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Contents 
 
The purpose of this rapport is to study the terms of strategy within vision, company idea, and 
goal. To critically survey the work of sport fraternities with these terms; to suggest 
development possibilities with the chosen terms. 
 
The following questions have been the foundation to be able to reach the purpose: 
 

• What theories are active with the terms vision, company idea and goal? 
• How do the sport fraternities work with these terms? 

o How are the terms formed? 
o How are these terms being implemented? 
o How do you get the terms to pervade thru the company? 

• What are the differences/similarities between the literature and the work of the sport 
fraternities with the terms vision, company idea and goal? 

• How can the sport fraternities develop these terms and get them to work in their 
company? 

 
The rapport is written within the frame of Coaching and Sport Management at Växjö 
university, and is aimed for sport fraternities that are pursuing to either find a tool to get the 
company towards a common goal, or to create an interesting argument among the chosen 
terms within the strategy. Furthermore, we feel that the rapport in first hand will focus on the 
boards and committees of fraternities, and in second hand also the individual member.  
 
The study begins with a problem formula, where we present our hypostasis of sport 
fraternities who does not work actively enough with the strategy terms. It ends with what 
methods will work, which is the basis for the rapport. Relevant literature and theories are 
presented in relationship to sport fraternities in the next chapter. 
  
The result shows us that sport fraternities use the terms randomness, inactive, on different 
levels, and without profiling. Since we got these results, we feel that sport fraternities need to 
develop these strategies to be able to meet the future demands on a sport fraternity. In the 
final discussion we give suggestions on development possibilities for these terms, for sport 
fraternities to use.  
___________________________________________________________________________
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Sammanfattning 
___________________________________________________________________________ 
Författare: Magnus Andrén och Jani Lyyski 
Titel: ”Jaha, vad skall vi hitta på idag? Och kanske något annat imorgon?” - En 
kvalitativ studie av idrottsföreningars arbete med vision, verksamhetsidé och mål. 
 
Växjö universitet    Antal sidor: 96 
_______________________________________________________ _________ __________  
 
Innehåll 
 
Syftet med detta arbete är att studera strategibegreppen vision, verksamhetsidé och mål, 
kritiskt granska idrottsföreningars arbete med dessa begrepp samt ge förslag på 
utvecklingsmöjligheter. 
 
Följande frågeställning har legat till grund för att uppnå syftet: 
 

• Vilka teorier finns gällande begreppen vision, verksamhetsidé och mål? 
 
• Hur arbetar idrottsföreningar med begreppen vision, verksamhetsidé och mål? 

- Hur utformas dessa begrepp? 
- Hur implementeras dessa begrepp? 
- Hur genomsyras verksamheten av begreppen? 

 
• Vilka skillnader/likheter finns mellan litteraturen och idrottsföreningars arbete med 

begreppen vision, verksamhetsidé och mål? 
 
• Hur kan idrottsföreningar utveckla dessa begrepp och få in dem i sin verksamhet? 

 
Rapporten skrivs inom ramen för Coaching och Sport Management programmet vid Växjö 
universitet och riktar sig till idrottsorganisationer som strävar efter att antingen hitta ett 
verktyg för att ge föreningen en röd tråd eller att skapa intressanta resonemang kring valda 
begrepp inom strategiområdet. Vidare anser vi att arbetet passar styrelser och ledning i 
föreningar men också den enskilde medlemmen.  
 
Arbetet inleds med en problemformulering där vi presenterar vår hypotes. Detta mynnar sedan 
ut i en metoddel vilket kan ses som operationen i arbetet. Relevant litteratur och teori 
presenteras i förhållande till idrottsföreningar i nästkommande kapitel.  
 
I resultatet har det framkommit att idrottsföreningar använder begreppen slumpartat, inaktivt, 
på olika nivåer och utan profilering. Eftersom vi fick fram dessa svar anser vi att 
idrottsföreningar behöver utveckla strategibegreppen vision, verksamhetsidé och mål för att 
möta framtidens krav på en idrottsorganisation. I den avslutande diskussionen ger vi författare 
förslag på hur idrottsföreningar kan utvecklas genom att anamma dessa begrepp.  
 
___________________________________________________________________________ 

Sökord: vision, verksamhetsidé, mål, idrott, idrottsförening, organisation, strategi  
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Förord 
 
Även om denna studie i sina stunder varit mödosam har vi sammantaget under denna drygt tio 
veckor långa period funnit arbetsgången intressant och lärorik. Uppsatsen har väckt många 
tankar och idéer hos oss författare. Arbetets inriktning har växt fram naturligt genom bollande 
av idéer med ett antal personer under utbildningens tid. Utan dessa personers välvilja, 
synpunkter och hjälpsamhet skulle uppsatsen inte ha tagit sin slutgiltiga form. Vi hoppas 
fortsättningsvis att studien inte bara är intressant för vår egen del, utan att dess innehåll kan 
komma till användning någon gång i framtiden. 
 
Vi vill tacka… 
 

Handledare 
Per Gerrevall 
 
Respondenter 
Alla intervjupersoner i de båda föreningarna 

 
Samt alla andra som har givit oss inspiration och annan hjälp under resans gång. 

 
 
 
Växjö den 12 juni 2006 
 
 
Magnus Andrén    Jani Lyyski 
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1. Inledning och bakgrund 
 
Idrotten har genomgått genomgripande förändringar sedan amatörbestämmelserna 
avskaffades i slutet på sextiotalet. Vi bör ställa oss frågan vad det är för slags ideell rörelse det 
egentligen handlar om. Är idrotten en folkrörelse i klassisk bemärkelse och är begreppet 
”frivillig organisering av idrott” längre meningsfullt? Kommer statsmakten även i framtiden 
att vara intresserad av att ge ekonomiskt stöd till en rörelse som i flera avseenden är på väg att 
”kommersialiseras”?1  
 
Ishockey- och fotbollförbundet tillhör de största specialidrottsförbunden inom 
Riksidrottsförbundet (RF), i såväl medlemshänseende som ekonomiskt hänseende. I båda 
fallen handlar det om populära lagidrotter, som genererar stora intäkter via publik- och 
reklaminkomster. En följd av detta har blivit att de också genomgått påtagliga 
professionaliseringsprocesser under de senaste decennierna, där spelare och ledare, men även 
förbunden själva, alltmer börjat bedriva sin verksamhet som vilket företag som helst.2 Denna 
tendens visar sig inte bara i lagidrotter utan även i individuella idrottsgrenar som tennis och 
golf.     
 
RF består inte längre av en samling idrottsförbund med gemensamma intressen. Istället är 
organisationen splittrad och omfattar allt från kommersiell elitidrott till ideell motionsidrott.3 
Denna splittring innebär både möjligheter och problem. Att placera föreningsidrotten antingen 
inom ramen för kommersialism eller idealism kan sända ett tydligare budskap från 
föreningarnas sida. Svårigheterna återfinns främst i den förvirring som råder kring huruvida 
det är godtagbart att föreningar drivs som företag. Detta är en fråga som RF troligtvis kommer 
att behöva finna ett svar på i framtiden. 
 
De flesta förbund har gemensamt att en förutsättning för verksamheten är dels att man förmår 
locka nya skaror av barn- och ungdomar och hårt ideellt arbetande föräldrar till sig, dels att 
man drar till sig bidrag från stat, kommun och näringsliv. Hur man går tillväga för att lyckas 
med detta skiljer sig markant åt. Medan ishockeyn och fotbollen många gånger väljer att 
framhäva elitframgångarna och sin ekonomiska medvetenhet, lyfter till exempel Korpen fram 
projektet Friska krafter, som är en verksamhet där man organiserar seriefotboll för tonåringar 
som inte platsar i Fotbollförbundets organisationer.4

 
Om breddidrotten är till för hälsan och välbefinnandet är toppidrotten ”big business”. TV-
rättigheter styr idrotten långt bortom vad idrotten själv önskar, och någonsin skulle medge. 
Idrottens marknadspotential, publikintresse och marknadsekonomins möjligheter och behov 
har i samverkan förvandlat idrotten till ett av de mest lönsamma affärsområdena inom kultur- 
och underhållningssektorn. Idrottens stjärnor och de bolag som lever på dem tjänar fantastiska 
summor pengar.5 Intäkter från olika håll, hysterin runt klubbar och spelare samt den massiva 
mediebevakningen har lett till att somliga idrottsföreningar inom elitidrotten omsätter lika 
mycket som ett normalstort företag. Lägg därtill att det inte är ovanligt att en fotbollsklubb, 
ishockeyförening eller golfklubb kan ha ett flertal heltidsanställda idrottsutövare och/eller 
andra anställda. 
 

                                                 
1 Sandahl & Sjöblom, 2004  
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Kulseng, 2004 
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Den ideella föreningen är som organisationsform inte skapad för att hantera de stora pengar 
som idag finns inom vissa delar av elitidrotten. Idag är det därför vanligt förekommande att 
idrottsorganisationers status som allmännyttig ideell förening ifrågasätts av myndigheterna, 
just för att verksamheten blivit så kommersiell och professionell.6 Två exempel på 
idrottsföreningar som uppenbarligen har haft problem med att kombinera den ideella 
organisationsformen med en kommersiell del är de båda fotbollsklubbarna Örebro SK och 
IFK Göteborg.  
 
Svenska elitidrottsklubbar är i allmänhet ideella föreningar utan vinstintresse och med en 
verksamhet som kännetecknas av ett stort inslag av ungdomsaktivitet. Alla ideella föreningar 
har sitt ursprung i de aktivas stora intresse för utövandet av föreningens verksamhet. Men för 
att nå sportslig framgång, vilket ofta är en del i idrottsutövandet, har elitklubbar inom en del 
idrotter blivit tvungna att även nå ekonomisk framgång. Givetvis aktualiserar dessa bitar 
frågan om elitklubbars identitet. Kamras med flera, menar att elitklubbar i många fall har 
blivit kommersiella företag med vinstintresse. Det som egentligen skiljer ett vanligt företag 
och en elitklubb i idrott, är att företag främst fokuserar på de ekonomiska resultaten medan 
föreningar strävar efter såväl sportsliga som ekonomiska resultat.7  
 
Det råder ingen större tvekan om att idrottsföreningar i allt större utsträckning börjar likna 
företag. ”Vi har en bra organisation” och ”hela föreningen drar åt samma håll” blir allt mer 
vanligt förekommande citat inom idrottssfären. För att en fotbolls- eller ishockeyförening 
skall tillhöra elitnivån räcker det inte längre att ett gäng goda kamrater träffas några gånger i 
veckan för att ”sparka lite boll” – vilket kunde vara möjligt förr i tiden. Idag omges lagen av 
massörer, läkare, klubbchefer, värvningsansvariga, kanslipersonal, flera tränare och så vidare. 
Istället för en ny och bra spelare kanske en ny klubbchef står högst upp på önskelistan – för 
att stärka organisationen runt laget och/eller föreningen. 
 

1.1 Problemformulering 
 
Taktik av olika slag har länge funnits inom idrotten. Taktik kan översättas till ett planmässigt 
tillvägagångssätt i ett mer eller mindre kortsiktigt perspektiv. Inom den allt mer kommersiella 
och professionella idrotten är många gånger en god taktik inte tillräckligt för att nå framgång. 
Istället krävs något mera långsiktigt – nämligen en strategi. 
 
Det finns inte någon allmänt accepterad definition av begreppet strategi. Både praktiker och 
teoretiker använder begreppet strategi på olika sätt. Även om det råder olika uppfattningar om 
hur begreppet strategi skall definieras, är en vanligt förekommande beskrivning av strategi 
”en rad planerade handlingar för att uppnå ett visst mål”8. Vidare upprättar man en strategi i 
förväg och den dokumenteras ofta i en plan.9 Dess syfte kan exempelvis vara att öka 
organisationens konkurrensfördelar, förbättra produktiviteten eller stärka verksamhetens 
varumärke.  
 
En välutvecklad strategi fungerar som rättesnöre och hjälpmedel vid fördelning av resurser, 
identifiering av behov, ändringar i organisationen och så vidare. Genom att utforma en 
strategi skapar man underlag för att genomföra det man vill.10   
 
                                                 
6 www.rf.se 30/03 
7 Kamras m.fl., 2003 
8 Roos m.fl, 2004 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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Inom strategiområdet finns flera centrala begrepp. Roos med flera menar att de vanligaste 
förekommande begreppen är vision, verksamhetsidé och mål. De menar att visionen utgör en 
framtidsbild av hur organisationen skall utvecklas. Verksamhetsidén är i större utsträckning 
relaterad till det enskilda affärsområdet och hur organisationen vill särskilja sig i förhållande 
till andra och liknande verksamheter medan målen säger något om vad som är viktigt att 
uppnå.11

 
Idrotten har under de senaste årtiondena ständigt förändrats och utvecklats, från ideell till 
avlönad, från amatöristisk till professionell, från icke kommersiell till kommersiell och så 
vidare. Rimligtvis kan man därför anta att elitklubbar arbetar hårt med utformande av vision, 
verksamhetsidé och mål, för att därigenom utveckla organisationen ytterligare – vilket tycks 
vara självklart inom flertalet företag. 
 
Ett företag som lägger vikt vid utformandet av vision, verksamhetsidé och mål är AB Svenska 
Spel. Företaget är Sveriges ledande spelföretag och står för 54 procent av den totala 
spelmarknaden. Under höstterminen 2005 besökte vi Svenska Spels huvudkontor i 
Sundbyberg. Vistelsen syftade till att bredda kunskaperna om hur ett bolag som är starkt 
sammankopplat med idrotten fungerar.  Det första som slog oss då vi gjorde entré, var de 
stora skyltarna som presenterade företagets vision, verksamhetsidé och mål. Med sin 
färggladhet och sitt tydliga budskap var skyltarna mycket i ögonen fallande. Efter endast 
några få timmar i Svenska Spels lokaler hade vi lärt oss företagets vision, verksamhetsidé och 
mål så gott som utantill. Känslan som kvarblev var att dessa skyltar var ett utmärkt sätt att 
sända ut ”budskap” som får verksamheten och dess personal att dra åt samma håll. 
 
AB Svenska Spel är långt ifrån den enda organisationen som ägnar sig åt vision-, 
verksamhetsidé- och målformuleringar. De senaste åren tycks även mindre bolag ägna allt 
mer kraft och energi åt utformningen av de ovannämnda strategibegreppen. Bruzelius och 
Skärvad menar exempelvis att man allt oftare, både i större men även i mindre och nystartade 
företag, tydliggör organisationens uppgift med hjälp av vision, verksamhetsidé och mål.12

 
För att exemplifiera att idrotten i hög grad går mot ett kommersiellt vinstintresse lyfter vi fram 
följande citat som tydligt visar på att idrott och business är en del av vardagen: ”Djurgården  är 
ett företag, ska drivas som ett företag, även om det är ett speciellt företag.”13

 
Företag likt Djurgården där starka näringslivspersoner satt sin prägel på idrotten hittar vi även 
i Malmö Redhawks, Malmö FF, IFK Göteborg, Färjestad BK, Frölunda Indians etcetera. 
Idrottsorganisationer heltidsanställer utövare och tränare, universitetsutbildningar riktar sig 
mot idrottsvärlden och föreningar omsätter miljonbelopp varje år. Skillnaden mellan företag 
och idrottsförening kan tyckas liten. Trots att man i många avseenden kan likna ett företag vid 
en idrottsorganisation tror vi att det finns en markant skillnad – nämligen utformandet av 
vision, verksamhetsidé och mål. 
 
Att många företag har en klar verksamhetsidé, tydliga mål och en välutformad vision råder det 
ingen tvekan om (exempelvis Svenska Spel). Däremot tror vi inte att det är lika självklart för 
en idrottsförening att arbeta lika aktivt med utformandet av dessa strategibegrepp. 
Professionella och kommersiella idrottsorganisationer är en relativt ny företeelse – i 
jämförelse med professionella företag. Därför är det också rimligt att anta att man i 
företagsvärden har en högre kompetens vid utformandet av vision, verksamhetsidé och mål. 
 
                                                 
11 Roos m.fl., 2004 
12 Bruzelius & Skärvad, 2004 
13 Veckans Affärer, 2002 
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Ett brinnande intresse för kombinationen idrottsorganisationers utveckling samt 
strategibegreppen, blev en inspirationskälla för oss att botanisera vidare i begreppen vision, 
verksamhetsidé och mål.  

1.2 Syfte  
 
Syftet med detta arbete är att studera strategibegreppen vision, verksamhetsidé och mål hos ett 
antal idrottsföreningar, kritiskt granska idrottsföreningars arbete med dessa begrepp samt ge 
förslag på utvecklingsmöjligheter. 
 

1.3 Frågeställningar 
 

• Vilka teorier finns gällande begreppen vision, verksamhetsidé och mål? 
 

• Hur arbetar idrottsföreningar med begreppen vision, verksamhetsidé och mål? 
- Hur utformas dessa begrepp? 
- Hur implementeras dessa begrepp? 
- Hur genomsyras verksamheten av begreppen? 

 
• Vilka skillnader/likheter finns mellan litteraturen och idrottsföreningars arbete med 

begreppen vision, verksamhetsidé och mål? 
• Hur kan idrottsföreningar utveckla dessa begrepp och få in dem i sin verksamhet? 

  

1.4 Avgränsning 
 
Grundpålen för detta arbete har från första början varit att undersöka ifall dessa begrepp 
(vision, verksamhetsidé och mål) förekommer inom två utvalda idrottsorganisationer, och i så 
fall på vilket sätt och i vilken utsträckning. Valet föll på en fotbollsförening och en golfklubb. 
Vidare har vi valt att studera föreningarnas övergripande vision, verksamhetsidé och mål och 
lämnar därför enstaka lag, grupper och kommittéers enskilda arbete med dessa begrepp åt 
sidan.  
 

1.5 Målgrupp 
 
Arbetet riktar sig framförallt till idrottsföreningar som strävar efter att antingen hitta ett 
verktyg för att få klubben att följa en röd tråd eller att skapa intressanta resonemang kring 
valda begrepp inom strategiområdet. Vidare anser vi att arbetet passar styrelse och ledning i 
föreningar men också den enskilde medlemmen samt företag och grupper som jobbar med 
strategiska begrepp.   
 

1.6 Disposition 
 
Arbetet inleds med en metodgenomgång där vi motiverar vårt val av metod och 
genomförande. Därefter följer en teoridel med olika teorier som är intressanta utifrån arbetets 
syfte. Teoriavsnittet följs upp av en resultatdel där sammanfattningen av de genomförda 
intervjuerna presenteras. Intervjuerna granskas sedan kritiskt i analysdelen och arbetet 
avslutas med slutsatser som vi författare kommit fram till utifrån vårt syfte. Till sist ger vi 
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författare förslag på utvecklingsmöjligheter för idrottsföreningar att anamma vid utformande 
av vision, verksamhetsidé och mål. Dessa utvecklingsmöjligheter presenteras i den avslutande 
diskussionen i arbetet. 
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2. Metod 
 
I detta kapitel redogör vi för vilken vetenskaplig metod som legat till grund för arbetet, samt 
vilket urval av respondenter vi gjort. Vi diskuterar även för- och nackdelar med den valda 
metoden i den löpande texten.  
 
___________________________________________________________________________ 
 

2.1 Undersökningsmetod  
 
Begreppet undersökningsmetod definieras av Bryman som en forskningsmetod som utgör en 
teknik för insamling av data där ett flertal instrument kan bli aktuella – exempelvis enkäter, 
intervjuformulär eller deltagande observation.14 Inom vetenskapen skiljer vi på två olika 
huvudformer av metoder. Dessa två benämns kvalitativa och kvantitativa metoder enligt 
Bryman. 
 
I kvalitativa metoder använder man sig endast i en liten utsträckning av matematik, statistik 
och formler, eftersom den data som samlas in inte är av en sådan art att det är möjligt. 
Beträffande den kvalitativa metoden kan nämnas att kunskapssyftet primärt är att förstå, inte 
att förklara. Kvalitativ metod kännetecknas dessutom av en närhet till det objekt som 
utforskas, vilket betyder att uppsatsförfattaren ska ha en fysisk närhet till sitt studieobjekt.15

 
Enligt Andersen kännetecknas kvantitativa metoder av en flitig användning av statistik, 
matematik och formler, och det finns klara riktlinjer för hur en undersökning ska genomföras. 
Kunskapssyftet är primärt att söka orsaksförklaringar till de fenomen som är föremål för 
undersökningen för att sedan kunna pröva om de resultat som uppnås gäller för alla de enheter 
vi vill uttala oss om.16 Vidare menar Bryman att ett kvantitativt forskningsangrepp kan göras 
med hjälp av ett antal olika metoder. Bland de vanligaste kvantitativa forskningsangreppen 
finner vi exempelvis strukturerade intervjuer, enkäter och strukturerade observationer.17  
 
Denna uppsats är av kvalitativ karaktär. Granskningen av idrottsorganisationers vision, 
verksamhetsidé och mål har inte till syfte att samla in stora mängder statistisk data, lika lite 
som syftet är att använda matematiska formler. Valet att använda sig av kvalitativ forskning 
föll sig naturligt eftersom de studerade begreppen vision, verksamhetsidé och mål utformas 
av/mellan människor och beskrivs i ord – inte siffror.  
 

2.2 Forskningsansats 
 
Enligt Wallén berör valet av forskningsansats i hög grad uppfattningar om relationerna mellan 
teori och resultat. Man brukar tala om två metodansatser: den induktiva och den deduktiva 
metoden.18

 

                                                 
14 Bryman, 2004 
15 Ibid. 
16 Andersen, 1998 
17 Bryman, 2004 
18 Wallén 1996 
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Induktion innebär att uppsatsförfattaren utgår ifrån datainsamling och ur materialet försöker 
skapa mer generella och teoretiska slutsatser. Oftast betonas att datainsamlingen skall ske helt 
förutsättningslöst.19  Induktion brukar även kallas upptäcktens väg vilket innebär att vi utifrån 
en enskild händelse sluter oss till en princip eller generell lagbundenhet. Här utgår vi alltså 
ifrån teorin för att sluta oss till generell kunskap om teorin20  
 
I den deduktiva metoden har teorin en viktigare och mer självständig ställning än vid den 
induktiva metoden. Syftet är att teorin bildar ett deduktivt system, det vill säga innehåller ett 
antal grundläggande teorisatser, regler för härledning av nya satser och sedan ett slags system 
av följdteorier.21 Den deduktiva metoden brukar till skillnad från den induktiva metoden 
benämnas bevisföringens väg. Detta innebär att vi utifrån generella principer drar slutsatser 
om enskilda händelser.22 Den deduktiva formen innebär att man utgår från en teori för att 
säkerhetsställa om resultatet/observationen stämmer överens med teoretiska antaganden.23

 
Våran forskningsansats baserar sig främst på den deduktiva metoden eftersom vi utgår från 
existerande teorier som vi sedan tillämpar på utvalda idrottsorganisationer. Syftet är alltså inte 
att utifrån teorin dra generella slutsatser utan snarare att undersöka i huruvida teorier, som 
utvecklats för andra ändamål, också är giltiga och användbara inom föreningsidrotten. Vi 
valde denna forskningsansats eftersom vi ville fördjupa våra kunskaper gällande vision, 
verksamhetsidé och mål före intervjuerna. Denna plattform av kunskaper tror vi ger större 
möjligheter att genomföra intervjuerna på ett sådant sätt att vi når ett bättre resultat. Man 
kunde även tänka sig att göra tvärtom, det vill säga börja med intervjuer och jämföranden 
mellan idrottsorganisationerna, för att sedan ”leta” efter teorier som stöder, alternativt 
förkastar, föreningarnas utformning av strategibegreppen. Utifrån vårat syfte förespråkar vi att 
skapa oss en plattform av kunskaper inom området för att sedan testa ifall dessa riktlinjer följs 
av utvalda idrottsföreningar. 
 

2.3 Undersökningsansatser 
 
Enligt Bryman finns det ett antal undersökningsansatser som kan användas vid en 
vetenskaplig studie. Ett exempel är surveystudien som oftast används vid attityd-, väljar-, 
massmediala, och marknadsundersökningar. Surveystudien beskriver olika fenomens 
utbredning inom en population samt sambanden mellan olika företeelser.24  
 
Ett annat exempel på undersökningsansats är experiment.  Det är en undersökningsdesign som 
utesluter alternativa förklaringar av de resultat som härstammar från experimentet. Resultaten 
uppvisar således en intern validitet. Tillvägagångssättet är att en experimentgrupp utsätts för 
en viss betingelse som en kontrollgrupp inte utsätts för. Fördelningen av individer till de två 
grupperna görs slumpmässigt.25

 
Andersen beskriver en fallstudie som en empirisk undersökning som belyser samtida fenomen 
inom det verkliga livets ramar. I en fallstudie är gränserna mellan fenomenet och det 

                                                 
19 Bryman 2004 
20 Andersen,  1998 
21 Wallén, 1996 
22 Andersen, 1998 
23 Bryman, 2004 
24 Ibid. 
25 Bryman, 2004 
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sammanhang i vilket det ingår inte självklart och dessutom är det möjligt att använda flera 
informationskällor för att belysa fenomenet.26  
 
Undersökningsansatsen i detta arbete är en fallstudie. I studien genomför vi intervjuer med två 
idrottsorganisationer med det primära syftet att skapa en bild av hur föreningarna arbetar med 
begreppen vision, verksamhetsidé och mål samt att se ifall detta tillvägagångssätt 
överrensstämmer med litteraturen. Valet av fallstudie motiveras med att arbetets tidsram 
endast uppgår till tio veckor. I en fallstudie tenderar betoningen att ligga på ett intensivt 
stadium av situationen i fråga enligt Bryman27. Att även studera andra organisationer än 
idrottsorganisationer skulle ta för lång tid. Vidare är en central fråga i fallstudier kvaliteten på 
det teoretiska tänkandet28. Därför har vi varit synnerligen noggranna i utformandet av 
teoridelen. 
 
Det bör även påpekas att förespråkare av en fallstudiedesign oftast väljer kvalitativa metoder, 
exempelvis deltagande observation eller ostrukturerade intervjuer, eftersom dessa uppfattas 
fungera bra då man vill göra en intensiv och detaljerad granskning av ett fall29. 
 

2.4 Datainsamlingsmetod 
 
Man kan dela in datainsamlingsmetoderna i tre kriterier. För det första, som nämnts tidigare, 
om datainsamlingen är kvalitativ eller kvantitativ. För det andra om man hämtar data från 
primära eller sekundära källor och för det tredje om data är stimuli- eller icke-stimulidata. 
 
Om forskaren själv, eller någon av hans medhjälpare, har samlat in data benämns dessa 
primärdata. Vid en kvalitativ metod kan primärdata exempelvis bestå av olika material som 
inhämtats från ostrukturerade intervjuer, projektiva tekniker eller psykologiska tester. Om 
data å andra sidan har samlats in av andra personer, forskare eller institutioner kallas de 
sekundärdata. Om forskaren valt en kvalitativ metod kan sekundär data exempelvis bestå av 
arkivmaterial, dokument, anteckningar samt bilder av olika slag.30

 
Om undersökningsenheten som studeras blir utsatt för stimulus, påverkan, från undersökarens 
sida i samband med datainsamlingen talar vi om stimulidata. Alla andra data benämns icke-
stimulidata.31  
 
Den huvudsakliga primära källan i denna uppsats består av våra intervjuer. När det gäller de 
sekundära källorna i arbetet består dessa främst av litteratur, kursmaterial, olika hemsidor på 
Internet samt branschmaterial. Eftersom undersökningsenheterna, det vill säga 
idrottsorganisationerna, inte utsatts för någon stimulus från våran sida benämns all data som 
framkommit för icke-stimulidata. 
 
Valet av idrottsföreningar kan benämnas bekvämlighetsurval eftersom vi valt föreningar som 
för tillfället var tillgängliga. Starka motiv till bekvämlighetsurvalet är ekonomiska samt 
tidsmässiga aspekter. Kanske hade det varit bättre att studera andra idrottsföreningars vision, 
verksamhetsidé och mål men tyvärr var resurserna, främst tid och ekonomi, för små. 
 
                                                 
26 Andersen, 1998 
27 Bryman, 2004 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Andersen, 1998 
31 Ibid. 
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Att finna information om begreppen vision, verksamhetsidé och mål var inte några större 
problem - därför lades stor vikt vid att finna det bästa materialet utifrån vårat syfte. Böckerna 
integrerad organisationslära samt Strategi – en introduktion valdes ut som ”grundpålar”. Den 
förstnämnda är skriven av Bruzelius och Skärvad medan den andra är skriven av Roos med 
flera. Båda böckerna är välanvända vid universitetsstudier. För att ytterligare bredda våra 
kunskaper inom området backades dessa två böcker upp av annan litteratur, Internetsökningar, 
artiklar samt föreläsningsmaterial. 
 

2.5 Intervjuer 
 
Enligt Andersen finns det fem olika typer av intervjuer: 
 

1. Informantintervjun är en kvalitativ intervju och relevant när vi är intresserade av 
fenomen som ägt rum, är av privat karaktär eller när vi inte har möjlighet att observera 
fenomenet. 

 
2. Den öppna intervjun används främst när vi vill ha djupare kunskap om ett ämne, och 

även den är ett exempel på en kvalitativ intervju. 
 

3. Den delvis strukturerade intervjun används främst då vi redan har en viss teoretisk och 
empirisk kunskap men är öppna för nya synvinklar och information. 

 
4. Fokusgruppintervjun har framförallt använts i marknadsundersökningar av olika slag. 

 
5. Den sista formen av intervju är den standardiserade intervjun, vilken används för 

insamling av verbala svar. Som namnet antyder är den standardiserad, frågorna 
kommer i ordningsföljd och samma frågor ställs till alla respondenter.32 

 
Andersen menar att upplägget av en intervju kan delas in i en inledande fas, en mellersta fas 
och en avslutningsfas. I den inledande fasen handlar det främst om att skapa kontakt och 
förtroende. För att göra det kan det vara bra att på förhand skicka ut ett introduktionsbrev till 
respondenten. Förtroende och kontakt skapas sedan genom att tala om vem man är, vad man 
vill, undersökningens syfte och vem som genomför undersökningen. I den mellersta fasen 
handlar det om att samla in den nödvändiga informationen. Vidare måste man lyssna noga på 
vad den intervjuade säger för att lättare upptäcka och reda ut oklarheter i hans eller hennes 
svar. Frågornas utformning bör tvinga respondenten att ta ställning på ett sådant sätt att 
han/hon kan svara antingen ja eller nej. Däremot ska frågorna inte vara provocerande, då 
risken finns att den intervjuade vägrar att delta i resten av intervjun. I den avslutande fasen är 
det bland annat viktigt att tacka för den genomförda intervjun, fråga ifall man kan följa upp 
intervjun med ytterligare frågor vid behov samt berätta hur respondenten kan kontakta 
intervjupersonen.33

 
Bryman ger några grundläggande råd vid förberedelsen och utformningen av en intervjuguide: 
 
• Skapa ett visst mått av ordning i de teman som är aktuella så att frågorna som rör dessa 

teman följer på varandra på ett bra sätt, men var också beredd på att under intervjuns gång 
ändra ordningsföljden i frågorna.  

                                                 
32 Andersen, 1998 
33 Ibid. 

 15



• Formulera intervjufrågorna eller teman på ett sätt som underlättar svar på 
undersökningens frågeställningar. 

• Använd ett begripligt språk som passar intervjupersonerna. 
• Ställ inte ledande frågor. 
• Kom ihåg att fråga om bakgrundsfakta, exempelvis ålder, kön, position i organisationen, 

eftersom detta är viktigt för att man ska kunna sätt in hans eller hennes svar i ett 
sammanhang. 

• Det är bra att bekanta sig med den miljö där intervjupersonen arbetar, lever eller engagerar 
sig i de aktiviteter som man är intresserad av. 

• Se till att ha en bra bandspelare. Kvalitativa forskare brukar alltid spela intervjuerna på 
band. 

• Man skall säkerställa att intervjun genomförs i en lugn och ostörd miljö. 
• Efter intervjun ska man notera hur intervjun gick, var intervjun genomfördes samt andra 

upplevelser av intervjun (om det till exempel dök upp nya idéer eller intresseområden).34 
 
Kvale har formulerat en användbar lista med tio krav eller kriterier för en framgångsrik 
intervjuare. Dessa är: 
 

1. Insatt - Intervjuaren ska i detalj känna till intervjuns fokus. Samma typ av 
pilotintervjuer som görs i en kvantitativ undersökning passar bra i detta sammanhang. 

 
2. Strukturerad - Intervjuaren beskriver syftet med intervjun, inleder och avrundar den 

samt undrar om intervjupersonen har några frågor. 
 

3. Tydlig - Intervjuaren ställer enkla, korta och begripliga frågor och använder sig inte av 
någon yrkesjargong.  

 
4. Visar hänsyn - Intervjuaren låter människor tala till punkt, ger dem tid att tänka efter 

och tolererar tystnad och pauser. 
 

5. Sensitiv - Intervjuaren lyssnar uppmärksamt på det som sägs och hur det sägs och har 
en empatisk inställning i kontakten med intervjupersonen.35 

 
6. Öppen - Intervjuaren reagerar på det som är viktigt för intervjupersonen och är flexibel 

under intervjun. 
 

7. Styrande - Intervjuaren reagerar på det som är viktigt för intervjupersonen och är 
flexibel under intervjun. 

 
8. Kritisk - Intervjuaren är beredd att ifrågasätta det som sägs, till exempel när det visar 

sig inkonsekvenser eller motsägelser i intervjupersonens svar. 
 

9. Kommer ihåg - Intervjuaren relaterar det som sägs i stunden med det som sagts 
tidigare under intervjun. 

 
10. Tolkar - Intervjuaren klargör och utvecklar innebörden av det som intervjupersonen 

säger, men utan att påtvinga intervjupersonen sina egna tolkningar. 
 
Utöver dessa nämner Bryman ytterligare två perspektiv.  
                                                 
34 Bryman, 2004 
35 Ibid. 
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1. Balanserad - intervjuaren nämner varken för lite eller för mycket  
 
2. Etiskt medveten – Intervjuaren är känslig för den etiska aspekten av intervjuandet och 

ser till att intervjupersonen får reda på vad undersökningen handlar om och att svaren 
kommer att behandlas konfidentiellt.36 

 
Ovanstående krav och kriterier har vi försökt anamma i vår studie eftersom vi anser att det är 
av stor betydelse för att kunna presentera så objektiva och sakliga resultat som möjligt. 
 
Gällande valet av intervjupersoner i organisationerna har vi använt oss av snöbollsurval. Med 
denna syn på urvalsprocessen ser forskaren till att initialt få kontakt med ett mindre antal 
människor som är relevanta för undersökningens tema37. Vi har strävat efter att intervjua de 
personer inom föreningarna som rimligtvis berörs mest av, alternativt, utformar vision, 
verksamhetsidé och mål. Slutligen konstateras att intervjuerna är av ytterst verbal karaktär 
eftersom vi diskuterar fritt utifrån ett ramverk av frågor. 
 

2.6 Validitet och reliabilitet  
 
Reliabilitet och validitet är två vanligt förekommande begrepp inom metodiken. Begreppen är 
närbesläktade och blandas ofta ihop med varandra.  Både reliabilitet och validitet handlar i 
grunden om hur pass pålitliga och noggranna mätningarna är.38

 
Kort sagt kan man säga att reliabilitet står för tillförlitlighet i undersökningen - huruvida 
resultatet blir detsamma om undersökningen genomförs på nytt, eller om de påverkas av 
slumpmässiga betingelser.  
 
