga följt av de ekonomiska målen. Samtidigt finns 

svårdefinierade mål som att erbjuda ”positiv underhållning” och ”underhållning i 

världsklass”. Vi har identifierat att målen bör samverka för att skapa en god styrförmåga och 

samsyn kring hur förening strategiskt bör arbeta. Därför måste målen samstämma trots att de 

är av skilda slag. Ishockeyföreningar har sitt ursprung i ideella värderingar och fortfarande är 

de ideella krafterna starka samt en viktig ingrediens i verksamheten.  

 

För att uppnå en god styrförmåga och sedermera total effektivitet är det betydelsefullt att 

skapa förutsättningar som får individer att underkasta sig samt arbeta gemensamt mot de 

uppsatta målen trots den ideella värdegrunden. När det finns en målöverensstämmelse, 

målkongruens, mellan ideella och kommersiella krafter, kan dessa gemensamt agera för att 

skapa värde för marknaden oavsett verksamhetsidéns innehåll. 

 

Fig. 5.8 Utvecklad verksamhets- & effektivitetsmodell 
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Därför anser vi att total effektivitet uppnås då det finns samsyn kring föreningens 

övergripande målsättning. Det innebär att vi i vår utvecklade modell ersätta total effektivitet 

med målkongruens. Anledningen till att vi velat utveckla modellen är för att påvisa att 

samtliga målsättningar påverkar varandra och samverkan mellan dessa avgör en förenings 

förmåga att prestera långsiktigt. 
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6	  Slutsats	  
I detta avslutande kapitel presenteras de teoretiska och empiriska slutsatserna som har lyfts 

fram i analysen utifrån en mer generell karaktär. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av 

vår studie där vi återigen redogör för vår forskningsfråga och hur denna har besvarats samt 

reflektioner vi har gjort under resans gång. Vi avslutar med att introducera förslag på 

fortsatta studier.	  

6.1	  Med	  slutsignalen	  i	  antågande	  
Vi	   har	   i	   denna	   studie	   avsett	   att	   undersöka	  hur	   ishockeyföreningars	   strategiska	   arbete	  

stödjer	   dess	   verksamhetsidé.	   För	   att	   kunna	   göra	   detta	   har	   vi	   studerat	   hur	  

verksamhetsidén	   växt	   fram	   och	   vilka	   egenskaper	   föreningar	   med	   bättre	   respektive	  

sämre	   verksamhetsidéer	   påvisar.	   Därigenom	   har	   vi	   haft	   för	   avsikt	   att	   öka	   förståelsen	  

kring	  var	  problem	  med	  strategiskt	  arbete	  uppstår	  i	  ishockeyföreningar.	  

 

- Hur har ishockeyföreningars verksamhetsidé vuxit fram? 
- Vilka egenskaper påvisar föreningar som stödjer alternativt hämmar verksamhetsidén?  

- Vilka svårigheter finns för strategiskt arbete i ishockeyföreningar? 

 

I studien har vi besvarat samtliga frågor men vi vill i följande kapitel belysa vissa slutsatser vi 

finner mest intressanta för läsaren.   

  

Verksamhetsidén 

I vår studie valde vi att utgå från affärsidésynsätt som är en teori framtagen av Bruzelius och 

Skärvad (2004) för att analysera verksamhetsidéer. På så vis önskade vi kunna studera 

föreningarnas strategiska arbete. När vi arbetade med att identifiera olika komponenter och 

faktorer i föreningarnas verksamhetsidé visade det sig att föreningarna hade sämre förmåga 

att definiera marknad och erbjudande. Att ishockey är deras huvuderbjudande råder det inga 

tvivel om. Men både Ahdrian (2011) i Frölunda samt Hedlund (2011) i Rögle hade svårt att 

besvara frågor kring vilken den egentliga publiken är som besöker deras matcher. 

