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Abstrakt 

Detta arbeta undersöker tre ideella ungdomsorganisationers syn på strategi och 

strategiskt arbete. Det tar sin utgång i intervjuer genomförda med ordförande för 

organisationens nationella styrelse där frågor om organisationen, ledarskapet, styrelsen, 

strategi och långsiktigt arbete diskuterades. På intervjuerna gavs även utrymme att 

diskutera vilka problem organisationerna såg kring strategiskt arbete. 

 

Organisationerna valdes ut genom att kontakta de största ideella 

ungdomsorganisationerna i Sverige och intervjuer genomfördes med tre olika 

organisationer. Intervjuerna visade på många liknelser i hur organisationerna arbetar 

och ser på strategi, men även många olikheter. Utifrån dessa intervjuer genomfördes en 

litteraturstudie för att finna mönster och förklaringar till det som noterades i 

intervjuerna. 

 

Det framgår att dessa tre organisationer är medvetna om begreppet strategi och att alla 

utgår från ett tankesätt med ”strategi som plan”. Det skiljer sig dock kring vem/vilka det 

är som beslutar om strategin och hur aktivt detta arbete är i de olika organisationerna. 

Den största organisationen förefaller vara den som har det mest utvecklade tankesättet 

kring strategiskt ledning, men är samtidigt den organisation som möjliggör minst 

inflytande av dess medlemmar. Men arbetet slutar ofta där, med en strategi, med en 

plan. Det är styrelsen, ibland bara ordförande, som arbetar med strategin och det 

framgår att det behövs ett mer aktivt arbete med hela organisationens förståelse av 

behovet av strategi.  

 

Samtliga organisationer uppvisar problem med kontinuitet när medlemmar eller styrelse 

byts ut samt att det kan finnas ett stort kunskapsglapp. 

  

 

Nyckelord 

Strategisk ledning, ideella, ungdomsorganisationer, förändring, kunskap, 

förutsättningar, ledarskap, implementering 
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1 Inledning 

Detta avsnitt avser förklara varför detta arbete har genomförts och vad som har lett fram 

till de aktuella frågeställningarna. I avgränsningen beskrivs vilka specifika 

organisationer som kommer att utredas.  

 

 

1.1 Bakgrund 

Genom att googla på ”styrelseproffs” kommer många olika personer fram. Allt som 

oftast är dessa personer gamla, har varit med företaget eller organisationen länge eller 

har erfarenhet från många olika företag eller organisationer. Det är lätt att föreställa sig 

att en organisation som leds av styrelseproffs har vissa fördelar. Men hur ser det 

egentligen ut i Sveriges ungdomsorganisationer, där styrelserna består av ungdomar? 

Detta arbete tar sin utgångspunkt i just denna frågeställning. Det visar sig, och kommer 

nedan beskriva, att stora organisationer och företags leds strategiskt. Men om nu 

ungdomar skall leda organisationer, kan dessa leda strategiskt? För att undersöka det 

behöver det först skapas en förståelse för vad ideella ungdomsorganisationer är, då det 

är dessa som skall undersökas.  

 

I Sverige finns idag 106 ungdomsorganisationer som får bidrag från Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Dessa har många olika syften och storlekar, 

exempel på några är Sveriges elevråd – SVEA som jobbar med skoldemokrati och 

elevers inflytande, Aktiv ungdom som jobbar med att erbjuda ungdomar en aktivare 

fritid och Ung företagsamhet som syftar till att få flera ungdomar intresserade av att 

starta företag (Ung-15, 2015). Gemensamt för dessa ungdomsorganisationer är att de 

enligt förordningen om statsbidrag för barn- och ungdomsorganisationer definieras 

enligt följande: 

 

 Minst 60 procent av medlemmarna är i åldrarna 6-25 år 

 Organisationen är en ideell förening där medlemskap är frivilligt 

 Organisationen är självständig 

 Organisationen är demokratiskt uppbyggd 

(Riksdagen.se, 2016-03-14) 
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En medlem i dessa organisationer ska ha stadgemässigt reglerade möjligheter att 

påverka organisationen, dess verksamhet och inriktning. För att räknas som medlem 

måste individen även tagit ett aktivt ställningstagande om medlemskap (Riksdagen.se 

2016-03-14). Dessa organisationer skall också ha ideella föreningar, som angivits ovan. 

Att vara en ideell förening innebär att organisationen inte får ha som syfte att främja 

medlemmarnas ekonomi, istället skall organisationens ändamål vara ideell verksamhet 

(Skatteverket.se, 2016-03-14).  

 

Det framgår alltså att dessa organisationer skall bestå och drivas av medlemmar mellan 

6 – 25 år gamla. Det kan finnas medlemmar som är äldre, men majoriteten måste vara 

unga för att kunna klassas som ideell ungdomsorganisation. Det är dessa medlemmar 

som skall besluta om verksamheten och inriktningen för organisationen, d.v.s. även dess 

framtid. Men hur ser ungas möjlighet att driva organisationer ut? Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) släppte 2014 en rapport med titeln ”Fokus 

14 – om ungas fritid och organisering”. I den rapporten framgår det tydligt att 

föreningslivet i Sverige når allt färre och färre personer. Det går att utläsa att ungdomar 

är medlemmar i färre organisationer än tidigare (Fokus 14, sid 122). 

 

Det noteras alltså ett minskat engagemang från ungas sida när det kommer till att driva 

organisationer och föreningar. Eller i alla fall att delta i dem som medlemmar. I 

rapporten går det vidare att läsa att stor andel unga anses att det finns för mycket att 

göra på fritiden (Fokus14. 2014).  

 

Dessa ideella organisationer, precis som alla företag, verkar i en omgivning som är 

föränderlig. Det märks tydligt genom att titta tillbaka 20 år i tiden och fundera över hur 

världen såg ut då. Vilka företag var ledande, vilka tekniska hjälpmedel fanns då som 

inte finns nu och vad kunde de som levde då endast drömma om. Med den utvecklingen 

som skett de senaste åren är det rimligt att anta att framtiden kommer se väldigt 

annorlunda ut från idag (Chan Kim, 2005). Detta är något som dessa organisationer 

behöver vara medvetna om och arbeta med. I dagens litteratur kring långsiktig planering 

och strategisk ledning är mycket skrivet utifrån ett företags synsätt (ex. Bruzelius och 
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Skärvad, 2011). Många av författarna hävdar dock att teorierna och modellerna är direkt 

överföringsbara på organisationer, men talar sällan om ideella organisationer (non-

profit-organisations).  Johnson et al. (2014) menar att även om olika företags strategier 

kan likna varandra så varierar de kraftigt med avseende på i vilket sammanhang 

företaget verkar.  

 

Det finns idag få stora företag eller organisationer som inte förstår vikten av långsiktig 

planering och strategisk ledning. Det är rent av ett vedertaget faktum att om ett företag 

skall uppnå sina mål krävs just genomtänkte tillvägagångssätt och handlingsmönster 

(Bruzelius och Skärvad, 2011). Frågan som uppstår då är ”Hur skall en organisation 

leda långsiktigt och strategiskt?”  Strategi kan förklaras som en genomtänkt planering 

och process för att säkerställa att organisationen finns kvar och är stark i framtiden 

(Whittington, 2015).  

 

Ett företag handskas med många olika frågor på en gång och dess ledning måste se till 

så att alla frågor besvaras. Frågor om långsiktig ledning tar ofta en stor plats i företag 

och är så centrala för företagen att de helt eller delvis skiljer sig från företagens dagliga 

verksamhet och således kräver en egen avdelning (Eriksson-Zetterquist et al., 2010).  

 

Förutsättningarna för företag varierar med dess kontext, men variationerna är ofta 

desamma för en viss typ av företag. När det kommer till just ideella organisationer ser 

det än mer annorlunda ut. Enligt Parker (1998) är även här de grundläggande synsätten 

på strategi densamma och liknande metoder kan användas vid planeringen och 

genomförande av dem, men de ideella organisationernas specifika utmaningar är mer 

osäkra än för företag. Grunden i detta anser han vara att det för ideella organisationer 

finns helt andra aspekter att ta i beaktning. Han lyfter bland annat bidragsgivare som 

exempel.  

 

 

1.2 Problemdiskussion 

Ideella ungdomsorganisationer leds och styrs av ungdomar. Organisationers högsta 

beslutande organ är dess årsmöten. Dessa hålls med jämna mellanrum, antingen en gång 

per år eller en gång vartannat år. På årsmötet fastställa organisationens stadgar, 

arbetsplan, ibland budget och andra vägledande dokument som skall gälla fram till nästa 
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årsmöte. Det väljs dessutom en styrelse som skall ansvara för detta arbete kommande år.  

En granskning av några organisationers stadgar (ex Sveriges elevkårer, Sveriges unga 

musikanter och Goodgame) visar att dessa organisationer oftast har årsmöte varje år där 

stora delar av styrelsen och ledningen byts ut, vilket skapar intressanta frågeställningar.  

 

Att leda långsiktigt och strategiskt kräver mycket arbete. Det handlar bland annat om att 

förändra och utveckla organisationen, vilket inte görs över en dag (Bruzelius och 

Skärvad, 2011). Skärvad och Olsson (2011) nämner de tre strategiska grundfrågorna:  

1) Var är vi?  

2) Vart ska vi?  

3) Hur tar vi oss dit? 

 

Fråga tre kan inte besvaras innan fråga två är besvarad och så vidare. Det här är ingen 

enkel process, den tar tid och kräver mycket tanke. Den strategiska ledningsprocessen 

innebär att ett företag måste vara villiga att göra uppoffringar. Normann (2001) 

uttrycker att ”[...] det skall svida” när en pratar om att ifrågasätta ens sätt att arbeta.  

 

Vad har egentligen ideella ungdomsorganisationer för möjligheter att driva ett 

långsiktigt och strategiskt arbete, när stora delar av ledningen kan bytas ut varje år? 

 

Bruzelius och Skärvad (2011) resonerar kring strategiutveckling och hur det kan 

beskrivas med fem olika punkter: 

 

- analysera omvärlden 

- analysera organisationen 

- formulera mål och strategier 

- skapa handlingsplaner 

- skapa system för uppföljning 

 

För att driva ett aktivt förändringsarbete krävs kompetens om förändringsarbete 

(Ahrenfelt, 2014) och det krävs även att detta arbete får ta tid och att hela 

organisationen involveras (Bruzelius och Skärvad, 2011).  
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Utöver en ny styrelse antas arbetsplaner och medlemmar kan tillkomma med nya idéer 

och tankar om vart organisationen ska ta vägen. Är styrelsen kompetent nog att leda 

detta arbete och i så fall hur går det till? De som leder den strategiska processen måste 

vara involverade (Bruzelius Skärvad, 2011) i den dagliga verksamheten och verkligen 

aktivt bedriva arbetet.  

 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur olika ideella ungdomsorganisationer i 

Sverige ser på strategi, strategisk ledning och hur de själva jobbar med detta i sina 

organisationer idag. Detta för att få en förståelse för hur årliga förändringar i styrelsens 

sammansättning, organisationens arbetsplaner och dess medlemmars åsikter påverkar 

organisationernas förmåga att arbeta långsiktigt. 

 

Frågeställningar: 

- Hur ser tre olika ideella ungdomsorganisationerna på strategi? 

- Hur anser sig de undersökta organisationerna arbeta strategiskt? 

 

 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie kommer ej kunna visa på kausala samband. Det kommer att vara en 

fallstudie som avser att undersöka hur de granskade organisationerna ser på 

frågeställningen. Valet av ungdomsorganisationer kommer ej att ge ett generaliserbart 

svar. Antalet organisationer som skall undersökas har begränsats till tre.  

 

I undersökningen av organisationernas syn på strategier kommer ingen förbestämd 

definition ”strategi” finnas. Det kommer att lämnas upp till organisationerna att själva 

besvara frågeställningen. Strategierna kan innebära olika saker. Ändra ett mål eller 

ändra en kultur. Att ändra en organisationskultur eller dess ideologi är otroligt 

komplext. Av den anledningen kommer detta arbeta inte värdera vad det är de 

undersökta organisationerna försöker uppnå med sin strategi, utan enbart undersöka hur 

de ser på sina möjligheter att arbeta långsiktigt och strategiskt.  
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Ideella ungdomsorganisationer är i detta fall de organisationer som under 2015 sökt och 

fått organisationsbidrag från den statliga myndigheten Myndigheten för Ungdoms- och 

Civilsamhällesfrågor (MUCF) och som leds av enbart ungdomar. 

 

För att organisationen skall vara aktuell att tas med upp i denna studie skall dess styrelse 

bestå uteslutande av ideella personer valda av organisationens årsmöte. Det finns 

organisationer som får bidrag från MUCF men som således inte kommer att tas upp som 

aktuella av denna studie. Anledningen till detta är att det sitter personer som tydligt inte 

passar in i den typen av organisation som valts att undersöka. Läs vidare under urval.  

 

Hur de olika organisationerna är strukturerade och organiserade kan ha påverkan på 

resultatet. Dock kommer ingen hänsyn att tas till detta då syftet är att undersöka hur tre 

organisationer själva ser på frågeställningarna.  
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2 Metod 

Detta avsnitt avser redogöra för hur tanken till undersökningen togs fram, vilka olika 

ideella ungdomsorganisationer som valts att undersökas samt hur dessa undersökningar 

gått till. Det kommer redogöras för hur data har samlats in samt hur den använts. 

Avsnittet avslutas med en diskussion om forskningsetiska överväganden och källkritik.  

 

 

2.1 Forskningsansats 

När en undersökning skall göras kan den göras i huvudsak på två olika sätt. Det ena 

sättet är att undersöka en specifik teori, med syfte att bekräfta eller förkasta den. Detta 

kallas för deduktion och benämns som kvantitativ forskning och vilar på en positivistisk 

syn på kunskap. Det andra sättet är att istället utgå från empirin och utifrån den försöka 

förstå ett fenomen i en viss kontext. Detta kallas för en induktion och benämns som 

kvalitativ och vilar på en hermeneutisk syn på kunskap (Bryman och Bell, 2014).  