Validitet står för giltighet, det vill säga ifall undersökningen beskriver det som är själva syftet 
för undersökningen. Bryman menar att validitet i flera avseenden är det viktigaste 
forskningskriteriet. Man brukar skilja på olika huvudsakliga slag av validitet:39  
 
• Begreppsvaliditet handlar i grunden om frågan huruvida ett mått för ett begrepp verkligen 

speglar det som begreppet anses beteckna. Mäter exempelvis ett intelligenstest verkligen 
skillnader i intelligens? 

• Intern validitet handlar om huruvida en slutsats som rymmer ett kausalt förhållande 
mellan två eller fler variabler är hållbar eller ej. Om vi exempelvis påstår att x orsakar y, 
kan vi då vara säkra på att det verkligen är x som svarar för variationen i y och inte någon 
annan faktor som ger upphov till ett skenbart orsaksförhållande. 

• Extern validitet väcker frågan huruvida resultaten från en undersökning kan generaliseras 
utöver den specifika undersökningskontexten. Ett exempel på detta kunde vara ifall man 
gör en studie över 20 idrottsföreningar i Sverige. Är det insamlade materialet 
representativ även för övriga idrottsföreningar i Sverige?40  

 
Eftersom validitet och reliabilitet är två mycket vanligt förekommande begrepp inom 
metodiken, valde vi att lägga tid på diskussioner ifall vårt tillvägagångssätt uppfyllde de krav 

                                                 
36 Bryman, 2004 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Fahlström, 2005 
40 Bryman, 2004 
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och förväntningar som ställs på ett arbete på denna nivå. Noggranna val av intervjupersoner, 
väl igenomtänkt intervjuguide, tillgänglighet till högt uppsatta personer inom föreningarna, 
etcetera indikerar på att tillförlitlighet i undersökningen bör anses hög. Rimligtvis bör 
resultaten inte ha påverkats av slumpmässiga eller oförutsägbara betingelser. Vi tror att 
undersökningens resultat blivit detsamma ifall den genomförs på nytt. 
 
Validiteten i undersökningen bör anses som hög. Litteraturgenomgången skapar goda 
kunskaper beträffande vision, verksamhetsidé och mål samt ger förutsättningar till förslag på 
utvecklingsmöjligheter för föreningarna. Vi är övertygande om att undersökningen kommer 
att uppfylla sitt syfte. Vidare torde det inte råda någon tvekan om att intervjuerna har till syfte 
att utvärdera och studera föreningarnas vision, verksamhetsidé och mål – och ingenting annat. 
Begreppsvaliditeten anses därför hög.  
 
Att resultaten från undersökningen kan generaliseras utöver den specifika 
undersökningskontexten, det vill säga andra idrottsföreningar, kan inte garanteras. Men att 
den externa validiteten är låg kan inte ses som ett misslyckande eftersom det primära syftet 
inte var att studera alla idrottsföreningars arbete beträffande vision, verksamhetsidé och mål. 
 

2.7 Egen reflektion 
 
Eftersom vår förhoppning är att få djupare kunskaper om hur de utvalda idrottsföreningarna 
arbetar med vision, verksamhetsidé och mål valde vi att använda oss av öppna intervjuer. Ett 
ramverk av frågor följs av en öppen diskussion med respondenterna. Vi stöder vårt val av 
öppna intervjuer på Andersens resonemang angående att öppna intervjuer främst används när 
vi vill ha djupare kunskap om ett ämne eller område.41  
 
Man kunde tänka sig att använda någon annan form av datainsamlingsmetod - exempelvis 
enkäter. Fördelen med dessa är bland annat att de är mer ekonomiska och snabbare att 
administrera, jämfört med intervjuer. Vidare eliminerar enkätundersökningar den så kallade 
intervjueffekten (att respondenten påverkas av intervjuaren). Nackdelen med att använda sig 
av enkäter är att det inte finns någon närvarande som kan hjälpa respondenterna att svara på 
deras problem.42 För att utvärdera organisationers vision, verksamhetsidé och mål krävs oftast 
en närhet och kunskap om berörda föreningar. Enligt oss skulle det vara mycket svårt att 
utvärdera dessa strategibegrepp ”på avstånd”. Ett så pass komplext område kräver många 
gånger följdfrågor och förtydliganden. Fördelarna med intervjuer, jämfört med exempelvis 
enkäter, var i detta fall så stora att det aldrig vållade några större problem vid valet av 
datainsamlingsmetod. 
  
Intervjuerna skedde under april månad år 2006. Först skickades ett introduktionsbrev ut till 
respondenterna där vi kort förklarade vilka områden som skulle behandlas under intervjun.  
En av oss genomförde intervjuerna med de utvalda respondenterna i golfklubben, medan den 
andre genomförde intervjuerna med de utvalda respondenterna i fotbollsföreningen. 
Tidpunkten för intervjuerna föll sig naturligt eftersom programmet för Coaching och Sport 
Management är utformat så att C-uppsatsen skrivs under vårterminen. Samtidigt anser vi att 
den bästa tidpunkten att utvärdera fotbolls- och golforganisationers vision, verksamhetsidé 
och mål är just på våren. Detta eftersom säsongen närmar sig, alternativt nyss dragit igång, 
och utformningen av föreningarnas vision, verksamhetsidé och mål kunde tänkas vara klar.  
 

                                                 
41 Andersen, 1998 
42 Bryman, 2004 
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Möjligtvis kan kritik riktas mot att intervjuerna genomfördes med endast en av författarna på 
plats. Våran förhoppning är dock att genomgången av metod, intervjuguiden och samarbetet 
mellan författarna har skapat en bred kunskapsbas för att genomföra intervjuerna på ett 
snarlikt sätt. 
 
Beträffande intervjuerna var vi noggranna med att följa de tips och riktlinjer som Bryman och 
Andersen delar med sig av. Vi var medvetna om alla faser som skall ingå i en intervju (den 
inledande-, den mellersta- samt den avslutande fasen), intervjuerna spelades in på band (för 
att på så vis undvika att förbise viktiga saker som ofta kan ske när anteckningar förs) och 
varje intervju tog ca 30-40 minuter, vilket överensstämmer bra med de riktlinjer Andersen 
förespråkar43. Utöver detta följde vi som sagt de råd och riktlinjer som gavs. 
 

                                                 
43 Andersen, 1998 
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3. Teori 
 
I detta kapitel redogör vi för de teorier som är av betydelse för vår kommande analys. Vi har 
valt att hämta inspiration från olika forskningsområden såsom företagsekonomi, psykologi, 
organisation och till viss del idrottsvetenskap. Detta har gjorts eftersom forskning på 
idrottsorganisationer och föreningar inom strategiområdet näst intill är obefintlig. Först 
väljer vi att presentera en modell för att placera in idrottsföreningen i ett samhällsperspektiv, 
därefter ger vi en enkel bild och ett förtydligande av begreppen vi studerat. En presentation 
av begreppet strategi mynnar sedan ut i begreppen vision, verksamhetsidé och mål. På slutet 
gör vi en slutsats och delanalys av teorimaterialet utifrån begreppen och idrottsföreningen ur 
ett samhällsperspektiv. Till sist presenterar vi en del som berör implementering av dessa 
begrepp och förslag på utvecklingsmöjligheter för föreningar att anamma. 
 ___________________________________________________________________________ 
 

3.1 Idrottsföreningen i ett samhällsperspektiv 
 
Enligt Norberg är det viktigt att både avgränsa idrottsrörelsen och därmed idrottsföreningar 
från andra former av idrottsliga aktiviteter och precisera ett antal mer allmänna kännetecken 
som åtminstone merparten av idrottsrörelsen omfattar för att idrottsrörelsens relation till staten 
skall tydliggöras. Vidare presenterar Ibsen och Ottesen en modell för att positionera 
idrottsrörelsen i förhållande till det omgivande samhället. Deras studier visar att 
idrottsrörelsen inte är en del av staten, marknaden eller det civila samhället utan tillhör en 
mellanliggande, ideell, samhällssektor.44  
 
Utgångspunkten är att dessa tre kategorier skall förstås som sociala ordningar, vilka i sin tur 
skiljer sig från varandra utifrån tre sociala dimensioner: offentligt kontra privat, profit kontra 
non-profit och formellt kontra informellt. Tillsammans skapar de en modell för samhällets 
organisering bestående av fyra sektorer enligt följande figur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

Figur 1: Ibsen & Ottesens modell om staten, marknaden och det civila samhället. 
 
                                                 
44 Norberg, 2004 
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Ibsen och Ottesen poängterar att modellen kan användas för analyser av samhället i sin helhet 
och för studier av enskilda sakområden. I till exempel den kommersiella sektorn styrs 
aktiviteter primärt av marknadens principer (vinstmaximering, privat ägande och formell 
organisering) även om de i varierande grad dessutom påverkas av statens och det civila 
samhällets styrande principer. På motsvarande vis kännetecknas aktiviteter i den informella 
samhällssektorn – familjeliv, vänskapsrelationer mm – främst av privata informella 
organiseringsformer och frånvaron av ett vinstintresse, även om såväl marknaden som staten i 
varierande omfattning kan utöva ett inflytande.45

 
En av modellens mest intressanta resultat är att det frivilliga organisationsväsendet inte 
hänförs till vare sig staten, marknaden eller det civila samhället utan till en mellanliggande 
ideell samhällssektor. I förhållande till staten skiljer sig frivilliga organisationer således ut sig 
genom att vara privata. Till skillnad från marknaden är de av ”non-profit”-karaktär. I 
förhållande till det civila samhället skiljer de sig slutligen genom att vara målorienterade och 
formella.46  
 
Modellen skapar förståelse av idrott och dess koppling till det omgivande samhället. Att 
sortera idrotten och dess uttrycksformer i en och samma modell har sina fördelar eftersom 
idrotten är ett komplext studieområde. Detta kan exemplifieras av tre olika fall där 
föreningsidrotten hänförs till den ideella samhällssektorn, skolans fysiska fostran placeras i 
den offentliga sfären, ”fitness”-center i den kommersiella sektorn och oorganiserad 
motionsverksamhet i den informella.47   
 
Vidare ger modellen möjlighet för varierande positioner inom de olika samhällssektorerna. 
Som exempel bör rimligtvis idrottsklubbar med elitlag i sporter som fotboll och ishockey 
placeras i den ideella sektorn, under förutsättning att de är ideella föreningar, men nära 
marknaden till följd av deras inkomster från publik, reklam och sponsring. En ren 
ungdomsförening med hög grad av egenfinansiering och kommunala bidrag hamnar på 
motsvarande vis närmare det civila samhället och staten.48  
 
Den ideella sektorn i modellen är i detta sammanhang den mest intressanta - eftersom vi 
studerar två olika idrottsföreningar. Valet av modell motiveras med att den ger en bra bild av 
den komplexa situation som många idrottsföreningar befinner sig i. Modellen skall ses som en 
grundsten dit våra begrepp hänförs i en delanalys senare i arbetet. 
 

3.2 Begreppsdefinition och förtydligande 
 
Utifrån vårat syfte har vi studerat vision, verksamhetsidé och mål. Vi författare ser visionen, 
likt Roos med flera som en önskad framtidsbild av organisationen.49 Verksamhetsidé som en 
kombination av faktorer som kan ge en förening konkurrensfördelar; vanligen formulerad i 
tanke eller skrift för att ange inriktningen hos föreningen.50 Mål ser vi, likt Roos med flera 
som verksamhetens uttalade mål som ska precisera och operationalisera visionen och den 
aktuella verksamhetsidén.51   
 

                                                 
45 Norberg, 2004 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Roos m.fl., 2004 
50 www.ne.se 02/04-06 
51 Roos m.fl., 2004 
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Redan i detta skede vill vi förklara den skillnad vi ser i begreppen verksamhetsidé och 
affärsidé. I litteraturen nämns att verksamhetsidé oftast appliceras på föreningar och affärsidé 
på företag. Samtidigt förklaras att de flesta ser det som två synonyma begrepp. I vårat arbete 
har vi valt att använda oss av verksamhetsidé istället för affärsidé och nämner därför i 
fortsättningen enbart verksamhetsidé även om litteraturen beskriver teori utifrån ett 
affärsidébegrepp. Detta kan förtydligas med följande bild där vi menar att företag använder 
sig av affärsidé i högre utsträckning än verksamhetsidé och där verksamhetsidé oftast nämns 
inom föreningar: 

Idrottsförening  = Verksamhetsidé 
Företag  = Affärsidé 

 
Figur 2: Egen modell om skillnaden vi ser mellan begreppen verksamhetsidé och affärsidé. 

 
Detta medför att vi använder oss av konceptet förening istället för företag och verksamhetsidé 
istället för affärsidé eftersom vårat syfte är att beskriva idrottsföreningars arbete med vision, 
verksamhetsidé och mål. Begreppen vi studerat ligger inom strategiområdet.  Vidare väljer vi 
att introducera och presentera en enkel förklaring av strategi som fenomen vilket sedan 
mynnar ut i vision, verksamhetsidé och mål. ’ 
 

3.3 Strategi 
 
Enligt Bruzelius och Skärvad  avses med strategi i allmänhet hur föreningens mål skall 
uppnås, I praktiskt strategiarbete är målformulering en naturlig del av strategiarbetet. Mål och 
strategi hänger så nära ihop att man vid strategiarbete i praktiken nästan alltid ägnar sig åt 
både mål och strategier. När en förening presenterar sina mål kompletteras målen ofta med 
strategier för att uppnå målen. När en organisation presenterar sina strategier relateras dessa 
ofta till organisationens mål.52   
 
Enligt Roos med flera råder det olika uppfattningar, om hur begreppet strategi definieras. En 
vanligt förekommande beskrivning är ”en rad planerade handlingar för att uppnå ett visst 
mål”. Vidare upprättar man en strategi i förväg och den dokumenteras ofta i en plan.53 Dess 
syfte kan exempelvis vara att öka föreningens konkurrensfördelar, förbättra en organisations 
effektivitet eller att stärka verksamhetens varumärke. En välutvecklad strategi fungerar som 
ett rättesnöre och ett hjälpmedel för fördelning av resurser, identifiering av behov, ändringar i 
organisationen och så vidare. Genom att utforma en strategi skapar man underlaget för att 
genomföra det man vill.54   
 
Inom strategiområdet finns flera centrala begrepp, de vanligaste är vision, verksamhetsidé och 
mål. Visionen utgör en framtidsbild av hur organisationen skall utvecklas, verksamhetsidén är 
i större utsträckning relaterad till det enskilda affärsområdet och hur organisationen vill 
särskilja sig i förhållande till andra och liknande verksamheter medan målen säger något om 
vad som är viktigt att uppnå.55

 

                                                 
52 Bruzelius & Skärvad, 2004 
53 Roos m.fl., 2004 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
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Enligt Hogedahl är en strategi den väg som organisationen stakat ut för att nå sina mål på 
resan till det som formulerats i visionen. Strategin består i sin förlängning av aktiviteter. Det 
är olika åtgärder och handlingar som skall genomföras.56

 
Av allt att döma finns det andra väsentliga begrepp inom strategiområdet än vision, 
verksamhetsidé och mål. Men som vi poängterade i avgränsningen kommer vi inte att 
fokusera nämnvärt på andra begrepp eftersom vårat syfte är formulerat utifrån vision, 
verksamhetsidé och mål. 
 

3.4 Vision  
 
Utifrån vårat syfte är det framförallt, angående visioner, viktigt att vara medveten om: 
 
• Vad är en vision? 
• Vilken funktion uppfyller visioner? 
• Hur skapas och utvecklas visioner? 
• Vilka kriterier uppfyller en bra vision? 
 

3.4.1 Vad är en vision? 
 
Roos med flera menar att en vision är en drömbild. I strategisammanhang står visionen för en 
önskad framtidsbild av organisationen. Visioner utformas ofta av organisationens ledning och 
är i många fall ledningens syn på organisationens framtida utveckling.57  
 
Att ägare, styrelse, ledning och medarbetare har önskemål och drömmar om hur föreningen 
skall utvecklas i framtiden gör det inte alltid så enkelt att formulera en gemensam vision för 
hela organisationen. Det är naturligt att dessa grupper ofta betonar olika förhållanden i fråga 
om organisationens framtida utveckling vilket medför en svårighet att utforma en gemensam 
vision.58  
 

3.4.2 Vilken funktion uppfyller visionen? 
 
Enligt Roos med flera har en vision minst tre funktioner: den ska legitimera, den ska fokusera 
på organisationens ambitioner och den ska motivera hela organisationen. Nedan presenteras 
en kort förklaring av varje funktion. 
 

• Legitimerande funktion. Den här delen sätter in organisationens verksamhet i ett 
samhällsperspektiv. Genom detta vill visionen sträva efter ett positivt sätt att uttrycka 
den roll organisationen skall spela i samverkan med olika aktörer i omgivningen. 
Genom detta perspektiv övertygar man intressenter om att organisationen har ett 
socialt och samhälleligt berättigande. 

 
• Ambition och fokus. Visionen representerar också en ambitionsnivå som anger 

ramarna för organisationens vidare arbete med att formulera verksamhetsidé, mål och 
strategier. Visionen utgör därför ett uttryck av organisationens samlade framtidsmål. 

                                                 
56 Hogedahl, 2003  
57 Roos m.fl, 2004 
58 Ibid. 
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Detta preciseras och operationaliseras sedan genom verksamhetsidé, mål och strategier 
vilket gör att visionen representerar ett inte obetydligt mått av kontinuitet i 
föreningens verksamhet. 

 
• Identifikation och motivation. Visionen skall vara stimulerande och således skapa 

motivation och engagemang i organisationen. Samtidigt skall den bidra till att de 
anställda känner sig delaktiga och tar initiativ och ansvar. Bra visioner kännetecknas 
av att de beskriver en önskad situation i framtiden och att de kan förmedlas till 
organisationen på ett begripligt sätt. En bra vision bör med andra ord vara samlande 
och utformad så att den får stort internt stöd samtidigt som den upplevs som 
meningsfull och inte bara ”fina ord”.59 

 
Förhoppningsvis kan visionen även bidra till att: 
 

• Få människor i rörelse. 
• Uppmuntra anställda, grupper och hela organisationen att hitta nya lösningar och 

frångå gamla. 
• Bryta upp de dagliga rutinerna, särskilt i stora föreningar. 
• Hjälpa de anställda till mer kreativitet och motivera dem att öka insatsen och 

samarbeta mer för att förbättra prestationen.60 
 
Senge framhåller att en gemensam vision är en kraft i människors hjärtan och är en 
föreställning om vad man vill åstadkomma. Den lägger grunden till samhörighet och 
stimulerar samverkan. Att hela idén med utveckling för organisationer känns abstrakt och 
meningslös om man inte har en vision. Vidare  utvecklas visioner ur det personliga och ger 
arbetsglädje och energi i organisationen.61

 

3.4.3 Hur skapas och utvecklas visioner? 
 
Enligt Roos med flera är en värdering av organisationens aktuella position ofta 
utgångspunkten för utformningen av en klar vision. Denna granskning börjar ofta med frågan: 
Vilken verksamhet bedriver vi idag? Att besvara denna fråga innebär att ledningen behöver 
värdera föreningens storlek och utbredning, olika aktivitetsområden, produkter och 
marknader. Utifrån en sådan granskning kan man bilda sig en uppfattning om föreningens 
intensitet och karaktär. Samtidigt möjliggör granskningen en avvikelseanalys som grundas på 
en uppfattning om ”var vi befinner oss” och ”var vi vill befinna oss”. De avvikelser som 
framkommer i en sådan process blir avgörande för organisationens framtida utveckling och 
vägval.62  
 
En analytisk process är ofta den naturliga utgångspunkten vid utformandet av en vision 
eftersom den grundas på strategiska värderingar av organisationen och dess omgivning. 
Processen kan vara en viktig faktor i arbetet med att vidareutveckla visionen samtidigt som 
den bygger på tydliga inslag av kreativitet och intuition. Det har visat sig att kreativa visioner 
kan bilda underlag för framväxten av nya branscher. Vidare visar det sig att visioner ofta är 
den drivande kraften i föreningar som når stora framgångar.63

                                                 
59 Roos m.fl., 2004 
60 Ibid. 
61 Carlson & Nilsson, 1999 
62 Roos m.fl., 2004 
63 Ibid. 
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Organisationer upplever ibland att utnyttjandet av möjligheter som uppstår till följd av 
förändringar i omgivningen kan strida mot långsiktiga målsättningar och strategier. Faran är 
att långsiktiga målsättningar upplevs som låsta och på så sätt hämmar organisationens 
förmåga att anpassa sig. Det idealiska är ett långsiktigt tänkande som kan kombineras med 
tillräcklig grad av flexibilitet så att organisationen kan utnyttja de möjligheter som sådana 
modifieringar kan frambringa. Det är följaktligen viktigt att utnyttjandet av sådana 
möjligheter är förankrat i organisationens långsiktiga visioner och att verksamheten inte 
inrättar ett kortsiktigt perspektiv som grund för värdering av lönsamhet.64  
 
Bruzelius och Skärvad menar att en organisations uppgift brukar uttryckas i form av mission, 
vision, affärsidé, verksamhetsidé och/eller övergripande mål och att de innehar olika 
betydelse beroende på vilken organisation som använder begreppen.65  
 
Roos med fleras resonemang om begreppet vision bekräftas av Bruzeilus och Skärvad som 
beskriver att en vision skall uttrycka en önskad inriktning och omfattning och ses som den 
framtida position organisationen önskar uppnå. Vidare bör visionen vara gripbar, 
engagerande, utmanande och med ansträngning uppnåbar. Visionen skall tydliggöra 
skillnaden mellan det önskade läget om X år och verksamhetsidén. Ofta är det en 
organisations ledare som formulerar och lyfter fram visioner vilket Roos med flera även 
diskuterar. Det är då viktigt att ledaren personifierar visionen och lever och agerar i enlighet 
med visionen. För att en vision skall bli möjlig att realisera krävs att den också blir ett uttryck 
för en kollektiv ambition och inte en ”enmansshow” för ledaren.66  
 
Senge menar att den viktigaste frågan för en ledare är att skapa överensstämmelse mellan 
medarbetarnas personliga visioner och organisationens gemensamma vision. En vision som 
delas av berörda parter innebär att organisationen kan dra nytta av det engagemang visionen 
kan generera. Vidare beskriver Senge hur medarbetare kan förhålla sig till sin organisations 
vision vilket kan ses utifrån ett kontinuum: 
 

• Engagemang - Medarbetare vill förverkliga visionen och arbetar aktivt och engagerat 
för den. 

 
• Delaktighet - Medarbetare vill bidra till att visionen förverkligas och gör vad som 

förväntas samt tar ansvar och egna initiativ. 
 

• Äkta acceptans - Medarbetare ser fördelarna med visionen och gör vad som förväntas. 
Tar dock inga egna initiativ utan gör vad som blir tillsagt. 

 
• Normal acceptans - Medarbetare ser vissa fördelar med visionen men gör inte mer än 

vad som förväntas för att förverkliga den. 
 

• Motvillig acceptans - Medarbetare accepterar visionen men ser inga fördelar med den 
och bryr sig egentligen inte om den. 

 
• Ingen acceptans - Medarbetare ser inga fördelar med visionen och är inte intresserad 

av att bidra till att den förverkligas. Ingen kan tvinga mig är resonemanget. 
 

                                                 
64 Roos m.fl., 2004 
65 Bruzelius & Skärvad, 2004 
66 Ibid. 
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• Likgiltighet - Medarbetare visar totalt ointresse för visionen. Den berör inte 
medarbetaren som helst vill gå hem.67 

 
Att skapa uppslutning kring visioner är en viktig ledningsuppgift för att få engagerade 
medarbetare. I företaget Ericsson uttrycks det på följande sätt: ”I grunden är Ericsson 50 000 
engagerade medarbetare. Kan vi få dem att tro på samma sak och gå i samma riktning blir det en 
formidabel kraft.”68

 
Angergård och Bornstein förklarar svårigheterna med utformandet av en vision. De menar att 
begreppet inte är något konkret och påtagligt som kan beskrivas på samma sätt som ett hus. 
Vidare nämner de att man präglas att bedöma och mäta synliga ting. Det osynliga och 
ogripbara som begreppet vision påvisar vidkänns inte organisationen förrän man kallar det vid 
namn och skapelser.69

 

3.4.4 Vilka kriterier uppfyller en bra vision? 
 
Kotter beskriver att en effektiv vision åtminstone har sex karakteristiska drag: 
 

1. Begriplig - Att den förmedlar en förståelig bild av hur framtiden kommer att gestalta 
sig. 

2. Önskvärd - Att den tilltalar alla anställda, kunder och andra intressenter. Den tar 
hänsyn till alla berörda parter. 

3. Verklighetsförankrad - Att den sätter ambitiösa men realistiska mål. 
4. Fokuserad - Att den är tydlig nog för att ge ledningen beslutsfattandet. Effektiva 

visioner hjälper de anställda att avgöra vilka handlingar som är viktiga och vilka som 
är omöjliga. 

5. Flexibel - Att den är tillräckligt allmänt hållen för att medge personliga initiativ och 
alternativa reaktioner under föränderliga villkor. 

6. Lätt att förmedla - Att den utan svårighet kan förmedlas på fem minuter.70 
 

3.5 Verksamhetsidé 
 
Utifrån vårat syfte är det framförallt, angående verksamhetsidé, viktigt att vara medveten om: 
 
• Vad är en verksamhetsidé? 
• Vilken funktion uppfyller en verksamhetsidé?  
• Hur skapas och utvecklas en verksamhetsidé? 
• Vilka kriterier uppfyller en bra verksamhetsidé? 
 

3.5.1 Vad är en verksamhetsidé? 
 
Enligt Bruzelius och Skärvad är ett problem med begreppet verksamhetsidé att det utvecklats 
för icke affärsdrivande organisationer. För affärsdrivande organisationer används oftast 
begreppet affärsidé. Begreppen affärsidé och verksamhetsidé ses oftast som synonyma och 
                                                 
67 Bruzelius & Skärvad, 2004 
68 Ibid. 
69 Angergård & Bornstein, 1993 
70 Carlson & Nilsson, 1999 
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relevanta begrepp oavsett om man bedriver en affärsdriven organisation eller ej.71 Inte heller 
Roos med flera ser någon skillnad på affärsidé och verksamhetsidé utan menar att de är två 
synonyma begrepp.72 I vår studie poängteras att vi använder oss av begreppet verksamhetsidé 
istället för affärsidé. 
 
Verksamhetsidésynsättet handlar om samspelet mellan de produkter och/eller tjänster som en 
organisation tillhandahåller, det värde som detta erbjudande skapar för de kunder som 
organisationen betjänar samt de resurser organisationen utnyttjar för att klara detta. I en 
organisation med bra verksamhetsidé finns överensstämmelse mellan kundernas behov, 
organisationens erbjudande och organisationens kompetens och resurser.73

 
En grundläggande utgångspunkt i verksamhetsidésynsättet är att organisationer strävar efter 
effektivitet i relation till kunder och andra intressenter vilket benämns yttre effektivitet.  Å 
andra sidan sker hushållandet med de resurser som utnyttjas vilket benämns inre effektivitet. 
För att belysa detta handlar den yttre effektiviteten om att göra rätt saker, det vill säga 
tillhandahålla produkter/tjänster som skapar värde för kunder och andra intressenter. Den inre 
effektiviteten handlar om att göra saker på rätt sätt, det vill säga utnyttja organisationens egna 
och andras (underleverantörers/partners) resurser på bästa sätt för att tillhandahålla 
organisationens produkter/tjänster. Kombinationen av organisationens yttre och inre 
effektivitet bestämmer organisationens totala effektivitet.74  
 
Enligt Roos med flera blir en förenings verksamhetsidé ett uttryck för de faktorer som skiljer 
föreningar åt. Vanligtvis ger en verksamhetsidé upplysningar om: 
 

• Vilka behov som skall tillgodoses. 
• Vad föreningen erbjuder för att tillgodose behoven. 
• Vem erbjudandet riktas till. 
• Vilka konkurrensfördelar föreningen har. 
• Hur inkomsterna förvärvas.75 

 

3.5.2 Vilken funktion uppfyller en verksamhetsidé? 
 
Det gäller att bättre än konkurrenterna erbjuda produkter och tjänster med högt kundvärde 
(rätt pris, rätt kvalitet, rätt leveranstid etc.) och helst överträffa kundens förväntningar samt 
göra detta snabbt, flexibelt och med snål resursförbrukning. För att lyckas med detta krävs det 
att företaget eller föreningen har en slagkraftig affärsidé eller verksamhetsidé. Affärsidéns 
betydelse uttrycktes av Ruben Rausing (Tetra Paks grundare) redan på 1930-talet på följande 
sätt: 
 
”Ett företags idé och principerna för dess verksamhet är företagets grundval, på vilken det uppbygges. 
Det får därav sin inriktning, vilja, anda och liv, blir ett levande väsen istället för död massa. 
Människorna, som arbetar i företaget får sin inriktning därefter. Om företaget kan skapa ett behov på 
lång sikt, har idén som låg till grund varit riktig. Företaget har då fyllt en funktion i 
samhällsmaskineriet.” (Ruben Rausing)76

 

                                                 
71 Bruzelius & Skärvad, 2004 
72 Roos m.fl., 2004 
73 Bruzelius & Skärvad 2004 
74 Ibid. 
75 Roos m.fl., 2004 
76 Olsson & Skärvad, 2002 
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Enligt Ekwall finns det numera stor enighet hos ledande forskare och praktiker att en 
organisations verksamhetsidé är en viktig utgångspunkt när strategi och organisation skall 
utformas.77 Begreppet verksamhetsidé beskrivs som en förenings faktiska eller önskade 
verksamhetsinriktning i en viss marknad. En sådan beskrivning kan innehålla en uppsättning 
samverkande delelement såsom marknad, produkter/tjänster och resurser, eller de kundbehov 
som man avser att tillfredsställa med sin verksamhet. Då beskrivningen avser de 
verksamhetsmässiga förhållandena i föreningen kan den också sägas visa hur föreningen 
tjänar sina pengar eller hur man skulle vilja tjäna sina pengar.78

 
Enligt Roos med flera bör verksamhetsidén fokusera på konkurrensfördelar både under den 
fas då organisationen skapar underlag för fördelar och inte minst när verksamheten försöker 
bevara konkurrensfördelarna. Förmågan att bevara befintliga fördelar och skapa underlag för 
nya avgör om verksamhetsidén håller över tiden. Sambandet mellan vision och 
verksamhetsidé är viktigt eftersom verksamhetsidén konkret anger hur organisationen tänker 
sig att den skall utvecklas i förhållande till sin vision. Genom arbetet med att formulera en 
verksamhetsidé tvingas dessutom organisationen att tänka igenom alla de viktiga förhållanden 
som ligger till grund för verksamheten. På samma sätt som en vision, spelar verksamhetsidén 
en central roll ur kommunikationssynpunkt. Detta framgår inte minst av att sådana 
formuleringar ofta återges i verksamhetsberättelsen eller andra trycksaker som används för 
interna och extern profilering.79

 

3.5.3 Hur skapas och utvecklas verksamhetsidéer? 
 
Vi har valt att använda oss av verksamhetsidémodellen som utvecklats av Bruzelius och 
Skärvad i vårt arbete eftersom vi anser att den utgör en viktig grund för idrottsföreningars 
arbete med begreppet verksamhetsidé.  
 
3.5.3.1 Verksamhetsidémodellen 
 
Bruzelius och Skärvad menar att verksamhetsidémodellen används som ett beskrivnings-, 
analys- och planeringsverktyg. Modellen omfattar fem huvudkomponenter: kunder, 
erbjudanden, resurser, varumärke och värderingar, vilka alla är relaterade till varandra och 
påverkansfaktorer. Föreningens, det vill säga ledningens och medarbetarnas, skicklighet att 
analysera och definiera respektive komponent, att koppla komponenterna till varandra och få 
dem att överensstämma och samspela med varandra i den omvärld och marknad föreningen 
verkar, påverkar föreningens resultat- och balansräkning, lönsamhet och 
överlevnadsförmåga.80 Nedan presenteras verksamhetsmodellen: 
 
 

                                                 
77 Bruzelius & Skärvad, 2004  
78 Ekwall, 1990 
79 Roos m.fl., 2004 
80 Bruzelius & Skärvad, 2004 

 28



 
                    

Figur 3: Bruzelius och Skärvads affärsidémodell modifierad till verksamhetsidémodellen. 
 
 
Innan en analys av en förenings verksamhetsidé påbörjas är det väsentligt att förstå om 
föreningen bygger på en eller flera verksamhetsidéer. När en förenings verksamhetsidé skall 
identifieras, analyseras och utvecklas, är det ofta en bra idé att börja med att analysera 
verksamhetens resultat och balansräkning för ett antal år.   
 
Kunder  
 
En organisation och dess verksamhetsidé bygger på förmågan att tillfredsställa en eller flera 
kunders behov och bistå dessa kunder att utveckla värde, och därmed värde för föreningens 
egen del. Vilka som är organisationens kunder är beroende av bland annat: 
 

• Vilka behov som de erbjudanden organisationen tillhandahåller avser att tillfredsställa. 
• Vilket värde erbjudandena ger organisationens kunder. 
• Vilka egenskaper, förväntningar och behov som kunderna har uttryckt i till exempel 

demografiska, sociologiska, emotionella och ekonomiska termer.81 
 
När en förenings verksamhet riktar sig till många kunder, kan det finnas anledning att 
sammanföra kunderna i segment och/eller grupper. Indelningar av kunder i grupper och 
segment visar ofta var företaget har sin verksamhetsmässiga tyngdpunkt och vilka kunder som 
föreningen är mest beroende av för sin utveckling och lönsamhet.82  
 
Erbjudanden 
 
Erbjudanden är vad föreningen producerar och/eller tillhandahåller och är relaterat till det som 
kunderna köper. Erbjudandet beskrivs på flera sätt: 
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• Med hjälp av ekonomisk fakta om erbjudandet. Detta kan exemplifieras av antalet 

kunder som köper erbjudandet, priset kunderna betalar samt kostnaden och 
vinstmarginalen. 

• Om erbjudandet tillfredsställer en kunds, en kundgrupps eller ett kundsegments 
fysiska, sociala och/eller emotionella behov.  

• Att erbjudandet i en bransch ofta har en självklar och generisk definition. Branschens 
produkter och tjänster indelas på samma sätt och har ungefär samma benämningar. 
Detta kan exemplifieras genom bankerna som erbjuder samma produkter och tjänster 
med samma eller snarlika benämningar.83 

  
Föreningar strävar efter en så god överensstämmelse som möjligt mellan behovet hos och 
kraven från de kunder som föreningen betjänar och/eller önska betjäna, och de erbjudanden, 
som föreningen betjänar och/eller önskar betjäna, och de erbjudanden, som föreningen 
tillhandahåller till de definierade och utvalda kunderna. Överensstämmelse mellan dessa två 
huvudkomponenter, kund och erbjudande, definierar föreningens yttre effektivitet. Den yttre 
effektiviteten bestäms av den omfattning och det pris, som verksamhetsidéns kunder 
accepterar, köper och återköper erbjudandena för. De mått som mäter den yttre effektiviteten 
kan vara marknadsandel, lojalitet i form av återköp, av kunderna upplevt värde samt 
bruttomarginal. När en förenings erbjudanden analyseras, framkommer ofta att de hänger 
samman och ur kundernas synvinkel oftast ses som ett paket som är ömsesidigt beroende av 
varandra. 84  
 
Resurser 
 
Föreningens kunder och dess erbjudanden kan ses som föreningens uppgift att mobilisera och 
utnyttja nödvändiga resurser för att tillhandahålla, utveckla, producera och distribuera 
erbjudanden till kunder. I en verksamhetsidéanalys är det av betydelse att identifiera vilka av 
föreningens alla resurser som i något avseende är av särskild vikt eller utgör kritiska kärnor i 
föreningens verksamhet. Det är nödvändigt att föreningen tillhandahåller sina erbjudanden. 
Vidare framgår det också av resultat- och/eller balansräkningen vilka de kritiska resurserna 
är.85 Kritiska resurser är i regel: 
 

• Kompetens och personal. Vilken nyckelkompetens krävs och vilken kompetens har 
personalen? Hur ser åldersstrukturen ut? Vilken är könsfördelningen? Vilka är 
nyckelfaktorerna? Hur ser föreningens personalidé ut? Frågor som dessa kan vara av 
betydelse för att senare relatera svaren till verksamhetsidéns krav på medarbetarnas 
kompetens, ålder, könsfördelning och så vidare. 