Uppdelningen mellan sponsorer och publik genomgående tydlig hos samtliga föreningar. Det 

visade sig att föreningarna hade full koll på vilka sponsorerna var men de övriga besökarna 

gick under den gemensamma benämningen publik. Därför upplever vi att det fanns problem 

med att förstå den underliggande orsaken till varför deras erbjudande lockade besökare.  
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När publiken går under gemensam definitionen blir det svårt att förstå vad respektive 

målgrupp har för preferenser. Här har föreningarna något att arbete med i framtiden då 

erbjudandet och marknad måste anpassas till varandra för att verksamhetsidén skall vara väl 

fungerande. Därför finner vi det helt naturligt att bilden av vad föreningarna avsåg erbjuda till 

viss del skiljde sig. Vissa tryckte mer på sportintresse, andra fokuserade på upplevelsen och 

somliga valde att lyfta fram nätverkandet betydelse.  

 

Vi vill också belysa att ishockeyföreningars erbjudande är väldigt komplext. Ishockey berör 

och väcker känslor och deras erbjudande skiljer sig därför avsevärt gentemot ett företag som 

exempelvis erbjuder marknaden skruvar. Därav är kravspecifikationen för föreningarnas 

erbjudande mycket svårare att säkerställa en för ett företag med ett mindre komplext 

erbjudande. När föreningarna har laddat erbjudandet med mjuka värden som exempelvis, 

”positiv ishockeyunderhållning” och ”underhållning i världsklass”, blir bedömningen 

subjektiv från marknadens sida. Föreningarna vi studerat har en mer kommersiell 

verksamhetsidé som erbjuder underhållning mot betalning och har således en högre 

kravspecifikation än att klubben enbart skall spela hockey. Ambitiösa målsättningar medför 

således stora förväntningar på erbjudandet och när en förening inte lyckas uppnå sin uttalade 

målsättning skadar det långsiktigt föreningens legitimitet. Vi har konstaterat att så skett i både 

Frölunda och Leksand. Därför menar vi att det uppstår svårigheter då ledare sätter upp 

målsättningar samt talar i visioner som inte är grundade i förståelse för föreningens 

grundkomponenter i verksamhetsidén. Detta då även föreningars legitimitet grundar sig i hur 

de kommunicerar med omgivningen relativt hur lyckas uppnå sina målsättningar.  

 

Vi har noterat att samtliga föreningar som funderat kring tider av dåliga sportsliga 

prestationer återkommer till betydelsen av föreningens värderingar. Vi har konstaterat att det 

är just värderingar som omnämns som orsaken till utebliven framgång hos flera 

ishockeyföreningar. Dessa värderingar gör det även möjligt att skapa och vidmakthålla en 

framgångsrik kultur. Enligt Bruzelius och Skärvad (2004)  är det just värderingar som är av 

stor betydelse då denna komponent binder ihop verksamhetsidén. Därför anser vi efter att ha 

studerat ishockeyföreningar att den inre effektiviteten är mycket viktig. Således är det relativt 

företagsformen viktigare att ”göra saker på rätt sätt” än att ”göra rätt saker”, vilket 

understryker betydelsen av att utgå från värderingar då en förening agerar. 
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Framväxt 

Alla föreningar har berättat om krisartade situationer som inneburit att de har fått gå tillbaka 

och omarbeta eller utveckla verksamhetsidén. Därför kan framväxten av verksamhetsidén i 

ishockeyföreningar härledas till dåliga sportsliga resultat som i sin tur genererar en dålig 

ekonomi. Den dåliga ekonomin skapar i sin tur sämre förutsättningar för att uppnå sportsliga 

resultat och därmed uppstår det en negativ spiral. När så blir fallet ökar trycket om förändring 

vilket bidrar till att föreningen får gå tillbaka och se över hur olika komponenter och faktorer 

samverkat. Detta behöver inte i sig vara negativt då just krissituationer avslöjar hur bärkraftig 

en verksamhetsidé är (Bruzelius & Skärvad, 2004). Som vi nämner i vår analys om kris menar 

Collins (2001) det är just förmågan att konfrontera brutal fakta som gör det möjligt att bli 

riktigt bra. Just därför tar framgångssagor ofta sin början i just krisartade situationer. Vidare 

är vi också av uppfattningen att ishockeyförningar som vuxit sig större blivit mer eller mindre 

påtvingade att arbeta med verksamhetsidén. I flera fall är det exempelvis externa krav som att 

uppföra en arena enligt sponsorerna önskemål som förändrat erbjudandet och därmed utgjort 

mallen för den nya verksamhetsidén. Ett exempel är att Leksands rådande verksamhetsidé har 

utarbetats med externa partners för att dessa önskat öka insyn i föreningen och bättre 

anpassning av verksamhetsidén. 