 

Vidare kan diskussionen om de onotologiska frågeställningarna vara intressant. När det 

handlar om insamlandet av information kan två olika utgångspunkter sägas finnas, 

nämligen att sociala företeelser kan anses oberoende av den sociala kontexten och 

aktörerna däri (objektivism) eller att den i allra högsta grad påverkas av just den sociala 

aspekten och att denna därför måste undersökas (konstruktionism) (Bryman och Bell, 

2014). Kunskapen som samlas in kan även den betraktas på två olika sätt. Det 

positivistiska synsättet handlar om att förklara varför saker sker, medan det 

hermeneutiska synsättet snarare avser att förstå hur människor tänker eller agerar i en 

viss situation. (Bryman och Bell, 2014). 

 

För att erhålla djupare förståelse för hur ideella ungdomsorganisationer ser på och 

arbetar med strategi kommer en induktiv, kvalitativ ansats att antas.  

 

 

2.2 Forskningsdesign 

Det finns olika sätt att bedriva forskning. Bryman och Bell (2014) anger 6 olika och 

dessa är: experimentel-, tvärsnitts-, longitudinell design, fallstudie eller komperativ. 

Skillnaderna i dessa är många och vida och även inom en och samma design finns det 
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många olika varianter. Detta arbete kommer att bedrivas som en fallstudie. I en 

fallstudie är undersökaren speciellt intresserad av att undersöka en unik företeelse eller 

händelse och kan sägas ha ett ideografiskt synsätt (Bryman och Bell, 2014). Under en 

fallstudie försöker en inte att pröva en hypotes utan istället ligger fokus på att förstå 

situationen som granskas för att sedan kunna tolka den (Merriams, 2011). Fallstudier 

lämpar sig bra som forskningsdesign då det inte handlar om att konstatera sanningar 

utan istället tolka det som kommer fram. Utifrån detta kan de teorier som stämmer för 

detta fall tydliggöras för att skapa sig en så tydlig bild av situationen som möjligt. 

 

Men det finns många olika sätt att bedriva en fallstudie på. Thomas (2011, sid 515) 

delar in begreppet fallstudie i 6 olika kategorier där bland annat följande omnämns: 

 

”Disciplined configurative case studies, where established theories are used to explain 

a case […] Heuristic case studies wherein new causal paths are identified. Outliner 

cases may be especially valuable here […] “Building Block” studies of particular types 

or subtypes “of a phenomenon identify common patterns or serve a particular kind of 

heuristic purpose.” 

 

Det denna aktuella fallstudie försöker göra är en motsvarande “Building Block”. Genom 

att lyfta ut kontexten som mest relevant och undersöka de organisationer som befinner 

sig just i samma omgivning och situation, är syftet att skapa förståelse för fenomenet 

strategiskt arbete och strategisk ledning.  

 

Inom ramen för en fallstudie uppstår frågan om vilket fall som skall undersökas och hur 

många situationer. I och med att det som eftersöks är förståelsen av ett fenomen inom en 

viss kontext kan urvalet egentligen göras väldigt litet. Det vanligaste sättet att samla 

information vid kvalitativa fallstudier är oftast icke-sannolikhetsurval där specifika 

enheter därefter undersöks. Med en tydlig bild om vilket fenomen som forskaren söker 

förståelse kring kan ett målinriktat urval göras (Merriams, 2011). 

 

I enlighet med Bryman och Bell (2011, sid 395) kommer arbetsgången se ut på följande 

sätt: 

 

1. Generella frågeställningar 
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2. Val av undersökningspersoner 

3. Insamling av data 

4. Tolkning av data 

5. Begreppsligt och teoretiskt arbete 

6. Rapport om resultat 

 

Vid behov kommer ytterligare insamling att ske. I detta fall kommer ingen analys att 

göras av de direkta svaren som ges på intervjuerna. Analysen kommer göras efter 

genomförda intervjuer (datainsamling) och litteraturstudien.  

 

 

2.3 Urval 

Att välja vilka organisationer och företag som skall undersökas har stor betydelse för 

hur resultatet blir. Till att börja med kan det delas in i sannolikhetsurval eller icke-

sannolikhetsval. Icke-sannolikhetsurval kan förklaras som alla former av urval som inte 

är förankrade i några starka urvalsprinciper. Ett exempel på detta är bekvämlighetsurval, 

som enkelt betyder att undersökaren utnyttjar det som finns nära till hands. Olika 

exempel på sannolikhetsurval kan vara systematiskt urval, klusterurval och obundet 

slumpmässigt urval (Bryman och Bell, 2014). 

 

Det finns ett antal olika metoder för att genomföra ett genomtänkt urval vid en 

kvalitativ undersökning som beskrivs av Patton (1990). Han nämner bland annat 

extremer, maximal variation, homogena urval, typiska fall och snöbollsmetoden. För 

denna studie kommer dock ett urval göras baserat på specifika situationer. I och med att 

arbete ämnar att undersöka hur ideella ungdomsorganisationer arbetar med en viss fråga 

förutsätter det att de är tillräckligt stora att troligen jobba på det sättet.  

 

Målet med detta arbete är inte att kunna säga skapa ett heltäckande urval utan urvalet 

sker dels ur ett bekvämlighetsperspektiv med avseende på tillgång till informationen, 

men också att kunna göra få en så rik bild som möjligt av det aktuella fenomenet. 

Genom att studera flera organisationer kan eventuella likheter och avvikelser uppfattas. 

För detta arbeta har målets satts att tre organisationer skall undersökas. Urvalskriterierna 

nedan är valda (och kort diskuterade) mot bakgrund av problemdiskussionen och 

syftesformuleringen.  
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Generella urvalskriterier 

 Intervallen mellan utbyte av ledning 

Alla undersökta organisationer skall ha årsmöte varje eller vartannat år, varpå 

hela eller betydande del av styrelsen byts ut. Detta kontrolleras i organisationens 

stadgar.  

 

 Storlek 

Undersökningen riktar in sig på de största ungdomsorganisationerna som finns i 

Sverige idag. Storleken på organisationerna fås av MUCF lista över givna bidrag 

under 2015.  

 

 Bra tillgång till data 

Styrdokument och andra viktiga presentationsdokument skall finnas 

lättillgängliga på exempelvis en hemsida för snabb datainsamling om 

organisationerna. 

 

 Anställda tjänstemän 

Organisationen skall ha anställd personal. Detta för att kunna ge en bred bild av 

synen på strategisk ledning. Detta kontrolleras på exempelvis organisationens 

hemsida. 

 

 

Utifrån ovanstående kriterier väljs följande specifika kriterier ut för att de ska vara 

aktuella: 

1. Det måste vara en ideell ungdomsorganisation enligt MUCFs regler för 

ungdomsorganisationer 

2. Styrelsen skall helt bestå av ungdomar som är medlemmar i organisationen 

 

Ur listan på samtliga mottagare av bidrag 2015 tas de största organisationerna ut med 

avseende på antalet medlemmar. Anledningen till att de största organisationerna väljs ut 

baseras på antagandet om att dessa organisationer funnits med under en längre tid och 

således skulle ha ett utarbetat strategiskt tänk. För att vara säker på att finna tre olika 

organisationer att undersöka sammanställs i tabell 1 de 10 största organisationerna.  
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Tabell 1 - De 10 största ungdomsorganisationerna i Sverige 2015 (källa: Ung-15, 2015) 

Antal 

medlemmar 

 Organisation 

64 850  Sveriges elevkårer 

60 823  Sverok 

35 224  Riksförbundet unga musikanter 

26 975  Scouterna 

23 045  Sveriges Schackförbund 

21 867  Ung företagssamhet i Sverige 

20 920  Riksförbundet Goodgame 

19 052  Studentradion i Sverige 

13 514  Equmenia 

13 275  Förbundet aktiv ungdom 

 

 

Efter att ha undersökt dessa organisationer utifrån valda urvalskriterier (se ovan) kan 

endast organisationerna i tabell 2 vara aktuella. De som gallrats bort har alla vuxna 

personer i styrelsen.  

 

Tabell 2 - Aktuellt urval 

Antal 

medlemmar 

 Organisation 

64 850  Sveriges elevkårer 

60 823  Sverok 

35 224  Riksförbundet unga musikanter 

26 975  Scouterna 

19 052  Studentradion i Sverige 

13 514  Equmenia 

 

Således lämnas sex organisationer att söka kontakt med. Detta bedöms som tillräckligt 

för att få tag på tre. För att kunna få svar på frågorna om hur styrelsen och 

organisationen arbetar kommer i första hand den av högsta beslutande organ valde 

ordförande att intervjuas. Detta för att denna person står mitt i arbete av ledningen av 
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organisationen. Om detta inte är möjligt kommer vice ordförande att tillfrågas. Det 

bedöms inte aktuellt att intervjua några andra än ordförande eller vice ordförande. 

Samtliga ovanstående organisationers ordförande och vice ordföranden mailades för att 

be om möte. 

 

Utifrån svaren och möjligheten att boka in ett möte i tid för arbetets gång kom följande 

organisationer och personer att intervjuas, se tabell 3.  

 

Tabell 3 - Genomförda intervjuer 

Organisation Intervjuad person Titel Datum och tid Metod 

Studentradion i 

Sverige 

Alexander 

Ljungqvist 

Ordförande 2016-05-03 19-20.00 Telefon 

Sveriges Elevkårer Emil Gustavsson Ordförande 2016-05-10 17.45-

18.30 

Möte 

Sverok Alexander Hallberg Ordförande 2016-05-11 07 – 

08.00 

Möte 

 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Vid alla former av forskning krävs medvetna beslut om hur informationen skall samlas 

in. Det finns många sätt att göra detta på, men de avgörande i valet av metod är alltid 

vad det är för typ av information en önskar få fram (Bell, 2011) 

 

Kvalitativa studier kan bedrivas på flera olika sätt, de två främsta sätten att samla in data 

på är genom intervjuer och fokusgrupper. Intervjuer är den mest använda metoden och 

kommer därför beskrivas vidare, varvid fokusgrupper kan beskrivas som en 

gruppintervju med flera personer samtidigt. Intervjuer å andra sidan kan delas upp efter 

graden av kontroll och struktur över frågorna som ställs. Antingen kan exakt samma 

frågor ställas till alla, för att däri kunna jämföra svaren rakt av, eller så kan 

semistrukturerade intervjuer användas. I dessa är huvuddragen och utgångsfrågorna de 

samma men intervjuaren kan välja att ställa uppföljningsfrågor där den anser det 

lämpligt för förtydliganden. Utöver dessa finns över ostrukturerade intervjuer. (Bryman 

och Bell, 2014) 
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Som komplettering av dessa två tillvägagångssätt kan olika dokument användas som 

datakälla. Dokument kan vara tillgängliga på olika sätt, antingen som officiella 

dokument som är publicerade (antingen tryckta eller på internet) eller som personliga 

dokument som är svårare att få tag på. Bland de officiella dokumenten kan även olika 

massmediapublikationer vara av intresse för en undersökning. (Bryman och Bell, 2014) 

 

Som metod för datainsamling har semistrukturerade intervjuer valts. En intervjuguide 

har tagits fram och redogörs för i bilaga 1. Intervjuguiden har tagits fram utifrån syftet 

med undersökningen och skall ge möjlighet för den intervjuade att själv beskriva sin syn 

på långsiktigt arbete. Intervjuerna genomförs på olika sätt, men samtliga spelas in och 

anteckningar förs under intervjuns gång. Dessa anteckningar kompletteras sedan genom 

att lyssna till den inspelade intervjun. 

 

För att komplettera intervjuerna, och för att förbereda intervjuaren kommer de 

undersöka organisationernas hemsidor att granskas för att söka information i form av 

styrande dokument och annan relevant information.  

 

 

2.5 Dataanalys 

När data skall analyseras kan två olika strategier användas; analytisk induktion eller 

grundad teori. Analytisk induktion innebär att en hypotes prövas mot svaren som ges i 

undersökningen. Hypotesen ändras efter varje analys till dess att hypotesen stämmer 

mot all data som finns tillgänglig. Grundad teori innebär istället att teorin som tas fram 

under arbetet sker utifrån den data som har samlats in. Allt eftersom mer data samlas in 

breddas bilden och till slut kan en tydlig teori beskrivas utifrån observationerna 

(Bryman och Bell, 2014). 

 

För denna undersökning kommer grundad teori att användas. Intervjuerna kommer att 

spelas in och transkriberas. Utifrån det som sägs i intervjuerna kommer skillnader och 

likheter mellan de olika organisationerna att beskrivas. Genom att tydligt markera 

återkommande eller särskiljande svar på givna frågeställningar under intervjuerna 

kommer likheter och skillnader att märkas. Dessa kommer att markeras i texten och 

därefter kommenteras enskilt för att sedan komma tillbaka till. Detta kommer sedan 
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sökas förklaring på med hjälp av litteraturstudie för att säga sig förklara detta fenomen 

ur ett vetenskapligt perspektiv baserat på vedertagna teorier och kunskaper.  

 

 

2.6 Kvalitetsmått, källkritik och metodkritik 

Liksom alla kvalitativa studier är även fallstudien sårbar för författarens sensibilitet och 

integritet och det ligger väldigt mycket på författaren att själv göra bedömningar och 

avvägningar (Merriams, 2011). För detta arbete är det endast en författare, vilket å ena 

sidan minskar risken för olika tolkningar, men samtidigt ökar risken för subjektiva 

bedömningar av intervjuerna och annan datainsamling.  

 

Undersökningen i sig är lätt att göra om, men svaren kommer troligen att variera stort 

utifrån val av organisationer. Reliabiliteten kan således tyckas vara låg i detta arbete. 

Detta ligger delvis i valet av metod och således kan en fallstudie tyckas vara mindre bra. 

Men detta är dock fallet i de flesta kvalitativa studier (Bryman och Bell, 2011). 

Alternativet att genomföra undersökningen utifrån kvantitativa metoder skulle inte ge 

möjlighet till lika djupgående frågeställningar som ansågs vara nödvändigt för att utröna 

synen på det tämligen vida begreppet ”strategi”. Likaså kommer dess generaliserbarhet 

anses vara relativt obefintlig. I och med begränsningen i urvalet och antalet undersökta 

situationer kan inga kausala samband kunna dras. Likaså kan validiteten diskuteras. I 

och med att endast en person från varje organisation intervjuas är det möjligt att svaren 

blir vinklade utifrån denna persons åsikter och omöjligen kan sägas vara en absolut 

sanning. Undersökningen kommer utgå från den intervjuades åsikter och uppfattningar. 