• Tekniska/fysiska resurser. Det kan handla om arbetsplatser, kontor, fabriker, maskiner 
och annan utrustning. Viktiga frågor att ställa sig kan gälla resursernas funktionalitet 
och unikhet i relation till de erbjudanden som skall tillhandahållas, och till de kunder 
för vilka värde skall skapas. 

• Processer och system. Här innefattas arbetsprocesser, datasystem, it-stöd etcetera. 
Arbetsprocesser omfattar alla de enskilda aktiviteter och arbetsuppgifter som krävs för 
att hantera produktion och leverans av ett erbjudande.  

• Partners. I allt större utsträckning väljer föreningar att tillhandahålla erbjudanden till 
kunder med hjälp av nätverk av underleverantörer med vilka föreningen har ett 
samarbete. 
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• Kapital. En naturlig indelning är eget respektive lånat kapital. Viktiga frågor kan 
handla om krav på soliditet, likviditet och på vilket sätt kapitalet utnyttjas.86 

 
Vilka av dessa resurser som djupare bör analyseras och hur djupt dessa analyser bör 
genomföras måste bedömas med utgångspunkt i den bransch, i vilken föreningen arbetar samt 
de kunder för vilka föreningen önskar skapa värde med hjälp av sina erbjudanden. 
Överensstämmelsen mellan huvudkomponenterna resurser och erbjudanden definieras som 
föreningens inre effektivitet eller produktivitet. Det vill säga utnyttjandet och hushållandet av 
resurser för att producera erbjudandena. Inre effektivitet är dock inte tillräckligt för att 
säkerställa lönsamhet och fortlevnad. Det räcker därmed inte att bara hushålla med resurser i 
relation till tillhandahållna erbjudanden. Dessa måste också vara efterfrågade i tillräcklig 
utsträckning av de kunder till vilka föreningen vänder sig med sina erbjudanden. Därför är 
även den yttre effektiviteten av betydelse.87

 
Varumärke 
 
I en dynamisk värld där kunder många gånger har ett stort antal leverantörer att välja mellan 
och där det är enkelt för kunden att identifiera olika leverantörer, är det allt väsentligare för 
föreningen att utveckla och vårda sitt varumärke. Ett starkt varumärke ger föreningen 
legitimitet och ett moraliskt berättigande att verka på det sätt föreningen önskar. Legitimitet i 
form av ett positivt laddat varumärke underlättar kontakter och relationer med kunder samt 
underlättar anskaffandet och utvecklandet av kritiska resurser. Selznick understryker och 
poängterar att föreningen ständigt måste eftersträva legitimitet.88  
 
En förenings varumärke är ofta mycket mer värt än föreningens fysiska och finansiella 
tillgångar. Starka varumärken skapar uppmärksamhet om föreningen och göra det lättare att 
fånga intresset från människor, företag, och organisationer som föreningen önskar utveckla 
som kunder. Något som även gör det lättare att bibehålla nuvarande kunder. En förenings 
varumärke kan identifieras och förstås genom att förstå hur föreningens intressenter uppfattar 
föreningen. Frågor som vad föreningen står för, vilka värderingar föreningen har och vad 
föreningen kan åstadkomma för intressenten i fråga är alla av betydelse. Att bygga ett 
varumärke kräver en stark samverkan, överensstämmelse mellan hur intressenterna uppfattar 
föreningen (image), hur föreningen önskar att intressenterna skall uppfatta dem (profil) samt 
hur föreningen uppfattar sig själv (identitet). Med bakgrund av detta består varumärket av ett 
samspel mellan föreningens image, profil och identitet. Den image företaget påvisar måste 
stämma överens med profil och identitet för att ett varumärke skall vara starkt.89

 
Värderingar 
 
Värderingar är vad ledare och medarbetare i föreningen anser vara rätt och fel, bra och dåligt, 
möjligt och inte möjligt i föreningen. Värderingar styr ledarnas och medarbetarnas beteende 
och agerande och påvisas genom vilka kunder som är intressanta, vilka produkter och tjänster 
som är roliga att utveckla och sälja, vilka resurser som är viktiga att ha och vad varumärket 
skall stå för. Värderingar formas direkt och indirekt av föreningens formella och informella 
ledare. Viktigt att poängtera är att individers beslut och handlingar utgår från grundläggande 
värderingar. När föreningen och dess medarbetares värderingar överensstämmer blir besluten 
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och handlingarna ur föreningens synvinkel effektiva. När dessa värderingar dessutom 
överensstämmer med omvärldens krav och förutsättning skapas värde hos kunden.90

 
En verksamhetsidé skapas och utvecklas för att skapa nya behov eller bättre tillfredsställa 
existerande behov. Med verksamhetsidén som grund och utgångspunkt blir nästa steg (för 
ledarna, styrelse, ledning och medarbetare) att skapa en effektiv, förändringskapabel och 
legitim förening. Det gäller att få ett antal faktorer att samverka samt att få faktorerna, var och 
en tillsammans, att stödja verksamhetsidén, såsom föreningens: 
 

• Uppgift 
• Mål  
• Strategi 
• Kultur 
• Kritiska resurser och arbetsprocesser 
• Personalidé 
• Ledarskap 
• Organisationsform 
• Styrformer och system 

 
Roos med flera menar att verksamhetsidén i viss mån bör vara avgränsad så att enskilda 
aktiviteter kan uteslutas, men å andra sidan måste den vara så generell att den ger utrymme för 
utveckling och tillväxt. En alltför detaljerad verksamhetsidé har en tendens att framkalla 
invändningar, och det finns risk att den dämpar ledningens kreativa insats. Dessutom kan en 
alltför snävt utformad verksamhetsidé stärka motståndet mot förändringar och därmed 
förhindra den nödvändiga flexibiliteten. Det är särskilt fem förhållanden som bör beaktas när 
man utformar en verksamhetsidé: 
 

• Företagets historia 
• Ledningens och ägarnas nuvarande åsikter 
• Värderingen av omgivningen 
• Tillgängliga resurser 
• Distinkt kompetens.91 

 

3.5.4 Vilka kriterier uppfyller en bra verksamhetsidé? 
 
Kotler beskriver verksamhetsidén med verksamhetens ”osynliga hand” som leder den på rätt 
väg. En bra verksamhetsidé kännetecknas av att den är: 
 

• Marknadsorienterad - Att verksamhetsidén utgår ifrån kundnyttan och de behov som 
verksamheten fyller på marknaden. 

• Möjlig - Att den bör vara nåbar men ändå sporrande och övergripande men inte diffus. 
• Motiverande - Att de anställda skall känna till verksamhetsidén och stimuleras av den. 
• Specifik - Att verksamhetsidén ska vara relativt enkel att definiera och relativt lätt att 

kommunicera.92 
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Roos med flera menar att verksamhetsidén bör vara kortfattad och ha ett enkelt och tydligt 
budskap som gör det möjligt för alla berörda parter att ta ställning till den. Detta är särskilt 
viktigt när man vänder sig till medarbetarna i den aktuella organisationen eftersom det är 
dessa som skall förverkliga verksamhetsidén.93

3.6 Mål 
 
Utifrån vårat syfte är det framförallt, angående mål, viktigt att vara medveten om: 
 
• Vad är mål? 
• Vilken funktion uppfyller mål? 
• Hur skapas och utvecklas mål? 
• Vilka kriterier uppfyller bra mål?  
 

3.6.1 Vad är mål? 
 
Roos med flera menar att mål säger något om vad som är viktigt att uppnå och vad 
organisationen strävar efter94. Detta stöds av Berhin och Kihlstedt som beskriver mål som en 
eftersträvad position för organisationen95. 
 
Enligt Bruzelius och Skärvad kan mål sägas vara de avsedda effekterna av organisationens 
verksamhet. Med tanke på att organisationer kan ses som instrument för att uppnå mål, är det 
därför inte särskilt förvånande att frågan om organisationens mål är ett av organisationsteorins 
mest behandlade ämnesområden.96  
 
Roos med flera menar att verksamhetens uttalade mål ska precisera och operationalisera 
visionen och den aktuella verksamhetsidén. Målen skall ange vilken riktning man ska välja då 
man står inför viktiga valsituationer.97

 

3.6.2 Vilken funktion uppfyller mål? 
 
Enligt Roos med flera finns det flera avsikter med att formulera mål. Bland annat är det ett 
effektivt sätt att formulera vision och verksamhetsidé internt i organisationen, det ger 
vägledning i beslutssituationer, det skickar signaler till omvärlden och hjälper till att profilera 
organisationen – men framför allt är målen ett hjälpmedel för att man skall kunna tänka 
klarare och handla mera strukturellt vid viktiga val.98  
 
Likt Roos med flera menar Kotler att målsättningsarbete är viktigt i de flesta organisationer. 
Enligt honom har mål en styrande funktion och hjälper organisationsmedlemmar att dra åt 
samma håll, de har en motiverande effekt och utgör underlag för utvärdering. Vidare menar 
Lindmark och Önnevik att bra mål skapar en legitimitet för verksamheten och sätter sin unika 
och speciella prägel på organisationen.99 Det råder stor enighet om att de allra flesta 
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människor, både i grupper och som enskilda individer, gör ett bättre arbete om de får tydliga 
mål, enligt Brandinger.100

 
Vidare ger Anrell sin syn på varför man upprättar mål. Han menar att mål är sporrande och 
ger arbetsledaren och medarbetarna möjlighet att veta vad som skall utföras såväl på lång sikt 
som i det dagliga arbetet. Planeringen av arbetet går smidigare och risken för energiläckage 
minskar. Målen ger ett bra underlag för beslutsfattande och de erbjuder förutsättningar för en 
klarare arbetssituation. Vidare anger mål en tidsram och ger därmed en uppfattning om vilken 
tid som står till buds för att genomföra en uppgift. Mål avgränsar även arbetet och visar 
tydligt på delarna i helheten. Om uppgiften är omfattande är risken stor att medarbetarna grips 
av panik, eftersom ”det finns så mycket att göra”. Det bör även påpekas att Roos med flera 
och Kotlers resonemang angående att mål utgör underlag för utvärdering, även stöds av 
Anrell och Jansson. Anrell anser att det inte går att utvärdera resultat utan välformulerade 
mål101. Jansson menar att man inte vet om man uppnått målet förrän efter utvärderingen. 
Därför skall heller inte utvärderingen göras före den tidpunkt då målet skall vara uppnått.102  
 

3.6.3 Hur skapas och utvecklas mål? 
 
3.6.3.1 Olika typer av mål 
 
Bruzelius och Skärvad menar att en förening många gånger har olika typer av mål. Det är 
viktigt att komma ihåg att mål inte utesluter varandra utan istället kompletterar och delvis 
överlappar varandra.103 Nedan presenteras olika typer av mål: 
 
1. Vinst- och sysselsättningsmål 
2. Miljömål 
3. Organisationens och organisationsmedlemmarnas mål 
4. Ursprungliga och nuvarande mål 
5. Individuella och kollektiva mål 
6. Komplementära och konkurrerande mål 
7. Ekonomiska och icke ekonomiska mål 
8. Ideal- och paradmål 
9. Öppna och låsta mål  
10. Kortsiktiga och långsiktiga mål 
11. Kvalitativa och kvantitativa mål. 
12. Produktions-, resurs-, inriktnings- och effektmål  
 
Ett vanligt mål är det som kallas för (1) vinstmål. Traditionellt sett har målet med företagandet 
ansetts vara ”att tjäna pengar”. Den ekonomiska teorin talar om vinstmaximering på lång sikt. 
Vinsten skapar utrymme för belöningar åt de olika intressenterna. Exempelvis kan de 
anställda få högre löner, kunderna kan få säkrare leveranser, aktieägarna kan få större 
avkastning på det satsade kapitalet, etcetera. Att ha ”bestående lönsamhet genom 
tillfredsställande höga årliga vinster” är därför ett mål som företagets intressenter ofta kunnat 
enas om.104  
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En huvuduppgift för varje organisation är att med givna resurser maximera utbytet, alternativt 
för ett givet utbyte minimera resursförbrukningen. Hur pass väl företaget löser denna uppgift 
kan avläsas i ekonomiska termer.105  
 
En del kritiker menar att vinsten kan betraktas som en god värdemätare på föreningens 
verksamhet. Kritiken gäller istället det sätt på vilket vinsten fördelas. Man påpekar att denna 
fördelning ofta är orättvis och framför allt gynnar kapitalägarna. Andra kritiker menar att 
vinsten inte alls är någon god värdemätare på organiastionens verksamhet. Kravet på att 
”företaget skall gå med vinst” kan innebära att samhällsnyttiga men kostnadskrävande 
investeringar åsidosätts. Sådana investeringar kan gälla förbättring av den yttre miljön, 
förbättring av arbetsmiljön och mycket annat.106    
 
En förening bör skapa mer resurser än de förbrukar – det vill säga gå med vinst. Om 
föreningen ej går med vinst hamnar det förr eller senare i en konkurrenssituation såvida de ej 
subventioneras. Vinstmålet är därför centralt för de flesta organisationer. Detta mål är 
emellertid ofta orimligt exempelvis för en statlig myndighet, en kommunal verksamhet, en 
kyrka eller en idrottsförening. Vad innebär till exempel en bra domstol, en fungerande skola 
eller en framgångsrik kyrka?107 Inom idrottsföreningar har vinstmål utvecklats genom 
amatörbestämmelsernas avskaffning på sextiotalet. Flertalet idrottsföreningar ser detta mål 
som en nödvändighet för sportslig framgång. Detta kan exemplifieras av ishockeyföreningar 
som omsätter större summor än andra och därför ofta klarar sig längre i slutspelet. Å andra 
sidan finns det föreningar där dessa mål inte alls förekommer utan helt slopats på grund av 
den idealitet som förekommer.108 För föreningar kan det istället vara skäl att upprätta så 
kallade sysselsättningsmål. Dessa fokuserar inte på själva vinsten utan istället på att 
människor har arbete (sysselsättning) 109. Ett sysselsättningsmål för en förening kan vara att 
”öka antalet ideellt arbetande personer i föreningen med 10 procent”.   
 
En annan typ av mål är de så kallade (2) miljömålen. Intresset för och vikten av de så kallade 
miljöfrågorna är starka. Ökad kunskap och medvetenhet om vilka effekter som en 
organisations verksamhet har på miljön har lyft fram miljöfrågorna till en angelägen fråga för 
alla slags organisationer. Bruzelius och Skärvad menar att många organisationer därför har 
utvecklat mål och riktlinjer gällande miljöområdet.110  
 
Enligt Bruzelius och Skärvad finns det olika uppfattningar om huruvida föreningar har egna 
mål, eller om (3) organisationens mål helt enkelt är de medverkande individernas – det vill 
säga organisationsmedlemmarnas mål. Utan tvivel är dock målet för många organisationer i 
stor utsträckning vad organisationsmedlemmarna gör dem till.111

 
De mål som organisationsmedlemmarna uppger vara föreningens mål stämmer inte alltid 
överens med vad organisationen faktiskt syftar till. De uppgivna målen kan vara förskönande 
beskrivningar och är då inte de samma som de verkliga målen. Organisationens mål kan 
därför inte alltid härledas från uttalanden om organisationens mål. Istället bör man studera vad 
organisationen faktiskt gör och åstadkommer.112
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En organisations (4) nuvarande mål är långt ifrån alltid det samma som de ursprungliga 
målen. Ursprungliga mål kan bli förlegade mål och målförskjutningar kan många gånger vara 
nödvändiga för att säkerställa att organisationen inriktas på meningsfulla och relevanta 
uppgifter. Det råder ingen större tvekan om att organisationer i en dynamisk omvärld ständigt 
måste ompröva sina mål.113

 
Organisationsmedlemmarnas mål kan vara (5) individuella och/eller kollektiva. De 
individuella målen formuleras av en enskild individ och gäller oftast enbart för den som 
formulerat dem. De kollektiva målen är mål som ger uttryck för samtliga inblandade 
personers gemensamma mål.114

 
Mål kan även indelas i (6) komplementära och konkurrerande mål. Ett exempel på 
konkurrerande mål kan hämtas från banknäringen. Dels vill bankerna tillgodose kunders olika 
önskemål och dels vill man klara av de uppställda vinstmålen. För att dra ner på 
organisationskostnaderna blir det allt vanligare att lokala bankkontor läggs ner och ersätts av 
”Internetkontor”. Detta kan komma i konflikt med kundgruppers önskan om ett lokalt 
bankkontor. Det övergripande vinstmålet står således i strid med andra och således 
konkurrerande mål. För att tillgodose kundernas önskemål om närhet fordras kreativitet och 
nytänkande, som att exempelvis låta den närhet som bankkontoret representerar ersättas av 
andra former av närhet, såsom mobilrådgivare, bemannad telefonbank etcetera. Då kan 
tidigare konkurrerande mål bli komplementära mål.115

 
Det kan ibland vara svårt att skilja på komplementära och konkurrerande mål. Det är dock 
uppenbart att det som avgör om mål anses vara konkurrerande eller kompletterande beror på 
vem det är som gör bedömningen.116  
 
Även Roos med flera menar att olika grupper har olika intressen och det bör man ta hänsyn 
till vid utformningen av mål. Aktieägarna vill till exempel först och främst ha hög avkastning 
och liten risk, de anställda är kanske intresserade av högre lön medan samhället är intresserat 
av små miljöföroreningar.117  
 
(7) Ekonomiska mål är sådana mål, vars uppfyllelse på ett eller annat sätt mäts i pengar. 
Många mål går emellertid inte att mäta i pengar – de så kallade icke ekonomiska målen. 
Givetvis kan vi på ett eller annat sätt översätta exempelvis kvalité, service eller 
arbetsförhållanden till ekonomiska termer – men en sådan översättning blir mycket osäker. 
Sådana mål är emellertid viktiga och styrande för många organisationers verksamhet. Det 
finns idag knappast någon förening som inte understryker hur väsentligt det är att skapa en 
trivsam arbetsplats, att etablera tryggare arbetsförhållanden, att tillfredsställa kunders behov 
etcetera. Mål som är svåra att direkt översätta till ekonomiska termer, även om de har 
ekonomiska konsekvenser.118   
 
Enligt Bruzelius och Skärvad är (8) idealmål de önskvärda effekter som föreningen eller 
organisationen vill uppnå med sin verksamhet. Det kan exempelvis för ett läkemedelsföretag 
vara att ”främja hälsan” eller för ett leksaksföretag att ”stimulera barnens intellektuella 
utveckling”. Ibland vet man dock inte om sådana uppgivna mål har täckning i verkligheten 
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eller endast utgör försök att dölja andra mål. Mål som endast tjänstgör som kamouflage för de 
verkliga avsikterna kallas för paradmål.119

 
Idealmålen kan ha stor betydelse för att inom en organisation tydliggöra vad som är viktigt att 
åstadkomma. Det kan också ha stor betydelse för att kommunicera grundläggande värderingar 
kring verksamheten. IKEA:s slogan ”inte för de rika men för de kloka” är ett bra exempel på 
slogan som visar vad företaget står för. Det är viktigt att sådana sloganer inte innehåller 
motstridiga budskap, exempelvis ”att erbjuda bästa service till lägsta kostnad”. Då blir 
organisationsmedlemmarna frustrerade istället för stimulerade.120        
 
Enligt Roos med flera skiljer vi på (9) öppna och låsta mål. Öppna mål, det vill säga det vi 
vill ha så mycket som möjligt av, skiljer sig från låsta mål där vi anger ett sifferresultat som vi 
är nöjda med. ”Att maximera marknadsandelen” är ett öppet mål medan ”att åstadkomma en 
marknadsandel på 31 %” är ett låst mål. Låsta mål fungerar i ett mera kortsiktigt perspektiv 
medan öppna mål beskriver vad man skall sträva efter i ett långsiktigt perspektiv.121

 
Kortsiktiga mål har ofta har en tidsram på ungefär ett år och avser resultat som skall uppnås 
under den perioden. Varje organisation måste dock utgå ifrån sin egen verksamhet när den 
definierar vad som är (10) långsiktiga och kortsiktiga mål.122  Även Brandinger menar att 
långsiktiga och kortsiktiga mål skiljer sig från organisation till organisation. Han menar att två 
till fem år brukar vara användbart i de flesta långsiktiga mål samt att organisationer inte skall 
sätta upp mål som skall vara uppnådda om tio år.123

 
Enligt Anrell är det viktigt att skilja på (11) kvantitativa och kvalitativa mål. Kvantitativa 
uttrycks i siffror, mängder, pengar, etcetera och går att mäta. Kvalitativa mål beskriver 
däremot ett tillstånd som skall uppnås. De är svårare att formulera och upplevs ofta som 
diffusa. Kvalitativa beskrivningar kan innehålla beskrivningar som exempelvis ”en känsla av 
trygghet” eller ”ett tillstånd av glädje”.124  
 
Bruzelius och Skärvad menar att mål kan delas in efter andra grunder: exempelvis (12) 
produktionsmål, resursmål, inriktningsmål och effektmål. Dessa kan nästan uteslutande 
kopplas samman med något/några av de ovannämnda målen. Produktionsmål och resursmål 
(exempelvis: en distriktssköterska per 1500 innevånare) kan placeras in under kvantitativa 
mål eftersom de endast beskriver kvantitativa resultat. Inriktningsmål ger i sin tur enbart en 
mera övergripande formulering medan effektmål är inriktade både på kvalitativa och 
kvantitativa resultat som skall kunna uppnås samt utvärderas. Det är med andra ord viktigt att 
komma ihåg att själva benämningen på målen kan skilja sig åt från organisation till 
organisation. Om två föreningar har som målsättning att höja sitt publiksnitt med över 50 
procent, är det möjligt att den ena klubben kallar detta för ett ”publikmål” medan den andra 
föreningen kallar detta för ett kvantitativt mål. Benämningen ”publikmål” kan därmed kopplas 
samman, eller sägas vara lika med, någon annan form av mål.125

 
Vidare är det naturligt att organisationens mål formuleras av organisationens 
huvudman/huvudmän, det vill säga de aktörer (person, organisation, kollektiv etc.) som skapat 
organisationen. Åtminstone initialt, när organisationen skapas, har huvudmannen makten att 
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formulera organisationens mål. Senare, när organisationen är etablerad, är det organisationens 
ledning som formulerar organisationens mål. Ledningen måste därvid ta hänsyn till kraven 
från samtliga intressenter och inte bara beakta huvudmännens intressen. Vidare måste 
ledningen vid målformuleringen göra en avvägning mellan vad som är önskvärt och vad som 
är möjligt. Detta sker genom att beakta kraven och bedöma vilka möjligheter organisationen 
har att tillgodose dessa.126 Detta resonemang stöds av Anrell som menar att målformulering är 
en chefs- och arbetsledaruppgift. Det är också chefen som skall förankra mål för 
verksamheten hos medarbetarna.127

 
3.6.3.2 Intressentteori 
 
Enligt Bruzelius och Skärvad är det viktigt vid målformuleringen att ta hänsyn till alla som på 
ett eller annat sätt har ett intresse av organisationens verksamhet – de så kallade 
intressenterna. Trots att det oftast är någon form av ledningsgrupp som utformar 
målsättningen måste man ta hänsyn till alla medarbetare som på ett eller annat sätt kommer att 
beröras av målen.128

 
Intressentteorin har använts på ett flertal olika sätt - bland annat som en modell att beskriva 
företag och företagsledning, som utgångspunkt för målformulering och som underlag för 
diskussioner om maktfördelningen i organisationer.129 Vad gäller målformulering har 
intressentteorin utvecklats av den så kallade beslutsskolan.  Cyert och March menar att 
beslutsskolan innebär att en organisation består av en koalition av individer. 
Föreningsledningen inriktar sig i varje ögonblick på att tillfredsställa de viktigaste 
koalitionsmedlemmarna. Koalitionens mål utvecklas genom tre processer:130

 
• En förhandlingsprocess, där koalitionens sammansättning och regler för samarbetet 

fastställs och en gemensam lista över önskvärda utfall av samarbetet upprättas. 
 
• En stabiliserings- och målutvecklingsprocess där målen utvecklas och konkretiseras. 

 
• En inlärnings- och anpassningsprocess där målen förändras och anpassas genom 

erfarenhet som koalitionsmedlemmarna förvärvar genom verksamhet i föreningen. 
 
Genom dessa processer blir föreningens mål ofta motstridiga. Detta innebär givetvis problem 
för föreningen. Föreningens uppmärksamhet riktas emellertid i första hand mot aktuella och 
akuta problem – man tar ”ett problem i taget”. Därigenom kan organisationen överleva med 
motstridiga och inte uppnådda mål. De motstridiga målen uppmärksammas inte och uppfattas 
därför inte som motstridiga, och därigenom kan organisationen erhålla en viss stabilitet.131

 

3.6.4 Vilka kriterier uppfyller bra mål? 
 
Anrell menar att det finns en skillnad på begreppet mål och målformulering – begreppen är 
dock mycket närbesläktade. Som nämnts tidigare kan mål sägas vara ett resultat som skall 
vara uppnått vid en given tidpunkt, det skall vara väl avgränsat och mätbart samt ange exakt 
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vad som skall uppnås. Målformulering är den verbala, oftast skriftliga, beskrivningen av ett 
resultat som skall vara uppnått.132

 
Genom åren har man tagit fram riktlinjer för hur bra mål skall formuleras. Vi valde att föra 
samman en lista på hur bra mål skall formuleras utifrån Keeney, Hogedahl och Cox: 
 

• Väsentliga - så att de avspeglar de fundamentala frågor som gör problemställningen 
intressant och förklarar varför det är svårt att välja. 

 
• Kontrollerbara - genom att de endast återger förhållanden som kan påverkas. 

 
• Förståeliga - så att beslutsfattaren kan ta ställning till hur viktiga de är i förhållande 

till varandra. 
 

• Mätbara - så att vi kan uttrycka i vilken utsträckning målen är uppnådda. 
 

• Delbara - så att det är möjligt att behandla varje mål för sig i den efterföljande 
analysen. 

 
• Koncisa - så att vi kan arbeta med så få mål som möjligt. 

 
• Fullständiga - så att alla viktiga konsekvenser av ett beslut är beaktade.133 

 
• Specifika - så att det skapar tydlighet och entydighet. 
 
• Aktiva - så att de innehåller någon form av handling eller agerande. 

 
• Realistiska - så att det finns förutsättningar och möjligheter att nå målet. 

 
• Tidssatta - så att det framgår när målet skall vara nått.134 

 
• Kortsiktiga - så att man uppnår de långsiktiga. 

 
• Personliga - så att det stimulerar föreningen.  

 
• Nedskrivna - så att man kan följa utvecklingen regelbundet.135 

 
 
Anrell menar att mål måste uppfylla vissa kriterier för att kunna anses som goda. Bland annat 
skall de vara utmanande men samtidigt möjliga att nå. Ett annat viktigt kriterium är att de är 
realistiska. Med det menas att de ska beskriva ett resultat som går att uppnå med de resurser 
som finns att tillgå. Det är alltför lätt att formulera orealistiska mål. Speciellt gäller det i 
grupper där ivern med att komma igång med ett arbete är stor. Orealistiska mål leder ofelbart 
till konflikter under genomförandefasen.136    
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3.7 Delanalys 
 
Eftersom vårat syfte berör idrottsföreningar och vår problematik att placera idrottsföreningen i 
ett samhällsperspektiv visat sig påtaglig väljer vi att analysera Ibsens och Ottesens modell 
utifrån de valda strategibegrepp vision, verksamhetsidé och mål. Problematiken med att 
använda ett affärsidébegrepp gör sig gällande bland idrottsföreningar eftersom de skapats utan 
vinstintresse. Affärsidé anser vi till stor del utgörs av den kommersiella sektorn i Ibsens och 
Ottesens modell. Verksamhetsidé och mål anser vi vara möjliga att använda såväl i den 
ideella, informella, offentliga som kommersiella sektorn. Beroende på hur dessa begrepp 
utformas av idrottsföreningar är det möjligt att den ideella sektorn på sikt spricker upp i tre 
verksamheter, nämligen: 
 

• Kommersiell (exempelvis elitidrottsföreningar och privatägde gym)  
 
• Informell (exempelvis spontanidrott) 

 
• Offentlig (exempelvis breddidrott och korpen)   

 
I vår studie anser vi det vara av betydelse för idrottsföreningar att profilera sig antingen mot 
marknaden, staten eller det civila samhället för att möta framtidens krav på föreningar. Denna 
profilering mot den kommersiella, informella eller offentliga sektorn menar vi att föreningar 
kan göra med hjälp av begreppen vision, verksamhetsidé och mål.  
 

3.8 Implementering 
 
Enligt Roos med flera slutar inte strategiarbetet med att man väljer strategier, utformar vision, 
verksamhetsidé och mål. Det spelar ingen större roll hur bra man valt i utgångsläget om inte 
strategierna implementeras. I verkligheten krävs det mycket mer än ett strategiskt beslut för 
att överbrygga klyftan mellan önskad och realiserad strategi.137  
 
Implementering innebär att man operationaliserar strategin, vilket innebär att man exakt anger 
vilka aktiviteter som är nödvändiga för att strategin skall bli verklighet. Både administrativa 
och strukturella mekanismer måste därför utformas så att de kan fungera som riktlinjer och 
pådrivare i detta arbete. I dessa aktiviteter ingår att organisera och motivera de anställda, 
budgetera, bygga upp företagskulturen och leda verksamheten så att strategin kan fungera. Att 
implementera strategin handlar alltså om att leda en förändringsprocess.138

 
Genomförandet av implementering varierar normalt från situation till situation. Hrebiniak och 
Joyce139 har definierat fyra arbetssätt för att implementera en strategi. 
 

• Framväxande implementering används när det strategiska problemet är litet och 
tidshorisonten för implementering är lång. Den här typen av implementering medför 
många gånger förhållandevis löpande och rutinmässiga beslut för ledaren. I de flesta 
fall utarbetas därför ingen klar plan för implementering. Typiska exempel är ledare 
som vidtar lokala åtgärder för att förbättra företagets eller enhetens resultat och 
förhållanden för personalen. Framväxande implementering medför inga större 
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förändringar i företagets strategi eller grundläggande arbetsrutiner. Vanligtvis 
betraktas sådana förändringar i stället som skillnader i hur saker och ting uträttas. 

 
• Styrd implementering äger rum när det strategiska problemet är litet samtidigt som 

den tillgängliga tiden för implementering är begränsad. Orsaken till detta kan 
exempelvis vara mindre förändringar i organisationens omgivning som man så snart 
som möjligt måste anpassa sig till. Ett framväxande arbetssätt är i så fall inte den mest 
effektiva lösningen. Eftersom situationen är relativt stabil har ledaren möjlighet att 
koncentrera sig på särskilda problemområden utan att andra områden eller 
arbetsuppgifter blir lidande.  

 
• Steg-för-steg-implementering används när det strategiska problemet är stort och 

tidshorisonten för implementering är lång. När problemet ökar i storlek är det inte 
längre tillräckligt att fokusera på vissa områden som vid styrd implementering. För att 
genomförandet skall bli lyckat måste ledningen fokusera på flera områden och på 
beroendeförhållanden mellan dessa. Eftersom tidshorisonten är relativt lång har man 
emellertid i viss mån möjlighet att analysera de underliggande strukturerna i 
problemet. Utifrån detta kan man sedan planera ordningsföljden för åtgärder som 
riktas mot de olika delområdena. 

 
• Omfattande implementering används när problemet är stort och tidshorisonten är 

för kort för att en steg-för-steg-implementering ska kunna tillämpas. I sådana 
situationer tvingas ledningen att fatta beslut och vidta åtgärder som i stor utsträckning 
påverkar varandra. Det finns emellertid inte tillräckligt med tid för att identifiera de 
olika beroendeförhållandena genom en formell planeringsprocess. För att 
åstadkomma den nödvändiga samordningen och helhetssynen är därför grupparbeten 
och andra former av direktkommunikation mycket vanligt förkommande. Omfattande 
implementeringsprocesser är nödvändiga i många olika sammanhang. Ett exempel är 
konsekvenserna av stora förändringar i omgivningen. I takt med att den omgivning 
där man arbetar blir alltmer komplicerad och turbulent blir omfattande 
implementeringsprocesser allt vanligare i organisationerna.140 

 

3.8.1 Implementering av visioner 
  
Enligt Andersen krävs det mod och handlingsvilja hos föreningens ledare för att skapa 
visioner. Det är känt att ju fler misstag ledningen kan undvika vid formulerandet av vision, 
desto större är chanserna till framgång. För att komma fram till olika framtidsscenarier 
behöver föreningen göra en verksamhetsinspektion. Han menar att föreningen inte kan skapa 
och implementera slagkraftiga visioner utan att först ta ett steg tillbaka och kritiskt granska 
verksamheten och de faktorer som påverkar den.141  
 
Värderingen av företagets starka och svaga sidor, räkenskapsanalyser och andra strategiska 
ledningsverktyg ingår också i verksamhetsinspektionen. Först när ledningen anser sig ha 
klarat av kartläggningen av verksamheten och vidtagit nödvändiga beslut och åtgärder kan 
man starta processen att skapa visioner. Om ledningen försöker skapa visioner innan 
inspektionen och ”uppröjningen” är klar tenderar organisationen att sätta igång med quick-fix 
vilket innebär att visionen inte är genomtänkt och genomarbetad.142
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I ett led att ta ett steg tillbaka, som Andersen förespråkar, väljer vi att använda oss av en 
strategisk analys för att kunna genomföra en kartläggning av verksamheten. Den strategiska 
analys som lämpar sig på idrottsföreningar anser vi vara en SWOT-analys. Att genomföra en 
SWOT-analys kan vara ett första led i arbetet med implementeringen eftersom den ger en 
godtycklig bild av företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 

3.8.2 SWOT-analys 
 
Enligt Roos med flera används SWOT-analysen för att få en översikt över nuläge och vad 
som behöver utvecklas för att förbättra en organisation. Bakgrunden till en SWOT-analys är 
behovet att avgöra i vilken utsträckning organisationens aktuella strategi står i samklang med 
organisationens starka och svaga sidor, och om dessa sidor av organisationen är av sådan 
karaktär att de kan utnyttjas av föreningen för att möta de utmaningar och förändringar som 
finns i organisationens omgivning.143

 
Genom en extern analys kan man skapa sig en bild av de faktorer som omger företaget 
(exempelvis demografiska, ekonomiska, teknologiska, politiska och kulturella). Med hjälp av 
dessa faktorer kan företagets hot och möjligheter kartläggas. Detta bildar sedan underlag för 
vilka strategiska val som bör göras med tanke på utnyttjandet av möjligheterna och effektiv 
hantering av hoten.144

 
Den interna analysen är på många sätt en vidareutveckling av den externa analysen genom att 
man klarlägger företagets starka och svaga sidor (inom områden som marknadsföring och 
distribution, forskning och utveckling, produktion och så vidare). Den interna analysen 
inriktas på att identifiera företagets viktigaste resurser och att klargöra hur dessa samverkar. 
Dessa resurser utgör underlag för föreningens konkurrensfördelar och bidrar till att skapa 
värden i organisationen.145

 
I fyrfältsschemat skrivs verksamhetens styrkor (S) respektive svagheter (W) upp samt vad 
som kan betraktas som möjligheter (O) och hot (T) som organisationen står inför. Genom att 
sammanställa resultaten från resursanalysen och analysen av omgivningen får man ett 
underlag för att utröna i vilken grad föreningens strategi är relevant när det gäller 
utvecklingen av vision, verksamhetsidé och mål.146
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Styrkor (intern analys) 
 

• Finansiella resurser? 
• Fysiska resurser? 
• Mänskliga resurser? 
• Tekniska resurser? 
• Renommé? 
• Marknadsföring? 