 

Egenskaper  

I vår analys identifierade och definierade vi elva olika egenskaper som bidrog till att 

föreningarnas strategiska arbete stödde eller hämmade verksamhetsidén. Dessa var 

Accepterande, Engagerad, Enhetlig, Fokuserad, Förändringsbar, Kommunikativ, Kompetent, 

Kortsiktig, Långsiktig, Strukturerad, Tydlig och Öppen. 

 

Samtliga egenskaper har en dubbel betydelse då man kan sätta O framför egenskaperna då de 

hämmade verksamhetsidén. En egenskap som vi anser vara väldigt intressant och som vi 

tycker har sin förklaring i den ideella värdegrunden är engagerad för denna behöver inte 

enbart vara stödjande om egenskapen finns inom organisationen. Skulle exempelvis de ideella 

krafterna eller styrelsen vara för individuellt engagerade kan detta leda till att resultatet blir 

hämmande för föreningen då detta engagemang blir svårt att styra.  
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Svårigheter 

”Akademiska reflektioner må inte ha varit idrottens styrka” (Ahdrian, 2011). Däremot har 

föreningar varit desto bättre på att agera historielöst utan djupare förståelse för tidigare 

framgångsfaktorer. Vi har tidigare omnämnt betydelsen av monetära mått inte är av lika 

framträdande i ideella organisationer som företag. Därför upplever vi att det tidigare funnits 

en kutym hos ishockeyföreningar att fokusera på de sportsliga istället för de ekonomiska 

målen. Då målet inte varit nedbrutna i en plan för hur det skulle uppnås fanns det inget 

strategiskt arbete som stödde målen. Här är citatet i Leksand väldigt talande för hur de 

resonerat kring hur föreningen skulle uppnå målen, ”Tar vi oss till Elitserien så löser sig det 

ekonomiska målen per automatik, (Östling, 2011). Här ser vi ett samband mellan attributen 

som kännetecknar en ideell förening och föreningars agerande. Föreningarna har agerat mer 

utifrån det ideella än efter de kommersiella grunderna i detta avseende. Sammantaget anser vi 

att problemen uppstår då föreningarna tappar fokus och agerar kortsiktigt. När föreningarna 

blivit för händelsestyrda och inte planerat strategiskt långsiktigt har en otydlig struktur och 

kommunikationen istället fått styra.	  	  

	  

Något vi även identifierat som är unikt för den ideella föreningen är att offentligheten i dessa 

föreningar inte går att jämföra med andra organisationer i näringslivet. Detta är något som 

samtliga respondenter lyft fram som den största skillnaden mellan att arbeta i ett ”vanligt” 

företag och att arbeta i en förening. Alla intressenter vill ha sin del av informationen, de 

önskar komma med sin åsikt om både de sportsliga som ekonomiska, väldigt många bryr sig 

mer om vad som görs och inte görs i föreningarna på ett helt annat sätt än i ett ”vanligt” 

företag. Här nämner föreningarna engagemanget och traditionerna som bidragande orsaker till 

denna skillnad.	  

 

Teoretisk & empirisk slutsats 

Under vår arbetsprocess har vi identifierat att det finns situationerna i föreningarna som 

skiljer sig från ”vanliga” företag. Detta belyste vi avslutningsvis i analyskapitlet då vi valde 

att utveckla Bruzelius och Skärvads (2004) modell över hur företag uppnår total effektivitet. 