Det görs dock ett antagande att, i och med att den intervjuade personen är den av 

organisationens högsta beslutande organ högste politiska ställningshållare, personen i 

fråga anses tala för hela organisationen och därmed ses som pålitlig. 

 

Samverkan mellan intervjuaren och respondenten är en sådan sak som är värd att ta i 

beaktning. Merriam (1994) nämner tre olika variabler som är viktiga att ta i beaktning 

vid varje intervjusituation: 1) intervjuarens personlighet och kompetens, 2) den 

intervjuades attityder och inställning till frågeställningar och 3) hur de olika parterna 

definierar situationen och definierar begreppen. 
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I och med att det endast är en intervjuare (författaren) och denna person har egna 

erfarenheter av frågeställningarna finns risk för tolkningar. Detta motverkas dock till 

viss del genom ljudupptagning och intervjuguiden.  
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3 Empiri 

3.1 Inledning 

Detta avsnitt avser redogöra för vad som framkommit under de intervjuer som 

genomförts. De tre organisationerna tas upp en efter en och inleds med en beskrivning 

av organisationen och dess verksamhet.  

 

3.2 Studentradion i Sverige 

3.2.1 Om organisationen 

Studentradion i Sverige var Sveriges 8e största ungdomsorganisation 2015 (Ung-15, 

2015). Dess medlemmar är samtliga medlemmar i deras olika medlemsföreningar och 

varje medlemsförening har en röst på ordinarie årsmöte. Medlemsföreningarna skall 

vara radioredaktionella föreningar som skall drivas av och för studenter vid högre 

utbildning. Organisationens syfte är att ”[…] främja studentradioverksamhet i Sverige” 

(SRS stadgar, 2014 sid 1). Deras stadgar beskriver vidare dess uppgift på följande sätt: 

 

”SRS uppgift är att representera sina medlemsföreningar nationellt och internationellt; 

att fungera som ett nätverk för medlemsföreningarna och stärka samarbetet mellan 

dessa; att stödja medlemsföreningarna och fungera som en gemensam kunskapsbank.” 

(SRS stadgar, 2014 sid 1).  

 

Organisationens styrning och ledning sker av dess styrelse som består av ordförande, 

vice ordförande, kassör samt fyra eller sex ledamöter. Styrelsens uppdrag är att ansvara 

för att verksamhetsplanen genomförs. Det är presidiet (ordförande, vice ordförande och 

kassören) som leder organisationens löpande verksamhet. Samtliga ledamöter väljs av 

årsmötet på ett års mandat (SRS stadgar, 2014). För några år sedan var mandatperioden 

för styrelsen två år men organisationen fick då problem med att det var vanligt att 

styrelsen avgick efter ett år på grund av att de valda individerna inte kunde eller ville 

sitta kvar på grund av olika omständigheter (Ljungqvist, 2016-05-03).  

 

Utifrån verksamhetsplanen som antas av årsmötet skapas ett antal olika arbetsutskott 

bestående främst av medlemmar från styrelsen men också medlemmar från 

medlemsföreningarna. Detta arbetsutskott arbetsleds av ordföranden och deras uppgift 

är att ansvara för sina delar av arbetsplanen. Ordföranden för organisationen upplever 
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att det är styrelsen som gör mest jobb i dessa utskott och att det är svårt att planera 

arbetet på grund av att alla gör det ideellt på sin fritid. Det krävs att dessa möten bokas 

upp långt i förväg så att alla kan vara med. Det är dock inte styrelsen som praktiskt 

genomför verksamhet, detta arbete ligger på medlemsföreningarna (Ljungqvist, 2016-

05-03). 

 

I oktober 2014 antog organisationen ett visionsdokument som beskriver organisationens 

vision. Detta dokument omfattar sju punkter med variation i utförande och innebörd. 

Där går bland annat att läsa följande:  

 

- ”SRS ska verka för att studentradio ska vara en självklar del av radiosverige. 

- SRS vision är att Sveriges studentradiostationer ska kunna verka under stabila 

föreningsformer 

- SRS ska vara en ekonomisk stabil och demokratisk förening som skapar en 

plattform för medlemsstationer som gör att Studentradioverksamheten i Sverige 

kan fortgå och utvecklas” (SRS Vision, 2014, sid 1) 

 

Organisationen är enligt ordförande (Ljungqvist, 2016-05-03) mån om 

medlemsföreningarnas autonomitet och lägger sig alltså inte i vad de ska göra så länge 

de inte bryter mot stadgarna. Det krav de dock ställer är att föreningarna måste bestå av 

och drivas av ungdomar och följa alla de direktiv som ställs för att organisationen skall 

få stöd från MUCF. Om en medlem inte är bidragsgrundande kan den alltså inte vara 

medlem.  

 

Många föreningar är ovana att arbeta ideellt och behöver hjälp och stöd för att kunna 

göra det. Det är inte ovanligt att personer blir invalda i styrelser utan att ha goda 

kunskaper om vad det kommer att innebära eller vad de behöver göra för att driva 

föreningen framåt. Organisationen kan då stötta föreningen eftersom styrelsen oftast 

utgörs av personer som har längre erfarenhet av organisatoriskt arbete (Ljungqvist, 

2016-05-03).  
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3.2.2 Syn på strategi 

Nedanstående information är framtaget genom en intervju med ordförande Alexander 

Ljungqvist den tredje maj 2016.   

 

Enligt ordförande för organisationen krävs det att styrelsen hela tiden arbetar och tänker 

strategiskt. Generalsekreteraren är den enda person om arbetar heltid och avlönat och 

resterande personer arbetar helt ideellt. 

 

”Det krävs att vi planerar långt i förväg och tänker långsiktigt kring vår verksamhet 

och våra möten för att säkerställa att så många som möjligt kan delta och närvara” 

(Ljungqvist, 2016-05-03).   

 

Ett exempel på detta är att redan i maj påbörjas planerna för årsmötet i slutet av hösten. 

Anledningen till detta är att det är ohållbart att hoppas att det ska gå att planera 

veckorna innan för då kanske inte de som ska göra jobbet kan. Ett konkret problem som 

uppstår är att aktiva medlemmar försvinner eller inte fullbordar sina åtaganden. Med en 

planering långt i förväg kan detta undvikas. Även om personerna är kvar så finns det 

ingen som går och tänker på organisationen hela tiden. Därför krävs det långsiktiga 

planeringar så att mötena blir av.  

 

Det är styrelsen och däri främst ordförande som står för det strategiska tänkandet. 

Ordförande försöker tänka i alla fall två år fram i tiden. Han ställer sig ofta frågan ”Vad 

blir effekten av dessa beslut?” Anledningen till detta är att många beslut tar två till fem 

år innan de märks av i hela organisationen och då måste någon ha tänkt på det i förväg 

och förbereda organisationen på vad som kommer att ske. Ordförande diskuterar sina 

långsiktiga tankar med styrelsen och om styrelsen håller med så går idéerna ut på remiss 

till medlemmarna för att se om styrelsen tänker rätt.  

 

Styrelsen kan lägga fram ett arbete till årsmötet men det är upp till årsmötet att besluta 

om de ska fortsätta med arbete eller inte. Enligt ordförande är det styrelsen som har 

störst koll på vad organisationen behöver i framtiden och var den behöver utvecklas, 

men i och med de demokratiska strukturerna kan de endast lägga fram detta till årsmötet 

och se hur de beslutar. Det kan kännas tungt när årsmötet väljer att inte godkänna något 

som styrelsen jobbat länge med och av den anledningen har styrelsen lärt sig att 



  
 

19 

bakgrunden är viktigt. Det är viktigt att hela tiden förklara för medlemmarna varför 

vissa beslut fattas redan innan de fattas. De har även lärt sig att de behöver 

kommunicera ut deras tankar långt innan förslagen på beslut kommer ut. Ibland kan det 

behövas att styrelsen övertygar medlemmarna om vad som är det bästa alternativet. 

Ordförande menar att de försöker ge medlemmarna alla verktyg för att kunna utöva sitt 

inflytande på bästa sätt och samtidigt visa på vad styrelsen anser är bäst.  

 

Organisationen beslutade 2014 om ett visionsdokument (som inte finns tillgängligt för 

alla) som är indelat på mål med 1-2-5-10 år.  Detta dokument är skrivet utifrån vart 

organisationen vill vara då. Dessa mål ändras inte, men inför varje årsmöte beskriver 

styrelsen i verksamhetsberättelsen vad de har gjort för att nå målen och hur de ser att 

organisationen måste ändras för att kunna nå målen som satts upp. De ställer sig frågor 

som ”Hände det som vi trodde skulle hända? Vilka åtgärder skall vi föreslå för att nå de 

målen vi satt upp, eller för att justera oss om vi redan nått dem?” Styrelsen får ej ta 

beslut som går emot detta visionsdokument utan medlemmarnas tillåtelse. Ett problem 

styrelsen ser är att medlemmarna byts ut ungefär vart tredje år, vilket innebär att 

personer kommer till årsmötet inte alltid känner till historiken kring de olika besluten 

som fattats. Detta, menar styrelsen, kan ha båda för och nackdelar. Å ena sidan betyder 

det att gammalt groll kan lösas, gamla knutar lösas upp, samtidigt som förberedda beslut 

kanske inte går igenom.  

 

Att personer byts ut är ett återkommande problem för organisationen och allt för ofta 

byts nyckelpersonerna ut. Personer som påbörjat ett arbete kanske inte kommer att 

avsluta det eftersom de byter studieort eller får jobb istället och då inte lägger lika 

mycket energi på det ideella arbetet. Ordförande menar bland annat att om han vill driva 

ett arbete framåt får han se till att hålla sig kvar för att säkerställa att det sker, men hela 

tiden planera för att han kanske blir utbytt. Då blir dokumentationen viktig för att kunna 

lämna kvar sina tankar även om han inte är kvar.  

 

Ordförande menar att organisationen är väldigt tidskänslig. Det är väldigt få personer 

med väldigt mycket makt. Engagemanget och personerna kan bytas ut från ett år till ett 

annat och hur mycket arbete en styrelse kan genomföra under ett år beror helt på vilka 

personer som sitter i den. Kompetenser och driv kan försvinna och bytas ut mot helt nya 

personer med helt nya tankar eller driv. Det kan skapa stora problem för 
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gruppdynamiken i styrelsen om folk drar åt olika håll. Det är svårt att motverka 

skillnaderna i gruppdynamiken, men det finns olika sätt att säkerställa att kunskapen 

och kompetensen finns kvar. Ordförande menar att dokumentation är väldigt viktigt, ett 

exempel är att de har en rutin att varje ledamot i styrelsen skriver ett testamente som 

sedan lämnas till nästkommande styrelse tillsammans med reglerade överlämningar.  

De menar att det är lättare att komma in i en förening eller styrelse där det redan finns 

en långsiktig planering. Då är det lättare att fortsätta där den förra styrelsen slutade.  

 

 

3.3 Sveriges Elevkårer 

3.3.1 Om organisationen 

Sveriges Elevkårer var 2015 Sveriges enskilt största ungdomsorganisation med 64 850 

medlemmar (Ung-15, 2015). Medlemmar i organisationen är enskilda personer som är 

medlemmar i ett anslutet elevråd eller elevkårer i Sverige (Sveriges Elevkårer - stadgar, 

2015). Deras syfte går att läsa i deras stadgar: 

 

”Sveriges Elevkårers syfte är att stärka elevkårerna i Sverige i sitt arbete att skapa en 

mer givande skoltid för sina medlemmar. I sådant syfte har Sveriges  

Elevkårer särskilt att: 

 

 Skapa och utveckla en kunskapsgrund för elevkårerna att utgå från och använda 

sig av i sitt arbete 

 Tillhandahålla elevkårerna med sådana tjänster och insatser som bäst möter de 

behov de har inom ramen för sin verksamhet 

 Samla elevkårerna i Sverige till gemensamma mötesplatser och ömsesidigt 

utbyte 

 Verka för en frivillig och självständig organisering av Sveriges elever 

 Företräda elevkårernas ekonomiska och politiska intressen gentemot 

skolväsendet och övriga myndigheter, kommunal-, regional- och rikspolitiska 

beslutsfattare, näringslivet och samhället i stort” (Sveriges Elevkårer - stadgar, 

2015 sid 2). 
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Organisationen har årsmöte och kongress vartannat år. Styrelsen väljs på årsmötet 

(jämna årtal) och väljs då på två år. Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, 

andra vice ordförande samt åtta ledamöter. Det är styrelsen som mellan kongresserna 

styr och leder organisationen genom att förvalta och utveckla den samt ansvarar för 

demokrati, ekonomi och verksamhet (Sveriges Elevkårer - stadgar, 2015). På årsmötet 

beslutas om ett antal styrdokument. Exempel på detta är medlemsförmåner och 

förutsättningsprogram. Verksamhetsplan och strategidokument antas separat av 

styrelsen, detta för att medlemmarna inte skall besluta om frågor som rör hur utan skall 

fokusera på de större frågorna (Gustavsson, 2016-05-10). 

 

Styrelsen jobbar både långsiktigt och på kortare sikt. De driver idéutvecklingen och 

fattar långsiktiga beslut som löper över tre år samtidigt som de tittar på vilka aktuella 

prioriteringar som behöver göras detta år. De skall verkställa det som medlemmarna 

beslutar om och tolka de abstrakta dokument som antas på kongress och årsmöte 

(Gustavsson, 2016-05-10). Lokalföreningarna (elevkåren och elevråden) är autonoma 

och fria att göra vad de vill inom ramen för stadgarna och organisationens syfte. 

Organisationen fungerar som en vägvisare, istället för att bestämma vad medlemmarna 

ska göra ger de goda exempel och tips genom exempelvis utbildningar. Det ligger dock 

en viss styrning i dessa utbildningar, genom att bestämma vad som skall ingå i dem 

leder detta indirekt till att de påverkas och leds i en riktning (Gustavsson, 2016-05-10). 

 

Medlemmarna styr organisationen på två olika sätt. Dels genom deras demokratiska 

påverkansmöjligheter på årsmöte och kongress genom att kunna skriva motioner och 

utrycka sin åsikt. Det andra sättet medlemmarna kan sägas styra organisationen är 

genom att svara på enkäter som skickas ut kvartalsvis. På dessa enkäter får 

medlemmarna svara på frågor kring nöjdheten med organisationen och dess service. 