 
Svagheter (intern analys) 
 

• Finansiella resurser? 
• Fysiska resurser? 
• Mänskliga resurser? 
• Tekniska resurser? 
• Renommé? 
• Marknadsföring? 

• Immateriella resurser? • Immateriella resurser? 

 
Möjligheter (extern analys) 
 

• Marknadsfaktorer? 
• Konkurrensfaktorer? 
• Generella ekonomiska och politiska 

faktorer? 
• Tekniska faktorer? 

 
Hot (extern analys) 
 

• Marknadsfaktorer? 
• Konkurrensfaktorer? 
• Generella ekonomiska och politiska 

faktorer? 

 

• Tekniska faktorer?147 

Figur 4: SWOT-analys, hämtad från Roos med fleras bok – strategi, en introduktion. 
 

3.8.3 Implementering av verksamhetsidé  
 
3.8.3.1 Förslag 1 
 
Man kan kontrollera ifall organisationens verksamhetsidé är tydlig och användbar med hjälp 
av frågorna nedan. Speglingen följs upp av en diskussion där eventuella oklarheter, 
tveksamheter och tvetydigheter tydliggörs. I nästa steg förs en diskussion om vilka 
kompletteringar, revideringar eller justeringar som kan vara befogade.148

 
 
                                                                 
                                                                 Inte alls    Lite grann   Måttligt    En hel del   Mycket 
Ange i vilken grad verksamhetsidén 
tydligt anger ändamål och inriktning 

     

Ange i vilken grad verksamhetsidén är 
välformulerad och lätt att förstå 

     

Ange i vilken grad man kan beskriva 
åtgärder som bidrar till att 
verksamhetsidén förverkligas 

     

Ange i vilken grad verksamhetsidén      
                                                 
147 Roos m.fl., 2004,  & Forslund, 2005  
148 Hogedahl, 2003 
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känns angelägen, inspirerande och 
stimulerande.  
Ange i vilken grad man kan 
mäta/avgöra/bedöma om man lever 
upp till verksamhetsidén 

     

              
Figur 5: Att implementera en verksamhetsidé, hämtad från Hogedahl. 

  
 
3.8.3.2 Förslag 2 
 
Att använda sig av verksamhetsidémodellen och utgå från den då man försöker utkristallisera 
en verksamhetsidé är ytterliggare ett förslag att utveckla en verksamhetsidé. Eftersom denna 
är ett beskrivnings-, analys- och planeringsverktyg innebär det att den ger en bra bild vid 
implementering av verksamhetsidé. En fördel är att komplettera denna modell med 
ovanstående förslag. Verksamhetsidémodellen presenterades tidigare i arbetet och återfinns 
under rubrik 3.5.3.1. 
 

3.8.4 Implementering av mål 
 
Följande faser kan enligt Anrell ingå i det praktiska arbetet med målformulering: 
 

1. Insamling av data. 
2. Sammanställning av problem/behov/förslag utifrån insamlade data. 
3. Prioritering av förslagen: Vad är nödvändigt och önskvärt? 
4. Förslagen formuleras i måltermer: Vilket resultat skall uppnås? När skall det vara 

uppnått? 
5. Formulera målet skriftligt och så kort och tydligt som möjligt. 
6. Välj strategi samt metod och medel för genomförande. 
7. Genomförande. 
8. Uppföljning av resultat i relation till målet.149 

 
När man formulerar mål skall man använda aktiva verb. Dessa visar att någon form av rörelse 
eller aktivitet äger rum (exempelvis informera, förbättra eller öka) Orden uttrycker handling. 
Fler aktiva verb: ”etablera”, ”lansera”, ”sälja”, ”möjliggöra” och ”utveckla”150. Att använda 
sig av dessa faser i det praktiska arbetet möjliggör en implementering av mål. Till detta kan 
man även använda sig av Keeney, Hogedahl och Coxs lista på hur bra mål skall formuleras. 
 

                                                 
149 Anrell, 1989 
150 Ibid. 
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4. Intervjuresultat 
 
I detta kapitel redovisas en sammanfattning av resultaten från intervjuerna som berör syftet 
och frågeställningarna i detta arbete. Detta kapitel utgör grunden för analysen som 
presenteras i nästkommande kapitel. 
___________________________________________________________________________ 
 

4.1 Golfklubben 
 
Golfklubben bildades för ungefär 70 år sedan och medlemsantalet uppgår till cirka 1500. År 
2005 uppgick omsättningen till ungefär 10,5 miljoner kronor. Nedan följer en 
sammanställning av intervjuer från föreningens klubbchef, ordförande, marknadsansvarig, 
idrottsansvarig, banchef och styrelseledamot. Före genomförandet av intervjuer samlade/sökte 
vi information och material om föreningen ur ett helhetsperspektiv. Informationen som 
hittades, främst på klubbens hemsida och på föreningens kansli (årsredovisningar, 
informationsblad med mera)  var följande: 
 
Vision 
 
”…. är att vara en golfklubb där generationer utvecklas i gemensam anda” 
 
 
Verksamhetsidé 
 
”….  vill på alla sätt och nivåer bedriva idrotten golf så att den utvecklar människor positivt 
såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt” 
 
 
Mål 
 
Ingen information. 
 

4.1.1 Intervjuresultat om begreppet vision 
 
En svarsperson definierade begreppet vision som ”en drömbild någonstans långt framme som 
man strävar efter, är svår att ta på och som anger i vilken riktning alla aktiviteter skall drivas”. 
Andra förklaringar på vision var: något framåt i tiden, ett önsketänkande, att verksamheten 
skall fungera på ett visst sätt, någonting man vill uppnå, en dröm eller en övergripande tanke 
som klubben vill ha och därigenom sträva mot.  
 
Respondenterna ansåg bland annat att visionens funktion är att gruppen, företaget eller 
föreningen får sina yttre ramar för verksamheten, att fungera som en morot i arbetet samt att 
ha ett visst medlemsklientel - vilket innebär att vissa människor dras till klubben eller 
anläggningen tack vare visionen. En respondent påpekade att visionen visar hur man jobbar 
inom föreningen och fördelar pengar medan en annan förklaring var: 
 
”Det är grundpelaren i all verksamhet om man inte har någon struktur så kan man aldrig på ett 
realistiskt sätt bygga verksamheten. Grunden för all verksamhet finner man i visionen. Om man inte 
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har någon vision gör man det som kallas för suboptimering, man hittar på en massa grejer som är bra 
för stunden men det för alltså inte golfklubben vidare” 
 
Det framkom många olika svar angående föreningens vision. Bland annat framkom att 
föreningens vision är att bli den bästa familjeklubben i Sverige, att generationer utvecklas 
gemensamt i en positiv anda, att vara en familjeklubb där man tar hand om varandra, att skapa 
klubbanda, att vara en familjeklubb och ge en totalupplevelse om golf och natur och att göra 
golfspelet så roligt som möjligt. En av respondenterna ansåg att en del av visionen innebär att 
klubben har en verksamhet riktad mot elitsatsning. 
 
På många håll gick åsikterna isär beträffande visionen. En av respondenterna menade att 
visionen är klar och tydlig och på ett bra sätt anger klubbens motto:  
 
”Vi är ingen elitklubb och ingen pensionärsklubb men vi ger service åt många olika människor och 
golfspelare. När vi byggde om greenerna valde vi vilken typ av gräs vi ville ha på greenerna i 
förhållande till vilken klubb vi är”.  
 
Två av respondenterna menade att klubbens vision är för gammal (tio år) och att den varit 
uppe för diskussion. En av dem ansåg även att den är aningen snällt skriven och mer ett 
konstaterande än en drivkraft framåt. 
 
Samtliga respondenter var medvetna om att det finns en dokumenterad och nedskriven vision 
i föreningen. En del nämnde att den är framtagen under mitten av 90-talet och riktar sig mot 
klubbens gäster, medlemmar, anställda, kommittéer, styrelse och till människor som vill ha 
insyn i föreningens verksamhet. En respondent framhöll: 
 
”Visionen från den förre ordförandens tid lever kvar och är utökad och nedbruten i affärsverksamhet 
och inte bara en vision om vad vi skall bli. Det har även tillkommit en inofficiell vision om att vi skall 
vara Sveriges bästa familjeklubb men den är fortfarande inofficiell och inte dokumenterad” 
 
En respondent försökte beskriva vad visionen står för: ”Den är lagom, lite flummig, men med 
en hel del konkreta saker”. 
 
På frågan hur visionen utvecklats svarade en respondent: ”den har reviderats några gånger 
men ser i princip likadan ut som den alltid gjort”. Visionen är under utveckling vilket visat sig 
under ”Kick-offen” då styrelse, anställda och kommittéledamöter samlats för att väcka liv i 
klubbens visioner samt låta medlemmar läsa igenom dem. Svarspersonen ansåg att klubben 
varit stillastående när det gäller denna typ av verksamhet men framhöll att ”till hösten skall vi 
se om visionerna är bra, om de skall bibehållas eller behöver utvecklas och förbättras”. 
 
En respondent förklarade att visionen har utvecklats genom att aktiva medlemsbarn har 
företräde in i klubben: ”juniorerna framförallt har nästan lite gräddfil in i verksamheten om de 
är barn till medlemmar vilket är ett sätt bygga upp familjebiten”. I och med att äldre 
medlemmar deltar på de knatteläger som anordnas tror respondenten att generationerna ”lär 
av varandra”. Detta anser den tillfrågade att klubben lyckats med eftersom stämningen mellan 
grupperna anses vara bra. 
 
En respondent sade ”hur visionen har utvecklats kan jag inte kan svara på” och menade  att 
den inte har saluförts i den bemärkelse personen önskat. Varför klubben inte salufört visionen 
hade respondenten en förklaring på: ”vi har plockat fram den och sen hamnar den i byrålådan 
bara för att man skall ha den och sen ligger den där”. En annan respondent förklarade att 
visionen är genomarbetad och utvecklad av styrelsen under några konferenser som rör 
visionsarbetet. Samma person tillade att resultatet av utvärderingen kommer till hösten (2006) 
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men att det troligtvis inte blir några större förändringar: ”om en förening måste ändra sin 
vision varje år, så är visionen inte bra”.  
 
Andra åsikter var att ”det är svårt att svara på hur visionen egentligen utvecklats”, och att 
”visionen har knappast utvecklats utan det är ju grunden vart vi strävar”. Däremot halkade en 
av respondenterna in på klubbens affärsidé och menade att denna blivit radikalt ändrad de 
senaste åren i och med att det bildats ett driftsbolag som föreningen äger. 
 
En respondent förklarade att man strävar efter visionen eftersom den är framtagen på ett 
årsmöte. Å andra sidan menade en annan respondent att det inte är säkert att man strävar efter 
visionen eftersom den inte är utkommunicerad via hemsida, klubbtidningen, i 
medlemsrummet etcetera. En respondent trodde inte alla medlemmar är medvetna om 
visionen och nämnde att: ”det är ett tag sen vi hade den framme, det är bara att erkänna”. 
 
Beträffande uppföljning och utvärdering av visionen svarade en respondent: ” det har varit på 
tapeten att vi skulle tittat igenom den men vi har inte gjort det eftersom vi har haft det här 
arbetet med att förändra verksamheten”. En annan av de tillfrågade förklarade att det sker 
systematiska uppföljningar och utvärderingar av visionen varje år, en gång på våren och en 
gång på hösten. Utifrån visionen bestämmer klubbledningen vad som skall göras under året 
och på hösten utvärderas detta arbete. En annan menade att styrelsen, tillsammans med 
klubbchefen, gör systematiska uppföljningar och utvärderingar av visionen.  
 
Hur det konkreta arbetet går till visste de flesta respondenterna inte så mycket om. Någon 
nämnde att klubben inte skickat ut några enkäter - vilket man borde göra. En annan ansåg att 
styrelsen skall stå för det konkreta arbetet samtidigt som en svarsperson förklarar att klubben 
fått en medlemsrepresentant som medlemmarna kan vända sig till ifall de har några 
synpunkter.  
 
Samtliga respondenter ansåg att det är viktigt att en förening har visioner. En respondent 
förklarade att det är viktigt eftersom ”man måste ju ha mål med din verksamhet”. Andra 
orsaker som framkom beträffande varför en idrottsorganisation skall ha visioner var eftersom 
det visar vad klubben står för, vilken anda klubben har, att alla strävar åt samma håll och en 
vidareutveckling för att framstå som en attraktiv förening. 
 
En svarsperson menade att man inte kan bygga en verksamhet utan vision:  
 
”Ifall man inte har någon vision har man ingen produktivitet men man kan ha effektivitet. 
Produktivitet innebär att man gör rätt saker medan effektivitet innebär att man kan jobba jättehårt men 
gör fel saker.”  
 
En respondent gjorde en liknelse till affärsvärlden: ”Man kan ju jämföra det med att driva ett 
företag och inte ha en affärsidé, det blir annars bara flum.”  
 

4.1.2 Intervjuresultat om begreppet verksamhetsidé 
 
Respondenterna hade överlag svårt att definiera och förklara begreppet verksamhetsidé. De 
flesta menade att affärsidé och verksamhetsidé är två synonyma begrepp och ansåg att 
affärsidé är knutet till företagsvärlden medan verksamhetsidé förknippades med föreningar.  
 
En svarsperson definierade verksamhetsidén som: ”den dagliga verksamheten man håller på 
med vare sig det är en golfklubb eller ett företag samtidigt som det skapar ramarna.” En annan 
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respondent menade att ”det är ingenting man funderar på varje dag” men försökte ändå 
förklara begreppet: ”Kanske är det en tanke omkring det man gör, eller vill göra med det man 
håller på med”. En annan förklaring som framkom var: ”vad vi har för produkter vi vill sälja 
och i vårt fall innebär det att vi har en golfklubb/golfbana vi kan sälja samt olika tjänster 
därtill”.  
 
En respondent definierade verksamhetsidé som att:  
 
”Vi har en väldigt speciell situation på golfklubben eftersom affärsidén här är ettårig på grund av att 
kundstocken, det vill säga medlemmarna är anslutna ett år i taget och då skall det året egentligen gå 
plus minus noll. Om vi skulle göra en vinst med tre miljoner ett år och en förlust nästa år på tre 
miljoner har vi gett medlemmarna en väldigt stor förmån det året vi gick i förlust och övertaxerat 
medlemmarna det året vi gick i vinst och det skulle bli stor orättvisa. Man har inget livslångt 
medlemskap och därför är det styrelsens uppgift att ange hur mycket avkastning man ska ha, hur 
mycket pengar kan man tillåta sig att gå med i förlust respektive vinst med för att möta framtida 
investeringar.”  
 
Respondenten tillade att: ”vi skall inte vara en vinstdrivande verksamhet utan allting skall 
tillkomma medlemmarna vilket har med det ettåriga medlemskapet att göra”. 
 
På frågan om föreningens verksamhetsidé var respondenternas svar lösryckta och de nämnde 
istället sin egen syn på föreningens verksamhetsidé. Överlag var det få som kände till att 
verksamhetsidén presenteras i de stadgar som under våren 2006 blivit antagna. En respondent 
nämnde att klubben byggt upp ett antal kommittéer som sköter den sista delen av det 
operativa ansvaret för föreningsverksamheten, en annan förklarade att verksamhetsidén 
egentligen är visionen och en tredje beskrev föreningens verksamhetsidé med: ”Vi bedriver 
friskvård i samband med golfspel, träning för ungdomar och en social gemenskap där man 
kan utvecklas i sin egen takt”. Ytterligare en åsikt var att klubbens verksamhetsidé är att ge 
medlemmar och andra golfgäster tillgång till en bra och trevlig golfbana. En av de tillfrågade 
valde att lyfta fram klubbens affärsverksamhet: 
 
”Vi äger eller driver en anläggning på ett helt annat sätt än en handbollsklubb, fotbollsklubb eller 
orienteringsklubb. Dessa är mer inriktade på det idrottsliga medan vi har en annan form av 
affärsverksamhet vid sidan om eftersom vi säljer tjänster i form av greenfee, lokaler, sponsorplatser 
etcetera. Här är en blandning av idrott och ekonomi och därför borde det finnas en verksamhetsidé 
eller rent av affärsidé i föreningen”  
 
En respondent beskrev att alla kommittéer årligen gör en skriftlig verksamhetsplan som 
godtas eller förkastas av styrelsen. Styrelsen delegerar ut operativt arbete till kommittéerna 
som sedan rapporterar tillbaka till styrelsen. Verksamhetsplanerna är grunden för 
kommittéernas arbete och redovisas varje år i verksamhetsberättelserna. 
 
De flesta kände inte till att det fanns någon dokumenterad eller nedskriven verksamhetsidé. 
Därför plockade intervjuaren fram stadgarna där verksamhetsidén står nedskriven. Efter att 
respondenterna läst igenom verksamhetsidén uppkom flertalet reaktioner. Bland annat 
menade en respondent att verksamhetsidén kan relateras till visionen medan en annan menade 
att visionen är flummig och att stadgarna på ett tydligare sätt anger vad klubben strävar efter. 
Överlag var reaktionen på verksamhetsidén ungefär: ”jaha, det ingår i stadgarna. Jag har sett 
det tidigare men det var inget jag tänkte på”.  
 
En respondent beskrev klubbens verksamhetsidé som otydlig. Svarspersonen hade inte tänkt 
på att verksamhetsidén står i stadgarna och menade att ”Skall detta klassas som en 
verksamhetsidé är det inte tydligt överhuvudtaget”. Vidare ansåg personen i fråga att 
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verksamhetsidén istället borde vara att ha en ”tip-top” golfbana som är attraktiv för 
golfspelare – ”Har vi inte det kommer ingen hit och då stagnerar verksamheten”. 
 
De flesta respondenterna ansåg att verksamhetsidén är riktad mot verksamhetens alla 
intressenter. En av de tillfrågade menade dock att verksamhetsidén är intern och således riktad 
mot klubbens medlemmar och de högt uppsatta personerna inom klubben. 
 
Flertalet respondenter nämnde att det är svårt att ha synpunkter på de nyss uppsatta stadgarna. 
En respondent tillade att det är ”lite myndighets- och kansliskrift över dem” medan en annan 
svarsperson ansåg att stadgarna är grunden för hela verksamheten med motiveringen att: 
”stadgarna anger allt om hur klubben skall skötas”. 
 
De fåtaliga synpunkter över hur klubbens verksamhetsidé kunde utvecklas kan förmodligen 
förklaras med att respondenterna inte kände till den speciellt väl. Några synpunkter framkom 
dock, exempelvis: ”Etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning, nationalitet, ja det 
måste väl stå med i en verksamhetsidé?”. Andra åsikter var att ”den är väldigt allmän”, ”den 
går ihop med visionen” och  ”verksamhetsidén syns inte i mitt jobb”. 
 
En av respondenterna förklarade hur verksamhetsidén uppkommit:  
 
”När vi bildade aktiebolaget var stadgarna från 1984 lite för gamla. De nya stadgarna baseras mycket 
på golfförbundets normalstadgar och presenterades på höstmötet (2005). Då ansåg mötet att de 
behövde utvecklas och därför bordlades de tills man på vårmötet antog den nya moderniserade 
versionen.”  
 
Flertalet svarspersoner berättade att verksamhetsidén har utvecklats av en stadgegrupp på tre 
personer. De flesta hade dock svårt att uttala sig om hur detta arbete gått till eftersom ingen av 
respondenterna varit med i denna grupp. 
 
En av respondenterna ansåg att verksamhetsidén ständigt förändras. ”Alla kommittéer är 
under ständig omvandling kan man säga och man hittar på nya grejer”. Vidare tror 
svarspersonen att verksamhetsidén utvecklats under årens lopp samt att en ständig utveckling 
och anpassning sker. ”Från det att det klippts upp några fält för att rulla lite boll har det växt 
fram tävlingar etcetera”. 
 
Tre respondenter förklarade att dagens verksamhetsidé och de stadgar som nyligen antagits 
innebär att verksamhetsidén är reviderad,  men om den är utvärderad hade de ingen vetskap 
om. En av dem menade att verksamhetsidén utvärderas en gång om året. 
 
Samtliga respondenter ansåg det vara viktigt att en idrottsförening har en verksamhetsidé. 
Främst skälet var att alla i klubben skall arbeta tillsammans och i samma riktning. Vidare 
nämndes att verksamhetsidén sätter ramarna för verksamheten, att det sker en 
vidareutveckling samt att medlemmarna förväntar sig veta vad golfklubben har för idrottslig 
planering och idéer för framtiden. 
 
På frågan hur klubben arbetar/kunde arbeta med att få verksamhetsidén att genomsyra hela 
föreningen ansåg en respondent att den borde marknadsföras bättre. En av de tillfrågade 
nämnde också att det för tydlighetens skull är viktigt att ha en nedskriven verksamhetsidé: 
”annars blir det flummigt. Det kan ju börja med en badmintonklubb och så slutar det med en 
bouleförening”. Vidare nämnde svarspersonen att verksamhetsidén anger vad man jobbar 
efter och hjälper organisationsmedlemmarna att inte ta förhastade beslut. Med långa 
verksamhetsmål och långsiktigt planering har föreningen något att sträva efter och kan hålla 
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sig till en röd tråd. Ett problem som nämns är svårigheter att få ideellt anställda människor att 
arbeta utifrån verksamhetsidén – ”då kan planeringen gå i spillror” avslutade en av 
respondenterna.  

4.1.3 Intervjuresultat om begreppet mål 
 
Beträffande mål framkom många synpunkter, bland annat: ”det finns en del olika mål”, ”det 
finns slutmål och delmål”, ”man vill uppnå något kortsiktigt eller långsiktigt” och ”dit skall vi 
nå med vår verksamhet”.  
 
En respondent definierade mål som ”kortsiktiga tidsbestämda åtgärder i strävan mot visionen” 
medan en annan menade att ”mål är någonting man skall åstadkomma som är klart mätbart 
och antingen mäts i siffror eller i prestation”. Samtidigt nämdes att mål skall vara uppnåbara 
och realistiska.  
 
En respondent diskuterade i ett tidigt skede av intervjun vilken funktion mål uppfyller och 
nämnde att:  
 
”har man ingen vision så kan man inte ha riktiga mål som man strävar åt att dra hela verksamheten åt 
ett håll. Målen är viktiga eftersom de är ett styrmedel samtidigt som det är ett kvitto på om man gör 
rätt saker.”  
 
Vidare menade många av respondenterna att målens funktion är att de styr verksamheten, 
pekar på vad som är viktigt och att det utan mål blir slentrian i verksamheten. En respondent 
var extra noga med att poängtera att ”eftersom golfklubben är en ideell förening måste man 
vara realistisk och inte sätta för kortsiktiga eller höga mål eftersom arbetet är grundat på 
idealism”.  
 
Det framkom många olika förklaringar på klubbens mål. Bland annat menade en respondent 
att varje kommitté har egna mål medan klubben enbart har ekonomiska mål. En annan ansåg 
att klubbens mål är ”att försöka hitta en nivå så att vi har lagom många medlemmar så det inte 
förekommer trängsel, att det inte är för dyrt och att skötseln av detta område är bra så vi inte 
blir utkastade”. Samme respondent menade att målet är det som står i visionen – ”att vi skall 
bli en kanonfin familjeklubb”. En tredje respondent nämnde att målet är bra greener, nöjda 
medlemmar, att ha golfen som en rekreation och tävlingsplattform samt ha roligt och må bra 
tillsammans.  
 
Tre av sex respondenter kände inte till alternativt kunde inte berätta, om golfklubbens mål. En 
av dem uttryckte att ”föreningens mål vet jag inte om och kan därför inte berätta om dem 
eftersom klubben inte har några klart uppsatta mål”.  
 
En respondent ansåg att hela föreningens mål borde vara tydligare: ”om inte klubben som 
helhet kan bestämma de stora målen blir det lätt konflikt gällande resursfördelning, 
pengafördelning och allting som behöver göras.” Detta resonemang stöddes av en annan 
respondent som menade att klubbens målsättningsarbete inte är tillräckligt bra.  
 
En respondent menade att skillnaden mellan föreningens vision och mål är ”lite hårfint” och 
att detta behöver utvecklas för att skapa tydlighet i verksamheten.  
 
De flesta respondenter menade att det inte finns några nedskrivna och dokumenterade mål i 
verksamheten. Några spekulerade utifrån stadgarna och nämnde att de kan ses som mål 
medan en annan nämnde att visionen är klubbens målsättning.  
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En respondent nämnde att det både finns och inte finns några dokumenterade/nedskrivna mål i 
verksamheten: 
 
”Det finns säkerligen budgetmål, exempelvis att man budgeterar med 1,8 miljoner i greenfeeintäkter, 
men det är bara en gissning. Det borde också finnas en mållista för klubben men den visar sig inte 
speciellt bra.”  
 
Utöver detta vill svarspersonen inte kommentera föreningens mål eftersom han själv har klart 
för sig vad han skall göra. En respondent förklarade att det enda målet som är nedskrivet och 
dokumenterat i verksamheten är att 20 % av klubbens medlemmar skall bestå av juniorer. En 
annan ansåg att klubbens mål är att: ”det skall vara så bra som möjligt utifrån de 
förutsättningar som finns” och poängterade också att klubben har en del orealistiska mål: ”Vi 
skall ha Sveriges bästa greener vilket inte är objektivt utan nästan omöjligt att uppnå om man 
inte anställer 70 man till och drar ner medlemsantalet till 200 stycken.” 
 
På frågan ifall det finns några dokumenterade eller nedskrivna mål i verksamheten menade en 
respondent att ”det enda som finns är föreningens vision”. Samtidigt hävdade samma 
respondent att målen är klart preciserade och används i så gott som allt arbete och fortsatte: 
”den systematiska uppföljningen och utvärderingen visar sig i form av verksamhetsplanerna 
och verksamhetsberättelserna – som inte godkänns ifall de inte stämmer överens med 
visionen”. 
 
Överlag hade respondenterna svårt att förklara hur den systematiska uppföljningen och 
utvärderingen av klubbens mål går till. Det som nämndes (av ett fåtal personer) var  
avrapporteringar till styrelsen, utvärdering under ”kick-offen”  samt att föreningsledningen 
funderat på enkäter riktade mot medlemmarna. 
 
En svarsperson nämnde att målen har utvecklats och utformats av en stadgegrupp på tre 
personer och att målen är utvecklade utifrån visionen. Vidare menade respondenten att målen 
blivit mer detaljerade:  
 
”I de gamla stadgarna var det inte så detaljerat, exempelvis pratade man inte om etnisk bakgrund i de 
gamla stadgarna. Vi säger ju inte nej till någon medlem bara för den är mörkhyad. Men det är ju lite 
grann omvärlden som styr, är det inga färgade människor som ansöker om medlemskap så blir det ju 
inte så heller. Vi går inte aktivt ut och söker vissa människor.” 
 
Samtliga svarspersoner ansåg att det är viktigt att en idrottsförening har mål. Åsikter som 
framkom var bland annat att målen styr det kortsiktiga arbetet, att de beskriver vad klubben 
skall åstadkomma ”så man inte flaxar fram och tillbaka”, att man har något att sträva mot 
samt att det har att göra med fördelning av pengar, resurser, framtidsplaner och vilken typ av 
verksamhet man vill ha. En annan svarsperson önskade att golfklubbens målsättningsarbete 
skall bli bättre och tydligare medan en av de tillfrågade var noggrann med att poängtera vikten 
av välformulerade mål och menade att en verksamhet utan mål kan bli: ”Jaha, vad skall vi 
hitta på idag? Och kanske något annat imorgon?”  
 
En svarsperson ansåg att en idrottsförening skall ha mål eftersom många människor är 
inblandade i verksamheten. Otydliga mål innebär svårigheter med att styra verksamheten, 
detta tycks vara extra viktigt för en större klubb:  
 
”Sen om man är en bouleförening på sju stycken anser jag att det är överdrivet att sätta upp 
verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och vision. Men en klubb som vi är med mer än 1400 
medlemmar är det oerhört viktigt.” 
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4.1.4 Intervjuresultat för begreppet implementering 
 
En respondent ansåg att visionen skall utformats av medlemmarna eftersom de äger klubben: 
”det är deras vilja som skall styra”. De flesta respondenter var annars överens om att det är 
styrelsen och/eller ledningen uppgift att utforma begreppen vision, verksamhetsidé och mål. 
De poängterade också vikten av att visionen skall vara förankrad bland medlemmarna.  
 
En respondent menade att utformningen av begreppen vision, verksamhetsidé och mål till 
stora delar är beroende av vem som sitter i styrelsen: ”Vad det sitter för folk där tror jag 
speglar vad det finns för idéer och visioner för föreningen”. En annan svarsperson ansåg att 
det är nivåskillnad på begreppen vision, verksamhetsidé och mål. Visionen kommer överst, 
därefter verksamhetsidé och sist mål. Svarspersonen menade att styrelsen kommer med 
förslag om vision - därefter är det ägarna, det vill säga medlemmarna, som accepterar 
förslaget. Målen och delmålen utvecklas i kommittéerna och accepteras av styrelsen medan 
verksamhetsidén utformas av styrelsen.  
 
För att begreppen skall genomsyra verksamheten ansåg en respondent att den dagliga 
verksamheten, med att träffa andra golfspelare och ha en positiv inställning till dem, är 
grunden för att medlemmarna skall dra åt samma håll. Samtidigt framhöll respondenten vikten 
av att marknadsföra de ovannämnda begreppen - såväl inom som utanför klubben. En annan 
respondent menade att ”kick-off träffarna” spelar en avgörande roll för att begreppen skall 
genomsyra verksamheten:  ”Där går man igenom aktuella saker, reviderar och sätter delmål”.  
 
Efter en stunds tvekan menade en av de tillfrågade att ” det fungerar bra som det är och det 
hänger mycket på vad det är för folk i toppen. Vi har vår tidning som når ut till medlemmarna 
och sen hemsidan och allt sådant”. Samtidigt ansåg respondenten att man inte skall ”lägga för 
mycket krut på begreppen när de väl är utformade”.   
 
En svarsperson ansåg att begreppen genomsyrar verksamheten eftersom styrelsen består av 
representanter från i stort sett varje kommitté och föreningen kan därför tillgodose (ta hänsyn 
till) allas önskemål. Avgår en styrelserepresentant skall påfyllnaden av tomrummet ske från 
den medlemskategori som personen representerade.  
 
En respondent menade att föreningen skall granska och utveckla den nuvarande visionen och 
därefter offentliggöra den. Svarspersonen spekulerade i att visionen exempelvis kan 
synliggöras på hemsidan, placeras på väggen i klubbrummet och receptionen eller åtminstone 
finnas tillgänglig i någon pärm i medlemsrummet: ”Idag är till exempel visionen svårhittbar 
eftersom den tillkom innan den datoriserade världen, samtidigt finns den säkerligen inscannad 
i någon pdf-fil någonstans.” Svarspersonen menade dock att det viktigaste är att styrelsen och 
de olika kommittéerna ställer upp och vill jobba utifrån begreppen. En annan respondent 
ansåg att klubbens medlemmar bör vara aktivare och att ”tillsvidare lever vi efter den skrivna 
visionen som finns”. 
 
Hur det konkreta arbetet med implementeringen går till tycktes vara en svår fråga. En 
respondent menade att en arbetsgrupp utformar begreppen, en annan nämnde att begreppen 
diskuteras på ”Kick-off” träffarna medan en tredje inte tycktes förstå vitsen med att utvärdera: 
”har man väl satt det på plats skall man inte lägga för mycket tid på det”. En respondent 
förklarade att klubbens verksamhetsplaner nästan kan översättas till mål ”Kanske skulle man 
ha brutit ned dessa planer i detaljmål till en samlad bild för klubben som helhet?”  
 
En av de tillfrågade trodde att klubben först bestämmer sig för att jobba utifrån begreppen och 
att varje kommitté efter hand funderar och kommer med utvecklingsförslag till styrelsen. 
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Förmodligen anordnas sedan ett separat styrelsemöte där man går igenom arbetet och ”skissar 
på något”. Samtidigt ansåg respondenten att begreppen skall utformas i de olika 
kommittéerna, att visionen borde publiceras på hemsidan och att utformningen av 
strategibegreppen skall börja med en prioritering över vad som skall göras med hänsyn till 
tidsaspekter samt ekonomiska och personella resurser. En av de tillfrågade menade att 
visionen och stadgarna revideras med jämna mellanrum. Hur det konkreta arbetet fungerar 
gick dock inte att utröna ur respondentens svar. 
  
En respondent menade att klubbens vision, verksamhetsidé och mål borde synas i 
verksamheten på ett tydligare sätt - främst genom anställda och de som besöker klubben 
dagligen. Två av respondenterna menade att klubben jobbar på ett fullt godtagbart sätt med 
begreppen. Bland annat framkom åsikter som att föreningen i dagsläget arbetar med extra 
fokus på klubben, medlemmarna, klubbkänslan och visionen samt att begreppen småningom 
kommer att engagera fler människor: 
 
 ”Det finns bara en sak att göra för styrelse och funktionärer och det är att snacka om det och ta upp 
det vid mötena för att folk skall ha synpunkter på det. Det finns ett stort antal medlemmar som inte har 
en suck om varken stadgar, visioner eller något annat. Man kan ju bara leda folk till vattnet, dricka får 
de göra själva” 
 
En respondent menade att klubbens verksamhet behöver bli tydligare och att styrelsen, 
anställda, medlemmar och de olika kommittéerna känner till föreningens strategier: ”det är 
mer klyschor än konkreta styrmedel” hävdade den tillfrågade. Detta påstående fick inte stöd 
av en svarsperson som ansåg att begreppen inte behövde tydliggöras mer eftersom ”de som är 
intresserade skaffar sig informationen och de andra bryr sig inte ett dugg om det”. 
Respondenten menade att ett problem i informationssamhället är att människor tar del av 
mycket information vilket leder till att de tar till sig det viktigaste: ”folk söker den 
information de är intresserade av och då gäller det att se till att den är tillgänglig”.  
 
En respondent ansåg att missnöjet mot klubben många gånger är för stort bland 
medlemmarna: 
 
”I en förening med frivilligt medlemskap behöver det vara ödmjukt och högt i tak på diskussionerna.  
På höst-, vår-, och medlemsmötena kan det gå väldigt höga vågor emellan åt eftersom varje individ har 
en viss andel gnäll inom sig. Och har man inget yttre att gnälla på vänder man sig inåt och tittar med 
gnällande ögon på verksamheten vilket oftast är smådetaljer om man granskar protokollen”.   
 
Samtidigt tror samma respondent att ett förtydligande av begreppen kunde innebära mindre 
diskussioner på mötena. I höstas (2005) infördes en ”samordnare” dit medlemmar kan vända 
sig med såväl positiv som negativ kritik vilken sedan förmedlas vidare till styrelsen. Den 
tillfrågade anser att detta har fungerat väldigt bra. 
 