(se fig. 5.8) Det var föreningarnas komplexa situation beträffande måluppfyllelse som bidrog 

till att vi anpassade	   modellen	   för	   att	   den	   skulle	   gå	   att	   använda	   för	   att	   studera	  

föreningarna.	  Föreningarnas förmåga att uppfylla både de sportsliga och ekonomiska målen, 

att uppnå målkongruens, ersatte således företags totala effektivitet.  
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Vår analys har grundat sig i en rad olika managementteorier och trots att dessa modeller är 

relativt enkla av sitt slag har de inneburit komplexa analyser. Teorierna vi använt gör gällande 

att ishockeyföreningar inte bör uppnå goda resultat då deras organisation inte stödjer 

verksamhetsidén till fullo. Vi ser dock att föreningarna ändå lyckats uppnå goda resultat, 

vilket är en intressant empirisk observation. Anledningen till detta kan således förklaras med 

att föreningar har sitt ursprung i den ideella värdegrunden, där andra faktorer avgör en 

organisations framgång. Vilket vi även försökt påvisa i denna studie. Att sedan föreningars 

strategiska arbete är bristfälligt i vissa sammanhang är inte unikt för denna bransch. Detta är 

även något som är relativt vanligt förekommande i näringslivet.  

 

Avslutande reflektioner 

Till att börja med kan vi varmt rekommendera andra att studera strategiskt arbete i 

idrottsföreningar. Vår avsikt med ”Från Ideell till Kommersiell” har varit att vidga förståelsen 

kring strategiskt arbete i ishockeyföreningar. Under våren har vi mäktat med att besöka och 

intervjua fyra föreningar. Våra slutsatser är av generell karaktär för att belysa hur föreningar 

arbetar i strategifrågor och hur detta arbete harmonierar med verksamhetsidén. Resultatet vi 

kommit fram till hade varit än mer trovärdigt om vi kunnat intervjua fler föreningar. Men 

samtidigt finns det inga indikationer som påvisar motsatsen till vad vi kommit fram till. Flera 

av våra intervjuade respondenter påtalade att de ansåg att arbetet i deras förening stämde 

överens med hur andra förningar arbetar. Därför finner vi att trovärdigheten i vår studie torde 

överensstämma för ett större urval än det vi hann med att intervjua. 

 

I vår inledning valde vi att ha ett citat av Hugo Stenbeck; 

”Affärer är som sport och sport är som affärer. Det finns potential och det finns flera 

sidoverksamheter som man kan utveckla”. (Stenbeck, 2011)  

 

Under vårt arbete har vi kunnat konstatera att Stenbeck har rätt i detta citat till viss del. 

Samtliga föreningar försöker öka intjäningsförmågan med sidoverksamheter men samtidigt är 

föreningarna försiktiga generaler då de inte önskar förlora föreningens själ. Att affärer har ett 

sportsligt inslag kan vi inte säga något i mot och att sport är affärer har vi föreningarnas 

omsättningssiffror som talar för. Men samtidigt har vi konstaterat att ishockeyföreningar är en 

mer komplex organisationsform än ett ”vanligt” företag. Där värderingar och hänsynen till 

samt behovet av ideella krafter formar föreningens sätt att agera strategiskt långsiktigt i större 

omfattning. 
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Vi har även kunnat identifiera att samtliga föreningarna lyft fram det ideella engagemanget 

som en stark motor till föreningens existens och drivkraft. Det är allt som ofta en balansgång 

mellan det ideella och kommersiella. Därför ställer vi oss lite undrande om man verkligen kan 

omstrukturera föreningar till renodlade företag likt det Stenbeck önskar när han i samma 

artikel avslutningsvis säger följande. 

 

”Varför det blev Malmö istället för Linköping är egentligen väldigt enkelt. Linköping är en 

förening men Malmö är ett företag. Min investering ger mig en operationell roll och ett 

aktieinnehav.” (Stenbeck, 2011)  

 

Detta citat säger faktiskt emot en del som vi funnit i denna studie. Vi har konstaterat att 

styrelsen med fördel inte bör vara operationell utan istället vara ett stöd, bollplank och 

delaktig i den långsiktiga strategiska planeringen. En investering skall inte leda till ett för stort 

operativt engagemang då det ofta hämmar verksamhetsidén. Hur kommer Stenbeck att agera 

om de sportsliga framgångarna uteblir? Vilket sker när erbjudandet inte uppnår de utlovade 

sportsliga målen till marknaden. I ishockeybranschen på elitnivå har vi konstaterat att 

kravspecifikationen på erbjudandet är betydligt svårare att säkerställa än i övriga branscher. 