Detta är dock en ny metod som fortfarande utvecklas och i dagsläget jobbar 

organisationen med att få upp svarsfrekvensen. Organisationen har dessutom 22 

anställda verksamhetsutvecklare som arbetar regionalt med att stötta medlemmarna. Ett 

sätt som de styr organisationen är genom att påvisa ett behov av stöttning och hjälp och 

på så sätt får tillgång till verksamhetsutvecklarna (Gustavsson, 2016-05-10). 
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3.3.2 Syn på strategi 

Sveriges Elevkårer jobbar mot en tydlig vision: Det skall finnas en framgångsrik 

elevkår på varje gymnasieskola i Sverige. De menar att det är viktigt att ha en 

gemensam riktning för att skapa samstämmighet, därför har styrelsen antagit en strategi 

som visar vart organisationen skall var år 2020. Denna strategi utgår från visionen 

(Sveriges Elevkårer – strategi, 2016).   

 

Nedanstående information är framtaget genom en intervju med ordförande Emil 

Gustavsson den 10 maj 2016.   

 

Strategin som har tagits fram av styrelsen syftar till att sätta upp tydliga milstolpar för 

att nå nästa steg på vägen mot visionen. Strategin visar vad som behöver byggas upp 

inom organisationen samt vad som behöver förbättras för att nå målen. Strategin togs 

fram genom en ett och ett halvt år lång process där styrelsen, medlemmar (i form av 

referensgrupper) och anställda engagerades. Målen som antagits i strategin ändras inte 

utan de är fasta och det är upp till styrelsen att driva mot strategidokumentet. Enligt 

ordförande handlar det mycket om ledarskapet. I och med att ordförande var med i 

framtagandet av strategin vet han hur tankarna gick från börjar. Målen följs upp på års- 

och kvartalsbasis. Då ställer de sig frågor om det är implementerat på rätt sätt. Det 

börjar märkas nu att det finns lite småsaker som inte blev som det var tänkt men i det 

stora hela anser de att de har landat rätt med strategin. 

 

”- I och med att det är en fokuserad strategi kan vissa uppleva att andra saker faller 

mellan stolarna – att allt inte blir gjort. Strategin fokuserar på det viktigaste och det är 

en väldigt bra följd av effektiv målstyrning.” (Emil Gustavsson 2016-05-10) 

 

Ordförande ser det som en utmaning att delar av styrelsen eller ordföranden kan bytas ut 

under pågående processer. Detta sker både på nationell nivå i styrelsen men också i 

medlemsföreningarna. Lösningen på det menar han är att se till så att den som väljs som 

ordförande har erfarenhet av styrelsearbete sedan tidigare samt att, i bästa fall, styrelsen 

består av en blandning av nya och gamla ledamöter. Här ligger mycket av arbetet på 

valberedningarna att hitta bra personer. Det är dessutom en stor fördel om personerna 

vill sitta i styrelsen två eller tre mandatperioder. Ett sätt att minska risken för 

kunskapsglapp är att jobba med överlämningsperioder från gamla och nya styrelsen på 
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nationell nivå. Ordförande menar att organisationen skall vara stolta över sin historia, de 

har funnits ett långt tag och det är viktigt att tänka tillbaka på deras arv.  

 

Medlemmarna har ingen beslutsmakt över strategin utan det är styrelsen som själva 

driver det arbetet och beslutar i frågan. Detta är ett medvetet val av styrelsen som menar 

att beslutsmakten inte skall ligga på medlemmarna. Organisationen har en hög 

omsättning medlemmar och om beslutet skulle ligga hos medlemmarna finns det en risk 

att viljorna skulle svänga för mycket och det skulle kunna skada organisationen. Det är 

då istället bättre att styrelsen förvaltar och berättar hur de har tänkt och är pedagogiska i 

att förklara vad som har försökts förut. Med skada menar ordförande att det skulle vara 

svårt att hålla en enhetlig linje om det skulle komma nya åsikter från årsmöte till 

årsmöte och detta skulle kunna leda till en mängd dolda kostnader för organisationen.  

 

Han menar att i och med att de är en så pass stor organisation har de trösklar för 

trögrörlighetens skull. Styrelsen försöker vara tillgängliga och lyssna till medlemmarna, 

både på event men också genom andra kontaktsvägar. Medlemmarna kan vara av 

åsikten att de inte håller med om den riktning som styrelsen beslutat om men att det i 

dagläget inte ligger något beslutsmandat hos medlemmarna i de frågorna. Istället får 

styrelsen ta upp det om de anser sig behöva ompröva sina beslut eller om det går att 

kompromissa i frågor. Emil uttryckte det såhär: 

 

”- Det är en strukturell utmaning [syftar på den mandatstruktur organisationen har 

(författarens anmärkning)], men som i alla strategiska processer är det svårt att få alla 

att komitta till strategin” (Emil Gustavsson 2016-05-10) 

 

”- Vi brukar beskriva oss själva som en ung organisation med lång erfarenhet. Det är 

något vi behöver acceptera att vi inte kommer ifrån, att vi är unga som inte har så långt 

erfarenhet” (Emil Gustavsson 2016-05-10) 

 

Med det menar Emil att organisationen och även styrelsen består av gymnasieelever 

som inte varit med så länge. De har inte erfarenhet av strategiskt arbete på den nivå som 

det innebär att leda en så stor organisation. Inte heller har de koll på teorierna som 

ligger till grund eller om vad organisationen har gått igenom. Hade personerna haft 

beprövad erfarenhet hade de vetat vad som fungerar förut.  Samtidigt menar han att det 
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kan vara till organisationens fördel. Genom att personerna byts ut kommer nya tankesätt 

in i styrelsen.  

 

Emil hade några tips han ville dela med sig till ideella ungdomsorganisationer som vill 

genomföra strategiskt arbete. Han menade att det är många som gör fel där ute och att 

det först och främst handlar om att ha en tydlig vision.  

 

”De måste identifiera hur de vill att samhället ska se ut och vad deras roll skall vara i 

det samhället. De ska inte hålla på med krimskrams utan fokusera på visionen, helst 

skall den vara ouppnåbar. För det andra ska de hålla kvar i sina värderingar och det 

värderingsdrivna. De bör lära av den privata sektorn och renodla målstrukturer och 

sådär. Implementera ett top-down tänk. Vision som säger vart vi ska och syftet säger 

vad vi ska göra. Sedan finns det principer som utgör det etiska ramverket för att nå dit. 

Det är den grundläggande styrkedjan. Därifrån hämtar vi strategi.” (Emil Gustavsson 

2016-05-10) 

 

Han menar även att organisationerna måste ta sig bort från projektfinansieringstänken, 

dvs att de skall finansiera sin verksamhet genom att söka olika projektmedel. Samtidigt 

måste de inse att bidragsgivarna (MUCF bland annat) har stor makt över 

organisationerna.  

 

 

3.4 Sverok 

3.4.1 Om organisationen 

Sverok var 2015 Sveriges näst största ungdomsorganisation med 60 823 medlemmar 

(Ung-15, 2015). Organisations syfte är reglerat i stadgarna: 

 

”Förbundets syfte är att genom demokratiskt organiserad kultur- och 

fritidsverksamhet främja spelhobbyn.” (Sverok.se stadgar, 2015, sid 1) 

 

Verksamheten bedrivs av föreningarna medan förbundet finns för att stödja den 

verksamhet som bedrivs av föreningarna. Medlemsföreningarna bestämmer själva 

vilken verksamhet de skall bedriva så länge det inte bryter mot organisationens stadgar, 

skadar den eller motverkar dess syfte (Sverok.se stadgar, 2015). Förbundet jobbar dock 
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med att ge goda exempel och tips på hur föreningarna skulle kunna arbeta. Bristen på 

styrning över föreningarna innebär dock att det är en väldigt stor spridning på hur deras 

verksamhet ser ut. Det är dock inget de ser som något negativt (Hallberg, 2016-05-11).  

 

Organisationen har årsmöte en gång per år och styrelsen väljs på ettåriga mandat. På 

årsmötet skall verksamhetsplan och budget för förbundet antas. Utöver förbundet och 

medlemsföreningarna består även Sverok av distrikt. Distriktens indelning beslutas av 

förbundsstyrelsen och de skall företräda Sverok på regional nivå. Distrikten har ingen 

rösträtt på årsmötet (Sverok.se stadgar, 2015).  

 

”Inom Sverok finns tolv geografiskt baserade distrikt. De är självständiga och styrs av 

en styrelse som väljs en gång per år av föreningarna inom distriktet. Distrikten ska 

representera förningarna på regional nivå och fungera som ett lokalt samarbets- och 

stödorgan för Sveroks medlemmar.” (Sverok.se om, 2016, sid 1) 

 

Enligt stadgarna är förbundsstyrelsen uppgift är att ansvara för den centrala 

verksamheten i förbundet (Sverok.se stadgar, 2015). De skall dessutom stå för de stora 

diskussionerna, göra framtidsspaningar och komma fram till politiska förslag för att 

minska eventuella hot. De riktar in organisationen och ställer krav och sätter mål för vad 

som skall uppnås (Hallberg, 2016-05-11).  

 

Föreningarna styr organisationen genom dess rösträtt på årsmötet och distriktsårsmöten. 

De har dessutom möjligheten att lägga fram ett medlemsförslag direkt till 

förbundsstyrelsen. Om ett sådant förslag kommer in måste det lyftas på ett styrelsemöte. 

Utöver detta är medlemmarna delaktiga i olika arbetsgrupper där de har möjlighet att 

jobba med de frågor de finner intressanta med hjälp av avsatta medel från förbundet. 

Förbundet styr inte föreningarna annat än att kontrollerar så att de följer de krav som 

MUCF sätter upp (Hallberg, 2016-05-11). 

 

 

3.4.2 Syn på strategi 

Organisationen har på årsmötet 2011 antagit en strategi för 2011-2016. Vanligen antas 

en ny strategi vart tredje eller vart femte år, beroende på hur stor strategi styrelsen har 

valt att skriva (Hallberg, 2016-05-11). Denna strategi består av tre delar: vision, 
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uppdrag och effekt. Visionen svarar för vad organisationen vill uppnå på lång sikt, 

uppdraget är olika vägval som de gjort för att nå visionen och effekterna är de 

förändringar som skall ske på väg mot att uppnå visionen (Sverok.se strategi, 2011). 

Visionen lyder: ”På egna villkor och genom vår ideella kraft: en stark och levande 

spelhobby” (Sverok.se strategi, 2011, sid 1) 

 

Uppdraget anges vara att samla, utveckla och sprida spelhobbyn i Sverige. Effekterna 

som beskrivs är uppdelade på föreningar och förbundet (Sverok.se strategi, 2011). 

Nedan följer några exempel ur varje av dessa två avsnitt: 

 

Under föreningar går det att läsa: 

 

” Ungdomar startar och driver spelföreningar på sina egna villkor.[…] 

Spelföreningar ska upplevas som en naturlig del av kultur- och/eller idrottssektorn.[…] 

Sverok är den naturliga startpunkten för den som vill spela spel i organiserad form.” 

(Sverok.se strategi, 2011, sid 1) 

 

Under förbundet går det att läsa: 

” Sverok är ett förbund som förknippas med medlemsinflytande och transparens.[…] 

Sveroks föreningar välkomnar alla som vill engageras sig i föreningen, oberoende av 

personens bakgrund och förutsättningar.[…] 

Sverok ska vara ett välkänt varumärke som inger förtroende, öppnar dörrar och 

förknippas med seriös verksamhet.”  

(Sverok.se strategi, 2011, sid 1) 

 

 

Nedanstående information är framtaget genom en intervju med ordförande Alexander 

Hallberg den 11 maj 2016.   

 

För Sverok handlar begreppet strategi om långsiktighet och att fläta ihop de stora 

frågorna. 
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”Vi ska inte göra små nålstick, vi skall hugga med svärdet. Det handlar om att 

strategiskt tänka på vart vi vill synas. Styrelsen jobbar strategiskt, vi tar oss tid att 

tänka, och vi har tänkt och analyserat, vi kan besvara frågan varför vi finns”  

(Hallberg, 2016-05-11).  

 

Genom att ha en strategi menar ordförande att det är lättare se vart organisationen är på 

väg. Organisationens syfte kan tolkas olika för alla men genom att ha ett strategiskt 

tankesätt kan de skapa utrymme för mer lika tolkningar. Det skapar en gemensam 

identitet och något att bättra sig efter. Genom att arbete strategiskt har de fått framgång i 

frågor de inte lyckats med tidigare. Med strategin hjälp kan de utvärdera hur de ska 

tolka visionen och göra den relevant genom att visa på hur de ska göra och därefter 

förankra det. Att tänka långsiktigt för dock med sig nackdelen att allting tar mer tid och 

när en kurs eller riktning är satt kan det vara svårt att ändra den. Det krävs dessutom 

bara en majoritet för att fatta dessa beslut. En majoritet betyder i detta fall att 49 procent 

av årsmötets delegater kan vara missnöjda med besluten som har fattats. Om det då är 

en strategi som ska hålla i fem år kommer det vara många som inte håller med om 

beslutet.  

 

”Men fördelarna överväger nackdelarna. Det krävs ett strategiskt tänk för att kunna 

förändras, och vi vill förändas. Som ungdomsorganisation bör vi förändras, vi vill vara 

utvecklande och inte förvaltande”  

(Hallberg, 2016-05-11). 

 

Innan organisationen hade en strategi kunde det skifta väldigt mycket från år till år om 

vad organisationen skulle fokusera på. Det berodde på vad medlemmarna eller styrelsen 

tyckte och tänkte just då. Med en strategi på plats arbetas de mot större mål vilket gör 

att det inte spelar lika stor roll vem som sitter i styrelsen.  

 

”Det är lite därför vi har en strategi, för att det inte ska skifta gravt mellan olika 

ordföranden eller styrelser. Vi vill begränsa styrelsens inflytande och visa att förbundet 

är större än styrelsen. Strategin skall tas fram av styrelsen och medlemmarna 

tillsammans. […] Den ska fungera lite som ett hinder så att styrelsen inte kan göra vad 

de vill”  

(Hallberg, 2016-05-11). 
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Samtidigt menar han att årsmötet har valt en styrelse och måste våga visa dem 

förtroende. Det är inte alltid styrelsen och medlemmarna tycker samma sak och det är 

viktigt att alla vågar driva sina frågor men att de tillsammans kan hitta en mellanväg.  