Ingen av respondenterna såg några farhågor eller problem med att införa begreppen i 
verksamheten, det rådde dock delade meningar om vikten av begreppen. Hälften av 
respondenterna ansåg att föreningen arbetar bra med begreppen medan resterande ansåg att   
begreppen behöver tydliggöras och utvecklas. En av respondenterna menade exempelvis att 
”dessa begrepp behöver utvecklas mycket och framförallt då målsättningsarbetet för hela 
klubben”. En annan av de tillfrågade var av den bestämde åsikten att: ”det är snarare ett måste 
att införa de här begreppen i verksamheten” och främsta orsaken angavs vara en tydlighet mot 
sponsorerna. 
 
En respondent trodde inte att det skulle vålla några större problem ifall klubben införde 
tydligare vision, verksamhetsidé och mål: 
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”Jag tror att medlemmarna inser att man måste driva en sådan här verksamheten som vi har med en 
omslutning på 10,5 miljoner på ett affärsbaserat sätt. Då behöver man jobba med visioner och 
verksamhetsidéer på samma sätt som man gör med den ekonomiska delen med auktoriserade revisorer. 
Detta för med sig att det måste finnas klara definitioner på vad man gör och hur det skall göras.”  
 
Det rådde delade meningar om hur klubben kommer att arbeta med begreppen i framtiden. 
Några respondenter spekulerade i att begreppen kommer att utvecklas och bli tydligare. Andra 
svarspersoner trodde inte på någon större skillnad i framtiden jämfört med idag. En av dem 
menade exempelvis att ”alla golfklubbar med en hyfsad omsättning kommer jobba ungefär 
som vi gör i framtiden”. Någon annan påstod att utvecklingen beror på hur pass aktiv 
styrelsen är. 
 
En svarsperson framförde klagomål över att klubbens medlemmar inte är tillräckligt 
engagerade utan nöjer sig med att spela golf: ”de kommer hit ut och spelar sin golf och är då 
greenerna bra och det är vackert väder är allt bra”. En annan respondent menade att begreppen 
är allmänt vedertagna och att ”det skall till något väldigt udda om de ändras". Samma person 
ansåg att klubben tydligare kunde profilera sig som en familjeklubb med motiveringen att 
”medlemmarna kommer att vara villiga att betala en högre medlemsavgift om de på så sätt 
blir färre medlemmar och får en större tillgänglighet till speltider”. 
 

4.2 Fotbollsföreningen 
 
Den utvalda föreningen grundades 1919 medan fotbollssektionen bildades 1935. 
Fotbollssektionens har ungefär 500 aktiva spelare (cirka 400 aktiva ungdomar och omkring 80 
ledare). Klubbens representationslag spelar i det finländska seriesystemet. 
Fotbollsföreningens omsättning år 2006 är drygt en miljon euro. Förutom avlönade tränare 
och fotbollsspelare (varav några fulltidsproffs), har man fyra heltidsanställda personer på 
klubbens kansli. Nedan följer en sammanställning av intervjuer från föreningens klubbchef, 
ordförande, konsulent, herrlagstränare samt två spelare från representationslaget (varav den 
ene även är sportchef på distriktets fotbollförbund).  
 
Före genomförande av intervjuer samlade och sökte vi information och material om 
föreningen. Informationen som hittades, främst på klubbens hemsida och på föreningens 
kansli (årsredovisningar, informationsblad med mera)  var följande: 
 
Vision 
 
Ingen information. 
 
Verksamhetsidé 
 
”Syftet med … verksamhet är att erbjuda fotboll som en positiv socialt fostrande och 
individuellt utvecklande fritidssysselsättning för landskapets ungdomar. Föreningens lag skall 
spela en underhållande och positiv fotboll både på ungdoms- som elitnivå” 
 
Ungdomsfotbollens mål 
 
Distriktets största och bästa ungdomsklubb i åldern 5-18 år 
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Herrlagets och organisationens mål 
 
Etablera sig i mitten av ligan, det vill säga platserna 6-9 
Komplettera truppen med 4-5 erfarna kvalitetsspelare  
Bibehålla truppstorlek cirka 23 spelare vilket leder till ännu hårdare konkurrens om platserna 
Öka träningsmängden och införa förmiddagsträningar 
Behöver öka intäkterna med 30 procent  
Förbättra resorna vid bortamatcher 
Förbättra de ekonomiska ersättningarna 
 

4.2.1 Intervjuresultat om begreppet vision 
 
En definition som framkom av begreppet vision var: ”en framtidsbild som anger vart företaget 
strävar, vad man vill med sin karriär och så vidare. Det är vilka mål man har med det man 
gör”. En annan förklaring var: ”att titta framåt, att ha en målsättning samt att analysera vad 
som kommer att hända inom ett eller flera år framöver - både positiva som negativa saker”.  
 
En respondent menade att visioner handlar om att se några år fram i tiden och beskrev vision 
som en önskesituation som föreningen vill uppnå inom några år. Vidare menade han att: 
”visionen behöver inte vara väldigt tydlig eller specificerad utan istället ange riktningen”. En 
annan svarsperson menade att visionen skall vara långsiktig och svår att nå samt att 
målsättningarna skall vara riktade mot den. 
 
En av de tillfrågade förklarade begreppet vision som : 
 
”Något som ligger långt framme i drömmarna och som man strävar emot. Inget man nödvändigtvis 
måste uppnå, men något som ligger och hägrar och är det yttersta av alla yttersta mål man har med sin 
verksamhet. En framtida tänkbar bild av var man vill hamna helt enkelt.” 
 
Alla respondenter ansåg att visioner uppfyller en viktig funktion och det framkom flertalet 
åsikter om varför en verksamhet bör ha visioner. Bland annat menade respondenterna att 
visionen anger hur framtiden skall se ut, vad klubben strävar efter, hjälper organisationen att 
ständigt utvecklas, anger en eftersträvad position samt fungerar som en långsiktig planering 
och därmed även styr den kortsiktiga planeringen. Vidare menade en av de tillfrågade att ifall 
föreningen har en konkret drömbild man arbetar efter och hela tiden vill utvecklas emot 
skapas en tydlighet och ett framåtsträvande som genomsyrar hela verksamheten. 
 
En respondenten berättade hur utvecklandet av föreningens vision tog sin start när föreningen 
i början av 90-talet bestämde sig för att bygga upp ungdomsfotbollen. Då konstaterades att 
herrlaget spelade på en för låg nivå i jämförelse med de kvalitéer som klubbens ungdomar 
hade. Föreningen hamnade i en situation där ungdomarna flyttade till andra föreningar för att 
spela fotboll och gå på idrottsgymnasier på andra orter. Då uppkom visionen om att skapa ett 
intressant herrlag som spelade på en så pass hög nivå att ungdomarna ville stanna inom 
föreningen. Tack vare de senaste årens stora utveckling och att representationslaget nått en 
högre nivå än de flesta förutspått, menar respondenten att ledningen nu måste sätta sig ner och 
diskutera vad man vill sträva efter i framtiden. 
 
En av respondenterna menade att föreningens vision är hålla kvar representationslaget på den 
nivå det befinner sig idag, utveckla allt runtomkring verksamheten samt ständigt utveckla 
ungdomssidan. Vidare skall föreningen fortsätta utvecklandet av ledare samt producera 
spelare som kan slå sig in i a-laget. En annan av de tillfrågade ansåg att föreningens vision är 
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att representationslaget skall hålla sig kvar på den nivå de befinner sig idag och stabilisera sig 
som ett mittenlag i serien. Medan en tredje menade att visionen inom föreningen är aningen 
tudelad i och med att man bedriver en verksamhet dels riktad mot ungdomar och dels riktad 
mot ett elitlag. På ungdomssidan skall föreningen erbjuda möjlighet för ungdomar att utöva 
fotboll samt skapa förutsättningar för dessa att nå eliten. För elitlaget är den generella 
visionen att ha ett lag på elitnivå.  
 
En svarsperson visste inte vad föreningen har för vision och kunde därför inte kommentera 
den: ”svårt att ha synpunkter på något som inte finns”. En av respondenterna ansåg sig inte 
vara rätt person att beskriva föreningens vision eftersom han inte varit med och upprättat den: 
”det är styrelsen som gjort det.” Han vill hellre diskutera de visioner som han själv är ansvarig 
över: ”Inom den gruppen har vi våra egna – främst mål och delmål.”   
 
En respondent menade att eftersom avancemanget till landets högsta liga har gått så fort, har 
föreningen inte utarbetat någon vision.  
 
En av de tillfrågade ansåg att visionen är dokumenterad eftersom den är uttalad inför 
spelartruppen av styrelsen samt dokumenterats i tidningar. En annan respondent menade att 
visionen är nedskriven ”till vissa delar” och en tredje bad intervjuaren kontakta ordföranden 
eller klubbdirektören med motiveringen att det är ”de som styr föreningen”. 
 
Enligt en av respondenterna är det inte bara inom idrottsföreningar man bör ha visioner, det 
skall man även ha som privatperson, inom familjer, inom föreningar, inom organisationer och 
så vidare. Det benämns som ”100 procent viktigt”. Trots detta resonemang existerar ingen 
nedskriven och/eller dokumenterad vision inom föreningen. 
 
En av respondenterna menade att föreningens vision utarbetas av styrelsen i samspråk med 
klubbdirektören, en annan menade att den är utarbetad av styrelsen i samarbete med tränarna 
medan en tredje inte kunde svara på frågan.  
 
En respondent menade att visionen inte är riktad till någon speciell grupp eller person. En 
annan påstod att visionen vänder sig mot spelarna, tränarna, de som värvar spelare samt de 
som är ekonomiskt ansvariga. Vidare baserar den sig på vad laget presterade året innan, vilka 
spelare som tillkommit och vilka som fallit bort. Dessa påståenden fick inte medhåll av en av 
de tillfrågade som menade att visionen vänder sig mot ungdomarna och herrlaget. 
 
En respondent menade att ”inte under den tid jag arbetat är” har det skett någon systematisk 
uppföljning av visionen. Han tror dock att uppföljning och utvärdering sker på 
styrelsemötena. Detta stöds av en annan svarsperson som menar att han inte varit med om  
någon uppföljning av visionen. Förklaringen angavs vara att säsongen nyss startat och att 
klubben ännu inte hunnit med någon uppföljning. En av respondenterna menade dock att 
utveckling och utvärdering av visionen sker kontinuerligt och föreningen vill ständigt bli 
bättre. Man fastställer inte en vision och arbetar därefter i fem år, utan uppgraderar och strävar 
efter att finna nya möjligheter inför framtiden varje månad. 
 
De som var medvetna om, eller trodde sig vara medvetna om, föreningens vision var överlag 
positivt inställda. ”Den är realistisk och bra”, ”den är realistiskt men vi måste ändå prestera 
bra för att nå upp till den”, ”i det stora hela är den bra” och ”visionen är en rimlig 
målsättning” var några förklaringar. En av respondenterna menade att utformandet av 
föreningens visioner går åt rätt håll och när det ställs höga krav på representationslaget bör 
även organisationens kvalité höjas. Samtidigt tillades att: ”detta är en långsiktig process som 
inte går över en natt”.  
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En respondent menade att arbetet med visioner kan skilja sig från förening till förening. 
Avgörande är framför allt föreningens storlek och geografiska placering. Exempelvis trodde 
han att mindre föreningar på landsbygden har visioner såsom att ”sysselsätta barn och 
ungdomar” medan större klubbar främst fokuserar på det resultatmässiga. Detta fick stöd av 
en annan respondent som ansåg att det är viktigt med visioner i alla föreningar och 
organisationer. För en icke elitförening tror han att visionen exempelvis kan vara att öka 
spelarantalet eller ha roligt. I elitklubbar är resultatfokusen mycket mera påtaglig.  
 
En svarsperson menade att det är viktigt för alla organisationer som vill utvecklas att ha 
visioner. Om man däremot bara vill upprätthålla någon form av verksamhet så fungerar det 
troligtvis bra även utan visioner. En annan åsikt som framkom var att varje privatperson, 
idrottsförening, företag och organisation skall ha en vision eller åtminstone något man 
drömmer om.  
 
En av respondenterna har svårt att tänka sig att en förening kan arbeta seriöst utan en vision:  
”man måste veta vart man vill med sin verksamhet”. Detta anses extra viktigt för elitklubbar.  
 
En intervjuperson poängterade vikten av att alla inom organisationen bör vara väl medvetna 
och bekanta med visionen. Vidare ansåg han att föreningens vision är välförankrad, eftersom 
hela spelartruppen har godkänt den. Detta stöddes inte av några andra respondenter som inte 
kände till visionen. 
 
En av de tillfrågade menade att föreningen har ett litet upptagningsområde (begränsat antal 
människor) där många av dagens ledare och/eller föräldrar till fotbollsutövande barn varit 
aktiva inom föreningen under flertalet år. Därför trodde respondenten att de flesta vet vad 
klubben strävar efter och har för vision. Å andra sidan menade han att det säkert finns 
önskemål om bättre information: ”men så är det överallt”.  
 

4.2.2 Intervjuresultat om begreppet verksamhetsidé 
 
Efter en stunds funderande definierade en respondent begreppet verksamhetsidé som: ”hur 
man praktiskt bedriver verksamheten”. Vidare menade han att verksamhetsidén främst är 
sammankopplad med personalfrågor. Av en annan svarsperson var det svårt att utläsa ett 
tydligt svar medan en tredje respondent valde att beskriva sin före detta arbetsplats affärsidé 
 
En av de tillfrågade gav en längre definition på verksamhetsidé: ”en beskrivning av 
verksamheten på ett lockande sätt som visar vilken typ av verksamhet man bedriver, på vilket 
sätt och varför. Men även hur man tar sina steg mot målen och visionen.” Vidare menade han 
att verksamhetsidé handlar om på vilket sätt och med vad man skall arbeta. Inom fotobollen 
kan en verksamhetsidé exempelvis innehålla uttryck som ”locka spelare”, ”locka sponsorer”, 
”ha en attraktiv förening” och liknande. 
 
En av de tillfrågade definierade verksamhetsidé som ”ett sätt att jobba” och menade att vision 
och verksamhetsidé går in i varandra. Det som skiljer dem åt är att verksamhetsidén är mera 
kortsiktig. Annars är det en process där endast tidsaspekten är olika. Avslutningsvis menade 
en annan respondent att verksamhetsidé handlar om ”på vilket sätt man driver sitt företag och 
på vilket sätt organisationen skall göra vinst”.  
 
Alla respondenter ansåg att en verksamhetsidé uppfyller en viktigt funktion. Bland annat 
framkom att: ”den bestämmer en riktlinje som verksamheten måste anpassa sig efter” och att: 

 57



”den skall vara medlet för att nå de mål och visioner man utformat, det är därför viktigt att 
verksamhetsidén rimmar väl med det man tänkt uppnå”. En annan svarsperson menade att 
verksamhetsidén skapar en tydlig linje och röd tråd i föreningens arbete: ”man strävar framåt i 
verksamheten och vill utvecklas”. 
 
En av de tillfrågade menade att främsta skälet till utformandet av en verksamhetsidé är att det 
finns ledare med olika åsikter. Organisationens tränare bör därför ha en strukturerad 
verksamhetsidé: ”så att alla arbetar mot samma mål”. En annan menade att syftet med en 
affärsidé/verksamhetsidé bör vara att sysselsätta de anställda. 
 
En annan respondent menade att verksamhetsidén hjälper en organisation att nå dess 
målsättningar, samt skapar ha en röd tråd i verksamheten. En annan av de tillfrågade angav att 
det främsta skälet till att man har en verksamhetsidé är ifall någon inom föreningen avgår eller 
råkar ut för ett olycksfall: ”då är det lättare för den nytillträdde att fortsätta på en gemensamt 
uppbyggd linje”. 
 
En av respondenterna har aldrig tänkt på, eller varit medveten om, föreningens 
verksamhetsidé. Så vitt han vet existerar inte någon verksamhetsidé inom föreningen. 
Svarspersonen anser dock att verksamhetsidén borde vara nedskriven, framför allt i takt med 
att klubben växer och omsättningen ökar. Samtidigt konstaterar han att klubben hittills klarat 
sig utan någon verksamhetsidé och att det knappast är något man ”står och faller med”. Efter 
en stunds funderande slog han fast att föreningens verksamhetsidé troligen går ut på att 
producera duktiga spelare till den nivå herrlaget befinner sig.  
 
En av respondenterna kunde inte svara på frågan om föreningens verksamhetsidé och 
hänvisade till klubbdirektören eller ordföranden. Han anser dock att föreningens 
verksamhetsidé borde vara att tillhandahålla en rolig, sevärd och bra fotboll samt att ständigt 
eftersträva att klara sig med allt mindre sponsorpengar.  
 
En svarsperson kunde inte beskriva föreningens verksamhetsidé eftersom han aldrig läst eller 
på något annat sätt tagit del av den. vidare ansåg att föreningen har misslyckats i utformandet 
av verksamhetsidé. Å andra sidan har han läst riktlinjer för hur barn- och ungdomsfotbollen 
skall bedrivas inom föreningen, hur ledare och spelarutvecklingen skall gå till: ”detta är i 
varje fall är någon form av verksamhetsplan eller åtminstone utvecklingsplan”. 
 
En respondent hade aldrig tänkt igenom verksamhetsidén men menade att den handlar om att 
klara sig ekonomiskt och att helst få ett överskott. Vidare ansåg svarspersonen att affärsidén 
måste vara att få in mera intäkter när den nya arenan (läktaren) står klar sommaren 2006 samt 
att eventuellt investera i nya spelare. Samma respondent plockar efter ett tag upp föreningens 
nedskrivna verksamhetsidé:   
 
”Syftet med …(föreningens namn)… verksamhet är att erbjuda fotboll som en positiv socialt fostrande 
och individuellt utvecklande fritidssysselsättning för landskapets ungdomar. Föreningens lag skall 
spela en underhållande och positiv fotboll både på ungdoms- som elitnivå” 
 
En av de tillfrågade hänvisade omgående till föreningens nedskrivna verksamhetsidé och 
menade att en dokumenterad verksamhetsidé innebär en tydlighet vilket ansågs extra viktigt 
ifall föreningen befinner sig på en hög nivå. 
 
Endast två respondenter kunde svara på vem som utformat klubbens verksamhetsidé. En av 
dem menade att: ”den är utarbetad av ordföranden och godkänd av styrelsen” samtidigt som 
en den andra påstod att: ”det är styrelsen som tagit fram den”.  
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En av svarspersonerna menade att verksamhetsidén i förlängningen skall gynna herrlaget - 
men i grunden är riktad mot juniorverksamheten. Vidare ansåg han att sportchefen lyckats bra 
med att förankra verksamhetsidén: ”i och med anställningen av en ny sportchef så är 
verksamhetsidén säkert dokumenterad. Alla vet hur det skall gå till nu”. 
 
En av respondenten menade att verksamhetsidén har utvecklats efter hand och att det 
möjligtvis har tagit lite längre tid än önskat att få den att genomsyra hela verksamheten. Det är 
främst de senaste åren som bitarna fallit på plats och föreningen fått det gensvar man ville ha. 
I dagsläget anses klubben vara förankrad i hela landskapet. 
 
En respondent ansåg att föreningen arbetar utifrån verksamhetsidén, men påpekade att den 
inte skall tas ordagrant, utan mera fungera som en slags riktlinje. En annan respondent visade 
inget större intresse för verksamhetsidén: ” Jag är anställd och har fått mina direktiv. Dessa 
direktiv har jag klart för mig. Med det som är utanför mitt område kan jag inte lägga för 
mycket energi på.” 
 
Beträffande utvärdering framkom flertalet svar. Några av respondenterna var inte medvetna 
om att det existerade någon utvärdering och uppföljning. En svarsperson påstod, till skillnad 
från de ovannämnda, att verksamhetsidén utvärderas varje år och ibland oftare. En av de 
tillfrågade menade att verksamhetsidén: ”utvärderas varje år men har inte ändrats de senaste 
fem åren”. 
 
De flesta var överens om att en förening bör ha en verksamhetsidé – detta skilde sig dock från 
förening till förening. En av respondenterna menade att: ”detta arbete är extra viktigt i en 
elitförening jämfört med exempelvis en breddförning” vilket fick stöd av två andra 
svarspersoner. 
 

4.2.3 Intervjuresultat om begreppet mål 
 
En respondent definierade mål som ”något man strävar efter att komma till”. Målet ses som 
en slutpunkt och när man väl nått fram formuleras nya mål. En annan av de tillfrågade 
menade att mål och vision är mycket lika. Han ansåg att mål ofta är någonting personligt som 
man vill uppnå och att det kan finnas såväl kortsiktiga som långsiktiga mål. De kortsiktiga 
handlar om vad man vill uträtta de närmsta veckorna eller i nästa match medan de långsiktiga 
kan ligga flera år fram i tiden. 
 
En av svarspersonerna förklarade mål som ”det man bestämmer sig för att göra”. Han 
förklarar: 
 
”Ett exempel är ifall en person bestämmer sig för att löpa 10 kilometer, då har han eller hon satt upp 
ett mål. Jag tror det är det är mycket sällan man går ut och springer och bara yrar på -  utan man har ett 
mål” 
 
En av respondenterna förklarade mål som en etapp under vision: ”det är en framtidsbild där 
man vill hamna och ditt man vill nå”. Han menade att mål är etappbaserade medan visionen är 
det slutgiltiga ändamålet. Målen kan exempelvis sättas upp per säsong, per treårsperiod eller 
till och med per vecka. Vidare kan de brytas ned i olika delmål för att bli mera konkreta och 
tydliga. 
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En svarsperson menar att mål är vad verksamheten eftersträvar. Vidare handlar mål i första 
hand om att bygga upp en strategi – en handlingsplan för hur man skall nå målen. ”Ifall vårat 
mål i slutändan är att bli ett stabilt lag i serien, måste vi uppnå detta mål via så kallade delmål. 
Dessa delmål skapar arbetsro, inspiration och tydlighet i arbetet”. 
 
En respondent menade att det finns många typer av mål: ”det finns kortsiktiga mål, 
långsiktiga mål, ekonomiska mål och sportsliga mål”. 
 
En respondent framhöll att målens funktion är att de hjälper föreningen att sträva framåt - 
därför är det mycket viktigt att man uppnår sina mål: ”om man aldrig uppnår sina mål 
kommer det ju leda till missnöje och besvikelse inom gruppen”. En respondent menade att: 
”de flesta mentala rådgivarna menar ju att mål uppfyller en funktion” – och det tror även han. 
Han betonade att mål hjälper individen och gruppen att sträva framåt och bli bättre 
 
Mål är ett måste för att utvecklas - både i privatlivet och på arbetsplatsen, menade en 
respondent. Vidare poängterade han vikten av klara av de existerande målen före man 
upprättar nya mål. En annan respondent menade att målen gör verksamheten mera konkret 
och visionen mera realistisk, men att de framförallt bidrar till en ökad motivation samt iver att 
förbättras. 
 
En svarsperson ansåg att om en förening vill framåt, utvecklas och bli bättre så är mål och 
planer på hur man skall förverkliga målen ett måste. De anger riktlinjer och stärker framförallt 
motivationen samt ger en tydlighet i verksamheten. En av respondenterna menade att 
föreningens mål är att etablera sig i den serie representationslaget tillhör, behålla och helst 
höja den goda standard som finns på juniorsidan samt öka föreningens intäkter. Utöver 
föreningens gemensamma mål utformar alla lag egna mål som stannar inom gruppen. 
 
En svarsperson menade att föreningens mål är desamma som föreningens vision - det vill säga 
att stabilisera sig som ett mittenlag i serien. En annan respondent kan inte uttala sig om 
föreningens mål förutom att herrlaget skall sluta på en sjätte till nionde placering i tabellen 
samt att föreningen skall fostra spelare till a-laget: ”mer än så vet jag inte”. En av de 
tillfrågade förklarar att föreningens mål inför säsongen 2006 är att etablera sig i mitten av den 
serie klubben tillhör, placeringsmässigt innebär detta sjätte till nionde plats av totalt 13 lag. 
Vidare skulle truppen kompletteras med 4-5 kvalitetsspelare, öka träningsmängden för både a-
lag och ungdomslag, förbättra resorna till bortamatcherna samt förbättra ekonomin.  
Organisationens mål tycks vara enkla att utforma: ”Målsättningar är ju enkla, det är ju sånt 
som man sätter för ett år och sedan har diskussion om en gång i året.” 
 
En respondent menade att klubbens mål är att erbjuda fotboll till ungdomar, ha ett elitlag, vara 
förankrat i landskapet, att herrlaget skall placera sig på sjätte till nionde plats i tabellen samt 
ha en stabil ekonomi. Dessa mål upprättas årsvis. En av respondenterna vill inte diskutera 
föreningens övergripande mål men nämnde att herrlagets mål på två års sikt är att bli ett 
stabilt lag i den serie klubben tillhör idag - därefter vill föreningen tampas om platserna ett till 
tre. 
 
Klubbens mål har utvecklats och förändrats varje år - främst på grund av att laget klättrat 
högre upp i seriesystemet menade en respondent. Målen är utvecklade av styrelse, spelare och 
tränare tillsammans. Vid utformandet har hänsyn tagits till spelarmaterialet och de 
ekonomiska förutsättningarna. En annan svarsperson menade att de sportsliga målen tas fram 
av styrelsen i samråd med spelare och tränare medan de ekonomiska målen enbart utarbetas 
av styrelsen. Detta fick inte stöd av en av de tillfrågade som menade att ”det är styrelsen som 
utformar målen som spelarna sedan tar del av – främst via media skulle jag säga”. 
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Två respondenter menade att målen är framtagna av styrelsen. Målen har vuxit fram under de 
senaste åren och justerats med jämna mellanrum.  
 
Respondenterna hade olika åsikter angående vem målen är riktade mot. Några menade att de 
riktar sig mot organisationen som helhet, en annan menade att de riktar sig mot anställda inom 
föreningen och två svarsperson ansåg att målen enbart riktar sig mot herrlaget. En respondent 
menade att en del av målen också riktar sig mot ungdomsverksamheten och dess ledare. 
 
Det rådde delade meningar angående ifall målen är nedskrivna eller ej: ”så vitt jag vet är 
målen inte nedskrivna”, ”de är dokumenterade”, ”till viss del i varje fall” och ”jag tror att dom 
är nedskrivna” var några av de svar som framkom. 
 
Några av respondenterna menade att förningens mål är välförankrade medan en annan åsikt 
var att målen inte genomsyrar hela föreningen eller är särskilt välförankrade. 
 
Endast en av respondenterna var negativt inställd till föreningens mål, de övriga ansåg 
exempelvis att målen fungerat som en bra riktlinje de senast åren, att klubben strävar efter att 
uppnå dem och att de är realistiska och bra. 
 
En respondent menade att de fotbollsmässiga målen är ”sunda” medan organisationens mål, 
beträffande en budgetökning, möjligtvis kommer att bli mera problematiska att uppnå. Detta 
fick medhåll från en annan av de tillfrågade som ansåg att målen är ”realistiska och 
någorlunda”. Det problematiska är den ekonomiska biten: ”för att skaffa ytterligare mera 
pengar krävs sponsorer utifrån, vilket i dagsläget är svårt”. 
 
En respondent menade att målen är realistiska i ett kortare perspektiv men att allting kan 
hända i ett längre perspektiv. ”Det händer så mycket i samhället som kan påverka målen. 
Plötsligt kan något stort företag från orten försvinna och du står utan din största sponsor”. Han 
poängterar att det var lättare att utforma långsiktiga mål förut. Då förfogade klubben över 
ungefär samma spelartrupp år efter år och samhället var mera förutsägbart. 
 
Hälften av respondenterna kände inte till någon uppföljning och utvärdering. En av dem ansåg 
att föreningen uttalar ett mål inför varje säsong, därefter spelas säsongen av utan någon 
egentlig uppföljning.  
 
En annan åsikt som framkom var att målen med jämna mellanrum utvärderas inom styrelsen. 
Vidare poängterades att de spelare som med jämna mellanrum tillkommit truppen samt de 
diskussioner som förts är tecken på att målet ständigt kontrolleras. 
 
En respondent ansåg att det är viktigt med mål i alla föreningar. En kompisförenings mål kan 
exempelvis vara att ha roligt medan en elitförning skall prestera: ”målen skall anpassas till 
föreningen”. Detta fick medhåll av en annan svarsperson som ansåg att alla föreningar, 
oavsett nivå och storlek, borde ha någon form av mål och syfte.  
 
En av de tillfrågade jämförde den egna föreningen med en lokal division tre klubb och 
konstaterade att mål troligtvis är viktigare för en förening som befinner sig högre upp i 
seriesystemet. Samtidigt påpekade respondenten att det är extra viktigt för ekonomiskt 
svagare föreningar att ha målsättningar: ”Där det finns pengar har de ju råd att sväva iväg lite. 
Vi måste ju ha det uppstyrt medan de har pengar att fixa sina misstag.”  
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4.2.4 Intervjuresultat för begreppet implementering 
 
En respondent menade att implementering och utformande av vision, verksamhetsidé och mål 
är en uppgift för styrelsen och arbetarna på kansliet. Detta fick till stor del stöd av två 
svarspersoner som menade att implementering och utformning  av ovannämnda begrepp är 
styrelsens huvudsakliga uppgift i en verksamhet. 
 
En respondent menade att alla inom föreningen skall vara delaktiga i 
implementeringsprocessen - i varje fall a-lagsspelarna, ledarna, tränarna och styrelsen. Det 
ytterst ansvaret för en implementering har dock styrelsen. Detta fick stöd av en annan 
svarsperson som ansåg att det i yttersta hand är styrelsen som är ansvarig för verksamheten. 
Samtidigt påpekade han att en förening är en demokratisk verksamhet, där medlemmarna bör 
vara med och få bestämma. Han menade att det inte finns någon anledning att ha visioner, 
verksamhetsidéer och mål ifall medlemmarna inte accepterar och ställer upp på dessa. Därför 
bör givetvis medlemmarna vara med och påverka begreppen så att de förankras inom 
gruppen. 
 
En av de tillfrågade ansåg att implementering och utformande av organisationens vision, 
verksamhetsidé och mål bör vara en gemensam utveckling av de som är med inom 
föreningen: ”Men det är ju styrelsen som sist och slutligen styr upp det – det är ju deras 
uppgift”. 
 
Det framkom många åsikter och förslag på hur begreppen skall genomsyra verksamheten. En 
av de tillfrågade ansåg att media är ett bra instrument för att nå ut med föreningens budskap 
till såväl klubbmedlemmar som utomstående. Här nämns löpsedlar som ett gott exempel: ”Då 
vet ju hela ..(distriktets namn)… om det”.   
 
En svarsperson menade att initiativet att anställa en sportchef är ett konkret exempel på att 
föreningen arbetar med strategibegreppen. Samma respondent ansåg dock att styrelsen och 
kanslipersonalen i högre utsträckning kunde besöka träningar, för att träffa spelarna oftare och 
samtidigt skaffa sig en bättre inblick i de olika lagen. Detta fick stöd av en annan respondent 
som menade att det konkreta arbetet är relativt otydligt och att föreningen inte tycks veta 
vilken väg man skall gå för att få ut dessa begrepp till organisationens medlemmar: ”å andra 
sidan har det blivit bättre jämfört med tidigare”. 
 
En respondent menade att föreningen anordnar möten med a-lagsspelare, tränare, ledare och 
andra inblandade för att visionen, verksamhetsidén och målen skall genomsyra verksamheten. 
Strategierna presenteras inför gruppen på overhead varpå besökarna ges möjlighet till 
reflektioner. Respondenten menade att det är extra viktigt att de officiella målsättningarna är 
förankrade bland a-lagsspelare, tränare och styrelse. Dock tycks det vara fritt fram för 
gruppen (laget) att formulera egna målsättningar utöver klubbens: 
 
 ”Sen är det ju en annan sak om det finns någon egen målsättning inom gruppen. Det kan ju till 
exempel vara att vinna hela serien. Men sånt brukar man ju inte gå ut med för att det inte skall sättas 
press på spelarna.” 
 
En av de tillfrågade trodde att det finns bättre sätt att få visionen, verksamhetsidén och målen 
att genomsyra verksamheten. Det problematiska tycktes vara att få ut information till de 
anställda, något som benämndes en resursfråga: ”om man skulle ha en anställd som skulle 
kunna sköta om sådana saker skulle det vara lyckligt”.   
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En av de tillfrågade menade att det konkreta arbetet med ovannämnda begrepp inom 
föreningen främst är anskaffandet av nya spelare så att klubben rimligtvis kan uppnå sitt 
resultatmål. Beträffande ungdomsverksamheten strävar föreningen efter att ha en så bra 
verksamhet att det är möjligt att få fram spelare till representationslaget 
 
Det vore bättre ifall spelartruppen fick vara mer delaktig i formulerandet av målen och hur 
man skall nå dem, menade en respondent. Vad gäller ungdomsfotbollen ansåg han sig vara för 
dåligt informerad för att ge några förslag på förbättringar. En av de tillfrågade menade att alla 
lag inom föreningen upprättar egna mål och regler vilket innebär att visionen, 
verksamhetsidén och målen genomsyrar verksamheten  
 
En respondent menade att det för en intresserad person inte är några problem att bekanta sig 
med föreningens strategier. Han menade att dagens människor förväntar sig att ”få allting 
serverat på mail” och inte är beredda att anstränga sig för att ta reda på saker och ting. Vidare 
beskrev svarspersonen att föreningen varje år anordnar en presentation inför herrlaget över 
klubbens vision, verksamhetsidé och mål. Detta koncept har enligt respondenten fungerat bra. 
Vidare spekulerade han i att det troligtvis vore ännu bättre med fler presentationer, 
gruppdiskussion, enskilda samtal och så vidare, ”men styrelsen är till största del ideellt 
arbetande människor och den tid man har skulle inte räcka till”. 
 
Samtliga respondenter kunde tänka sig att arbeta utifrån begreppen. En svarsperson menade  
att ledare och spelare inom en förening bör anpassa sig efter dess vision, verksamhetsidé och 
mål: ”motsätter man sig dessa skall man inte arbeta inom föreningen”. 
 
En respondent kunde gärna arbeta utifrån ovannämnda begrepp och tillade att föreningen till 
stora delar redan arbetar bra med dessa begrepp: ”i stora organisationer finns det alltid de som 
tycker annorlunda, men i det stora hela drar hela föreningen åt samma håll”. 
 
En annan respondent, som också han definitivt kunde tänka sig att arbeta utifrån 
strategibegreppen, menade att det viktigaste är att var och en vet sin egen uppgift inom 
organisationen. Vidare menade han att det inte är värt att lägga ner energi på att nå ut med 
information till passiva medlemmar. ”Att lägga tid på de passiva som inget själva gör, tar bort 
energi från de aktiva.”  
 
Troligtvis borde föreningen anlita en eller flera experter för att utforma dessa begrepp, 
menade en respondent. En annan svarsperson ansåg att inspirationskvällar, gruppdiskussioner, 
gemensamma träffar inom föreningen, utformande av handlingsplaner för att uppnå målen, 
bollande av idéer och så vidare kunde väcka en ”positiv feeling” inom organisationen. Att 
tillsammans slå fast vision, verksamhetsidé, mål strategier, trodde respondenten leder till 
delaktighet, ökad motivation samt arbetsvillighet. En annan åsikt som framkom var att 
föreningen måste planera bättre: ”vilket är styrelsens uppgift”.  
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5. Analys 
 
I detta kapitel analyserar vi våra intervjuresultat i förhållande till valda teorier. Vi 
analyserar respektive förening för sig utifrån vision, verksamhetsidé och mål. Detta mynnar 
sedan ut i slutsatser kring föreningarnas arbete med begreppen vision, verksamhetsidé och 
mål. 
___________________________________________________________________________ 
 

5.1 Analys av golfklubb 
 

5.1.1 Vision 
 
Vision förklarade och definierade samtliga respondenter som någonting som ligger framåt i 
tiden. Det kan vara en önskebild, en tanke eller en drömbild av hur man ser på verksamheten i 
framtiden. Samtidigt inkluderar det en strävan att nå dit. Dessa upplysningar stämmer väl 
överens med Roos med fleras definition och förklaring av visionsbegreppet - det vill säga en 
drömbild och en önskad framtidsbild av organisationen. En respondent nämner att det är ett 
övergripande mål vilket inte nämns i litteraturen som en vision utan snarare tangerar vilka 
olika mål som finns.  
 