Detta innebär att erbjudandet är väldigt skört och föreningen således väldigt utsatt då det är de 

sportsliga framgångarna som avgör de ekonomiska framgångarna i denna bransch. Skulle 

dessa framgångar utebli är Malmö Redhawks en förening, eller rättare sagt en förening 

omstrukturerad till ett företag, i kris.  

 

Det har funnits orsaker till när föreningarna i studien fått sportsliga problem som ofta lett till 

dåliga ekonomiska resultat som inte går att förklaras av traditionell affärslogik. När dessa 

föreningar tidigare varit i kris har de varit deras värderingar och starka föreningssjäl som 

delvis bidragit till att komma ur krisen. En förening skapar nämligen mer och andra värde för 

fler individer än vad ett renodlat erbjudande gör för marknaden. Därför är det av intresse att 

reflektera över hur kommersiell en förening egentligen kan bli utan att förlora sin 

föreningssjäl.  
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6.2	  Förslag	  på	  vidare	  studier	  
Vill vi här ge förslag på vidare studier för att kunna skapa en större förståelse kring strategiskt 

arbete i ishockey och idrottsföreningar. En mer omfattande studie om verksamhetsidén i 

idrottsföreningar vore betydelsefullt för att generera både ett större djup och en större bredd 

kring dessa föreningars verksamhetsidé. Här vore det intressant att vidga urvalet till att 

innefatta andra idrotter. Under arbetets gång har vi ställt oss frågan hur stor en ideell förening 

kan bli. Med utveckling mot ett mer kommersiellt agerande kan frågan väckas om 

organisationsformen ideell förening är fortsatt lämplig. Den ideella föreningen är grundad på 

förbunds- och demokratiprincipen kan vara svår att förena med kommersiella intressen. 

Aktiebolagsformen underlättar för denna problematik men samtidigt kan denna form tvätta 

bort föreningssjälen vilket skulle leda till andra svårigheter. Därför är det av intresse att 

studera förslaget om en förändring av 51 % regeln skulle förändra föreningarnas inställning 

till bolagisering. Sist men inte minst hade en uppföljningsstudie inom tre år varit intressant då 

vi sett att utvecklingen gått fort senaste decenniet. Fallet Växjö är av speciellt intresse då detta 

är en förening som växt extremt fort.  
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8	  Appendix	  
	  
Frågeformulär för de olika rollerna i ishockeyföreningar: 
 
Klubbdirektör: 
• Allmänt: Bakgrund: (Lite kort) 
- När kom du till föreningen?  
- Vad gjorde du innan/vilken organisation tillhörde du? 
- Vad var det som lockade i att jobba för den här föreningen? 

- Sökte du tjänsten eller blev du “headhuntad”? 
- Beskriv din nuvarande roll och vilket ansvar din nuvarande roll har hos föreningen? 
- Har du haft andra arbetsuppgifter eller positioner inom föreningen? 
- Beskriv en erfarenhet sen tidigare som varit viktig för din nuvarande arbetsuppgift 
- Vilken utbildning har du i grunden? Hur gammal är du? 
 
Mission: 
- Vad är föreningens “Mission”. - Övergripande mål är en synonym till mission. 
Missionen innefattar syftet med verksamheten. Vilken roll har ni, eller strävar efter att ha i 
samhället? Stödord: Ideologi, historiskt, 
 
Affärsidé: 
- Kan du berätta om föreningens verksamhetsidé? 
- Finns denna verksamhetsidé  dokumenterad i verksamheten? 
 - Hur länge har just denna idén varit dokumenterad? 
 - Som verksamhetsidé eller affärsidé? 
- Hur har verksamhetsidén utvecklats och vem har utvecklat den? 
 - Hur ser arbetet ut mellan dig och styrelsen? Påverkan?? 
- Vilken funktion uppfyller idén i föreningen? 
 - Tänk: Inspiration, Stöd, ideologi, verktyg etc. 
- Vem är den/idén riktad mot?  
- Hur är den implementerad i och hur syns det i organisationen? 
- Utvärderas och revideras/förnyas idén och i så fall hur? När gjorde detta senast i så fall? 
- Är det viktigt att en ishockeyförening har en verksamhets/affärsidé? Varför? 
 