 

Varje år startas och avslutas ungefär 300 föreningar. Det leder till att det är många nya 

som kommer på årsmötet från år till år. Styrelsen ser positivt på att det är en omsättning 

av medlemmar och hade tyckte det var allvarligare om det var samma medlemmar som 

kom hela tiden. De har nämligen ingen övre åldersgräns i organisationen så i teorin kan 

vem som helst komma oavsett ålder. Men de strävar efter att vara en ung organisation 

och vill därför ha nya medlemmar. Men att det kommer nya medlemmar tills årsmötet 

ser de inte som ett problem för att kunna jobba långsiktigt och strategiskt. Snarare 

hjälper strategin till att fungera som bakgrundsinformation för de nya. Ordförande har 

aldrig upplevt att nya medlemmar motsätter sig strategin och även om de gjorde det så 

skulle det bara vara bra – de vill ha en diskussion. Det är inte omöjligt att ändra 

strategin när den väl är beslutad om, årsmötet kan välja att ändra den men det är inget 

som tas upp automatiskt för diskussion.  

 

”Vi skall inte trycka ned en strategi i halsen på medlemmarna eller lura in dem i att 

tycka som vi. Vi måste visa på transparens och öppenhet och också lita på 

medlemmarna men samtidigt skall vi inte lämna något till slumpen. Vi skall finnas där 

och argumentera”  

(Hallberg, 2016-05-11). 

 

Det är dock en praktisk verklighet som organisationer vistas i, menar ordföranden, att 

omgivningen kan ändras. Exempelvis kan MUCF ändra kraven för att ge ut bidrag. Då 

måste organisationen förändras då detta är deras största inkomst. Men strategin säger 

fortfarande att de ska göra som det är beslutat, istället för att ändra strategin lägger de 

snarare på fler saker på den och gör den bredare – det är vad styrelsen ska kunna 

hantera. Detta sätter dock en del krav på styrelsen för att arbetet ska bli effektivt.  

 

”Om man skall vara krass har styrelsens kompetens en väldigt stor inverkan på vår 

förmåga att arbeta strategiskt. Kommer du in i styrelsen med en kompetens av 

ledarsamanhang eller projektledning gör det en avsevärd skillnad. Men vi vill inte 
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ställa de kraven, vi är en ungdomsorganisation och det skall inte finnas några trösklar 

för engagemang. Det handlar om förtroende och inte kompetens.”  

(Hallberg, 2016-05-11). 

 

Inom Sverok finns en tradition av att förbundsstyrelsen erbjuds utbildningar för att 

bättra på kompetensen men ordförande menar att mycket ansvar ligger på 

valberedningen att hitta bra kandidater till styrelsen.  

 

Alexander hade ett par tips han ville dela med sig till andra ideella 

ungdomsorganisationer: 

 

” De bör stjäla metoder genom att titta på hur andra organisationer gör. Hittar ni 

något som fungerar bra för er är det bara sätta igång. Bättre att försöka och misslyckas 

än att inte försöka alls. Jag tror att många organisationer är rädda för att misslyckas. 

Men jag tror också att man måste våga bli smal, att välja en fråga och enbart diskutera 

den. Våga sätta av tid. Det tar tid att diskutera och tänka. […] Man bör börja i syftet. 

Fundera på hur vi uppnår syftet och när vi kan avvecklas. När har vi nått den punkt i 

samhället att vi inte längre behövs? Gör gärna en Swot-analys och titta på vilka hinder 

som finns på vägen, vad behöver vi utveckla?”  

(Hallberg, 2016-05-11). 
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4 Litteraturstudie 

Detta avsnitt avser redogöra för aktuell forskning samt skapa en kunskapsbas för att 

kunna analysera de genomförda intervjuerna. Det redogörs för vad strategi och hur det 

kan arbetas med. Uppmärksamhet kommer också läggas på ledarskapets betydelse 

likväl som organisationens lärande.  

 

 

4.1 Vad är strategi? 

Det finns nästan lika många syner på vad strategi är som det finns forskare eller 

författare som skriver om det. Ett sätt att beskriva det är dock att säga att strategier är ett 

sätt att utnyttja en organisations resurser och kompetens på bästa möjliga sätt genom ett 

väl genomtänkt handlingsmönster  (Bruzelius och Skärvad, 2011). Johnson et al. (2014) 

gör ett försök att sammanfatta några olika synsätt genom att komponera en egen 

definition och kommer då fram till att strategi är ”the long-term direction of an 

organisation” (Johnson et al., 2014, sid 4). Samtidigt menar andra att strategier är mer 

beskrivande i sin karaktär och snarare bör beskriva vilka olika produkter och tjänster en 

organisation skall skapa samt vilka marknader och kunder de skall söka sig till. Detta 

ska då struktureras upp och tydliga rutiner skall finnas (Eriksson-Zetterquist et al., 

2010). Oavsett hur det definieras så är det tydligt att många pratar om begreppet och 

anser det vara viktigt. Det tycks finnas en samstämmighet om att det handlar om 

långsiktighet och beslut som berör hela organisationen.  

 

För många organisationer handlar strategi om att uppnå mål eller att bli 

konkurrenskraftiga. Mål är dock inte ett enkelt begrepp att handskas med. Per definition 

är mål något kortsiktigt, något som skall uppnås, och det finns de som hävdar ett en 

effektiv strategi inte kan utgå från sådana. Mitreanu (2006) hävdar istället att en 

organisation måste lägga fokus på att förstå sig på sina kunder och deras behov. Innan 

det ens går att skapa några mål måste organisationen således förstå vad det är kunden 

vill ha, för att sedan kunna erbjuda det. Utifrån detta tankesätt kan deras olika mål 

uppstå, men strategin bör inte vara att uppnå målen.  

 



  
 

31 

Det går även att prata om olika nivåer av strategi, där varje nivå inom en organisation 

kan utveckla en strategi. Exempel på detta är koncernstrategier, affärsområdesstrategier 

och divisonsstrategier. Det viktiga är dock att samordna alla dessa olika nivåer 

(Bruzelius och Skärvad, 2011).  

 

 

4.2 Olika syn på strategi 

4.2.1 Strategi som position 

Strategi som position handlar om att se till organisationen (eller företagets) omgivning 

och fråga sig var de kan skaffa sig störst konkurrenskraftiget (Bruzelius och Skärvad, 

2011). Kontingensteorin (Morgan, 1999, sid 78) handlar om just det ”…att anpassa 

organisationen efter omgivningens krav”. Morgan (1999) menar vidare att en 

organisation kan ses på som en organism, där organisationen, likt organismen i naturen, 

är beroende av att få tag på de resurser den kräver för att överleva och frodas. Eftersom 

dessa resurser inte är ändliga handlar det i slutändan om vilka som kan finna den bäst 

och utnyttja den bäst. Beroende på vad organisationen erbjuder och hur marknaden ser 

ut kan dessa två faktorer kombineras i fyra olika strategiska positioner: 

marknadspenetration, marknadsutveckling, produktutveckling eller diversifiering 

(Bruzelius och Skärvad, 2011). Utifrån detta tankesätt kan en organisation sedan 

bestämma sig för hur de skall skapa sig den starkaste positionen, exempel på detta är 

lågkostnadsstrategi och differentieringsstrategi. Den förstnämnda handlar om att vinna 

fördelar och konkurrensfördelar genom att erbjuda lägsta priset på marknaden, medan 

differentieringsstrategi handlar om att erbjuda något som ingen annan erbjuder. 

Alternativt erbjuda det bättre (Skärvad och Olsson, 2011) 

 

Ett annat sätt att se på differentieringsstrategi är teorin om Blue Ocean. Blue Oceans 

handlar om att undersöka var konkurrensen är minimal och således undvika att försöka 

vara bättre eller billigare än andra, och istället erbjuda något som ingen annan gör 

(Johnson et al., 2014). Fem-faktor-teorin kan ytterligare ge viktiga insikter när det gäller 

att se till sin omgivning. Teorin går ut på att det finns fem faktorer (risken för nya 

rivaler, risken för att bytas ut, makten hos brukaren, makten hur leverantörer och 

konkurrensen hos befintliga rivaler) som påverkar hur attraktiv en marknad är att 

befinna sig i. Ju starkare dessa krafter är, desto mindre troligt är det att en organisation 

blir framgångsrik (Johnson et al., 2014).  
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4.2.2 Strategi som plan 

En strategi kan också ses som en handlingslinje eller en medveten plan som är 

förutbestämd. Enligt Skärvad och Olsson (2011) kan denna process i grunden delas upp 

i tre olika processer: Analys – Strategiforumlering  - Genomförande. Detta är en 

förenkling av en betydligt längre kedja av medvetna handlingar som beskrivs vidare i 

exempelvis Bruzelius och Skärvad (2011). De nämnda författarna beskriver vidare 

synen på strategi som plan genom att häva att det ofta finns en stabsenhet som har 

ansvar för det strategiska arbetet och att det då fungerar som ett sätt att driva redan 

etablerad verksamhet (Bruzelius och Skärvad, 2011). Strategi som plan kan även 

användas på icke etablerad verksamhet. Planen kan exempelvis vara att skapa ny 

verksamhet. Skärvad och Olsson (2011) nämner de tre strategiska grundfrågorna: 1) Var 

är vi? 2) Vart ska vi? 3) Hur tar vi oss dit? Fråga tre kan inte besvaras innan fråga två är 

besvarad och så vidare. Genom att bestämma en plan och en riktning bestämmer 

organisationen sig också för vad den inte skall göra. Detta är minst lika viktigt och 

ibland är det mycket svårare att välja bort saker de inte ska fokusera på snarare än att 

välja vad de ska fokusera på (Rumelt, 2013). Men begreppet plan kan också innebära att 

organisationen har en genomtänkt idee för hur de ska lösa en viss situation som kan 

tänkas uppstå (Roos et al., 2004). Ett annat sätt att se på strategiska beslut som en plan 

är det Collins och T. Hansen (2011) kallar för ett SMocK recept. SMocK står för 

Specifik, Metodisk och Konsekvent. Deras recept handlar om att skapa starka principer 

som hela företaget kan enas och samlas bakom. Dessa principer fungerar både som en 

formel för framgång men också som något tydligt och konkret som alla kan vägledas 

kring. Detta recept kan komma att behöva utvecklas, men den stora vinningen ligger i 

att stora delar av receptet förblir oförändrat. Det har dock visat sig att de mest 

framgångrika företagen är de som gör så få förändringar av detta recept som möjligt 

(Collins och T. Hansen, 2011). 

 

 

4.2.3 Strategi som handlingsmönster 

Om en strategi skall kunna vara en plan, krävs det att den är medveten. Men om planen 

aldrig förverkligas eller blir något annat än vad som var tänk kan detta fortfarande leda 

till en strategi. Skillnaden kan då beskrivas som avsiktlig (plan), eller faktiskt strategi 
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(Roos et al., 2004). Men det är inte alla som är överens om att strategi kan beskrivas 

som en medveten plan. Ett annat synsätt är vad Pretorius och Maritz (2011) kallar för  

”emergent strategies”. Enligt dem är det vad som uppstår när olika mönster tolkas och 

tyds, utan att de var strukturerade innan. De hävdar att större organisationer oftast 

jobbar enligt synsättet att en strategi är en medveten plan - detta på grund av att de 

behöver lägga mer energi på kommunikation och är mer komplexa medan mindre 

organisationer är mer flexibla och således arbetar mer enligt emergent synsättet 

(Pretorius och Maritz, 2011).  

 

Det finns fler som hävdar att en strategi kan växa fram genom handlingar. Ett exempel, 

som lyfts fram av Bruzelius och Skärvad (2011) är att det är de beslut och handlingar 

som en organisation utför som definierar organisationens struktur.  De säger: 

 

”Vad organisationen beslutar och gör är betingat av erfarenheter av och uppfattningar 

om vad som tidigare visat sig framgångsrikt, dvs. en organisationskultur i bred 

bemärkelse. Strategier formuleras inte alltid explicit och på förhand utan kan även vara 

implicita och synliggöras i efterhand” (Bruzelius och Skärvad, 2011 sid 166) 

 

De menar att organisationskulturen har en stor inverkan på strategin och att den i sin tur 

hänger ihop med organisationens grundläggande värderingar och erfarenheter från förr.  

 

 

4.2.4 Strategi som perspektiv 

Ett inte så vanligt sätt att se på strategi är att se det som ett perspektiv. Om strategi som 

plan rör ett företags eller en organisations förhållande till omgivningen, så är strategi 

som perspektiv förhållandet till dem själva. Genom att måla upp en bild av hur en som 

organisation vill vara och framstå, kan detta leda till ett strategiskt arbete. Då handlar 

det om intentioner och förhållningssätt snarare än något som skall uppnås. Det skall 

dock förtydligas att det inte är perspektivet som skapar strategin, utan perspektivet är ett 

resultat av strategin. (Roos et al., 2004) 
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4.2.5 Strategi och kultur 

Varje organisation har en historia som på något sätt påverkar den och de personer som 

finns i den. Det kan handla om erfarenheter av saker som har testats förut eller att 

personer som sitter på viktiga positioner har varit med ett långt tag. Men i och med att 

det finns en historia påverkar den även ledningens förmåga att genomföra förändringar. 

Personerna i en organisation är vana vid ett visst sätt att göra saker på och är inte alltid 

så belägna att förändras. Men historian kan vara en värdefull nyckel till att skapa en 

strategi genom att titta på vad som har fungerat bra eller mindre bra tidigare. Kulturen 

utgörs av värden, beteenden och grundläggande antaganden hos personerna inom 

organisationen och beskrivs ofta som det som tas för givet. Eftersom kulturen är så 

djupt rotad i en organisation påverkar den även dess strategi.  

 (Johnson et al., 2014).  

 

När strategin och kulturen inte passar ihop skapas problem som kan bli jobbiga att 

hantera. Personerna i organisationen kan ställas inför valet att göra vad som känns rätt 

och vad strategin säger. Om strategin kan utgå ifrån organisationens kultur kan en hel 

del energi sparas på att få organisationens medlemmar att förstå eller följa strategin, det 

skulle redan vara något de såg som självklart. Detta kan också vara en nackdel om 

förändringar krävs som påverkar denna kultur (Graham, 2007).   