Funktionen som en vision uppfyller såg respondenterna på olika sätt. Två respondenter 
nämnde att funktionen visionen uppfyller är att externa personer och golfklubbar ser på 
föreningen på liknande sätt. Samtidigt nämndes att visionen visar hur man jobbar i föreningen 
och fördelar pengar. En annan respondent såg funktionen som att den sätter de yttre ramarna 
för verksamheten och att gruppen, företaget eller föreningen strävar åt ett visst håll. Till sist 
nämns motivation och att visionen fungerar som en morot i arbetet samtidigt som den är 
grundpelaren i all verksamhet. Detta stämmer väl överens med Roos med fleras tankar om att 
en vision har minst tre funktioner: den ska legitimera, den ska fokusera på organisationens 
ambitioner och den ska motivera hela organisationen. Svarspersonernas svar om visionens 
funktioner tyder på att de är väl insatta i visions funktion.  
 
Respondenterna beskrev föreningens vision på olika sätt. Tre respondenter nämnde att 
föreningens vision är att vara en familjeklubb och att man skall satsa på det, samtidigt nämnde 
en respondent att det tillkommit en inofficiell vision om att vi skall vara Sveriges bästa 
familjeklubb men den är fortfarande inofficiell och inte dokumenterad eller nedskriven. 
Vidare nämndes att föreningen skall ge en totalupplevelse av golf och natur samtidigt som en 
respondent förklarade att de skall ha en sportslig verksamhet med elitsatsning. Till sist 
förklarade en respondent att den nedskrivna visionen är gammal, snällt skriven och mer ett 
konstaterande än en drivkraft framåt. Enligt Bruzelius och Skärvad bör visionen vara gripbar, 
engagerande, utmanande och (med ansträngning) uppnåbar. Detta anser vi att majoriteten av 
svarspersonerna lever efter. Ofta är det en organisations ledare som formulerar och lyfter fram 
visioner vilket resultaten påvisat i studien att så kan fallet vara. Det är då viktigt att ledaren 
personifierar visionen och lever och agerar i enlighet med visionen. För att en vision skall bli 
möjlig att realisera krävs att den också blir ett uttryck för en kollektiv ambition och inte en 
”enmansshow” för ledaren. Denna ”enmansshow” skulle kunna diskuteras eftersom tre 
respondenter nämner att visionen är att vara en familjeklubb vilket inte framgår i föreningens 
vision om att vara en golfklubb där generationer utvecklas i gemensam anda. Istället menade 
en respondent att det tillkommit en inofficiell vision om att vara landets bästa familjeklubb 
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vilket ger en förvillande bild. Eftersom det råder delade meningar samtidigt som 
respondenterna beskriver visionen på lite olika sätt kan det vara en poäng att värdera 
organisationens aktuella position enligt Roos med flera. Denna granskning börjar ofta med 
frågan: Vilken verksamhet bedriver vi idag? 
 
Samtliga respondenter beskrev att det finns en vision som är dokumenterad och nedskriven i 
verksamheten. Denna lyder ”att klubben skall utveckla generationer i gemensam och positiv 
anda”. En respondent nämner att visionen för verksamheten är gammalmodig eftersom den är 
från mitten av 90-talet och skriven av före detta ordföranden. Golfklubbens vision anser vi 
vara lätt att förmedla, begriplig och flexibel vilket kan knytas till Kotters tankar om att en 
effektiv vision har sex karakteristiska drag. De övriga tre dragen, önskvärd 
verklighetsförankrad och flexibel anser vi inte påvisas genom svaren vi erhållit. Vidare kan 
pekas på att visionen som finns stöds av Angergård och Bornstein som beskriver att en vision 
inte är något konkret och påtagligt som kan beskrivas på samma sätt som ett hus. Detta anser 
vi golfklubbens vision lever upp till.  
 
Respondenterna är överens om att visionen är riktad mot alla. Dels externt för människor som 
kommer till klubben och vill ha insyn i verksamheten och dels internt för medlemmar, 
anställda, kommittéer och styrelse. Visionen anses vara riktad till alla eftersom det finns ett 
externt och ett internt synsätt vilket flertal respondenter nämner. I litteraturen nämns att 
visionen skall vara riktad framåt i tiden och gärna innehålla någon framtidsbild men inget om 
vem visionen bör peka mot.    
 
Synpunkterna respondenterna hade på visionen var lite varierande. Några nämnde att det var 
ett tag sen de läste den och hade inga synpunkter. Två respondenter nämnde att de varit med 
och tagit fram den och att de tycker den fungerar bra. En respondent förklarade att det är en 
bra vision eftersom den är tydlig. Vidare nämndes att den är lite flummig men att man får 
lägga sin värdering själv i den och en respondent menade att den känns gammalmodig 
eftersom den är för mycket ett konstaterande istället för framåtsträvande. Detta kan förklaras 
av Senge om hur medarbetare kan förhålla sig till sin organisations vision. I golfklubben är 
det svårt att komma fram till vilket förhållande de anställda respektive de som jobbar ideellt 
har till visionen. I denna fråga krävs ytterligare forskning för att kunna ge en godtycklig bild 
av hur de förhåller sig till visionen. 
 
Hur visionen har utvecklats i föreningen beskriver respondenterna på olika sätt. Två 
respondenter nämner att de inte riktigt vet hur visionen har utvecklats. En respondent nämner 
att den har utvecklats genom att aktiva ”medlemsbarn” har företräde in i föreningen och 
någon säger att den är under utvecklingsarbete. Till detta nämns även att den inte syns i den 
bemärkelse som tre av respondenterna önskar. Eftersom respondenternas svar skiljer sig åt är 
det svårt att sammanfoga något av svaren till litteraturen. Konstateras kan dock att föreningen 
behöver jobba igenom frågorna var man befinner sig idag? Och var man vill befinna sig? 
 
Det gick inte att utröna vem som utvecklat föreningens vision. Det som gick att utröna till viss 
del var att det var styrelsen under mitten av 90-talet tillsammans med före detta ordföranden 
som utvecklat visionen golfklubben lever efter idag. Roos med flera förklarar att visioner 
oftast utvecklas av ledningen och att det är deras syn på organisationens framtida utveckling 
vilket verkar stämma överens med golfklubbens fall.  
 
På frågan om visionen var förankrad och om man strävade efter den nämnde en del att de har 
svårt att se om den är det eftersom den inte är utkommunicerad genom hemsida, 
medlemstidning etcetera. En respondent menade att detta medför att många medlemmar är 
omedvetna och inte känner till visionen. Vidare finns det respondenter som anser att man 
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stävar efter den och att den är förankrad eftersom den tagits på ett årsmöte. Att förankra en 
vision innebär enligt Roos med flera att den kan bidra till att få människor i rörelse, 
uppmuntra anställda, grupper och hela organisationen att hitta nya lösningar och frångå 
gamla, bryta upp de dagliga rutinerna, särskilt i stora föreningar och att hjälpa de anställda till 
mer kreativitet och motivera dem att öka insatsen och samarbeta mer för att förbättra 
prestationen. Detta anser vi inte direkt kan appliceras på golfklubben eftersom visionen inte är 
marknadsförd till interna och externa aktörer.   
 
En del respondenter förklarade att den systematiska uppföljningen och utvärderingen av 
visionen håller man på med i dagsläget. Detta arbete startade våren 2006 genom en kick-off-
träff151 som skall följas upp till hösten. Under denna kväll hade man föreningens vision uppe 
för diskussion för styrelse, kommittéledamöter, anställda etcetera. Två respondenter nämnde 
att de inte vet något om hur den systematiska uppföljningen och utvärderingen av visionen går 
till och en av dem nämnde att det är ”väl ett jobb för styrelsen”. Någon enkät bland 
medlemmar eller liknande är inget som gjorts nämner en respondent och en annan hoppas på 
att visionen revideras och utvecklas under hösten. Ett par respondenter nämnde att styrelsen 
utsett en ”medlemsrepresentant” dit medlemmar kan vända sig om de har önskemål, idéer och 
kritik. Personen som nämnde att det är ett jobb för styrelsen och själv sitter med där kan ses 
som ett exempel på hur en medarbetare kan förhålla sig till organisationens vision. Denna 
person hamnar således på ingen acceptans eller likgiltig enligt Senges kontinuum. Genom 
svaren går att belysa ett antal olika förhållande i Senges kontinuum, äkta acceptans och 
normal acceptans kan utkristalliseras utifrån de andra svarspersonerna. 
 
Samtliga respondenter nämnde att det är viktigt att en idrottsförening har en vision eftersom 
man vill att alla strävar åt samma håll samt att det skapar vad klubben står för. Vidare 
förklarades att det är viktigt om man vill vidareutvecklas och framstå som en attraktiv 
förening. En respondent menade att det är viktigt med en vision för att: ”du måste ju ha mål 
med verksamheten” samtidigt som en annan nämnde att det är viktigt för att annars tenderar 
det till att bli massa flum. Eftersom respondenterna nämnde att det är viktigt med en vision i 
golfklubben kan förhoppningsvis visionen, enligt Roos med flera bidra till att få människor i 
rörelse, uppmuntra anställda, grupper och hela organisationen att hitta nya lösningar och 
frångå gamla, att bryta upp de dagliga rutinerna, att hjälpa de anställda till mer kreativitet och 
motivera dem att öka insatsen och samarbeta mer för att förbättra prestationen.  
 

5.1.2 Verksamhetsidé 
 
Respondenterna i golfklubben förklarade och definierade begreppet verksamhetsidé olika. En 
del förklarade det genom ”vad vi har för produkter vi vill sälja”, ”en beskrivning av 
verksamheten” och någon hade svårt att svara på det eftersom det ”inte är något man går och 
funderar på varje dag”. De flesta respondenter ser ingen direkt skillnad mellan begreppen 
affärsidé och verksamhetsidé medan två respondenter halkar in på skillnaden och förklarar det 
med att en affärsidé kan man oftast sätta ettor och nollor framför medan en verksamhetsidé 
inte är pengarelaterad i samma bemärkelse. En respondent nämner att golfklubben har en 
speciell verksamhetsidé eftersom den enbart är ettårig eftersom man inte har ett livslångt 
medlemskap. Dessa svar som inkommit från respondenterna skiljer sig markant åt jämfört 
med Bruzelius & Skärvads verksamhetsidémodell. Den likhet som går att peka på är vad en 
respondent nämnde om ”vad vi har för produkter att sälja”, vilket kan ses som ett erbjudande 
ur verksamhetsidémodellens perspektiv. Annars berörs inte kunder, resurser, varumärke och 
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värderingar i någon grad vilka alla är relaterade till varandra och påverkansfaktorer utifrån 
modellen. 
 
Funktionen respondenterna ansåg att verksamhetsidén uppfyllde i golfklubben var olika. De 
flesta ansåg att det var en svår fråga som inte direkt gick att svara på. Två respondenter 
nämnde att det satte ramarna för verksamheten och därigenom idén med vad man håller på 
med. Eftersom det var en svår fråga halkade flertalet respondenter in på något annat. I 
litteraturen nämns att verksamhetsidéns funktion och synsätt handlar om samspelet mellan de 
produkter och/eller tjänster som en organisation tillhandahåller, det värde som detta 
erbjudande skapar för de kunder som organisationen betjänar samt de resurser organisationen 
utnyttjar för att klara detta. Svarspersonernas resultat stämmer således inte in på Bruzelius och 
Skärvads synsätt och perspektiv utifrån verksamhetsidémodellen. Respondenten som angav 
att det sätter ramarna kan till viss del förklaras av att verksamhetsidén skall profilera 
föreningen enligt Roos med flera. 
 
Respondenterna beskrev föreningens verksamhetsidé på olika sätt. En del nämnde att de inte 
riktigt vet vilken idé golfklubben är uppbyggd på medan två stycken förklarade att 
verksamhetsidén egentligen är visionen. En respondent menade att verksamhetsidén är en 
golfbana man kan spela på som är till för medlemmar och gäster. Verksamhetsidén som 
omnämns i stadgarna är det få respondenter som känner till. Skälen till detta kan vara att 
stadgarna nyligen omarbetats. De riktlinjer som litteraturen förespråkar och beskriver är att 
verksamhetsidén blir ett uttryck för de faktorer som skiljer företag åt, enligt Roos med flera. 
Vanligtvis ger en verksamhetsidé upplysningar om: vilka behov som ska tillgodoses, vad 
företaget erbjuder för att tillgodose behoven, vem erbjudandet riktas till, vilka 
konkurrensfördelar man har och hur inkomsterna förvärvas. Så verkar fallet inte vara i 
golfklubben. Eftersom respondenterna inte riktigt vet vilken verksamhetsidé klubben innehar 
kan man förtydliga detta genom Ibsen & Ottesens modell om staten, marknaden och det civila 
samhället. Föreningen hamnar i den ideella sektorn och därför råder det delade meningar om 
vilken riktning föreningen väljer att profilera sig mot.  
 
Ingen av respondenterna var speciellt insatta i föreningens verksamhetsidé samtidigt som 
ingen nämnde att den finns i stadgarna. De flesta vet inte vilken verksamhetsidé föreningen 
har eller så har de den inte i huvudet och därför har de svårt att veta om den är 
dokumenterad/nedskriven. Vidare ger respondenterna sin egen bild och försöker förklara 
verksamhetsidén med egna ord. En respondent nämner att ”det är att bedriva friskvård i 
samband med golfspel”. En annan nämner att ”det är en golfbana man kan spela på” och en 
tredje nämner ”att föreningen är uppbyggd på ett antal kommittéer.” Roos med flera menar att 
verksamhetsidén oftast skall vara dokumenterad och återfinnas i verksamhetsberättelsen, 
samtidigt nämner de att verksamhetsidén bör vara kortfattad. I golfklubbens fall återfinns 
verksamhetsidén i stadgarna vilket således stämmer överens med Roos med fleras 
resonemang. Vidare menar Roos med flera att ett enkelt och tydligt budskap gör det möjligt 
för alla berörda parter att ta ställning till verksamhetsidén. Detta är särskilt viktigt när man 
vänder sig till medarbetarna i den aktuella organisationen eftersom det är dessa som skall 
förverkliga verksamhetsidén. 
 
Eftersom respondenterna till en början inte visste vilken verksamhetsidé golfklubben hade 
läste intervjuaren upp den från stadgarna och då var de flesta respondenterna överens om att 
verksamhetsidén är riktad mot alla som kommer till golfklubben och vill ha insyn i 
verksamheten. En respondent förklarade även att den är riktad mot RF och Svenska 
Golfförbundet vilka kan ses som övergripande förbund. Dessa förklaringar stämmer väl 
överens med Roos med fleras tankar om att verksamhetsidén spelar en central roll ur 
kommunikationssynpunkt. Detta framgår av att verksamhetsidéns formuleringar ofta återges i 
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verksamhetsberättelsen eller andra trycksaker som används för intern och extern profilering. 
Detta stämmer överens med golfklubben eftersom verksamhetsidén finns nedskriven i 
stadgarna.  
 
Eftersom verksamhetsidén för klubben togs fram och lästes upp kunde respondenterna komma 
med synpunkter. De flesta hade inga avvikande synpunkter och tyckte att den var bra 
formulerad. En respondent nämnde att den går ihop med visionen samtidigt som den inte var 
direkt specificerad och konkret för vad klubben vill göra utan mer klyschor att leva efter.  En 
annan nämnde att det var lite myndighets- och kansliskrift men att verksamhetsidén var 
begriplig. 
 
De flesta respondenter i golfklubben förklarade att det är en grupp på tre personer i styrelsen 
som utvecklat verksamhetsidén. Två respondenter nämner att eftersom golfklubben äger ett 
aktiebolag behövde verksamhetsidén utvecklas jämfört med 1984 års stadgar. En respondent 
väljer ett mer historiskt perspektiv och förklarar att ”eftersom det är en ideell förening tror jag 
att den utvecklats under årens lopp i takt med vilken verksamhet som prioriterats.” Det 
sistnämnda om företagets historia stämmer väl överens med Roos med fleras olika 
förhållanden som bör beaktas då man utformar en verksamhetsidé. Övriga förhållanden som 
ledningens och ägarnas nuvarande åsikter, värderingen av omgivningen, tillgängliga resurser 
och distinkt kompetens tangerar respondenterna till viss del.  
 
Som nämnts tidigare ansåg de flesta respondenterna i golfklubben att det är en grupp på tre 
personer i styrelsen som utvecklat verksamhetsidén. Vidare nämner en respondent att det är 
en svår fråga, vem som utvecklat föreningens verksamhetsidé, eftersom formuleringarna om 
etniskt ursprung, religion, ålder, kön sexuell läggning, nationalitet är diffust. Samtidigt ställer 
respondenten en motfråga till sig själv och intervjuaren, om att ”detta måste väl stå med i en 
verksamhetsidé för en ideell förening”? Detta kan vi applicera på Ibsen & Ottesens modell om 
staten, marknaden och det civila samhället eftersom idrottsföreningar hamnar i den ideella 
sektorn. I den ideella sektorn hamnar även RF som övergripande förbund till landets olika 
idrottsföreningar och därför styr RF med sin verksamhetsidé som i hög grad stämmer överens 
med golfklubbens. Vidare menar Bruzelius & Skärvad att en verksamhetsidé skapas och 
utvecklas för att skapa nya behov eller bättre tillfredsställa existerande behov. Med 
verksamhetsidén som grund och utgångspunkt blir nästa steg (för ledarna, styrelse, ledning 
och medarbetare) att skapa en effektiv, förändringskapabel och legitim förening. Det gäller att 
få ett antal faktorer att samverka samt att få faktorerna, var och en tillsammans, att stödja 
verksamhetsidén såsom företagets: uppgift, mål, strategi, kultur, kritiska resurser och 
arbetsprocesser, personalidé, ledarskap, organisationsform och styrformer och system. Om 
man jämför golfklubbens verksamhetsidé med Bruzelius & Skärvads tankar om utveckling av 
verksamhetsidé är det svårt att hitta likheter. Det vi kan urskilja skulle vara uppgiften, 
eftersom medlemmarna är knutna till föreningen ett år i taget samt dess organisationsform 
vilken är en ideell förening och ett bolag med samma styrelse i båda delarna vilket klart är en 
fördel som en respondent nämner. 
 
Alla respondenter nämner att verksamhetsidén är förankrad och vissa förklarar det genom att 
den legat ute på hemsidan under nästan ett år. Nu på vårmötet antog man de nya stadgarna där 
verksamhetsidé presenteras. Alla respondenter är överens om att den är förankrad eftersom 
den togs på detta möte. Respondenterna är överens om att man lever efter den men en 
respondent nämner att det är svårt att tillgodose alla medlemmars behov. Eftersom 
verksamhetsidén som lästes upp är hämtad från stadgarna ansåg någon respondent att dessa 
skall enbart ändras i väldigt speciella fall. På frågan om det sker någon systematisk 
uppföljning eller utvärdering av verksamhetsidén var det därför svårt att få några svar. Det 
som uppkom var att de halkade in på visionen och nämnde att de infört kick-off träffar där 
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detta diskuteras. Här krävs mer forskning om hur den systematiska uppföljningen går till i 
föreningen och därför är detta svårt att knyta till litteraturen. 
 
Respondenterna var eniga om att det är viktigt att en idrottsförening har en verksamhetsidé,  
och förklaringarna till varför urskiljs genom att verksamheten annars har en tendens att 
stagnera, att det blir flummigt samt att det är viktigt för att få alla att jobba tillsammans och i 
rätt riktning. Eftersom inte så många känner till verksamhetsidén klubben har men samtidigt 
nämner att den är viktig kan förklaras genom Kotlers tankar om den ”osynliga handen” som 
inbegriper delar som marknadsorienterad, möjlig, motiverande och specifik. Är dessa fyra 
element uttryckta i verksamhetsidén som finns? 
 

5.1.3 Mål 
 
Mål förklarade och definierade respondenterna i stort sett lika. De nämnde att mål är något 
man sätter upp kortsiktigt eller långsiktigt. En respondent menade att mål är tidsbestämda 
åtgärder i strävan mot visionen. Två respondenter förklarade även att mål kan vara mätbara i 
form av siffror eller prestation, uppnåbara och realistiska. Bruzelius & Skärvad nämner tolv 
olika slags mål och inom dem nämns att det finns kortsiktiga och långsiktiga vilket således 
överensstämmer med respondenternas svar. Övriga elva mål berörs inte direkt från 
respondenternas sida. Vidare beskriver Keeney, Hogedahl och Cox att en bra formulerad 
målsättning bör innehålla något av tretton resonemang. Respondenterna förklarade tre av 
dessa perspektiv, nämligen tidsbestämda, mätbara och realistiska men förbiser de övriga 
målens argumentation. 
 
Funktionen som flertalet respondenter nämnde att mål uppfyller är att det är ett styrmedel i 
verksamheten för att nå visionen. En respondent menade att det skapar tydlighet i 
verksamheten eftersom det annars lätt blir konflikt om resursfördelning, pengafördelning och 
det som behöver göras. En annan respondent nämnde att utan mål blir det lätt slentrian och 
således ingen uppstyrning. Svaren stämmer väl överens med vad Roos med flera nämner om 
att målen skall ange vilken riktning man ska välja då man står inför viktiga valsituationer. 
Kotler beskriver att målsättningsarbetet är viktigt i de flesta organisationer och att mål har en 
styrande funktion och hjälper organisationsmedlemmar att dra åt samma håll vilket påvisas av 
respondenternas svar.  
 
Tre respondenter nämnde att de inte känner till klubbens mål och anser därför att de inte kan 
berätta om dem. Samtidigt nämner tre respondenter att de tycker detta är synd. En respondent 
beskriver mål som att ”det är ju egentligen det som står i visionen”. En förklarar att målet är 
att få väldigt bra greener och att vi skall få ordning på banan så vi får nöjda medlemmar. Till 
sist förklarade en respondent att målet/målen är att ha golfen som en rekreation och 
tävlingsplattform, ha kul och må bra tillsammans. Föreningens mål följer inte de riktlinjer 
som Roos med flera förespråkar om att mål ska precisera och operationalisera visionen och 
den aktuella verksamhetsidén samtidigt som mål skall ange vilken riktning man ska välja då 
man står inför viktiga valsituationer. I föreningens fall verkar det som man ser mål och vision 
som nästintill synonyma begrepp. 
 
De flesta respondenter nämnde att de tror att klubben inte har nedskrivna och dokumenterade 
mål för verksamheten. En nämnde att målen som finns är de som står i visionerna samtidigt 
som respondenten trodde att man haft som mål att få vara kvar på det geografiska området. De 
flesta ansåg att det är synd att det inte finns mål för verksamheten. En respondent skiljde sig 
från mängden och menade att målen är klart preciserade och används i allt arbete. Samtidigt 
motsade respondenten sig själv eftersom när intervjuaren ställde frågan om målen finns 
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dokumenterade halkade svaret in på visionen och att det är det som i stort sett finns! Att 
respondenterna inte känner till de dokumenterade eller nedskrivna målen för verksamheten 
innebär att detta inte stämmer överens med vad litteraturen förespråkar. I litteraturen 
förespråkas att målformuleringen oftast är skriftlig och en beskrivning av ett resultat som skall 
vara uppnått. Vidare menar Keeney, Hogedahl och Cox att man skall skriva ner målen och 
kontrollera utvecklingen regelbundet. En respondent nämnde att målen är klart definierade 
och används i allt arbete, förmodligen menade personen olika verksamhetsplaner för 
kommittéerna och då kan detta förklaras genom Roos med fleras resonemang om att 
verksamheter många gånger har mål på olika nivåer i organisationen och inom olika 
aktivitetsområden.  
 
Eftersom målen i föreningen inte är dokumenterade eller nedskrivna blev svaren på vem de är 
riktade mot lösryckta från respondenternas sida. En respondent menade att ett mål från 
klubbens sida är att 20 % av klubbens medlemmar skall vara juniorer. En annan respondent 
förklarade att det är hårfint om vad som är en vision och vad som är mål och detta anser 
personen behöver utvecklas i föreningen. Att mål är riktade mot något speciellt kan jämföras 
med intressentteorin som Bruzelius & Skärvad diskuterar. Genom detta behöver 
verksamhetens mål riktas mot olika aktörer. Vidare beskriver Bruzelius & Skärvad att mål 
som organisationsmedlemmarna uppger vara organisationens mål inte alltid stämmer överens 
med vad organisationen faktiskt syftar till vilket kan vara fallet i golfklubben.  
 
Eftersom det inte finns några nedskrivna och dokumenterade mål för verksamheten har 
respondenterna svårt att ha några synpunkter på dem.  
 
Föreningens mål tror de flesta har utvecklats genom det kommittéarbete som ständigt pågår. 
Vissa nämnde att målen kanske kan ses som verksamhetsplaner för varje kommitté samtidigt 
som en respondent menade att det verkliga arbetet sker i kommittéerna medan styrelsen anger 
ramarna för verksamheten. Hur målen i föreningen utvecklats och vilka mål som finns i 
dagsläget är svårt att utröna och därför svårt att knyta till litteraturen. Enligt Keeney, 
Hogedahl och Cox bör målen vara väsentliga, kontrollerbara, förståeliga, mätbara, delbara, 
koncisa, fullständiga, specifika, aktiva, realistiska, tidssatta, kortsiktiga, personliga och 
nedskrivna. Det som gick att utforska var att klubben skall ha 20 % av sina medlemmar som 
juniorer vilket kan ses som ett mätbart mål enligt Keeneys, Hogedahl och Coxs lista.   
 
De flesta är överens om att kommitteérna har utvecklat mål för verksamheten. En respondent 
menade att målen utvecklats, eller snarare utformats utifrån visionen och delvis vad som stod i 
de gamla stadgarna av stadgegruppen på tre personer. Eftersom det är svårt att peka på 
organisationens mål är det svårt att analysera dem. Att vem som utvecklat en organisations 
mål ger vägledning i beslutssituationer och att det skickar signaler till omvärlden och hjälper 
till att profilera verksamheten nämner Roos med flera som något positivt då man utvecklar en 
verksamhet. Vem som sedan utvecklar föreningens mål är svårt att analysera men 
spekulationer tyder på att det är precis som i fråga om visionbegreppets utveckling, att det är 
ledningen som utformar dem.  
 
På frågan om målen var förankrade ansåg de flesta respondenter att det är svårt att svara på 
eftersom de inte finns nedskrivna och dokumenterade. En respondent nämnde att målen är 
förankrade och att man strävar efter dem eftersom de togs på ett vårmöte. Att förankra mål 
innebär att målen blir en beskrivning av ett resultat som går att uppnå med de resurser som 
finns att tillgå, enligt Anrell. Det är alltför lätt att formulera orealistiska mål i grupper där 
ivern med att komma igång med ett arbete är stor. Orealistiska mål leder ofelbart till 
konflikter under genomförandefasen. I golfklubbens fall bör man ställa sig dessa frågor och 
reflektera över den förankring av mål som föreningen står inför.    
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Respondenterna har svårt att förklara hur den systematiska uppföljningen och utvärderingen 
konkret går till. Det som nämndes var en diskussion antingen i styrelsen eller i de olika 
kommittéerna respondenterna är verksamma i. En respondent menade att den systematiska 
uppföljningen eller utvärderingen visar sig genom den nye medlemmen, ”vi säger inte nej till 
någon medlem bara för att den är mörkhyad”. Detta anser vi vara svårt att knyta till någon 
teori, men konstateras kan att inspiration för golfklubben kan hämtas från Bruzelius och 
Skärvads lista över olika mål. 
 
Samtliga respondenter ansåg att det är viktigt att en idrottsförening har mål. De flesta är 
överens om att det fungerar som ett styrmedel, en drivfjäder, tydlighet och att det skapar 
intresse och engagemang i föreningen. En respondent förklarade att det skapar något att sträva 
mot samtidigt som man kan ställa sig frågan om man vill vara med i en sådan verksamhet? 
Kotler menar att det råder en stor enighet om att de allra flesta människor, både i grupper och 
som enskilda individer, gör ett bättre arbete om de får tydliga mål. Nästan alla gillar att veta 
när man gjort ett bra arbete - en förutsättning är då tydliga mål. Detta kan diskuteras ur 
golfklubbens perspektiv eftersom den å ena sidan anser att det är viktigt med mål, men å 
andra sidan var det svårt att hitta typiska mål för verksamheten i stort. 
 

5.1.4 Implementering 
 
Alla respondenter nämnde att det är styrelsens uppgift att utforma begreppen vision, 
verksamhetsidé och mål. Ett par respondenter menade att begreppen skall vara förankrade hos 
medlemmarna eftersom det är de som äger klubben. En respondent förklarade att det är en 
nivåskillnad på begreppen, att visionen kommer överst sen verksamhetsidé och sist mål. 
Respondenten menade sedan att det är lite olika vem som utformar de olika begreppen 
beroende på nivån: Visionen är medlemmarnas, verksamhetsidén är styrelsens och målen är 
kommittéernas uppgift. Enligt Roos med flera utformas ofta visioner av organisationens 
ledning, vilket flertalet respondenter förespråkar, och är därför i många fall ledningens syn på 
organisationens framtida utveckling. Att flera aktörer har önskemål och drömmar om hur 
företaget skall utvecklas i framtiden gör det inte alltid så enkelt att formulera en gemensam 
vision för hela organisationen. Detta förklaras även med verksamhetsidé och mål eftersom det 
oftast är ledningen som utformar dessa strategibegrepp utöver visionen.  
  
För att få begreppen vision, verksamhetsidé och mål att genomsyra verksamheten nämnde 
respondenterna lite olika lösningar. Två respondenter ansåg att klubbtidningen och hemsidan 
var utsändarkanaler men att begreppen behöver förtydligas och kanske sättas upp på en vägg i 
medlemsrummet eller i receptionen. En respondent menade att det egentligen bara är visionen 
som genomsyrar verksamheten eftersom den är mest tydlig och detta visar sig genom att varje 
kommitté har representanter i styrelsen och skulle någon hoppa av rekryteras det därifrån. En 
annan respondent förklarade att genomsyrningen sker i den dagliga kontakten mellan 
medlemmar, vilket innebär att det är viktigt med en positiv inställning. En respondent nämnde 
att det är bra som det är i dagsläget och att det hänger mycket på vad det är för folk i toppen 
samtidigt som man inte skall lägga för mycket krut på det när man väl fått det på plats.  
Kick-off-träffarna på hösten och våren ser en annan respondent som hur man jobbar med det 
och försöker få det att genomsyra verksamheten. I litteraturen nämns inte mycket av hur man 
skall få begreppen att genomsyra verksamheten. Inspiration kan hämtas från Senge om hur en 
medarbetare kan förhålla sig till sin organisations vision vilket vi väljer att översätta till 
verksamhetsidé och mål också. Genom engagemang, vilket bör eftersträvas, vill medarbetaren 
förverkliga visionen, verksamhetsidén och målen och bidrar därför med att arbeta aktivt och 
engagerat med dem. Eftersom man inte direkt jobbat med dessa begrepp tidigare gick det inte 
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att utröna något om hur det konkreta arbetet går till, men en respondent nämnde att kick-off- 
träffen nu på våren var en första start med att börja jobba med den interna verksamheten 
eftersom fokus legat på att få stanna kvar på det geografiska området. Ytterligare en 
respondent nämner att det konkreta arbetet är det grundläggande arbetet och att visionen finns 
och den revideras precis som stadgarna samt att verksamhetsplanen och kommittéernas arbete 
är årligt.   
 
Respondenterna var överens om att de vill jobba efter dessa tre begrepp i föreningen för att 
det skapar tydlighet gentemot de anställda som är på klubben dagligen. Det råder delade 
meningar om arbetet som utförs med begreppen. En del respondenter förklarade att begreppen 
behöver utvecklas och bli tydligare medan andra menade att de ligger långt framme i arbetet 
med dessa begrepp och att de jobbar bra med dem som det är idag. Flertalet respondenter tror 
det är nödvändigt att jobba efter dessa begrepp och ser ingen farhåga med att införa dem i en 
ideell idrottsförening. En respondent nämner: ”att vi är ett professionellt företag i större 
bemärkelse än tidigare”. Samtidigt understryker en del respondenter att om affärsidébegreppet 
skall användas kan det innebära problem och därför ser man hellre att 
verksamhetsidébegreppet används. De flesta teoretiker och forskare förespråkar att man har 
begreppen och aktivt jobbar med dem eftersom organisationen som helhet strävar framåt och 
får alla i samma riktning. Eftersom det råder delade meningar i föreningen är det svårt att få 
ett tydligt svar utan istället behövs mer forskning.  
 
Implementeringen av de tre begreppen ser respondenterna på lite olika sätt beroende på att de 
tolkat frågan olika. Hur som helst nämns att implementeringen skall vara präglad av hur man 
själv lever, att man försöker leva efter begreppen beroende på vilken värdering man själv 
lägger i dem. Detta kan vi koppla till litteraturen och förhoppningsvis idén engagemang 
utifrån Senges lista över hur medarbetarna kan förhålla sig till de valda begreppen. Senge tar 
sin utgångspunkt i visionen men de elementen kan appliceras på verksamhetsidé och mål. 
Samtidigt understryks från intervjupersonen att denna fråga förmodligen skulle behöva 
omdefinieras. 
 

5.2 Analys av fotbollsförening 
 

5.2.1 Vision 
 
Respondenterna förklarade och definierade begreppet vision på olika sätt. Exempelvis ”något 
man strävar efter”, ”en framtidsbild”, ”vad man vill med verksamheten”, ”något vi drömmer 
om” och ”en önskesituation”.  Dessa förklaringar stämmer väl överens med Roos med fleras 
definition av vision - det vill säga en drömbild och en önskad framtidsbild av organisationen. 
Det förekom även att respondenterna definierade vision som ”långsiktiga mål”, ”vilka mål 
man har med sitt arbete” och ”titta framåt”. I jämförelse med litteraturen ses dessa 
förklaringar som felaktiga och tangerar istället begreppet mål. 
 
Det rådde delade meningar bland respondenterna beträffande vilken funktion en vision 
uppfyller. Bland annat ansåg respondenterna att visioner fungerar som underlag för den 
kortsiktiga planeringen, att de anger vad organisationen strävar emot och hur framtiden skall 
se ut. Utöver detta nämndes även att visioner skapar tydlighet och en framåtsträvande anda.  
Ifall vi jämför dessa förklaringar med Roos med fleras resonemang angående visionens 
funktion, finner vi skiljaktigheter. Ingen inom fotbollsföreningen nämnde visionens 
legitimerande funktion, att den stimulerar samverkan eller att de anställda kan identifiera sig 

 72



med en vision. Däremot kan respondenternas svar kopplas samman med att visioner skapar en 
ambitionsnivå, fokus och motivation. 
 
En respondents uppfattning var att visioner fungerar som underlag för den kortsiktiga 
planeringen och att de mål man har med sin verksamhet styrs av visionen. Detta stöds av 
teorin eftersom visionen utgör ett uttryck för organisationens samlade framtidsmål.     
 
