
 
 
 

 

 
Det handlar om att vinna 

 
En studie av sportsliga framgångar i idrottsför-

eningarna Östers IF och Växjö Vipers 
 
 

David Östergren 
 
 
 
 
 

 
Idrottsvetenskapligt arbete 

(2IV31E)  
15 högskolepoäng 

 
 

 
 
 
 
 
Datum: 13-05-23 
Handledare: Magnus Forslund 
Examinator: Tobias Stark



 

4 

Abstract 

Idrottsföreningarna Östers IF och Växjö Vipers har genomgått påfrestande och prövande 

omorganisationer. De har avancerat från spel i Sveriges tredje högsta serier till att idag spela i 

Sveriges högsta. Östers IF spelar i fotbollsallsvenskan och Växjö Vipers i Svenska Superligan 

i innebandy. Vad gör de och hur gör de för att nå sportslig framgång? Tidigare forskning visar 

att forskning om idrottsorganisationer är relativt underrepresenterat och att den internationella 

forskningen mestadels behandlar idrottsförbund. Via kvalitativa intervjuer med ordförande, 

klubbchef, sportchefer och styrelsemedlem visar denna studie att organisationerna har klara 

och tydliga mål och visioner. Arbetet med organisationerna styrs i hög grad efter mål och 

visioner men även efter tillgängliga resurser och kompetenser. Vidare konstaterar studien att 

organisationerna har särskilda strategiska drag, grundande på erfarenheter, kultur och 

värderingar. Några av dessa drag är: tillit, samarbete, känsla för föreningen, kärntrupp och 

lokal förankring. 
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Förord 

Östers IFs herrlag avancerade till fotbollsallsvenskan i oktober 2012. Fyra månader senare, i 

februari 2013, avancerade Växjö Vipers herrlag till Svenska Superligan i innebandy. Sedan 

tidigare har staden Växjö även elitföreningar i ishockey, friidrott och bordtennis. Frågorna jag 

funderade över var: Hur kommer det sig att Växjö lyckas få fram så många elitlag de senaste 

åren? Vad gör de som andra inte gör? Hur bär de sig åt för att vara där de är idag? Jag 

bestämde mig tidigt för att genomföra en undersökning om Östers IF och Växjö Vipers för att 

få en uppfattning om hur de går tillväga för att uppnå sportslig framgång. Studien tog fart 

genom tidiga intervjuer med Östers IFs klubb- och sportchef. Mina tankar var överallt, vilket 

ledde till att studien var alldeles för spretig till en början. Efter värdefulla möten med min 

handledare, Magnus Forslund, tog studien stegvis form. Jag vill jag rikta ett tack till dig 

Magnus för ditt stöd och kunnande om organisationer. Utan din kunskap hade studien kanske 

fortfarande varit spretig? Efter flera givande och intressanta samtal vill jag rikta ett tack till de 

ledare i Östers IF och Växjö Vipers som ställt upp på intervjuer. Slutligen vill jag också tacka 

de lärare och elever som jag har fått förmån att lära känna och utbyta kunskap av under mina 

tre år på Coaching and Sport Management programmet på Linnéuniversitetet i Växjö.  

  

    Växjö, den 23 maj 2013 
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1. Inledning 

Detta kapitel syftar till att ge svar på varför jag valt det specifika ämnet och vad jag vill uppnå 

med arbetet. Kapitlet ger även en kortfattad bild av forskningsläget. 

 

Sportframgångar 

Östers IFs herrlag vann Superettan och gick upp i Allsvenskan 2012. Situationen var dock en 

annan för fem år sedan. Laget åkte ur Superettan 2007 och vid den tidpunkten bestämde sig 

föreningen att ta krafttag. De omorganiserade organisation med målet att nå Allsvenskan med 

egna produkter och med spelare med lokal förankring. Fem år senare uppfylldes målet, Östers 

IF vann division ett och Superettan och i och med det avancerat de till fotbollsallsvenskan.1  

 

Växjö Vipers herrlag demolerade nästan allt motstånd i den södra innebandyallsvenskan och 

avancerade ohotat till Svenska Superligan (SSL). För bara några år sedan var dock situationen 

en annan. Föreningen brottades med ekonomiska svårigheter och organisatoriska 

ombyggnationer. Växjö Vipers spelade i division två 2005/06 och föreningens styrelse bestod 

av en ordförande, en kassör och en sekreterare. Sekreteraren var dessutom en spelare i 

herrlaget.2 Växjö Vipers och Östers IF har på relativt kort tid tagit sig från sportens bakgård 

till sportens finrum. Det finns skäl att undersöka vad dessa föreningar har gjort för att vara där 

de är idag.   

 

Sport handlar om att vinna 

Enligt Storm (2011) handlar sport i mångt och mycket om att vinna. Idrottsklubbar strävar åt 

att vinna titlar och ära. Det är dock svårt om inte direkt omöjligt att bestämma och kontrollera 

alla händelser innan, under eller efter en säsong eller match. Däremot kan man påverka den 

egna omgivningen och på så vis den egna strategin på hur man vill, kan eller ska agera utifrån 

uppsatta mål.  

 

I regel krävs någon form av organiserad plan för att nå klubbframgångar. Klubbens styrelse 

implementerar mål, visioner, strategier, strukturer och önskvärda värderingar. Klubbchefer, 

sportchefer och övrig personal arbetar för organisationens uppgift (mål). Tränare och spelare 

                                                        
1 Intervju med Östers IFs sportchef, Peter Kuno Johansson, 13 februari, 2012. 
2 Intervju med Växjö Vipers sportchef, Klas Skoglund-Wikeling, 8 mars, 2013. 
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ansvarar för att leda och utveckla organisationens lag i och mot uppsatta mål. Volontärer 

arbetar frivilligt för att hjälpa och stötta organisationen. Sponsorer och publik förväntar 

framgång. Det placeras medel från offentliga och privata sektorer i idrottsorganisationer, 

vilket resulterar i ytterligare förväntningar och krav. Men trots alla förväntningar, krav och 

ansträngningar finns det lite vetenskaplig kunskap om svenska idrottsorganisationer och vad 

det egentligen är som ligger bakom sportsliga framgångar (Fahlén 2006).  