 

 

4.3 Strategiskt arbete 

4.3.1 Att arbeta strategiskt 

Vi har redan diskuterat vad en strategi är och hur den kan ta sig uttryck, men vad 

innebär det egentligen att arbeta strategiskt? En förklaring på detta lyfts fram av 

Skärvad och Olsson (2011, sid 79), de menar att ”Strategiarbete handlar emellertid 

nästan alltid om att formulera mål och hur målen skall uppnås”. Det är dock viktigt att 

målen skall utgå ifrån hinder eller problem som måste lösas, det får inte vara ett 

egensyfta att uppnå målen. En bra strategi kräver en medvetenhet om vissa saker måste 

väljas bort, en organisation kan inte göra allt (Rumelt, 2013). 

 

Om en skall titta på hur strategiskt arbete kan ta sig uttryck kan en titta på 

strategiarbetets dimensioner. Det finns fem dimensioner och de är strategins innehåll, 

kontext, process, strateg och timing. Det är viktigt att betrakta arbetet utifrån dessa olika 
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dimensioner för att kunna skapa förutsättningar för att skapa en så bra strategi som 

möjligt (Bengtsson och Larsson, 1993). Men det är också viktigt att vara medveten om 

att strategiskt arbete innebär att fokusera medarbetarnas insatser. Genom att arbetet 

fokuseras ökar dock risken för avskärmning och hämnad kreativitet (Bruzelius och 

Skärvad, 2011). 

 

För att kunna arbeta strategiskt krävs ett strategiskt tänkande. Bruzelius och Skärvad 

(2011, sid 174) definierar detta som ”…att en strategi grundas på kreativa och 

entreprenörsbetonade insikter om organisationen och dess omgivning. Detta tänkande 

är inte formaliserat eller systematiserat utan snarare intuitivt”.  

 

Men bara för att en organisation jobbar med strategi betyder det inte att de arbetar 

strategiskt. Strategi är ett allt för vanligt ord som slängs runt i samhället och om det inte 

är ett medvetet och genomtänkt förhållningssätt, är det inte strategiskt. Det handlar om 

att hela tiden förhålla sig till den strategiska processen som finns inom organisationen 

och driva den framåt, inte bara ledningen, utan hela organisationen. Men det är styrelsen 

som måste vara ledande i detta arbete. (Roos et al., 2004). Om ett företag ser strategi 

som en färdig produkt, kommer den att misslyckas (Montogomery, 2012).  

 

 

4.3.2 Framtagande och genomförande av en strategi 

När en organisation skall utvecklas är det viktigt att undersöka vilka organisationen 

påverkar eller påverkas av, då alla dessa på något sätt har ett intresse i vad 

organisationen gör. Ett sätt att analysera detta är med hjälp av intressentmodellen, som 

innebär att olika intressenter deltar i organisationen så länge de får ut något av deras 

engagemang. Allas engagemang kan vara olika saker, en bidragsgivare kan vilja se att 

organisationen skapar något, en medlem kan önska sig en viss verksamhet och 

organisationsledning kan vilja se ett visst mål uppnått. Problem kan uppstå när dessa 

intressenter har olika syn på organisationens mål och önska sig få ut olika saker 

(Skärvad och Olsson, 2011) 

 

Detta är något som Lee Parker (1998) diskuterar djupgående i sin artikel om strategi 

inom ideella organisationer. Han menar att dessa organisationer har unika problem 

jämfört med företag eller vinstdrivande organisationer då det är oftast beroende av 
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bidrag och på så vis tvingas följa de regler som bidragsgivarna sätter upp. Detta trots att 

det kanske inte alltid är vad medlemmarna i organisationen helst vill uppnå. 

 

En organisation måste alltid känna till sig själva och utgå ifrån det. En SWOT-analys är 

ett verktyg för att undersöka en organisations förmåga och möjligheter att möta sin 

omgivning. Genom att systematiskt undersöka organisationens interna och externa sidor 

kan en bred kunskap skapas. En organisations styrkor och svagheter är interna, och 

syftar på att beskriva vad en organisation är bra på och mindre bra på. Möjligheter och 

hot representerar det externa. En organisation behöver då ta reda på vad konkurrenterna 

är bra på, vilka förändringar som pågår som kan innebära hot mot organisationens sätt 

att organisera sig eller finna möjligheter, dvs. saker att utnyttja för att bli bättre (Kotler 

et al., 2008) 

 

Om någon försöker genomföra förändringar inom en organisation, exempelvis genom 

att skapa en strategi, finns det ett antal olika steg som är bra att följa för att lyckas med 

detta. Kotter och Cohen (2002) menar att det absolut första steget är att få folk att förstå 

att det finns ett behov. De menar att det är först när de verkligen förstår att det finns ett 

problem som måste lösas, först när de inser att det inte längre fungerar att göra på 

samma sätt som de alltid gjort, som de kommer vara villiga att börja genomgöra 

förändringar. Annars ser de ingen anledning. Genom att sedan involvera dessa personer 

i processen kommer de att känna ägandeskap i frågorna och därmed är det mer troligt att 

de kommer att stödja strategin. En möjlig nackdel med detta är att det tar längre tid men 

vägs starkt upp av att den kommer att bli mer lyckad och innovativ. (Raymond, 2014)  

 

När medarbetarna känner en gemensam känsla för målen kommer de också öka sina 

ansträngningar att genomföra dem och därmed har organisationen störst chanser att 

uppnå dem (Wadström, 2014).  McKenna (2002) pratar om vikten av att de som står i 

främsta ledet måste känna till strategin, alltså arbetarna och inte bara ledningen. 

Anledningen till detta är att det är dessa personer som har kontakt med kunderna (då 

hans artikel handlar om säljande företag) och då måste förstå och känna till strategin. 

Strategin kan ha tänkts ut av stora tänkare, men i slutändan står eller faller den på 

personen med kundkontakt, den som är i verkligheten. Detsamma gäller vid 

framtagandet av strategin. Vem är egentligen bäst lämpad att berätta om vilka 
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utmaningar och problem som finns i verksamheten än de som varje dag möter 

motgångarna av de stora tänkarnas planer? (McKenna, 2002) 

 

Det är också möjligt att påverka medlemmarna utifrån egna åsikter och funderingar. 

Eriksson-Zetterquist et al. (2010, sid 203) menar att ”En organisations handlingar styrs 

av dess medlemmars värderingar, och goda ledare arbetar för att påverka värderingar 

så att organismen anpassar sig till förändringar i omvärlden”. Genom att påverka 

handlingsmöjligheterna kan således medlemmarna påverkas.  

 

Något som visat sig vara en tydlig fallgrop vid genomförande av strategier är bristen på 

kontinuitet. Det är inte ett arbete som endast kan tas upp en gång om året på firmans 

årliga träff. Det måste aktivt arbetas med och hållas vid liv i allas medvetande (Karlöf, 

2012). När en strategi skall förverkligas är det viktigt att den inte bara finns i ledningens 

huvuden. Resten av organisationen kan inte förverkliga något som de inte känner till, 

förstår eller gillar. Det är också viktigt att arbetet ges tillräckligt med tid och resurser så 

att alla kan sätta sig in i arbetet och förstå det (Bruzelius och Skärvad, 2011).  

 

Kotter och Cohen (2002) talar om förändring bestående av åtta olika steg. På engelska 

kallar de dessa steg för 1) increase urgency 2) build the guiding team 3) get the vision 

right 4) communicate for buy-in 5) empower action 6) create short-term wins 7) don’t 

let up och 8) make change stick. Det framgår tydligt av denna uppdelning att arbetet är 

komplext och tar lång tid. Likväl framgår det att det är en process som måste involvera 

många personer. Det höjs många röster om att en strategi inte är något som skall 

beslutas om och sedan efterföljas utan att ifrågasätta.  

 

Raymond (2014) menar att en framtagen strategisk plan måste användas regelbundet 

och hållas som ett levande dokument. Genom att hela tiden följa upp i den tänkta planen 

kan avvikelser snabbt noteras och korrigerande åtgärder vidtas, eller som planen ska 

justeras. Det är dock inte alla som är överens om att planen skall ändras med tiden. Se 

tidigare avsnitt gällande SMoCK recept. Montgomery (2013) menar att det alltid 

kommer att finnas saker att förbättra eller justera och att ta lärdomar av vad 

organisationen lär sig längs vägen. 
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4.3.3 Ledarskapets betydelse för strategiskt arbete 

”Den grundläggande uppgiften för styrelsen när det gäller strategi, är i normalfallet att 

säkerställa att det bedrivs ett strategiarbete i företaget” (Karlöf, 2012 sid 39-40). 

 

När personer tänker på ledarskap tänker de ofta i termer om att sätta upp långsiktiga 

storartade mål för företaget och sedan måla ut vägen dit. Men ledarskapet, när det 

kommer till strategi, handlar om så mycket mer. Det handlar om att entusiasmera och 

motivera medarbetarna till att arbeta på ett visst sätt eller mot de uppsatta målen. Det 

finns ingen vetenskaplig koppling mellan karisma och förmåga att peka ut en riktning. 

(Karlöf, 2012). Enligt Montgomery (2013) finns det ingen superledare när det gäller 

strategiskt arbete. Det finns ingen hemlighet som gör att vissa personer är bättre ledare 

än andra. Alla har samma förutsättningar och det handlar snarare om att undersöka vilka 

konkurrerande krafter som verkar i din omgivning, vilka hinder och problem som finns 

på vägen mot den visionen som organisationen har satt upp. Därefter är det upp till 

ledaren att utnyttja denna kunskap, genom att använda sig av den kompetens som finns 

inneboende hos medarbetarna. Genom att aktivera dem mot ett och samma mål skapas 

enorma krafter som sedan kan användas och kanaliseras. Det handlar mycket om att få 

människor att förstå anledningen till och bakgrunden till besluten och strategierna som 

fattas. Det är av yttersta vikt att alla förstår målen och tolkar dem på samma sätt 

(Ahrenfelt, 2013). Ett sätt att göra detta på är att leda genom exempel. Genom att 

ledningen för organisationen visar intresse och engagemang i den strategiska frågan kan 

organisationens medlemmar anpassa sitt beteende efter ledarskapet (Bruzelius och 

Skärvad, 2011) 

 

Det är styrelsens ansvar är att skapa en stark vision kring strategin och få medarbetarna 

att tro på den och jobba mot den. De måste även skapa förutsättningar för att 

organisationen arbetar i linje med strategin genom att möjligöra de förändringar som 

krävs. (Johnson et al,. 2014.). Detta har behandlats tidigare i detta arbete. Förändringar 

kräver uppmärksamhet och kan mycket väl svida och kännas inom organisationens olika 

led. Det kommer alltid finnas många olika åsikter om nya förändringar. Beroende på hur 

organisationen är uppbyggd kan det finnas mellanleder med chefer och ledare alternativt 

en ledningsgrupp. Deras roll blir att säkerställa att resurser finns för att aktivt jobba med 

strategin, likväl som att det är de som måste rapportera tillbaka till styrelsen hur arbetet 

går (Johnson et al., 2014).  
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Men det är också styrelsens ansvar att hålla strategin levande och, som tidigare noterat, 

inte låta det bli något som nämns en gång per år. Ett problem är dock ofta att det sällan 

ges tillräckligt med tid och energi för strategiarbetet. En av anledningarna till detta är att 

det alltid finns problem som är mer akuta och mer aktuella. Detta gör det ännu viktigare 

att styrelsen har ett tydligt fokus på vikten av strategin (Karlöf, 2012). 

 

 

4.4 Organisatoriskt lärande 

Det finns tre sätt att tala om organisatoriskt lärande, att människorna i organisationen lär 

sig, att organisatoriskt lärande är en metafor och att en organisation kan lära. Med det 

första menas att människorna i en organisation lär sig sitt arbete allt eftersom det utförs. 

Den kunskap organisationen besitter är densamma som individerna inom den besitter. 

Denna kunskap blir organisatorisk när den överförs till andra individer inom en och 

samma organisation, men det kan även handla om de regler och procedurer som finns 

inom en organisation. När det handlar om att se det som en metafor handlar det 

fortfarande inte om att organisationen lär sig utan att den kan betraktas som att den lär 

sig. Det tar sig uttryck i minnen eller intelligens som finns inom organisationen. Detta 

handlar dock om att det är personerna inom organisationen som minns. Det sista 

synsättet är uppfattningen om att organisationen kan lära sig. Här handlar det om den 

kultur som finns inom organisationen, det som tas som en självklarhet (Abrahamsson 

och Andersen, 2010).  

 

Skärvad och Olsson (2011, sid 179) talar om begreppet Kaizen och beskriver det som 

“...ett japanskt ord som betyder ‘ständig förändring till det bättre’. I moderna 

arbetsorganiastioner eftersträvar man att medarbetarna själva tar ansvar för ständig 

förbättring av metoder, rutiner, kvalitet och produktivitet. Det gäller att skapa en 

‘lärande organisation’”.  

 

Morgan (2013) uttrycker en liknande mening kring att om organisationer skall lyckas 

skapa effektivitet krävs det att det finns en kultur som välkomnar olika tankesätt. Det 

måste finnas möjlighet att ifrågasätta och tycka olika, för det är först då som 

organisationen kan utvecklas. Hen menar att det är viktigt att lära sig utifrån de 
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arbetsuppgifter som utförs, och eftersom lärande ofta är handlingsbaserat bör det 

utvecklas arbetssätt så att det är möjligt för personerna att testa nya saker och lära sig 

utifrån sina egna framgångar eller misstag.   
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5 Resultat och diskussion 

Detta avsnitt avser att redogöra för liknelser och skillnader mellan de olika 

organisationerna, men också att redogöra och diskutera dessa liknelser och skillnader 

utifrån den litteraturstudie som genomförts.  

 

 

5.1 Styrelsen och organiseringen 

Ideella ungdomsorganisationer kan inte sägas vara en homogen grupp av organisationer. 

Även om det finns mycket som gör att dessa former av organisationer särskiljer sig 

starkt från andra organisationer, så finns det fortfarande många liknelser i sätt att tänka. 

Även om detta arbete inte syftar till att undersöka organisationernas förutsättningar så 

kan en snabb inblick säga oss att det troligen är lättare att rekrytera medlemmar ur den 

slutna gruppen ”skolungdomar” snarare än att hitta ungdomar som har ett visst intresse. 

Detta, tillsammans med mycket annat, gör att organisationerna är olika stora.  