Tre av respondenterna kunde inte beskriva föreningens vision. En av dem menade att det inte 
finns någon vision, en annan hänvisade till ledningen och en tredje kunde inte uttala sig om 
”något som inte finns”.  De som redogjorde för föreningens vision beskrev att föreningen 
skall hålla sig kvar på den nivå de befinner sig idag, att föreningen skall fortsätta utveckla 
organisationen och erbjuda ungdomar möjlighet att utöva fotboll samt skapa förutsättningar 
för dem att nå eliten. Sammantaget förekom det alltså vitt skilda uppfattningar inom 
föreningen beträffande klubbens vision. 
 
Jämför vi svaren som framkom, beträffande föreningens vision, med Bruzelius och Skärvards 
diskussion angående vilka kriterier en vision skall uppnå, finner vi en rad olikheter. Som 
framgår ovan antar vi att föreningens vision är att hålla sig kvar på den nivå man befinner sig 
idag, utveckla organisationen och erbjuda ungdomar möjlighet att utöva fotboll samt skapa 
förutsättningar för dem att nå eliten. Möjligtvis är denna vision gripbar och uppnåbar. Den 
anses dock inte vara engagerande, utmanande eller ange en framtida position som föreningen 
skall uppnå eftersom begreppet inte är genomarbetat i föreningen. 
 
Bruzelius och Skärvad menar att ifall en vision skall bli möjlig att realisera krävs att den blir 
ett uttryck för en kollektiv ambition och inte en ”enmansshow” för ledaren. Av de intervjuade 
personerna inom fotbollsklubben kunde (eller ville) tre personer inte uttala sig om föreningens 
vision. Detta bör ses som ett misslyckande.    
 
Fyra av respondenterna menade att föreningen inte har någon nedskriven eller dokumenterad 
vision alternativt inte är medvetna om den. En av respondenterna ansåg att visionen är 
dokumenterad ”till vissa delar”, medan en svarsperson menade att visionen är dokumenterad 
eftersom ”den är uttalad inför spelartruppen ifrån styrelsen”.  Detta kan kopplas till Bruzelius 
och Skärvad som menar att alla inom en organisation skall stå bakom, vara medvetna om samt 
stötta dess vision - så tycks inte fallet vara inom fotbollsföreningen.   
 
En av respondenterna menade att föreningens vision bland annat är att representationslaget 
skall hålla sig kvar på den nivå det befinner sig idag. Roos med flera menar att en vision tar 
sin början i ”var vi befinner oss” och ”var vi vill befinna oss”. De avvikelser som 
framkommer blir sedan avgörande för organisationens framtida utveckling och vägval. En 
jämförelse mellan Roos resonemang och respondentens klargörande om föreningens 
dokumenterade vision, tydliggör att man delvis har för blygsamma visioner inom föreningen. 
Visionen borde, i enlighet med Roos tankar, vara att ta sig till en position där man vill befinna 
sig – inte stanna på en position där man redan är. 
 
De respondenter som menade att visionen är dokumenterad ansåg att föreningen vill 
stabilisera sig som ett mittenlag i den serie herrlaget tillhör. Denna vision rimmar bättre 
samman med Roos med fleras riktlinjer, eftersom detta scenario än så länge inte är uppnått.    
 
Såväl teorin som intervjupersonerna menar att en organisation bör ha visioner. Trots detta var 
merparten av respondenterna inte medvetna om klubbens drömbilder. Ifall organisationens 
medlemmar inte är medvetna om dess visioner, kan vi utifrån Roos med fleras resonemang, 
konstatera att bland annat ambitionen, motivationen och fokusen kunde höjas med mer  
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välförankrade visioner. En respondent menade att föreningens visioner är riktade mot 
ungdomarna och herrlaget medan två personer ansåg att visionerna i det stora hela vänder sig 
till hela organisationen. De som inte var medvetna om föreningens visioner kunde av 
naturliga skäl inte uttala sig i frågan. Märkbart är att det råder olika uppfattningar angående 
vem visionerna inom fotbollsföreningen är riktade mot. Senge fastslår att en vision som delas 
av berörda parter innebär att organisationen kan dra nytta av det engagemang visionen kan 
generera. Vi kan anta att föreningens visioner inte delas av alla inblandade parter (klubbchef, 
spelare, tränare och så vidare) eftersom det inte framkommer något entydigt svar om klubbens 
vision. 
 
Hälften av fotbollsföreningens respondenter var positivt inställda till föreningens visioner. 
Två av dem ansåg att de var bra och en menade att arbetet går åt rätt håll. Resterande var inte 
medvetna om klubbens visioner eller hänvisade till någon annan i frågan. Återigen poängteras 
vikten av att så många som möjligt står bakom föreningens vision. En av intervjupersonerna 
menade att föreningens vision är realistiskt men att spelarna måste prestera bra för att nå upp 
till den. Detta kan liknas vid Roos med fleras diskussion om att en vision med ansträngning 
bör vara uppnåbar.    
 
Överlag var respondenternas kunskaper om hur fotbollsföreningen utvecklat visionerna 
begränsade. En av dem menade att föreningens vision var att etablera sig i den serie herrlaget 
spelar i och att den baserade sig på vad laget presterade året innan, vilka spelare som 
tillkommit och vilka som fallit bort. Utifrån Andersens teorier kring framtagande och 
utvecklande av en vision kan vi konstatera att man frångått viktiga steg i 
utvecklingsprocessen. Bland annat tycks man inte ha gjort någon verksamhetsinspektion där 
man kartlagt föreningens starka och svaga sidor. Risken är övervägande att man satt igång 
med det som Andersen kallar ”quick-fix” – att visionen inte är genomtänkt och genomarbetad.  
 
Det rådde delade meningar bland respondenterna angående vem som tagit fram och utvecklat 
föreningens visioner. En svarsperson ansåg att det var styrelsen i samråd med 
klubbdirektören, en annan menade att det var styrelsen i samspråk med tränarna och en tredje 
trodde att den var utarbetad inom föreningen. Dessa svar överrensstämmer bra med Roos med 
fleras resonemang om att det ofta är en organisations ledare som formulerar och lyfter fram 
visioner. Såväl styrelse, tränare, och klubbchef kan på ett eller annat sätt ses som ledare inom 
organisationen. Dock kunde vi inte hitta någon samstämmighet beträffande vem, mera precist, 
som utformat föreningens vision. 
 
Två av respondenterna ansåg att visionen inom föreningen är välförankrad. En av dem 
menade att människor inom klubben vet vad föreningen strävar efter, men att det troligtvis 
kan bli bättre. Fyra av svarspersonerna ansåg att visionerna inte är välförankrad eller vill inte 
uttala sig om saken. En vision kan enligt Roos med flera förhoppningsvis leda till att få 
människor i rörelse, uppmuntra organisationsmedlemmarna att hitta nya lösningar, bryta de 
dagliga rutinerna samt hjälpa de anställda till mer kreativitet och motivera dem att öka 
insatsen. Eftersom endast två av sex respondenter inom fotbollsföreningen ansåg att 
visionerna är välförankrade, kommer fotbollsföreningens säkerligen inte att uppnå de effekter 
som man kunde uppnå med en välförankrad vision. 
 
Många av respondenterna kunde av olika anledningar inte svara på ifall det sker någon 
systematisk uppföljning och/eller utvärdering av föreningens visioner, men en av dem trodde 
att uppföljning och utvärdering sker i samband med styrelsemöten. Att föreningen arbetar 
igenom de sex karakteristiska drag som Senge förespråkar anser vi vara nödvändigt. 
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En svarsperson menade att utveckling och utvärdering av visionen sker kontinuerligt (varje 
månad) och att man inte fastställer en vision och arbetar därefter i fem år. Han menade att 
föreningen strävar efter att ständigt finna nya möjligheter och lösningar inför framtiden. Detta 
tillvägagångssätt kan i implementeringstermer liknas vid det som Hrebiniak och Joyce kallar 
för framväxande implementering. Den här typen av implementering medför oftast 
förhållandevis rutinmässiga beslut för ledaren och i de flesta fall utarbetas ingen klar plan för 
implementeringen. Ett typiskt exempel är ledare som vidtar lokala åtgärder för att förbättra 
organisationens resultat och förhållanden för personalen. Framväxande implementering 
medför inga större förändringar i företagets strategi eller grundläggande arbetsrutiner. 
Vanligtvis betraktas sådana förändringar i stället som skillnader i hur saker och ting uträttas.   
 
Senge menar att hela idén med utveckling för organisationer känns abstrakt och meningslös 
om man inte har en vision. Detta stöddes av respondenterna eftersom alla poängterar vikten av 
och nyttan med visioner. Märkligt nog tycks det ändå råda delade meningar kring vad 
föreningens vision är, hur den uppkommit, vem den vänder sig mot och ifall den är 
välförankrad.   
 
Vidare påpekar Senge att en medarbetare kan förhålla sig till organisationens vision på sex 
olika sätt, ett av dessa kallar han för likgiltighet. Det innebär att medarbetaren visar totalt 
ointresse för visionen. Det är uppenbart att en hel del respondenter i fotbollsföreningen tycks 
vara likgiltiga eftersom de inte visar något större intresse för föreningens vision. Det andra 
alternativet är att de som är medvetna, eller åtminstone tror sig vara medvetna, om klubbens 
visioner försöker ge en förfinad bild av verksamheten. 
 

5.2.2 Verksamhetsidé 
 
Respondenterna förklarade och definierade begreppet verksamhetsidé på olika sätt. En av de 
tillfrågade menade att det handlade om ”ett sätt att jobba” och en annan menade att det 
innebär att ”klara sig ekonomiskt”.  I jämförelse med litteraturen ses dessa förklaringar som 
bristfälliga.  
 
En av respondenterna menade att verksamhetsidé är en beskrivning av verksamheten på ett 
lockande sätt som visar vilken typ av verksamhet man bedriver, på vilket sätt och varför, men 
även hur man tar sina steg mot målen och visionen. Vidare menade respondenten att det 
handlar om på vilket sätt och med vad man skall arbeta. Denna förklaring av verksamhetsidé 
har många likheter med hur teorin förklarar begreppen. Exempelvis går att läsa i 
nationalencyklopedin att en verksamhetsidé är en kombination av faktorer som kan ge en 
förening konkurrensfördelar, formulerad för att ange inriktningen hos föreningen. Detta kan 
kopplas samman med respondentens påstående att verksamhetsidén visar vilken typ av 
verksamhet man bedriver, på vilket sätt och varför. 
 
En av respondenterna menade att verksamhetsidé handlar om på vilket sätt man driver sin 
förening och på vilket sätt organisationen skall göra vinst. Även denna förklaring har många 
likheter med teorin. Ekwall menar att verksamhetsidén kan ange hur organisationens önskade 
verksamhetsinriktning visar hur föreningen tjänar sina pengar eller hur man skulle vilja tjäna 
sina pengar. 
 
På frågan kring vilken funktion en verksamhetsidé uppfyller menade flertalet respondenter att 
den anger hur verksamheten skall bedrivas, att den anger en riktlinje för verksamheten, att den 
hjälper verksamheten att utvecklas och sträva framåt samt att den skapar tydlighet. En av 
respondenterna menade att den hjälper till att sysselsätta de anställda. Det finns inga direkta 
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likheter mellan dessa förklaringar och Bruzelius och Skärvads resonemang om att 
organisationens verksamhetsidé är en viktig utgångspunkt när strategi och organisation skall 
utformas. 
 
Roos med flera menar att en verksamhetsidé ger upplysningar om vilka behov som ska 
tillgodoses, vad företaget erbjuder för att tillgodose behoven, vem erbjudandet riktas till, vilka 
konkurrensfördelar man har och hur inkomsterna förvärvas. När vi jämför ovanstående teorier 
med vilken funktion respondenterna ansåg att en verksamhetsidé uppfyller, finner vi inte 
några större likheter. Möjligtvis kan man koppla samman påståendet med att en 
verksamhetsidé anger riktlinjer medan en affärsidé anger hur inkomsterna förvärvas. Detta 
anser vi dock vara långsökt. 
 
En av respondenterna menade att en av verksamhetsidéns viktigaste funktioner är att 
nytillträdda personer har lättare att fortsätta på en gemensamt uppbyggd linje ifall de är 
medvetna om föreningens verksamhetsidé. För detta påstående har vi inte funnit något stöd i 
teorin vilket vi anser vara synd eftersom det är en god tanke. 
 
Två av respondenterna kunde inte beskriva föreningens verksamhetsidé eftersom de inte 
kände till att föreningen hade någon. En av respondenterna hänvisade frågan vidare till 
ledningen men menade att herrlagets verksamhetsidé är att ha ett stabilt lag i den serie laget 
befinner sig i. En annan av de tillfrågade menade att verksamhetsidén handlar om att utveckla 
spelare till herrlaget. Två av respondenterna hade mera utförliga svar. En av dem menade att 
föreningens verksamhetsidé är att klara sig ekonomiskt och helst få ett överskott, få in mera 
intäkter när den nya arenan står klar sommaren 2006 samt investera i nya spelare. Den andre 
av dem ansåg att föreningens verksamhetsidé är att ha en bra ungdomsverksamhet och erbjuda 
intresserade fotbollsspelare att utvecklas till elitspelare. 
 
Sammantaget kan därav konstateras att det förekom vitt skilda uppfattningar om föreningens 
verksamhetsidé. I jämförelse med litteraturen ses detta som mindre bra. Kotler poängterar 
vikten av att de anställda känner till organisationens verksamhetsidé. Detta ses som ett 
misslyckande eftersom endast två respondenter kände till föreningens nedskrivna 
verksamhetsidé:  
 
”Syftet med ….. verksamhet är att erbjuda fotboll som en positiv socialt fostrande och 
individuellt utvecklande fritidssysselsättning för landskapets ungdomar. Föreningens lag skall 
spela en underhållande och positiv fotboll såväl på ungdoms- som elitnivå” 
 
Vi valde att jämföra ovanstående verksamhetsidé med Kotlers resonemang angående att en 
bra verksamhetsidé kännetecknas av att den är marknadsorienterad, möjlig, motiverande och 
specifik. Enligt oss är den till viss del marknadsorienterad eftersom den utgår ifrån de behov 
som verksamheten fyller på marknaden – det vill säga att erbjuda fotboll till ungdomar. 
Däremot nämns ingenting om publiken – men det är sannolikt att ”spela en underhållande och 
positiv fotboll” vänder sig till publiken.   
 
Verksamhetsidén är till viss del möjlig eftersom den både är nåbar och aningen sporrande. Ett 
stort minus är att föreningens verksamhetsidé är svår att komma ihåg och får därför anses som 
aningen diffus. Vi författare behövde läsa igenom den flertalet gånger för att förstå och 
analysera den.  
 
Klubbens verksamhetsidé är i vårat tycke inte tillräckligt motiverande eftersom de anställda 
inte känner till den och/eller stimuleras av den. Vidare anser vi att den inte är särskilt specifik 
– det är svårt att veta vem den vänder sig till och vem som skall ta del av den. Slutligen tycks 
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den inte vara särskilt lätt att kommunicera eftersom den har presenterats inför spelare, ledare 
och de som arbetar runt herrlaget ett flertal år i följd - trots detta var det få som kände till 
föreningens verksamhetsidé. 
 
Tre av respondenterna visste inte vem verksamhetsidén var riktad mot. Antingen var de inte 
bekanta med föreningens verksamhetsidé eller så hänvisade de frågan vidare till ledningen. 
Två av respondenterna menade att verksamhetsidén är riktad mot ungdomar och herrlag 
medan en av de tillfrågade ansåg att den är riktad mot hela föreningen.  
 
En jämförelse mellan respondenternas åsikter, angående vem verksamhetsidén är riktad mot, 
och Kotlers resonemang, angående att alla berörda parter bör kunna ta ställning till 
verksamhetsidén, visar stora olikheter mellan litteratur och respondenternas svar. Ifall 
fotbollsföreningens verksamhetsidé vänder sig till ungdomar och herrlag lämnas andra 
berörda  såsom publik, tränare och sponsorer utanför föreningens verksamhetsidé.  
 
Av naturliga skäl hade de respondenter som inte var medvetna om föreningens 
verksamhetsidé svårt att ha några åsikter om den. En av respondenterna ansåg att föreningen 
hade misslyckats i utformandet av sin verksamhetsidé eftersom respondenten inte kände till 
den. Hälften av respondenterna var dock positivt inställda till föreningens verksamhetsidé och 
beskrev den som bland annat ”realistisk och bra” och att ”bitarna på senare år har fallit på 
plats”. 
 
Att hälften av de tillfrågade är positivt inställda till föreningens verksamhetsidé får anses som 
både positivt och negativt. Å ena sidan skulle det bästa naturligtvis vara att alla som arbetar 
inom organisationen är positivt inställda till föreningens verksamhetsidé eftersom det är de 
som skall förverkliga den. Å andra sidan har man kommit en bra bit på väg eftersom hälften 
av respondenterna är nöjda med föreningens riktlinjer.    
 
Beträffande hur föreningens verksamhetsidé utvecklats framkom olika svar från  de 
tillfrågade. Några av dem hade ingen aning, en förklarade att den nyanställde sportchefen har 
”strukturerat upp arbetet och arbetar utifrån en verksamhetsidé”, en av de tillfrågade menade 
att det var ordföranden som hade utarbetat verksamhetsidén medan en av respondenterna 
ansåg att den hade ”vuxit fram efter hand”. 
 
Dessa förklaringar skapar oklarhet och får ses som felaktiga, både i jämförelse med 
litteraturen och i jämförelse med varandra. En av respondenterna menade exempelvis att en 
annan svarsperson utformat verksamhetsidén, vilket inte stöds av personen själv. Vidare finns 
det inte heller några uppenbara likheter vid jämförandet av de riktlinjer som litteraturen 
förespråkar. Exempelvis menar Roos med flera att man vid utformandet av en verksamhetsidé 
särskilt bör beakta företagets historia, ledningens och ägarnas nuvarande åsikter, värderingen 
av omgivningen, tillgängliga resurser och distinkt kompetens. Av studien framgår att ingen av 
respondenternas svar kunde kopplas samman med dessa förhållanden. 
 
Två av respondenterna visste inte om verksamhetsidén är välförankrad, främst eftersom de 
inte känner till den. En av de tillfrågade var inte intresserad av föreningens övergripande 
verksamhetsidé eftersom den inte ligger på hans bord. Tre personer menade att föreningen 
arbetar utifrån verksamhetsidén och att den är välförankrad. 
 
För oss författare innebär begreppet välförankrat att en stor majoritet av berörda parter är 
medvetna om föreningens verksamhetsidé. Av ovan presenterad information kunde vi inte dra 
slutsatsen att klubbens verksamhetsidé är välförankrad. Tidigare har vi presenterat teorier som 
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påpekar vikten av att förankra en verksamhetsidé inom organisationen eftersom det är 
arbetarna inom organisationen som skall förverkliga verksamhetsidén. 
 
Roos med flera menar att det är nödvändigt att verksamhetsidén skall vara flexibel och 
föränderlig. Detta kan jämföras med att tre av respondenterna inte känner till någon 
systematisk uppföljning och/eller utvärdering av verksamhetsidén.  
 
Föreningen tycktes inte ha några tydliga riktlinjer beträffande på vilket sätt den systematiska 
uppföljningen skall gå till. Utvecklingen av föreningens verksamhetsidé tycks utgå ifrån att 
klubbledningen, under något av styrelsemötena, diskuterar igenom verksamhetsidén. Eftersom 
vi författare inte befunnit oss på dessa styrelsemöten är det svårt att uttala sig ifall föreningen 
under dessa diskussioner tar hänsyn till de aspekter som litteraturen förespråkar vid 
utformandet av en verksamhetsidé. 
 
Alla respondenter ansåg att en idrottsförening skall ha en verksamhetsidé. Många ansåg att 
det är extra viktigt för elitklubbar och/eller föreningar med en hög omsättning att ha en 
verksamhetsidé. Andra ansåg att det är viktigt för i stort sett vilken förening som helst.   
 
En av respondenterna ansåg att det är viktigt med utformandet av verksamhetsidén för de 
organisationer som vill utvecklas och bli bättre. Detta kan kopplas samman med flertalet 
teorier. Bland annat med Kotlers resonemang om att verksamhetsidén är organisationens 
”osynliga hand” som leder den på rätt väg. Det kan även kopplas samman med Bruzelius och 
Skärvads diskussion om att det numera finns en stor enighet hos ledande forskare och 
praktiker att en organisations verksamhetsidé är en viktig utgångspunkt när strategi och 
organisation skall utformas. Vi har däremot inte lyckas hitta något stöd för att det är viktigare 
för exempelvis elitklubbar och storföretag, jämfört med breddklubbar och småföretag, att 
utforma verksamhetsidéer.  
 

5.2.3 Mål 
 
Respondenterna förklarade och definierade begreppet mål på olika sätt. En respondent 
förklarade att det är något personligt som man vill uppnå. I jämförelse med litteraturen är 
denna förklaring bristfällig eftersom mål inte nödvändigtvis måste vara personliga. Ett annat 
exempel på definition av mål var ”vart man strävar med sin verksamhet”. Detta stöds av Roos 
med flera som bland annat menar att mål anger vad organisationen strävar efter.  
 
En av svarspersonerna menade att mål är en etapp under visionen, att det är en framtidsbild 
där man vill hamna och ditt man vill nå. Vidare menade respondenten att mål är 
etappbaserade medan visionen är det slutgiltiga ändamålet. Denna förklaring kan tydligt 
kopplas samman med Roos med flera som menar att målen anger vad organisationen strävar 
efter samt preciserar och operationaliserar visionen. Roos med flera menar även att målen 
skall precisera och operationalisera verksamhetsidén – detta poängterades dock inte av 
respondenten.    
 
Den vanligaste förklaringen av vilken funktion mål uppfyllde var att de hjälper föreningen att 
sträva framåt och utvecklas. En av respondenterna menade att målen fungerar som riktlinjer 
inom organisationen. En jämförelse mellan dessa förklaringar och litteraturen visar att 
flertalet funktioner ”glömts bort”. Bland annat nämns ingenting om att målen ger vägledning i 
beslutssituationer, att målen skickar signaler till omvärlden och hjälper till att profilera 
organisationen, att målen hjälper organisationsmedlemmarna att dra åt samma håll eller att de 
har en motiverande effekt och utgör underlag för utvärdering.   
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En av svarspersonerna ansåg att välformulerade mål leder till att verksamheten blir mera 
konkret, visionen mera realistisk samt att de förhoppningsvis leder till ökad motivation och 
iver att förbättras. Också denna förklaring är bristfällig, men bör ändå ses som mer teoretiskt 
riktig än de andra synpunkterna.    
 
Alla respondenter ansåg att ett av föreningens mål var att herrlaget skall stabilisera sig i den 
serie de befinner sig i. Tre svarspersoner nämnde att man hade förhoppningar om att befinna 
sig mellan sjätte och nionde plats när säsongen var slut, andra resonerade mera i termer om att 
”stabilisera sig” eller ”ha ett elitlag”. Detta mål skall, med utgångspunkt i intervjuerna, 
åtminstone ses som: 
 

• Organisationsmedlemmarnas mål eftersom det är de medverkande individernas egna 
mål.  

• Ett nuvarande mål eftersom fokus ligger på årets säsong 
• Ett icke ekonomiskt mål eftersom det inte mäts i pengar 
• Ett idealmål eftersom det tydliggör vad som är viktigt att åstadkomma  
• Ett låst mål eftersom det anger vilken position föreningen är nöjda med 

 
Detta mål kan även definieras som ett kvantitativt och ett kvalitativt mål. Några av 
respondenterna anger att laget skall sluta på en sjätte till nionde plats (kvantitativt) medan 
andra nöjer sig med att beskriva ett tillstånd som skall uppnås (kvalitativt) – det vill säga 
”stabilisera sig i serien” eller ”ha ett elitlag”. 
 
Tre av respondenterna nämnde ekonomiska målsättningar i termer som ” förbättra ekonomin”, 
”ha en stabil ekonomi” och ”öka föreningens intäkter”. Berhin och Kihlstedt menar att målen 
anger en eftersträvad position för organisationen. Ifall vi kopplar detta resonemang till 
föreningens ekonomiska mål, konstateras att dessa är aningen diffusa och inte anger vad 
organisationen eftersträvar.  
 
Keeney, Hogedal och Cox menar att ett bra mål bland annat skall vara tidsatt och mätbart. Det 
förstnämnda innebär att det skall framgå när målet skall vara uppnått och det nästnämnda 
innebär att man skall kunna avgöra ifall målet är förverkligat. Fotbollsföreningens mål är ”att 
förbättra ekonomin” och ”öka föreningens intäkter” är varken mätbara eller tidsatta. 
 
Ett av målen som nämndes var att ”inför säsongen 2006 komplettera truppen med 4-5 
kvalitetsspelare”. Detta mål innehåller många delar av de kriterier som Keeney, Hogedahl och 
Cox anser att ett mål skall innehålla. Det är tydligt och entydigt, det går att avgöra om målet 
förverkligas, det innehåller någon form av handling eller agerande, det finns förutsättningar 
och möjligheter att nå målet och det framgår när målet skall vara nått. 
 
Andra målsättningar som nämndes var att behålla och helst höja den goda standard som finns 
på juniorsidan, öka träningsmängden för både a-lag och ungdomslag, förbättra resorna till 
bortamatcherna, fostra spelare till a-laget, vara förankrade i landskapet samt erbjuda fotboll 
till ungdomar. Tre av respondenterna var inte medvetna om ifall föreningen hade några 
nedskrivna mål. En svarsperson trodde att föreningen hade dokumenterade mål men kunde 
inte precisera dem. Två av respondenterna ansåg att målen var nedskrivna. En av 
respondenterna lyckades återge alla de målsättningar som vi författare funnit nedskrivna inom 
föreningen. Den andre respondenten som ansåg att målen var nedskrivna kunde inte återge 
alla föreningens dokumenterade mål. 
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De mål som vi funnit nedskrivna berör, på ett eller annat sätt, alla personer som blivit 
intervjuade. Trots detta var endast två respondenter medvetna om att föreningens mål är 
nedskrivna.  Cyert och March menar att organisationens mål utvecklas genom tre processer. 
En av dessa är inlärnings- och anpassningsprocessen där målen förändras och anpassas 
genom erfarenhet som koalitionsmedlemmarna förvärvar genom verksamhet i företaget. 
Denna process tycks inte vara genomförd eftersom endast två av fotbollsföreningens 
respondenter var medvetna om föreningens nedskrivna mål. Flertalet av respondenterna ansåg 
att föreningens mål vänder sig till organisationen som helhet. En annan åsikt var att några av 
målen enbart riktar sig mot herrlaget eller barn- och ungdomsspelare.  
 
Enligt Bruzelius och Skärvad bör de som utformar organisationens mål ta hänsyn till alla 
medarbetare som på ett eller annat sätt kommer att beröras av målen. Det är uppenbart att de 
mål som fotbollsföreningen skrivit ner riktar sig mot ungdomar, herrlaget och de som arbetar 
med eller runt omkring herrlaget. Inget av målen riktar sig mot dam- eller tjejfotbollen.   
 
Överlag är anställda inom föreningen positivt inställd till föreningens mål – detta trots att 
många inte är bekanta med dem. En av respondenterna klargjorde att han inte visste så mycket 
om föreningens mål medan en av respondenterna enbart vill svara på frågor angående 
herrlagets målsättningar.  
 
Ingen av respondenterna hade något konkret svar på hur föreningen tar fram och utvecklar 
dess mål. Det tycks inte finnas någon klar handlingsplan för detta, exempelvis har man inte 
beaktat alla de faser som Anrell anser skall ingå vid framtagande av mål. Respondenterna var 
dock överens om att det i första hand är styrelsen som utformat föreningens mål. Detta stöds 
bland annat av Anrell som menar att målformulering är en chefs- och arbetsledaruppgift.  
 
Tre av respondenterna menade att organisationens mål är välförankrade, två svarspersoner 
ansåg att de var relativt välförankrade medan en av de tillfrågade ansåg att de inte var 
välförankrade. Tre av respondenterna kände inte till att det sker någon systematisk 
uppföljning och/eller utvärdering av målen. Av dessa ansåg två att föreningen var mindre bra 
på att utvärdera målen. En av de tillfrågade menade att man utvärderar de områden han är 
ansvarig för medan två av respondenterna ansåg att uppföljning och/eller utvärdering skedde 
med jämna mellanrum. Detta stöds av Jansson som poängterar vikten av att utvärdera målen. 
Han menar att man inte vet om man uppnått målet förrän efter utvärderingen.  
 
Föreningens mål är formulerade inför säsongen 2006 förklarade en respondent. Vidare 
nämnde respondenten att målen utvärderas varje månad under året. Om så är fallet sker 
föreningens utvärdering, i jämförelse med litteraturen, för ofta. Jansson menar exempelvis att 
utvärderingen inte skall göras före den tidpunkt då målet skall vara uppnått.  
 
Alla respondenterna ansåg att det är viktigt att en idrottsförening har mål. En av 
respondenterna menade exempelvis att om man vill framåt, utvecklas och bli bättre så måste 
man sätta upp mål och planer på hur man skall förverkliga dem. Detta stöds av Kotler som 
menar att mål har en styrande funktion och hjälper organisationsmedlemmarna att dra åt 
samma håll. Vidare menar Roos med flera att det inte spelar någon större roll hur bra mål man 
formulerat ifall man inte har planer på hur man skall förverkliga dem. 
 

5.2.4 Implementering 
 
Alla respondenter ansåg att styrelsen har en viktig funktion i utformandet av organisationens 
vision, verksamhetsidé och mål. Några av svarspersonerna ansåg till och med att det enbart är 
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styrelsens uppgift att utforma dessa riktlinjer. Tre av respondenterna påpekade att även 
medlemmarna skall vara delaktiga vid utformandet av föreningens vision, verksamhetsidé och 
mål. En av de tillfrågade ansåg att även de som arbetar på kansliet skall vara med i denna 
process. 
 
Likheter är stora mellan litteraturen och respondenternas svar angående vems uppgift det är 
att utforma organisationens vision, verksamhetsidé och mål. Bland annat menar teorin att det i 
första hand är ledarna och styrelsens uppgift att utforma en organisations strategibegrepp.   
 
En av respondenterna förklarade implementering av organisationens vision, verksamhetsidé 
och mål på ett mycket överrensstämmande sätt med teorier på området. Den tillfrågade 
menade att det i yttersta hand är styrelsen som är ansvarig för verksamheten. Samtidigt 
påpekade han att en förening är en demokratisk verksamhet, där medlemmarna bör vara med 
och bestämma eftersom det inte finns någon anledning att ha visioner, verksamhetsidéer och 
mål ifall medlemmarna inte accepterar och ställer upp på dessa. 
 
Ovanstående resonemang kan kopplas ihop med Bruzelius & Skärvads teori om att när 
föreningens och dess medarbetares värderingar överensstämmer blir besluten och 
handlingarna ur företagets synvinkel effektiva. Vidare kan det kopplas samman med Roos 
med fleras diskussion om att implementera strategin handlar om att leda en 
förändringsprocess. 
 
På frågan hur man gör för att visionen, verksamhetsidén och målen skall genomsyra 
verksamheten angav respondenterna olika svar. En av respondenterna angav att föreningen 
använde media för att nå ut med sina budskap, en annan menade att anställningen av en 
sportchef är ett konkret exempel på att föreningen arbetar med strategibegreppen medan några 
av respondenterna pekade på det möte som föreningen varje år anordnar med spelare och 
ledare där man diskuterar dessa begrepp. Vidare nämndes att alla lag inom föreningen har 
egna mål och regler. En av respondenterna menade att det konkreta arbetet är relativt otydligt.  
 
Samtliga respondenter tycktes inte vara medvetna om vilka aktiviteter som är nödvändiga för 
att strategin skall bli verklighet – vilket bland annat Roos med flera förespråkar. De möten 
som anordnas med spelare och ledare motiverar förhoppningsvis de inblandade att utföra ett 
bra arbete.   
 
Alla respondenter kunde tänka sig att arbeta efter begreppen vision, verksamhetsidé och mål. 
Det framkom även en hel del förslag på alternativa sätt som kunde fungera bättre vid 
utformandet av föreningens strategier. Bland annat nämndes att föreningen kunde anlita en 
expert, att styrelsen och kanslipersonalen i högre utsträckning kunde besöka träningar för att 
träffa spelare och samtidigt skaffa sig en bättre inblick i de olika lagen. Vidare nämndes att 
inspirationskvällar, gruppdiskussioner, gemensamma träffar inom föreningen, utformande av 
handlingsplaner för att uppnå målen, bollande av idéer med mera kunde väcka en ”positiv 
feeling”. En annan åtgärd som nämndes var att anställa en person som tar hand om detta 
område. 
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6. Slutsatser 
 
I detta kapitel ger vi kommentarer och slutsatser på vår studie. De frågeställningar som legat 
till grund för arbetet var: 
 

• Vilka teorier finns gällande begreppen vision, verksamhetsidé och mål? 
 
• Hur arbetar idrottsföreningar med begreppen vision, verksamhetsidé och mål? 

- Hur utformas dessa begrepp? 
- Hur implementeras dessa begrepp? 
- Hur får man begreppen att genomsyra verksamheten? 

 
• Vilka skillnader/likheter finns mellan litteraturen och idrottsföreningars arbete med 

begreppen vision, verksamhetsidé och mål? 
• Hur kan idrottsföreningar utveckla dessa begrepp och få in dem i sin verksamhet? 

 
Frågeställningarna besvaras i en löpande text samtidigt som detta mynnar ut i en diskussion 
där vi författare ger förslag på utvecklingsmöjligheter för idrottsföreningar att anamma. 
Detta kan ses som svar på frågan hur idrottsföreningar kan utveckla och skapa dessa begrepp 
i deras verksamhet. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

6.1 Teori 
 
Inom området finns det massvis med teori och litteratur om vision, verksamhetsidé och mål. 
Dessa teorier är främst utformade och studerade på företag och inom affärsvärlden. Ett 
problem som vi stött på under resans gång är att det inte finns speciellt mycket teori och 
litteratur utifrån en idrottsförenings perspektiv. Eftersom detta varit ett problem har vi försökt 
använda oss av relevant och lättförståelig teori från affärsvärlden och applicerat detta på 
idrottsföreningar.  
 
Vår förhoppning är att vi tagit fram teorier som idrottsföreningar kan använda. I den 
kommande diskussionen ger vi förslag på utvecklingsmöjligheter kring begreppen vision, 
verksamhetsidé och mål för idrottsföreningar. Vidare har vi försökt skapa en modell som är 
enkel att utgå ifrån då en idrottsförening utformar dessa begrepp. 
 

6.2 Idrottsföreningar 
 
Utifrån vårat resultat har vi kunnat utkristallisera fyra områden om idrottsföreningars arbete 
med begreppen vision, verksamhetsidé och mål.  

6.2.1 Slumpartat 
 
Idrottsföreningar har en tendens att använda begreppen likadant. På frågor om de olika 
begreppen halkar respondenterna in på andra områden och diskuterar. Det arbete som sker 
med begreppen är att det diskuteras på olika träffar och styrelsemöten. Inga riktiga 
uppföljningar och systematiska utvärderingar gick att utröna från respondenternas sida. För att 
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säkerställa hur uppföljning och den systematiska utvärderingen går till krävs ytterligare 
forskning. Idrottsföreningarna har svårt att sätta fingret på vad deras varumärke står för och 
vilket budskap det förmedlar. Det råder ingen samstämmighet om vad klubbarna står för 
eftersom många svarspersoners resultat skiljer sig åt. Exempelvis kan det tyckas märkligt att 
folk inom organisationen anser att målen är välförankrade men att det är ytterst få som är 
medvetna om dem. Vidare råder det en förvirring om hur visionen, verksamhetsidén och 
målen visar sig i verksamheten eftersom begreppen flyter ihop och används på liknande sätt. 
Denna förvirring och vilseledning kan förklaras hos golfklubben där det finns en inofficiell 
vision vilket ett flertal respondenter nämner i intervjuerna. Det slumpartade synsättet visar sig 
genom följande svar som en respondent gav på hur personen beskriver begreppet vision: ”att 
titta framåt och ha en målsättning samt att analysera vad som kommer att hända inom ett eller 
flera år framöver”.  
 