Kunder/Marknad/Intressenter: 
- Vilken anser ni vara Er främsta marknad? Geografiskt. 
- Vem/vilka är era Kunder/intressenter? Varför? 
 - Ser ni att er kundgrupp förändrats över de senaste åren? 
- Vilken funktion anser du att _____________ fyller för er marknad och kunder? 
- Hur tar ni in information om era kunders önskemål och preferenser? 
 
Erbjudandet:(Produkter/ Tjänster) 
- Vad avser ni erbjuda era kunder? 
- Vilket är ert kärnerbjudande? - Vilket skulle vara “kringkomponenter” till detta? 
 - Hur länge har ert erbjudande sett ut såhär? Vad var det innan? 

- Vad tycker du att ni gör unikt för era kunder?  
- Finns det någonting ___________ kan bli bättre på? 

- Hur har publiksnittet förändrats över tiden? - Hur har biljettpriserna förändrats över tiden? 
- Anser du att biljettpriset/kostnaden stämmer överens med värdet av ert erbjudande? 
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Resurser: 
- Vilka är era viktigaste resurser? 
 - Vilken anser du är den viktigaste för att kunna tillhandahålla ert erbjudande? 

- Har det alltid varit den/dessa? 
- Vad betyder er arena för er verksamhet? 
- Har ni partners/nätverk som ni arbetar med för att tillhandahålla ert erbjudande? 

 - Hur har detta nätverk förändrats de senaste åren? 
- Vilka medarbetar i föreningen är speciellt viktiga? 
 - Vilka egenskaper är viktiga när ni söker nya medarbetare? 
 - Finns det viss kompetens som alla i föreningen besitter eller bör besitta? 
 - Har ni alltid haft denna “krav specifikation”? 
 - Vidarutbildar ni er personal? I vad i så fall? 
- Vad anser du ert kapital består av? (Tänk: Likvida medel, spelar, ungdomsverksamhet) 
 - Hur har det sett ut tidigare? 

- Vilka möjligheter finns inom föreningen för att “öka” detta kapital?
  

- Vilket är största “hotet” mot att ‘värdet’ av detta urholkas? 
- Anser du att er Junior- och ungdomsverksamhet är viktiga för föreningen? 
 
Värderingar: 
- Vilka värderingar vill föreningen bli förknippade med? 
 - Har dessa formats direkt eller indirekt inom förening? 
- Anser du att föreningens värderingar genomsyrar hela verksamheten? 
 - Hur anser du att värderingarna förändrats över tiden? 
- Hur väl anser du dessa värderingar överens överensstämmer med omvärldens krav och 
kundernas förväntningar? 
 
Varumärke: 
- Vilken bild av____________ har er omgivning anser du? d.v.s. företag, kommun 
privatpersoner och andra klubbar eller andra spelare. 
- Stämmer denna överens med föreningens självbild? 
- Hur välkänt är _____________ som varumärke anser du? 
- Vilka känslor väcker ert Varumärke? 
 
• Mål: 
- Kan du berätta om föreningens målsättning? 

- Finns det underliggande eller kompletterande målsättningar? 
- Ekonomiska, sportsliga & övriga? 

- Hur har målen utvecklats? Vem har utvecklat dem? Tänk: Styrelsen? Arbetsgrupp?? 
- Använder ni benchmarking? Om ja, i så fall vad/vem? 

- Finns målsättningen dokumenterad i föreningen? 
 - Hur förmedlas denna ut i organisationen? 

- Gäller målsättningen samtliga i föreningen? 
Målkongruens: 
- Vilka mål är viktigast för föreningen? Ekonomiska eller sportsliga? Överordnat det andra? 

- Finns det något samband mellan era ekonomiska och era sportsliga mål? 
- Finns det tillfällen då du anser att de ekonomiska och de sportsliga målen hämmar 
varandra? 

- Krävs det att föreningen uppnår de sportliga målsättningarna för att uppnå de ekonomiska 
eller tvärtom? 
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Målstyrning: 
- Hur används målen för att styra verksamheten? 

- Skillnad ekonomiskt/sportsligt? 
 