 

Dessutom framgår det att dessa organisationer har olika strukturer och demokratiska 

processer. I två av organisationerna är det exempelvis årsmötet som beslutas om 

strategin, medan det inom Sveriges Elevkårer är styrelsen som gör detta. Det är 

intressant att fundera kring om detta stärker organisationens eller styrelsens ägandeskap 

över dokumentet. I samtliga organisationer talas det om att medlemmarnas input ibland 

kan hindra det strategiska arbetet och inom SRS upplever ibland ordförande en 

frustration över att styrelsens tankar och idéer kan möta sådan motstånd. SVEROK 

beskriver hur de arbetar aktivt med detta för att få medlemmarna att förstå syftet med 

organisationen och visionen.   

 

Det framgår också skillnader i årsmötesintervall samt vem det är som har rösträtt på 

årsmötena. En likhet mellan samtliga organisationer är dock att styrelsen inte lägger sig 

i vad medlemmarna gör. Sverok uttrycker en stark vilja att medlemsföreningarna skall 

vara autonoma och är egentligen fria att göra vad de vill så länge de följer riktlinjerna 

för att vara bidragsgivande mot MUCF. SRS går steget längre och beskriver vilken form 

av verksamhet deras föreningar måste bedriva, men går inte in på hur.  
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Det går också att se en skillnad i vad de olika styrelserna arbetar med på daglig basis. 

Medan de i SRSs styrelsen ingår i arbetsutskott tillsammans med medlemmar arbetar 

styrelsen inom Sveriges Elevkårer helt själva utan att blanda in medlemmarna. Detta 

blir intressant utifrån diskussionen om ägandeskapet hos medlemmarna. Det gällde ju 

inte bara i framtagandet av strategin utan även i utförandet. Medlemmarna står i främsta 

ledet och torde vara bäst på att berätta hur de upplever arbetet och om organisationen 

satsar på rätt saker.  

 

Samtliga organisationer ser det som ett potentiellt problem att båda medlemmar och 

styrelse byts ut med jämna eller ojämna mellanrum. Medan Sveriges Elevkårer uttrycker 

att det är ett problem att personer väljs in i styrelsen utan att ha kunskap och kompetens 

om uppdrag är dock Sverok mer vänligt inställda till nya åsikter. Med detta menas dock 

inte att Sveriges Elevkårer ser negativt på att unga och oerfarna väljs in, men trycker 

ändå på vikten av att valberedningarna gör ett aktivt arbete.  

 

Det har inte gått att i litteraturen hitta något stöd för att det krävs vissa specifika 

kunskaper eller kompetenser för att kunna leda strategiskt arbete. Istället pratar 

litteraturen om vikten av kontinuitet och att hålla arbete levande. Detta ställer till det för 

organisationerna som har mandatperioder mellan årsmöten. När styrelsen eller 

ordförande byts ut (läs: nyckelpersoner) skapar detta problem då det kan saknar 

personer som driver ett visst arbete eller perspektiv vidare. Det kommer att visa sig 

nedan att bytandet av personer och medlemmar hindrar organisationernas strategiska 

förmåga. 

 

Dessa organisationer och deras styrelser är organiserade på olika sätt. Vissa har regioner 

som medlemsföreningarna tillhör och vissa har direktanslutna medlemmar eller 

föreningar. I detta arbete har det inte varit möjligt att fastställa huruvida detta påverkar 

det strategiska arbetet eller inte men det är inte så långsökt att anta att en organisation 

med flera led har svårare att hålla alla involverade. Däri ligger nog ett större arbete ju 

större organisationen är, dvs att fundera aktivt över hur de får hela organisationen med 

på banan.   
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5.2 Synen på strategi 

I alla tre undersökta organisationer framgår synen på strategi vara i linje med ”Strategi 

som plan”. Alla organisationerna har någon form av strategidokument antaget som på 

något sätt förklarar mål för organisationen längre fram. De varierar dock i utformning 

och i detaljrikedom. SRSs visionsdokument innehåller mer eller mindre diffusa mål, 

uppdelade på olika lång period, men utan någon plan för hur dessa skall uppfyllas. 

Sveroks dokument är istället uppdelat på effekter och uppdrag och målar således upp en 

tydligare bild av hur de ämnar uppnå målen. Här visar Sveriges elevkårer sig ha ett 

dokument som absolut kan beskrivas som en plan, där det finns tydligt strukturerat vad 

varje mål kräver för att det skall uppnås.  

 

Synen på strategi skiljer sig mellan de tre organisationerna. SRS ser på strategi och dess 

betydelse som en förutsättning för att kunna genomföra styrelsens arbete och planera 

dess verksamhet och möten. Även om de har ett strategidokument så förefaller deras 

strategiska arbete tämligen grundläggande och inget som aktivt genomsyrar hela 

organisationen. De vill vara strategiska, men styrelsen kan inte sägas arbeta så. Som 

intervjun visar så är det bara ordförande som hinner tänkta strategiskt och de andra 

jobbar. De nämner dock att de är strategiska genom att boka möten långt i förväg, men 

det är ju långt ifrån samma sak. Ordföranden beskriver hur han är den som ensam tänker 

flera år fram i tiden. Han funderar kring vad konsekvenserna blir kring de beslut 

organisationen fattar samt hur organisationen behöver förändras för att nå de olika 

målen eller anpassa sig. Så han tänker strategiskt, men där finns inget strategiskt arbete i 

ordets bemärkelse. Det är väldigt svårt att bedriva ett sådant här arbete på egen hand. 

Litteraturen visar på vikten av att ledningen är engagerad i strategin och delar med sig 

av dem till sina medlemmar, men om styrelsen inte har möjlighet att diskutera den har 

de knappast möjlighet att sprida den. 

 

Sveriges Elevkårer och Sverok talar å andra sidan om strategi som en förutsättning att 

uppnå långsiktiga mål. Sverige Elevkårer beskriver tydligt hur strategin syftar till att 

fungera som en plan, nämligen genom att sätta upp tydliga milstolpar som skall följas 

upp för att se om de är på rätt väg. Detta stämmer väl överrens med litteraturen. 

Samtidigt verkar de inte ha funderat så mycket på vad som ska hända efter målen. De 

verkar inte titta på vad det är som kommer sedan. Samtidigt är Sveriges Elevkårers 

strategi endast något som används av styrelsen i deras arbete. Sverok uttrycker tydligt 
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hur det strategiska tankesättet används för att utvärdera organisationen. De undersöker 

om medlemmarna tycker samma sak som strategin säger. Den kan även fungera som 

bakgrundinformation till medlemmarna för att visa på varför vissa beslut tas.  

 

Ingen av de undersökta organisationerna förefaller tänka på strategi som en position. De 

tänker inte att de skall utveckla en produkt som ingen annan har eller penetrera en 

marknad. Det är i alla fall inget de berättar. SRS visionsdokument visar dock på att det 

finns tendenser till detta, de berättar hur de ska finnas på marknaden, men inte i 

förhållande till något annat. Det är snarare något som liknar strategi som perspektiv. 

Detta är även något som återkommer i de andra organisationernas motsvarigheter till 

visionsdokument, men aldrig något som ordförande diskuterar.  

 

Säkerligen har organisationerna byggts upp på detta sätt. Det finns så mycket kultur 

inom dem (inom alla organisationer) som burits med genom generationer och förklarar 

varför vissa saker inte alls ifrågasätts. Huruvida kulturen spelat en stor roll för dessa 

organisationer vid framtagandet av strategierna går ej att fastställa då detta inte varit en 

del av undersökningen. Varje organisation har tagit fram sin strategi på olika sätt. Som 

det konstaterades i litteraturstudien kommer en strategi troligen aldrig fungera om den 

strider mot kulturen. 

 

Något jag finner väldigt intressant är att ingen organisation, vare sig i sitt 

strategidokument eller deras ordförande, uttrycker att medlemsbasen skulle vara eller 

kunna vara ett problem ur ett strategiskt synsätt. Å enda sidan kan detta betyda att de 

inte lägger ett egenvärde i att bli större, de har helt enkelt inga mål om antal 

medlemmar, men samtidigt funderar jag på om det inte är en grundläggande 

förutsättning. Inte antalet medlemmar i sig, men medlemsbasen. Om en tänker sig i 

enlighet med Blue Ocean strategy så återkopplas vi snart till inledningen i detta arbete 

där MUCF fastslog att ungdomar anser att det finns för mycket att göra på fritiden. 

Kanske torde några av ungdomsorgansationerna ta utgångspunkt i detta och fråga sig 

hur de kan utnyttja denna teori för att skapa sig en starkare medlemsbas där 

medlemmarna känner ett ägandeskap över organisationen. Om medlemmarna känner ett 

ägandeska och en lojalitet till organisationen torde de vara mer aktiva i det strategiska 

arbetet. På gott och ont.  

 



  
 

45 

5.3 Hur organisationerna arbetar med strategi 

I samtliga organisationer framgår det att det främst är styrelsen som arbetar med 

strategi. Även om de beskriver det lite olika så tycks grundtanken vara likadan – det 

antagna strategidokumentet visar på en längre plan för hur organisationen skall se ut och 

(mer eller mindre) hur de ska ta sig dit. Styrelsen använder sedan detta dokument för att 

styra och leda. Skillnader som dock kan noteras är kring utvärderingen av hur 

organisationen går i linje med strategin. I de organisationer där det är årsmötet som 

antar verksamhetsplanen utrycker organisationerna att de ibland kan hindras av att 

medlemmarna har andra åsikter än vad styrelsen har. De uttrycker att detta kan vara 

frustrerande och innebära att vissa beslut inte träder i kraft, vilket kan vara jobbigt då de 

anser att det är styrelsen som har störst kompetens om problemet och således är bäst 

lämpade att föreslå förändringar. 

 

Det har framgått av litteraturstudien att en strategi aldrig får anses vara klar eller färdig, 

den måste alltid kunna utvärderas och ändras. Ändå visar ingen av organisationerna på 

en möjlighet att ändra målen som är antagna i planen. För dem är detta dock inte ett 

problem, problemet handlar snarare om att åsikterna ändras från år till år om vad målet 

med organisationen skall vara. Här blir det väldigt intressant att notera att Sverok 

uttrycker att strategiskt tänkande tar längre tid och att det är svårare att ändra en satt 

inriktning. Dessutom kommenterar de att en majoritet kan innebära att 49 procent är 

missnöjda. Här syns en markant skillnad på synen på medlemmarnas inflytande om en 

jämför med Sveriges Elevkårer som inte ens tycker att medlemmarna skall tycka till. Så 

vems är strategin? Detta kommenteras mer i stycket nedan.  

 

Det framgår med all tydlighet, från en rad olika författare, att strategiskt arbete innebär 

att aktivera hela organisationen. Styrelsens ansvar ligger snarast i att se till så att det 

strategiska arbetet fortgår. Det skall här notera att förutsättningarna är olika för de olika 

organisationerna. I SRS är det endast två anställda och ordförande är ideell medans det 

inom Sveriges elevkårer är mer än 40 anställda runt om i landet. Givetvis blir det 

annorlunda att se till att organisationen arbetar i linje med strategin för de olika 

organisationerna, men ingen organisation förfaller diskutera något om detta. För dem 

handlar det om styrelsens arbete. Möjligen uppdelat på utskott och deras arbete. Men 

ingen organisation involverar märkbart medlemmarna.  
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Sverok noterar att deras strategi medför att organisationen svänger mindre än förut. 

Förut kunde verksamhet och inriktning skifta från år till år beroende på vad 

medlemmarna, men framför allt styrelsen tyckte och tänkte. Det kan de inte längre. 

Oavsett om medlemmarna eller styrelsen tycker så. Detta går helt i linje med vad 

litteraturstudien visar (en tydlig jämförelse kan göras kring avsnittet om SMoCK 

recept). Sveriges elevkårer å sin sida diskuterar kring att inte låta organisationens 

medlemmar tycka till om den långsiktiga ledningen. De förklarar detta med att 

organisationens inriktning kunde ändras och svängas så mycket beroende på vad 

medlemmarna tyckte och att det inte var ekonomiskt försvarsbart att ha det på det sättet. 

Samtidigt lades mycket arbete på att ta fram strategin och det förefaller vara ett 

genomtänkt arbete, men medlemmarnas inflytande tycks vara tämligen begränsat. 

 

Det märks många liknelser i tankesättet kring strategi men det är intressant att notera att 

båda organisationerna upplever samma sak, men ser på det så olika. Medan Sverok 

”löst” problemet med variationer mellan åren, för Sveriges elevråd samma diskussion 

om strategin. Sverok vill begränsa styrelsens inflytande genom en strategi. Sveriges 

elevråd vill begränsa medlemmarnas? Denna skillnad är väldigt intressant. Det är inte 

heller något som dyker upp i litteraturstudien, detta kan vara för att det är en så unik 

situation för ideella organisationer. Det är helt enkelt inte något som uppstår i företag. 

Aktieägarna har exempelvis föga att säga till om när det gäller strategiska beslut om ett 

företag. 

 

Figur 1 nedan illustrerar sambandet jag funnit kring hur dessa organisationer arbetar 

strategiskt. Det finns en korrelation mellan organisationens storlek och dess grad av 

strategiskt arbete. Den senare skalan är tämligen godtycklig, men bör ses som en 

indikering på tankesätt och utvecklade mönster.  
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Figur 1 - Storlek vs strategiskt arbete 

 

Det är också intressant att diskutera hur mycket tid varje organisations (i det här fallet 

deras styrelse) lägger ned på det strategiska arbetet. Som noterats tidigare anser sig 

SRSs ordförande vara tämligen ensam i att tänka strategiskt. Vad beror detta på? Lägger 

styrelserna tid på att arbeta strategiskt och tänka strategiskt? Så förefaller inte vara, 

istället ser vi att organisationerna delat upp arbetet, det konkreta arbete, mellan sig i 

form av exempelvis arbetsgrupper. Men diskuterar de någonsin strategin? Eller är det 

bara ordförande som, i vissa fall, funderar på denna? Vem bestämmer hur tiden på 

mötena skall användas, och kan det prioriteras annorlunda? Mer tid till strategi? Detta 

blir dock en hypotetisk diskussion, men ändå intressant. Hur införstådda är egentligen 

styrelsen i behovet av strategi? Och för den delen, hur införstådda kan i så fall resten av 

organisationen, medlemmar som anställda, anses vara? 