6.2.2 Inaktivitet 
 
Flertalet respondenter nämner att de inte vet vilken vision, verksamhetsidé och mål klubben 
har trots att de i själva verket finns. Begreppens inaktivitet förklaras med att de är en produkt 
för myndigheter istället för föreningens egen utveckling. Inaktivitet kan även förklaras med 
att begreppen inte är utkommunicerade och marknadsförda i den bemärkelse de borde vara. 
Det inaktiva synsättet präglas av ett svar som en respondent gav angående visionen och dess 
saluföring. Klubben har ”plockat fram den och sen hamnar den i byrålådan bara för att man 
skall ha den och sen ligger den där”.  
 

6.2.4 Nivåskillnad  
 
I föreningarna jobbar man med begreppen i delar istället för i ett helhetsperspektiv. Det visade 
sig att enskilda kommittéer, sektioner, lag och grupper har begreppen i verksamheten men att 
de inte finns för klubbens verksamhet i stort. Flertalet respondenter halkar in på enskilda lag, 
kommittéer etcetera då de exempelvis skall beskriva idrottsföreningens vision, 
verksamhetsidé eller mål. Denna nivåskillnad kan även ses som en del av att få begreppen att 
genomsyra verksamheten. Om begreppen varit förankrade i föreningarna borde det finnas ett 
helhetsperspektiv gällande vision, verksamhetsidé och mål. Den nivåskillnad som finns visar 
sig genom att en respondent förklarar ”att herrlagets resultatmål är nedskrivet och 
dokumenterat” men om föreningens övergripande vision, verksamhetsidé och mål finns i 
verksamheten i stort vet respondenten inte.  

6.2.5 Profilering 
 
Samtliga respondenter ansåg att det var viktigt att få in begreppen i verksamheten. De flesta 
av svarspersonerna menade att det är viktigt eftersom det skapar tydlighet, profil och att alla 
jobbar i samma riktning. I dagsläget jobbar föreningarna, enligt de flesta respondenterna, inte 
tillräckligt med begreppen. Flertalet är överens om att begreppen behöver utvecklas och 
framförallt att detta sedan visar sig i det konkreta arbetet. Denna utveckling kan antingen vara 
av sådan art att föreningen börjar från noll eller vidareutvecklar befintliga begrepp. Det 
profilerande synsättet förklaras av att: ”Om inte klubben som helhet kan bestämma de stora 
målen blir det lätt konflikt gällande resursfördelning, pengafördelning och allting som 
behöver göras.” 
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6.3 Litteratur kontra idrottsföreningar 
 
Skillnaderna mellan litteraturen och idrottsföreningar är många. Detta anser vi beror på att 
företag och affärsvärlden varifrån vi hämtat flertalet teorier har det primära att tjäna pengar 
och göra vinst som huvudsysselsättning. I idrottsföreningar finns det andra perspektiv än att 
tjäna pengar. Därför skiljer sig litteratur och idrottsföreningar markant åt men samtidigt går 
det att peka på svar från respondenternas sida att föreningen skall skötas som ett professionellt 
företag, att det blivit en mer kommersialiserad verksamhet och att elitföreningar har som syfte 
att tjäna pengar men samtidigt har en sportslig sida att ta ansvar för. 
 
I vår studie har vi kommit fram till att idrottsföreningar inte i speciellt stor utsträckning jobbar 
med strategibegreppen vision, verksamhetsidé och mål i jämförelse med utvald teori. Detta 
anser vi vara ett problem för flertalet idrottsföreningar. Idag vet inte idrottsföreningar vilken 
riktning de skall välja utifrån Ibsens och Ottesens modell om staten, marknaden och det civila 
samhället för att möta framtidens krav. Detta medför att respondenterna i studien använder 
begreppen slumpartat, inaktivt, förvirrande med nivåskillnad och utan direkt profilering. 
Samtidigt skall tilläggas att idrottsföreningar är uppbyggda på ideella krafter vilket kan ses 
som en möjlig förklaring till varför strategibegreppen inte används i stor utsträckning. Istället 
följer idrottsföreningar RF:s riktlinjer och dess normalstadgar. Hur som helst anser vi att 
idrottsföreningar behöver utveckla dessa begrepp och framförallt få dem att genomsyra 
verksamheten för att möta framtidens krav och därigenom sätta sin prägel och profil på 
organisationen. 
 

6.4 Utvecklingsmöjligheter 
 
Eftersom vi i vår studie kommit fram till att arbetet med strategibegreppen vision, 
verksamhetsidé och mål är bristfälliga väljer vi att avsluta detta arbete med en diskussion som 
kan ses som en utvecklingsmöjlighet för idrottsföreningar att anamma. I följande kapitel ger 
vi vår syn på hur idrottsföreningar kan jobba med begreppen, få dem att genomsyra 
verksamheten och därigenom få berörda parter att jobba i samma riktning.  
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7. Diskussion 
 

7.1 Idrottsorganisationer kontra företag 
 

Vi konstaterade tidigt i detta arbete att idrottsorganisationer i allt större utsträckning börjar 
likna företag. Det som egentligen skiljer dem åt, är att företag främst fokuserar på de 
ekonomiska resultaten medan föreningar strävar efter såväl sportsliga som ekonomiska 
resultat. Detta resonemang kan vi i efterhand konstatera till stor del stämde överens med de 
föreningar som studerades. De flesta respondenterna var överens om att föreningar kan 
likställas med företag och vi författare kunde i många avseenden uppfatta en påtaglig 
professionalism bland respondenterna. Några nämnde hur viktig organisationen runt själva 
idrott är, andra poängterade vikten av en stabil ekonomi medan somliga beskrev hur 
föreningen utvecklats under de senaste åren. Dessa resonemang visar på ett relativt nytt 
tankesätt inom idrotten eftersom det inom idrotten länge varit ”fult” att tjäna pengar samt att 
bedriva en ekonomisk lönsam förening. I de genomförda intervjuerna talar respondenterna 
istället öppet om detta – ”vi måste öka våra intäkter” sade exempelvis en av respondenterna.  
 
Inom de studerade föreningarna framkom det många tankar och idéer beträffande hur en 
idrottsorganisation skall bli ekonomiskt lönsam, mera professionell, uppnå högre resultat och 
så vidare. Det råder ingen tvekan om att föreningarna vill utvecklas och bli bättre – problemet 
tycks istället vara att åsikterna om på vilket sätt föreningen skall förbättras går isär. 
Avsaknaden av tydliga riktlinjer och en röd tråd i verksamheten är uppenbar. 
 
Enligt oss är en av huvudpoängerna med att formulera vision, verksamhetsidé och mål att 
riktlinjerna blir klara för alla organisationens medlemmar och dess intressenter. Våran 
hypotes var från början att företag, jämfört med idrottsorganisationer, har en högre kompetens 
vid utformandet av ovannämnda strategibegrepp samt att det är mera självklart att ett företag 
utformar tydliga riktlinjer i jämförelse med idrottsföreningar. Orsakerna till detta kan vara 
många, men den mest uppenbara är troligtvis att företag under en förhållandevis lång tid varit 
vinstdrivande. Det är under de senaste decennierna som föreningar (åtminstone svenska) allt 
mer börjat intressera sig för affärsverksamheter och insett vikten av långsiktiga och stabila 
inkomster.  
 
I efterhand kan vi, tråkigt nog, konstatera att vår hypotes höll. Förhoppningen var att 
föreningarna skulle uppvisa ett lika professionellt och systematiskt förhållningssätt till 
strategibegreppen som många företag (exempelvis Svenska Spel AB) – så var inte fallet. Det 
bör dock poängteras att vi ser ljus i tunneln. Respondenterna uppvisade stundtals goda tankar, 
sakliga resonemang och ett intresse för att utveckla sina visioner, verksamhetsidéer och mål.  
 
Tidigare i detta arbete nämnde vi att den ideella sektorn, enligt Ibsen och Ottesens modell, i 
framtiden möjligtvis kommer spricka upp i tre verksamheter - nämligen kommersiell, 
informell samt offentlig sektor. I så fall bör RF anpassa sin verksamhet till främst tre olika 
typer av föreningar: 
 

• Kommersiell  – de som prioriterar elitidrott 
• Informell – de som prioriterar spontanidrott 
• Offentlig  – de som prioriterar breddidrott  
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Idag kan vi konstatera att alla dessa olika typer av föreningar praktiskt taget redan existerar. 
Ishockeylaget Färjestad bedriver ingen juniorverksamhet eftersom de inte anser att den är 
tillräckligt lönsam, Djurgårdens IF bedriver såväl affärsverksamhet som breddverksamhet 
medan flertalet mindre landsortsklubbar satsar på barn- bredd- och motionsidrott. Trots detta 
drar idag Riksidrottsförbundet alla föreningar över en och samma kam. Detta skapar problem 
som enligt oss kan lösas på två sätt.  
 
Det första angreppssättet är att RF delar in sin verksamhet i tre delar. Tanken i nedanstående 
modell är att RF verkar mot kommersiella-, informella-, och offentligaföreningar. Idag 
likställs en curlingförening med en fotbollsförening, en mindre bowlingklubb med en större 
golfklubb. Att RF arbetar efter liknande metoder vare sig det gäller en amatörförening eller 
elitklubb tror vi vållar problem i idrottsföreningars utveckling. Därför borde det ställas krav 
på att föreningarna får välja vilken ”ruta” de vill tillhöra, alternativt att RF placerar 
föreningarna i en bestämd ”ruta” utifrån fastställda kriterier. 
 

 

        Riksidrottsförbundet           

      Kommersiell 
(elitidrottsföreningar) 

 Offentlig 
(breddidrott och 

korpen) 

Informell 
(spontanidrott) 

Figur 6: Egen bild om tanken hur RF kommer att spricka upp i framtiden. 
 
Det andra tillvägagångssättet är att föreningarna tydligt markerar att den verksamhet RF idag 
bedriver inte kommer att hålla på sikt. Vi konstaterade tidigt i detta arbete att den ideella 
organisationsformen inte är gjord för att hantera de stora summor pengar som idag finns inom 
några idrotter. Det blir allt vanligare att föreningar hamnar i ekonomiska trubbel och/eller får 
problem med skattemyndigheten. Föreningarna bör därför reagera och driva på en förändring 
och ett nytt tankesätt inom RF utifrån de tre ovannämnda inriktningarna.  
 
När föreningar väljer att profilera sig tror vi att de olika områdena kan utvecklas på bästa 
möjliga sätt. Allmänna beslut som idag fattas inom Riksidrottsförbundet gäller alla 
medlemsförbund och dess tillhörande föreningar. Sannolikt uppstår ofta motsägelser i dessa 
beslut – det vill säga att de antingen gynnar breddföreningarna eller elitföreningarna. Ifall 
man delade in föreningarna (förbunden) på det sätt vi förespråkar ovan, vore det lättare att 
fatta gemensamma beslut för de föreningar som befinner sig under ett och samma område. 
 
Idag råder exempelvis liknande skatteregler, liknande värderingar, liknande 
organisationsuppbyggnader vare sig det gäller en elitfotbollsklubb eller en friidrottsklubb för 
motionärer. Ifall elitfotbollsklubben placerades i den kommersiella kategorin kunde man 
anpassa regelverket efter denna typ av organisation. Det motsatta gäller friidrottsklubben för 
motionärer som skulle placeras in i den offentliga sektorn.  
 
Idag säger Riksidrottsförbundet att ”idrotten är till för alla”. Vi anser att detta inte stämmer 
överens med exempelvis en elitklubb i ishockey eftersom den många gånger inte är ämnad för 
exempelvis kvinnor och handikappade. Detta är ett praktexempel på en förening som borde 
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tillhöra rutan för ”vinstgivande föreningar”. Deras slogan kunde istället vara ”idrotten är till 
för de bästa”  
  
En viktig poäng med detta resonemang är att föreningar/förbund med hjälp av de begrepp som 
studerats i detta arbete, det vill säga vision, verksamhetsidé och mål, kunde profilera sig mot 
det område som är mest lämpligt för den egna föreningen. Klubbar som tar hjälp av de teorier, 
resonemang och diskussioner som förts i denna uppsats kunde på ett tydligt, enkelt och 
resurssnålt sätt välja vilken kategori man vill tillhöra. 
 

7.2 Idrottsorganisationens utvecklingshjul – förslag på 
utvecklingsmöjligheter 
 
En organisation utan vision, verksamhetsidé och mål kan liknas vid ett husbygge utan ritning. 
Byggarbetarna vet vad som skall konstrueras – men de har ingen aning om hur den 
färdigställda byggnaden kommer att se ut. På samma sätt fungerar idrottsorganisationer. 
Medlemmarna och de som arbetar inom föreningen är medvetna om vilken idrottsgren man 
verkar inom – men ingen vet vad man strävar efter och vill uppnå. Resultatet blir att varje 
individ går sin egen väg och upprättar egna visioner och mål - utan hänsyn till föreningen. 
Ifall organisationens medlemmar drar åt olika håll kommer föreningens utveckling att avta, 
irritationen öka, konflikter bubbla upp och intresset minska. Detta blir en ond spiral. 
 
Denna ”spiral” har vi till viss del bevittnat i denna uppsats. Båda idrottsföreningarna hade 
otydliga alternativt icke genomarbetade visioner, verksamhetsidéer och mål. Trots att det 
under intervjuerna framkom många goda idéer och förslag på hur föreningen arbetar/borde 
arbeta med ovannämnda strategibegrepp, kvarblev känslan att klubbarnas medlemmar inte 
drar åt samma håll och vet vad de strävar efter. 
 
För att undvika denna ”spiral” har vi författare tagit fram nedanstående modell – som vi valt 
att kalla idrottsorganisationens utvecklingshjul. Den visar på vilket sätt en förening, ett 
förbund eller en idrottsorganisation, förslagsvis kan arbeta med begreppen vision, 
verksamhetsidé och mål och få verksamheten att profilera sig mot den kommersiella, 
informella eller offentliga sektorn. 
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                   Figur 7: Egen bild, idrottsorganisationens utvecklingshjul. 
 
Arbetet börjar med att idrottsorganisationen utför en SWOT-analys och får en översikt över 
nuläge och vad som behöver utvecklas för att förbättra organisationen. Efter analysen skall 
organisationen ha klart för sig vilka styrkor respektive svagheter man besitter samt vad som 
kan betraktas som möjligheter och hot – såväl externt som internt. Denna plattform skapar 
kunskap om vad som är möjligt och troligt att organisationen kan klara av. Utan en 
genomförd SWOT-analys är risken övervägande att visionen, verksamhetsidén och målen blir 
för låga alternativt orealistiska att nå. Ett exempel kan vara ifall en ishockeyförening, utan 
genomförd SWOT-analys, anger att föreningens mål är att höja sin budget med X antal 
procent. En SWOT-analys hade möjligtvis tydliggjort att målet är orealistiskt, på grund av 
exempelvis avsaknad av potentiella sponsorer, att föreningen är belägen på en liten ort vilket 
innebär svårigheter i lockandet av ytterligare publik och så vidare.  
 
Efter den utförda SWOT-analysen är idrottsorganisationens nästa uppgift att utforma och ta 
fram en vision. Vid utformandet av visionen bör idrottsföreningen följa de riktlinjer som 
tidigare diskuterats i detta arbete. I denna fas skall organisationens klargöra dess framtida 
drömbild – och därmed tydliggöra vad organisationen vill uppnå. Givetvis skall visionen 
utformas i enlighet med den genomförda SWOT-analysen. 
 
Ett rekommenderat tillvägagångssätt för föreningar att utforma en vision är att börja med en 
verksamhetsinspektion. I denna inspektion ingår exempelvis värderingen av företagets starka 
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och svaga sidor samt räkenskapsanalyser. Vi förespråkar även att en välutformad och väl 
genomarbetad SWOT-analys ligger till grund i utformandet av vision.   
 
SWOT-analysen och den framtida drömbilden utgör underlaget till organisationens 
verksamhetsidé. Vid utformandet av verksamhetsidén bör idrottsorganisationen följa de 
riktlinjer som tidigare diskuterats i detta arbete. Verksamhetsidén skall ange/visa på 
föreningens konkurrensfördelar och ange inriktningen för idrottsorganisationen. Det är viktigt 
att verksamhetsidén stämmer överens med visionen och SWOT-analysen samt att dessa inte 
motsäger varandra. 
 
Ett alternativ vid utformningen av verksamhetsidé är att använda sig av 
verksamhetsidémodellen eftersom den kan används som såväl beskrivnings-, analys- som 
planeringsverktyg. En väl genomförd analys av föreningens kunder, erbjudanden, resurser, 
varumärke och värderingar skapar goda förutsättningar för att utforma en bra verksamhetsidé. 
Vidare kontrollerar man ifall organisationens verksamhetsidé är tydlig och användbar med 
hjälp av de frågor som presenterades i kapitlet om implementering av visioner.  
 
De mål som utarbetas i nästa steg, anger vad som är viktigt att uppnå och vad organisationen 
strävar efter i ett kortare perspektiv. Vidare preciserar och operationaliserar målen visionen 
och den aktuella verksamhetsidén. 
 
Vid utarbetandet av mål föreslår vi att föreningar använder sig av de steg som Anrell 
förespråkar. Målen bör inte fastställas före organisationen samlat in data, sammanställt 
problem/behov/förslag utifrån insamlade data samt prioriterat vad som är nödvändigt och 
önskvärt. Därefter formuleras vad föreningen vill uppnå och när det skall vara uppnått. 
Slutligen formulera målet skriftligt och så kort och tydligt som möjligt 
 
Färdigställda visioner, verksamhetsidéer och mål utgör grunden för strategin/handlingsplanen. 
I denna fas väljer organisationen det tillvägagångssätt, man rent praktiskt, kommer att 
använda sig av för att uppnå målen – och därmed närma sig visionen och följa sin 
verksamhetsidé. I detta stadium är det viktigt att organisationsmedlemmarna inte blir för 
ivriga med att komma igång med arbetet – utan är noggranna med planeringsarbetet. Det finns 
många frågor som bör besvaras i denna fas: Exempel på områden som bör behandlas i 
handlingsplanen är: 
 
• Vem gör vad och varför? 
• På vilket sätt (exempelvis demokratiskt, auktoritärt, ideellt, avlönat och så vidare) utförs 

arbetet? Varför väljer organisationen detta tillvägagångssätt? 
• Vid vilken tidpunkt görs arbetet? 
• Hur skall vi nå ut med budskapet till alla anställda? 
• Var vill vi befinna oss vid en bestämd tidpunkt? 
• Kommer handlingsplanen att leda till att organisationen uppnår dess vision, 

verksamhetsidé och mål 
 
I genomförandefasen verkställs planen. Förhoppningen är att planen skall följas i så stor 
utsträckning som möjligt. Ibland är det dock ofrånkomligt att göra en del justeringar, främst 
på grund av faktorer som varit svåra att förutspå – exempelvis sjukdomsfall, kraftiga 
konjunktursvängningar etcetera. 
 
Efter genomförandefasen skall arbetet utvärderas – vilket vi författare förespråkar att 
idrottsföreningar lägger mycket energi på. Ett exempel kan vara ifall organisationen uppvisar 
ett mer positivt resultat än väntat. Det är då lätt hänt att ”fortsätta jobbet i blindo” och ”rida på 

 89



framgångsvågen” istället för att utvärdera varför resultaten blivit bättre än väntat. När 
motgångarna sedan sakteligen kommer måste arbetet sedan börja om från början. Det samma, 
men motsatta, kan även ske ifall organisationens resultat är mer negativt än väntat. Faran är 
att organisationen väljer att ta ett steg tillbaka och ”göra som man alltid gjort” - då avtar 
utvecklingen. Det finns många frågor som bör besvaras i denna utvärderingsfasen: exempel på 
områden som bör behandlas är: 
 
• Har organisationen uppnått vad man ville? 
• Vad gick bra? Varför? 
• Vad gick mindre bra? Varför? 
• Hur kan vi arbeta istället? Varför? 
• Hade vi ”rätt man på rätt plats”?  
• Nådde vi ut med vårat budskap? 
 
Det sista steget i idrottsorganisationens utvecklingshjul är den utveckling som sker efter 
utvärderingen. Den insamlade kunskapen och erfarenheten utgör grunden då man börjar på 
nästa ”hjulvarv”. Det är dessa erfarenheter som, tillsammans med SWOT-analysen, utgör 
underlaget då visionen, verksamhetsidén och målen utvecklas.   
 
För att organisationen skall utvecklas så mycket som möjligt är det viktigt att 
föreningen/förbundet genomgår alla nivåer i idrottsorganisationens utvecklingshjul. Faserna 
kompletterar och överlappar varandra, varje fas har sin funktion och ingen nivå är viktigare än 
en annan. Vi anser att modellen på ett lättförståeligt och tydligt sätt visar hur en 
idrottsorganisation kan arbeta med begreppen vision, verksamhetsidé och mål. Vidare menar 
vi att modellen även kan användas inom andra områden än idrotten. Det bör även påpekas att 
modellen är en första konstruktion och därmed knappast fulländad. Vi både tror och hoppas 
att modellen i framtiden kommer att utvecklas ytterligare.  
 

7.3 Vision, verksamhetsidé och mål på olika nivåer 
 
Varje förening har rätt att formulera egna visioner, verksamhetsidéer och mål utifrån sina 
egna förutsättningar. Ekonomi, mänskliga resurser och talang är exempel på faktorer som är 
av avgörande betydelse för vilken nivå en förening, ett förbund eller enskild utövare strävar 
efter att nå. Det är dock viktigt att den enskilda utövarens/föreningens strategier inte strider 
mot distriktförbundets riktlinjer – som i sin tur bör stämma överens med förbundens och 
Riksidrottsförbundets ideologier. 
 
Vi tror att ett problem inom idrottssfären är att enskilda utövare, lag, föreningar och förbund 
upprättar vision, verksamhetsidé och mål utan hänsyn till högre instanser. Enskilda utövare 
upprättar egna mål som inte stämmer överens med lagets, föreningar formulerar visioner som 
strider mot distriktsförbundets visioner och så vidare. Vi anser att strategibegreppen vision, 
verksamhetsidé och mål bör formuleras utifrån en röd tråd, där enskilda utövare, föreningar 
och förbund beaktar de strategibegrepp som formulerats av högre instanser. 
 
Ett idrottsland (eller en idrottsvärld) med alla dess aktörer, som upprättar visioner, 
verksamhetsidéer och mål utifrån en röd tråd kommer sannolikt att prestera bättre resultat – 
åtminstone totalt sett. Nedanstående modell anger på vilket sätt Sverige kunde arbeta med 
begreppen vision, verksamhetsidé och mål. Återigen vill vi poängtera att varje förening och 
enskild utövare givetvis skall formulera sina egna strategier. Dessa bör emellertid inte 
motarbeta högre instansers ideologier. 
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                                                         Figur 8: Fiktivt exempel. 
 
För att tydliggöra hur visioner, verksamhetsidé och mål kan genomsyra en hel nation 
exemplifieras detta med en fiktivt historia där ett uppsatt mål av Riksidrottsförbundet, via de 
olika stegen, till slut når den enskilde utövaren. 
 
Efter utvärderingar och diskussioner uttalar Riksidrottsförbundet målsättningen att ”vinna tre 
VM-guld på fem år inom Sveriges tre största lagidrotter”. Riksidrottsförbundets målsättning 
berör bland annat Fotbollförbundet som efter en tids arbete uttalar målsättningen att ”vinna 
världsmästerskapen i fotboll senast år 2010”.  
 
Distriktsförbunden anammar Fotbollförbundets målsättning och utvecklar egna riktlinjer för 
de områden som behöver förbättras inom varje distrikt. Skåne behöver exempelvis fler och 
bättre utbildade tränare, Norrland behöver fler fotbollsplaner och bättre träningsmöjligheter 
under vintern medan bortfallet av talanger anses vara för stort i Stockholmsregionen. Alla 
distrikten formulerar egna mål som stämmer överens med Fotbollförbundets mål. 
Stockolmsregionens mål lyder exempelvis att ”Inom fem år halvera antalet avhopp från 
fotbollen i Stockholmsregionen ”. För att uppnå denna målsättning utökas samarbetet mellan 
Stockolms Fotbollförbund och dess föreningar, handlingsplaner fastslås, utbildad personal 
anställes och informationen når ut till klubbarna i regionen. De flesta klubbarna, däribland 
Lidingö FF, bemöter informationen på ett positivt sätt och bestämmer sig för att arbeta aktivt 
med att föreningens ungdomar skall fortsätta fotbollsutövandet även efter tonåren. Föreningen 
fastslår målsättningen att ”Inom fem år halvera antalet avhopp inom Lidingö FF”. Klubben 
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genomför enkätundersökningar som visar att förningens ungdomar har tröttnat på de ständigt 
återkommande träningsmetoderna samt att föräldrarna inte har tid att skjutsa barnen till 
träningarna. Detta resulterar i att föreningen anställer en sportchef vars uppgift är att besöka 
träningar, utveckla talanger samt förbättra organisationen. Vidare förses ledarna med 
information om hur träningen kan varieras och föreningen anordnar skjuts till de barn som bor 
en bit ifrån träningsanläggningen.  
 
Utifrån föreningens mål formulerar tränarna i Lidingö FF en egen målsättning. Den lyder: 
”Fram till 19 års ålder skall träningspassen i huvudsak följa tränarpärmens riktlinjer och 
övningar.” De nya övningar presenteras och introduceras för barnen och ungdomarna. Några 
av utövarna har höga krav på sig själva och vill inom några år spela i allsvenskan. Martin, 
som är högerback i P 17 laget, är medveten om att han behöver träna extra för att nå allsvensk 
nivå och bestämmer sig för att ”tre gånger i veckan träna extra på inlägg, passningar, 
mottagningar och huvudspel” – allt för att nå sitt mål.  
 
Det påhittade exemplet ovan är en önskesituation över hur en målsättning på riksnivå får 
fotfäste och genomsyrar alla instanser ända ner till individnivå. Processen är både mödosam 
och energikrävande och tar åratal att implementera – men någon gång bör detta arbete 
påbörjas ifall idrottsorganisationer vill utvecklas ytterligare. Det bör även poängteras att det 
ibland inte är möjligt att följa en högre instans vision, verksamhetsidé och mål. Anledningarna 
kan vara många - möjligtvis finns det inte upprättade strategier på högre instanser, riktlinjerna 
är otydliga och så vidare.  
 
En intressant reflektion är ifall modellen vänds upp och ner - det vill säga att den enskilda 
utövaren formulerar en vision eller ett mål som hon behöver föreningens hjälp att förverkliga. 
Föreningen tar i sin tur hjälp av förbundet som samarbetar med Riksidrottsförbundet. I detta 
fall handlar arbetet främst om att skapa möjligheter för andra att uppnå sina planer – vilket får 
anses som minst lika viktigt. Detta tankesätt tror vi dock är mycket sällsynt förekommande 
och det vanligaste tillvägagångssättet är istället, vilket också denna studies pekar på, att 
styrelsen fastslår föreningens vision, verksamhetsidé och mål - därefter skall medlemmarna 
anpassa sig till dessa. Ett annat tillvägagångssätt kunde exempelvis vara att laget fastslår ett 
resultatmål, därefter arbetar styrelsen aktivt med att skapa förutsättningar för laget att nå sitt 
mål. 
 
Detta tillvägagångssätt har, likt alla andra metoder, både för- och nackdelar. Fördelarna är 
bland annat att de som formulerar strategierna också är de som skall uppnå dem, att 
ideologierna från början är välförankrade och så vidare. Nackdelen kan vara att de som 
formulerar strategierna inte har tillräcklig kunskap om föreningens ekonomi och andra viktiga 
aspekter vid formulerandet av vision, verksamhetsidé.  
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7. Avslutande reflektioner 
 
Med detta arbete i åtanke anser vi författare att det behöver studeras mer kring hur 
idrottsföreningar arbetar med begreppen vision, verksamhetsidé och mål för att kunna dra 
tydliga slutsatser och därigenom vidareutveckla idrottsorganisationens utvecklingshjul. 
Vidare tror vi att Idrottssverige hamnat vid ett vägskäl eftersom den ideella sektorn tenderar 
att spricka upp. Framtida forskning kan ägnas åt att studera vilken vikt idrottsföreningars 
styrelser lägger på begreppen vision, verksamhetsidé och mål. Vidare anser vi det vara 
nödvändigt att göra en kvantitativ studie utifrån ett syfte liknande vårt för att se om de 
slutsatser vi kommit fram till håller.  
 
Ett problem vi stött på i vårt arbete är vårt val av teori på grund av att mycket som studerats är 
på företag och inte hos föreningar. Dessa begrepp, som vi valt att överföra på 
idrottsföreningar, blir på sina ställen bristfälliga på grund av att idrottsföreningar figurerar i 
den ideella sektorn. Att studera begreppen vision, verksamhetsidé och mål utifrån en 
idrottsförenings perspektiv anser vi vara ett nyupptäckt och nyutkristalliserat teoretiskt fält för 
Sport Management.  
 
Till sist vill vi passa på att rikta vårt tack till de som varit med och gjort denna studie möjlig.  
 
 
 
Växjö den 12 juni 2006 
 
 
Magnus Andrén    Jani Lyyski 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide      
 
Allmänt 
1. Kön och ålder 
2. Antal år inom föreningen 
3. Kan du berätta om dina arbetsuppgifter i föreningen? (arbetsuppgifter, tid, 

ansvarsområden, Ideell/avlönad etc.) 
4. Vilka skillnader och likheter ser du med att jobba inom en idrottsförening och ett företag? 
 
Vision 
1. Hur skulle du definiera och förklara begreppet vision? Vilken funktion uppfyller det? 
2. Kan du berätta om föreningens vision? 
3. Finns det någon dokumenterad/nedskriven vision i verksamheten? Vem är den riktad mot? 

Vad har du själv för synpunkter på den? 
4. Hur har visionen utvecklats? Vem har utvecklat den? Strävar man efter den och är den 

förankrad? Sker någon systematisk uppföljning eller utvärdering av visionen? Hur och på 
vilket sätt?  

5. Är det viktigt att en idrottsförening har en vision? Varför? Skiljer sig detta från förening 
till förening? 

 
Affärsidé/verksamhetsidé 
1. Hur skulle du definiera och förklara begreppet affärsidé/verksamhetsidé? Vilken funktion 

uppfyller det? 
2. Kan du berätta om föreningens affärsidé/verksamhetsidé? 
3. Finns det någon dokumenterad/nedskriven affärsidé/verksamhetsidé i verksamheten? Vem 

är den riktad mot? Vad har du själv för synpunkter på den? 
4. Hur har affärsidén/verksamhetsidén utvecklats? Vem har utvecklat den? Lever man efter 

den och är den förankrad? Revideras och utvärderas den och i så fall hur? 
5. Är det viktigt att en idrottsförening har en affärsidé/verksamhetsidé? Varför? Skiljer sig 

detta från förening till förening? 
 
Mål 
1. Hur skulle du definiera och förklara begreppet mål? Vilken funktion uppfyller det? 
2. Kan du berätta om föreningens mål? 
3. Finns det någon/några dokumenterade/nedskrivna mål i verksamheten? Vem riktar sig 

dessa till? Vad har du själv för synpunkter på dem? 
4. Hur har målen utvecklats? Vem har utvecklat dem? Strävar man efter dem och är de 

förankrade? Sker någon systematisk uppföljning eller utvärdering av målen? Hur och på 
vilket sätt?  

5. Är det viktigt att en idrottsförning har mål? Varför? Skiljer sig detta från förening till 
förening? 

 
Implementering 
1. Vems uppgift anser du det är att utforma organisationens vision, affärsidé och mål? 
2. Hur gör man i föreningen för att visionen, verksamhetsidén/affärsidén och målen skall 

genomsyra verksamheten? Hur går det konkreta arbetet till? Finns det alternativa sätt som 
skulle fungera bättre?   

3. Skulle du kunna tänka dig att jobba efter dessa begrepp i föreningen? 
4. Vilket tillvägagångssätt skulle man kunna genomföra detta på? 
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Bilaga 2 

 
Introduktion till stundande Intervju 
 
Vi har i vårt idrottsliga examensarbete (C-uppsats) inom programmet Coaching & Sport 
Management vid Växjö universitet valt att skriva om två idrottsföreningars arbete med 
begreppen vision, verksamhetsidé och mål – Er förening är en av dessa!  
 
Begreppen vision, verksamhetsidé och mål ligger inom strategiområdet och vårt syfte är att 
studera föreningarnas övergripande arbete med dessa begrepp samt eventuellt ge förslag på 
utvecklingsmöjligheter av dessa delar. För att uppnå ett så bra resultat som möjligt presenteras 
här vad intervjun kommer att beröra för att Ni som respondenter skall vara väl förberedda. 
Intervjuerna kommer att pågå i ungefär 45 minuter och behandla föreningens vision, 
verksamhetsidé och mål. Vi diskuterar föreningens arbete med dessa begrepp men kommer 
även att beröra vad Ni anser att de olika begreppen står för. Till sist kommer vi eventuellt att 
diskutera hur man kan utveckla dessa begrepp och jobba efter dem. 
 
Begreppen vision, verksamhetsidé och mål definieras på många olika sätt, därför följer en 
mycket kort sammanfattning över vilken innebörd vi lägger i dessa begrepp. Poängen är att ge 
Er en möjlighet till att förhålla sig till begreppen utifrån en gemensam definition.  
 
En vision är egentligen en drömbild och står för en önskad framtidsbild av organisationen. Ett 
exempel på en vision är: 
 
”Vi ska på ett ansvarsfullt och säkert sätt skapa de mest attraktiva spelen, till glädje för spelarna och till nytta 

för samhället” (Svenska Spel) 
 
Verksamhetsidé och affärsidé handlar om vilka produkter och/eller tjänster som en 
organisation tillhandahåller för att överleva samt de resurser som organisationen utnyttjar för 
att klara detta. Ett problem när man pratar om begreppet affärsidé är att det utvecklats för 
affärsdrivande organisationer. För icke affärsdrivande organisationer används ofta begreppet 
verksamhetsidé. Ett exempel på en affärsidé är:  
 

”Att sälja ett varierat utbud av spännande och underhållande spel med penningvinster på ett lättillgängligt, 
ansvarsfullt och säkert sätt” (Svenska Spel) 

 
Mål säger något om vad som är viktigt att uppnå och kan sägas vara en eftersträvad position 
för organisationen. Steg för steg för målen organisationen närmare dess vision. Ett exempel på 
mål är: 
 
”På tio års sikt ska Svenska Spel, oaktat regleringsform, fortsatt vara Sveriges största och mest lönsamma spel – 
och lotteriföretag och som sådant årligen dela ut minst lika stora vinster till samhällsnyttiga ändamål som under 

2004”  (Svenska Spel) 
 
Undrar ni något eller har någon fråga innan intervjuerna är ni välkomna att kontakta oss per 
mail eller telefon. 
 
Med vänlig hälsning: 
 
Magnus Andrén, coachinguppsats2006@hotmail.com, +46 (0) 707 189 863  
Jani Lyyski, coachinguppsats2006@hotmail.com, + 358 (0) 457 548 33 40 
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