- Har föreningens målsättningen förändrats över tiden? 
- Hur påverkas era sportsliga och ekonomiska målsättningar av seriesystemets utformning 
med upp- respektive nedflyttning? 
- Är det viktigt att en idrottsförening har mål? Varför? 
 
• Strategi: 
- Kan du berätta om er strategi med föreningen? 

- Ekonomisk strategi/sportslig strategi? 
- Hur ser sambandet ut? 

- Hur implementeras målsättningarna i strategierna? 
- Vilka kontrollerar så att era strategier genomförs och når ut i den dagliga verksamheten? 

- Tycker du att det strategiska arbetet avspeglas i vad föreningen faktiskt gör? 
  
• Mål/verksamhetsstyrning & Resultat: 
- Vad är ett bra resultat/framgång för föreningen? 
- Sker någon systematisk uppföljning eller utvärdering av målen?  

- Hur och på vilket sätt? Både ekonomiska och sportsliga? 
  
• Vision: 
- Vilken var visionen då du kom till föreningen? 
- Vad är er vision idag? 
 
• Avslutning: 
Om tid ges avslutar vi med några öppna frågor där både vi och ni kan bidra med intressant 
information/frågor. 
- Anser du att näringslivet har stor påverkan på svensk ishockey? Exempel? 
- Tycker du att underhållningsvärdet i svensk ishockey ökat de senaste åren? 
- Har de kommersiella inslagen ökat? – Om JA, Hur påverkar detta föreningen? 
- Vilka anser du vara de största förändringarna som skett i branschen de senaste tio åren? 
- Vilken är den största skillnaden mellan att arbeta i ………… & i näringslivet? 
 - På vilket sätt har detta visat sig??  
- Vad i framtiden är du mest orolig för? 
- Finns det någonting du skulle vilja förtydliga alt. ta upp som skulle vara intressant för vår 
studie? 
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Ekonomichef: 
• Allmänt: 
Bakgrund: (Lite kort) 
- När kom du till föreningen?  
- Vad gjorde du innan/vilken organisation tillhörde du? 
- Vad var det som lockade i att jobba för den här föreningen? 

- Sökte du tjänsten eller blev du “headhuntad”? 
- Beskriv din nuvarande roll och vilket ansvar din nuvarande roll har hos föreningen? 
- Har du haft andra arbetsuppgifter eller positioner inom föreningen innan du fick nuvarande 
position? 
- Beskriv en erfarenhet sen tidigare som varit viktig för din nuvarande arbetsuppgift 
- Vilken utbildning har du i grunden? Hur gammal är du 
• Affärsidé: 
- Kan du berätta om föreningens verksamhetsidé? 
- Finns denna verksamhetsidé  dokumenterad i verksamheten? 
- Vilken funktion uppfyller idén i föreningen? 

- Tänk: Inspiration, Stöd, ideologi, verktyg etc. 
 
Resurser/Kapital: 
- Vilka är era viktigaste resurser  
- Vad betyder er arena för er verksamhet? 
- Har ni partners/nätverk som stödjer din funktion?  
- Vad anser du att föreningens kapital består av? 

(Tänk: Likvida medel, spelar, ungdomsverksamhet) 
- Vilka möjligheter finns inom föreningen för att “öka” detta kapital?  
- Vilket är största “hotet” mot att ‘värdet’ av detta urholkas? 

- Anser du att er Junior- och ungdomsverksamhet är viktiga för föreningen? 
 
Värderingar: 
- Vilka värderingar vill föreningen bli förknippade med? 
- Anser du att föreningens värderingar genomsyrar hela verksamheten? 

- Hur anser du att värderingarna förändrats över tiden? 
 
Varumärke: 
- Vilken bild av____________ har er omgivning anser du? d.v.s. företag, kommun, 
privatpersoner och andra klubbar eller andra spelare. 
 
• Mål: 
- Kan du berätta om föreningens målsättning? 
 - Hur förmedlas denna ut i organisationen? 
Målkongruens: 
- Vilka mål är viktigast för föreningen? Ekonomiska eller sportsliga? Överordnat det andra? 