 

 

Strategiarbetets fem dimensioner är någonting som inte alls kommer fram under 

intervjuerna. Eller det skall sägas att innehållet givetvis finns med, men det framgår inte 

av intervjuerna att de genomfört ett aktivt arbete kring kontexten, procesen, strategen 

och timingen. En möjlig orsak till detta är att samtliga undersöka organisationer redan 

hade en antagen strategi och inga frågor ställdes kring detta. Det är dock intressant att 

fundera kring hur ägandeskapet ser ut i styrelserna kring strategin. Det framgår tydligt 

att litteraturen att de som skall arbeta med strategin behöver vara med och ta fram den, 

men samtliga de undersökta styrelserna har ärvt sina strategier av antingen en tidigare 

styrelse eller av ett årsmöte. Hur påverkar detta egentligen deras möjligheter och vilja 

att driva arbetet i land? I och med att strategierna tas fram på flera års intervall blir 

frågan aktuell om hur styrelsen jobbar med att känna ägandeskap över deras strategi. 
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Här nämner tillexempel SVEROK att strategin snarare fungerar som något att enas 

kring och något som kan användas till att förklara hur de arbetat och hur de ser på saker. 

Strategin får ju aldrig ses som en färdig produkt.  

 

 

 

 

5.4 Vems är strategin? 

SRS lämnar tydligt över beslutsmandatet till organisationens medlemmar efter att 

styrelsen har berett frågan. Det kan ibland ske att årsmötet inte håller med styrelsen, 

men istället för att argumentera allt för hårt om det funderar styrelsen på hur de kunde 

ha nått ut med sin information bättre.  

 

När det gäller Sveriges Elevkårer blir frågan aktuell om vems strategin är och vad dess 

syfte är. Även om organisationen uttrycker att den skall fungera som en plan, så är 

planen inte satt av medlemmarna utav av styrelsen. Detta kan ses som ett tecken på att 

organisationen är väldigt toppstyrd. Om medlemmarna inte får vara med och tycka till 

om strategin visar litteraturstudien att det kan vara väldigt svårt att få dem att följa den. 

Detta tycks dock vara medvetet, ordföranden talar om att organisationen har trösklar för 

att vara trögrörlig. På sättet det beskrivs får jag uppfattningen att det är styrelsen som 

utgör organisationen och medlemmarna bara finns där.  

 

Frågan blir då vems strategin är och vem det egentligen är som styr organisationen? Det 

är tydligt att medlemmarna har mindre makt i Sveriges elevkårer än i SRS och Sverok, 

men det är också medvetet så. Medlemmarna får istället tycka till. Här menar Sveriges 

elevråd att det är för att skydda organisationen från snabba förändringar i viljor och 

svängningar som kan skada organisationen. Stor skillnad mor SRS som rent av såg det 

som något positivt att medlemmarna kom med utmanande tankar och ideer. Sveriges 

elevkårer menar att det är svårt att hålla en enhetlig linje om det kommer nya åsikter 

från årsmöte till årsmöte som leder till dolda kostnader. Detta var inte ett tänk som 

återkom i någon annan organisation.  

 

Alla organisationer jobbar på olika sätt för att medlemmarna skall tycka till om ”rätt 

saker”. Sverok har ju bland annat ett medlemsförslag, som innebär att varje enskild 

medlem kan lägga ett förslag som tas upp direkt på ett styrelsemöte.  
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Diskussionen kan gå vidare till vilken av dessa organisationer som har den bästa synen 

på strategi. Detta arbete har inte besvarat denna fråga men det vore intressant att 

genomföra en undersökning för att se vad medlemmarna i varje organisation anser om 

deras möjligheter att påverka organisationen. Det skall dock förtydligas att ingen 

organisationen anser att detta är syftet med strategiskt arbete.  

 

Det är också intressant att fundera över, som tidigare nämnts, hur mycket ägandeskap 

styrelsen ens har över deras egen strategi. Vare sig det är förra styrelsen eller förra 

årsmötet som antagit strategin så har ju inte nuvarande styrelsen (den senast valda) varit 

med och tagit fram de. De skall enbart följa den. Hur tänker de kring detta och hur 

påverkar detta deras möjlighet att leda det strategiska arbetet? I denna undersökning har 

dock bara ordförande intervjuats, som torde vara den som är bäst insatt och troligen fått 

den bästa överlämningen.  

 

 

5.5 Strategiskt arbete vs förändringsarbete 

I ett arbete författat av Forslund och Sahlborn (2007) undersökte de tre olika ideella 

ungdomsorganisationer och hur tidsbegränsat ledarskap påverkade deras 

förändringsarbete. Deras arbete visar på en hel del liknelser kring förändringsarbete och 

strategiskt arbete men deras slutsatser avviker på några punkter. De noterade att 

förändringsarbetet många gånger förenklades av att ämbetena byttes ut varje år. Detta 

förklarades dels i att organisationens medlemmar byttes ut även de under kortare 

perioder och i och med deras korta engagemang är de mer förändringsbenägna och 

således premieras nytänkande. De fann även att om en inte engagerade sig ett längre tag 

i organisationen fanns en tydligare vilja att tro på och följa ledaren. De lyfter dock ett 

tydligt problem med att föra vidare tankar från en ledning till en annan och detta kan, 

menar de, resultera i att förändringar genomförs utan att de är ordentligt genomarbetade. 

Nästkommande ledning tror helt enkelt på den tidigare.  

 

Här märks en tydlig skillnad i vad denna undersökning har funnit. När tankarna blir mer 

avancerade och det handlar om strategiskt arbete, långsiktiga beslut och processer som 

pågår under flera år för att till slut kulminera i de mål som sattes för 5 år sedan, blir 

utbytet av personer direkt destruktivt. Även om det är möjligt att genomdriva 
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förändringar i den befintliga planen, såras möjligheten att genomdriva de långsiktiga 

planerna. Detta är något som samtliga ordförande beskrivit i intervjuerna.  

 

I undersökningen av Forslund och Sahlborn (2007) fastlås att det kan bli odemokratiskt 

då det i slutändan inte blir medlemmarna som får bestämma utan den nya styrelsen (de 

de väljer att lita på dem). I och med detta arbete kan nu frågan ställas om detta är så 

mycket bättre. Här har de långsiktiga målen satts av en styrelse eller ett årsmöte för fem  

år sedan, och detta skall nu samtliga finna sig i. De kan kommentera det, men inte ändra 

det.  

 

 

5.6 Ideella ungdomsorganisationers problem kring strategiskt arbete 

Detta arbeta har tagit upp många problem för ideella ungdomsorganisationers 

möjligheter att arbeta strategiskt. Jag önskar här nämna några som inte diskuterats 

utförligt men ändå påvisats.  

 

Storleken på organisationen tycks kunna påverka organisationens möjligheter. Detta för 

att organisationer som är olika stora har olika demokratiska strukturer. Likaså är den 

demokratiska aspekten intressant. Vissa organisationer tycks kunna göra avkall på 

demokrati för att istället uppnå effektivitet. 

 

I denna undersökning noterades två olika mandatperioder. Ett år eller två. Det är fullt 

möjligt att en mandatperiod på två år möjliggör större chanser till ett effektivt strategiskt 

arbete. Det bör noteras att Sveriges Elevkårer, som ansågs ha den tydligaste utvecklade 

synen på strategiskt ledning, också är den organisation som är både störst och har en 

tvåårig mandatperiod.  

 

Överlämningarnas vikt för denna typ av arbete skall inte glömmas. Flera organisationer 

pratar om att det är av största vikt att den tillträdande styrelsen ges så goda 

förutsättningar som möjligt, om det så är via utbildning, dokumentation eller direkta 

överlämningsmöten. I litteraturstudien ges utrymme åt lärande organisation, ett begrepp 

som inte kommit upp i intervjuerna. Det torde vara intressant för dessa organisationer 

att ur ett strategiskt synsätt börja arbete med lärande organisationstänk.  
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Figur 2 - Motstående krafter 

 

 

6 Slutsats 

Detta arbete utgick ifrån två frågeställningar. Den första var hur de undersökta 

organisationerna se på strategi.  

 

Detta arbete visar att samtliga undersökta organisationer arbetar med strategi utifrån 

synsättet ”Strategi som plan”. Detta sker dock på olika sätt men i grunden finns där mål 

som är uppsatta och skall uppnås. Det är intressant att notera att organisationerna arbetar 

olika aktivt med dessa mål under året och ännu mer intressant att djupdyka i vad det 

exakta strategiska arbetet faktiskt består av. Det är nämligen ingen organisation som kan 

påvisa hur de aktivt arbetar med strategin efter att den är antagen. Den anger alla att de 

anpassar sig utifrån den, men förklarar inte vidare hur detta går till. Det förefaller troligt 

att strategi inte är ett aktivt talesätt på deras styrelsemöten, och ännu mindre i resten av 

organisationen. Det är endast styrelsen som på något sätt kommer nära strategin, även 

om den i två fall är antagen av ett årsmöte. Men det är styrelsen som ansvarar för att den 

efterföljs och förverkligas. Det framgår dock inte att styrelserna leder något strategiskt 

arbete. Om deras ansvar är att se till att hela organisationen arbetar strategiskt, så 

uppfylls inte detta. Det har även diskuterats, och kan vidare diskuteras, om styrelsen i 

sig verkligen känner ägandeskap över deras egen strategi.  

 

Det noteras även i detta arbete att synen på nyttan med strategin kan variera. En 

organisation uttryckte att strategin underlättade för att förklara varför vissa beslut 

- Mer pressande och akuta frågor  

- Ont om tid 

- Styrelsen byts ut 

- Medlemmars åsikter förändras 

- Styrelsens kompetens 

 

Vikten av 
strategiskt arbete 
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fattades och skulle därmed göras tillgänglig för medlemmarna för att skapa diskussion. 

Detta medan en annan organisation menade att strategin var till för styrelsen och att 

medlemmarna inte hade något med den att göra. Samtliga organisationer är medveten 

om vad strategiskt arbete innebär, men det tar sig uttryck på olika sätt. En organisation 

anser sig arbeta strategiskt genom att planera in möten långt i förväg, men visar sedan 

prov på att förstå att det även handlar om en process.  

 

Samtliga organisationer som undersökts förstår vikten och nyttan av långsiktigt och 

strategiskt arbete men det skiljer sig i vem som äger frågan. Medan två organisationer är 

enade om att det är årsmötet som skall anta en strategi menar den sista att det är upp till 

styrelsen. På samma sätt ser de allihopa ett problem med kontinuiteten och att 

medlemmar och drivande personer från styrelsen byts ut. I och med detta så byts även 

tankar och förståelse ut.  

 

Den andra frågeställningen för detta arbete gällde hur organisationerna anser sig arbeta 

strategiskt. Detta varierar stort även om alla organisationerna anser att i och med att de 

har en vision och ett strategidokument så arbetar de strategiskt. Det framgår dock att det 

är mer än så som krävs. Styrelsen skall vara de som leder arbetet och ser till så att hela 

organisationen tänker och verkar på detta sätt. Detta är dock inte något som någon 

organisation talar om. Det har också framgått av litteraturstudien att en strategi aldrig 

får anses vara klar eller färdig, den måste alltid kunna utvärderas och ändras. Ändå visar 

ingen av organisationerna på en möjlighet att ändra målen som är antagna i planen 

En organisation ansåg sig arbeta strategiskt genom att boka in möten och arbete långt i 

förväg och en annan ansåg sig arbeta strategiskt för att de har en strategi. Detta är en bra 

början men det finns en lång väl kvar att gå.  
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7 Förslag på fortsatt arbete 

Detta arbete har visat på en lucka kring ideella ungdomsorganisationer. Det finns 

mycket forskning kring företag och deras strategier, men väldigt lite om ideella 

organisationer. Det torde vara intressant att genomföra en komparativ studie kring 

ideella organisationer och företag. 

 

Det är troligt att olika stora organisationer har olika tankar kring strategiskt arbete. Detta 

är inget som detta arbete tog upp då den endast berörde de största organisationerna, men 

det finns inget som säger att dessa organisationer är bäst på strategiskt arbete. Det borde 

vara intressant att utöka detta arbete till att även beröra mindre organisationer. 

 

Likaså kan det vara intressant att undersöka om olika former av intern demokrati och 

strukturer inom organisationen påverkar dess förmåga att arbeta strategiskt eller för 

styrelsens del att leda det strategiska arbetet.  

 

Det framgår av detta arbete att varje organisation ser på strategi lite annorlunda. Då är 

enbart en person i varje organisation intervjuad. Det torde vara intressant att genomföra 

en undersökning om hur olika personer (på olika nivå inom organisationen) uppfattar 

strategin och deras möjlighet att påverka den.  
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hämtad 2016-05-11 

 

Sveriges Elevkårer – verksamhetsdirektiv, 2016 
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hämtad 2016-05-11 
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hämtad 2016-05-15 

 

Sverok.se stadgar, 2015 
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Genomförd över telefon 2016-05-03 



 

I 
 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

1. Presentation och roll i organisationen 

2. Hur länge har du varit förtroendevald på den post du är nu och vad har du haft 

för uppdrag tidigare 

3. Vad är styrelsens främsta uppgift 

4. Pratar ni i termer om strategi och i så fall hur? Vad innebär det för er? 

5. Jobbar ni långsiktigt och i så fall hur 

a. Har ni satt upp långsiktiga mål? Hur gjorde ni, varför inte? 

b. 10 års mål, hur nå? 

c. Har ni tänk på dessa frågor? Är de aktuella för er, varför inte? 

d. Tänker ni längre än mellan årsmötena 

e. Vad skulle få er att göra det? 

f. Finns det beslut att ni endast ska jobba med mål fram till nästa årsmöte? 

6. Vad finns det för eventuella för- och nackdelar med långsiktigt? 

7. Hur ser ni på långsiktigt arbete i förhållande till årsmöte varje år? 

8. Hur ser ni på långsiktigt arbete i förhållande till att styrelsen och ordförande byts 

ut? 

9. Hur går det långsiktiga arbetet till? Vad händer utanför styrelsemötet? 

10. Hur påverkar strategin och det strategiska arbete resten av organisationen? 

11. Finns det några problem kopplade till strategi och strategiskt arbete? 

12. Vilken/vilka är de största utmaningarna för er när det gäller strategiskt arbete? 

13. Hur har ni gjort för att klara dessa utmaningar? 

14. Vad är dina bästa tips för ideella ungdomsorganisationernas strategiska arbete? 

 

 

 

 

 