- Finns det något samband mellan era ekonomiska och era sportsliga mål? 
- Känner du att era sportsliga och ekonomiska målsättningar kompletterar 

varandra? 
- Krävs det att föreningen uppnår de sportliga målsättningarna för att uppnå de 
ekonomiska eller tvärtom? 
- Finns det tillfällen då du anser att de ekonomiska och de sportsliga målen hämmar varandra? 
- Har föreningens målsättningen förändrats över tiden? 
- Vilka mål skulle du personligen helst vilja uppnå. 
• Strategi: 
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- Hur ser bolagskonstruktionen ut idag? Koncern?  
- Varför ser den ut så? 

- Är ni tillfredsställd med er ekonomi idag? Varför? 
- Vem sätter er budget? 
- Hur är ___________ intjäningsförmåga idag? 

- Vad beror detta främst på? 
- Hur har den förändrats över tiden? 

- Hur är _____________ lönsamhet idag? 
- Hur följs resultatet upp? Månadsvis etc. 

- Hur central är lönsamheten för föreningen? 
- Vad anser du är budgetens funktion? 

- “Visar den vilka ekonomiska mål som önskas uppfyllas eller vilka sportsliga?” 
- Ser du några svårigheter med detta? 

- Används budgeten som styrinstrument i er verksamhet? På vilket sätt? 
 - Använder ni andra styrsystem? Nyckeltal, etc. 
- Vad var motivet/anledningen till att bygga en ny arena? 
- Hur ser ägarförhållande ut beträffande arenan? 
 - Hur ser relationen ut mellan föreningen och det ägande bolaget ut i så fall? 
- Använder ni er av benchmarking? Andra framgångsrika föreningar eller företag? 
- Krävs det sportliga framgångar för att vara ekonomiskt framgångsrik och tvärtom? 
- Hur har ekonomin sett ut över tiden? 
 - Vilket skulle du säga vara orsaken till detta (ovan)? 
- Anser du att 31% (51% idag) regeln som finns som förslag skulle underlätta/effektivisera ert 
arbete?  
 
• Mål/Verksamhetsstyrning & Resultat: 
- Vad är ett bra resultat/framgång för dig/din avdelning? 
- Vad är ett bra resultat/framgång för hela föreningen? 

 
• Vision: 
- Vilken var visionen då du kom till föreningen? 
- Vad är er vision idag? 
 
• Avslutning: 
Om tid ges avslutar vi med några öppna frågor där både vi och ni kan bidra med intressant 
information/frågor. 
- Anser du att näringslivet har stor påverkan på svensk ishockey? Exempel? 
- Tycker du att underhållningsvärdet i svensk ishockey ökat de senaste åren? 
- Har de kommersiella inslagen ökat? – Om JA, Hur påverkar detta föreningen? 
- Vilka anser du vara de största förändringarna som skett i branschen de senaste tio åren? 
- Vilken är den största skillnaden mellan att arbeta i ………… & i näringslivet? 
 - På vilket sätt har detta visat sig??  
- Vad i framtiden är du mest orolig för? 
- Finns det någonting du skulle vilja förtydliga alt. ta upp som skulle vara intressant för vår 
studie? 
	  
	  
	  
	  
Vi skall “Leta exempel på HUR de arbetar strategiskt med sin affärsidé i de olika 
delarna i organisationen”  
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-> Viktigt vi har strukturerat vad vi “tänkt” fråga så att processen blir levande. 
 
Ha följdfrågor som:  
- hur har detta visat sig?  
- är alla med?  
- har någon slutat p.g.a. av valt arbetssätt? (U) 
- hur har det tagits i mot i organisationen? (U) 
- hur har detta inverkat på föreningen? (U) 
- hur stor del av din tid arbetar du med detta? (U) 
- är detta dina enda arbetssysslor? (U) 
- kan du utveckla det, säga något mer om just.. ? (U) 
- vad menar du med..? (U) 
- menar du att ………. ? (T) 
- vilka åsikter har man i organisationen beträffande det? (I) 
 - är detta också din uppfattning? (I) 
 
OCH 
- har ni alltid arbetat på detta viset? 
- hur kom det sig? 
 - om inte, hur gjorde ni tidigare? 
 
BYTA: 
- Jag skulle nu vilja byta tema och fråga dig vad………? (S) 
 - Då för oss in på……. (S) 
	  
 