 

Att ta sig dit man vill 

Forslund (2009, s. 66) menar att begreppet strategi handlar om hur man uppnår mål, det vill 

säga hur man går tillväga för att ta sig dit man vill. Forslund redogör som exempel att en 

förening som befinner sig i ett aktuellt läge måste fatta beslut med vad man vill och hur det 

ska gå till. Mål och visioner bör utformas och implementeras i föreningen. För att uppnå mål 

bör föreningen bestämma hur man ska ta sig dit. Det kan vara enkelt att bestämma vad man 

vill uppnå för mål men desto svårare att faktiskt ta sig dit man vill.  

 

1.2 Tidigare forskning 

För att beskriva det valda områdets problematik och kunskapsläge, samt för att kunna 

formulera ett intressant, nyskapande och genomförbart syfte för studien, har jag valt att 

redogöra tidigare forskning för både idrottsorganisationer och företagsorganisationer.  

 

Enligt forskaren Josef Fahlén (2006) har det gjorts ett flertal undersökningar om 

idrottsorganisationer men han menar samtidigt att forskningen inom området är 

underrepresenterat, det finns för lite forskning om idrottsorganisationer. Både den svenska 

och internationella forskningen har gjort betydande bidrag till förståelsen av 

idrottsorganisationer men i ett begränsat socialt, kulturellt och historiskt sammanhang. Inom 

forskning om idrottsorganisationer har det bland annat kommit studier om: hur fans och 

supportrar upplevde att Ajax förändrades när man bytte arena och gjorde organisatoriska 

förändringar (Stokvis 2008), Athletic Bilbaos motsägelser till en alltför radikal 

kommersialisering (Castillo 2008), hur FC Köpenhamn lyckats koppla samman vinst och 

mästerskap (Storm 2009) och varför Manchester United är så framgångsrika (Szymanski 

1998), 
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Stefan Szymanski (1989) har granskat Manchester United och varför klubben är så 

framgångsrik. Mellan åren 1992-1998 vann klubben fyra av sex premier League titlar. Hur 

blev Manchester United framgångsrika? Szymanski menar att klubben är kraftigt supportad, 

de har inga problem att få stora sponsorer och 1986 fick de en ny tränare, Alex Fergusson. 

Fergusson sålde många äldre spelare och valde i stället att satsa på Uniteds unga och 

talangfulla spelare och bygga laget utifrån dessa. Men för att bli ett topplag menade 

Fergusson att det krävdes mer än egna talangfulla spelare, han behövd spendera pengar på 

spelarköp. Dyra och skickliga spelare köptes in, exempelvis Gary Pallister, Neil Webb, Paul 

Ince, Mike Phelan och Danny Wallace. Fergusson hade därmed stor press att lyckas, men 

United slutade bara på 13 plats i ligan. Tack vare att klubben vann FA cupen samma år fick 

Fergusson nytt förtroende och från och med FA cup titeln återvände United till vinnande 

vanor. Mycket av det som förklarar Manchester United framgång är drivet av bra och dåliga 

tillgångar, och knappast resultatet av en medveten strategisk plan. 

 

I forskning om idrottsorganisationer har Henriksen, Stambulova och Roessler (2010) 

undersökt friidrottsföreningen IFK Växjö för att få en ökad kunskap om vilka nyckelfaktorer 

som ligger bakom organisationens framgångsrika historia av att skapa elitidrottare. Studien 

visar bland annat att föreningen karakteriseras av högt självförtroende, både från ledare och 

också atleter. Föreningen fokuserar i hög grad på atleters prestationsförmåga, genom att lägga 

märke till varje individ och ta väl hand om denne. Enligt forskarna är dessa påståenden en del 

av grundsatserna till föreningens utvecklande av framgångsrika friidrottare. Av denna 

forskning kan man fråga sig vilka faktorer som kan ligga bakom Östers IF och Växjö Vipers 

sportsliga framgångar?  

 

Peter och Waterman (1983) har genomfört en undersökning för att försöka finna förklaringar 

till varför några företag har en bestående hög prestationsnivå under längre perioder. 

Undersökningen omfattande totalt 43 företag, bland annat IBM, Disney Productions, 

McDonalds-kedjan, American Airlines m.fl. Undersökningen visade att företagen hade en rad 

olika gemensamma drag, till exempel på att man går direkt på uppgifterna utan omständliga 

analyser eller stora planer. De fäster stor vikt vid kvalité och tillförlitlighet. De stödjer 

kreativiteten och entreprenörsanda. Medarbetarna identifierar sig med organisationen vilket 

skapar familjekänsla. De utnyttjar sina starka sidor och eftersträvar enkelhet i alla 

organisatoriska förhållanden, det vill säga få personer i toppen med små staber. 

Kärnvärderingarna är en del av styrningen och ledarna håller nära kontakt med medarbetarna.  
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Förekommer det olika drag i Östers IF och Växjö Vipers? Vilka drag förekommer i sådana 

fall? 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få en uppfattning om hur idrottsföreningarna Östers IF och 

Växjö Vipers gått tillväga för att uppnå sportslig framgång för deras herrlag. För att söka svar 

på syftet ställs följande frågeställningar:  

 

� Vad har Östers IF och Växjö Vipers för sportsliga målsättningar? 

� Hur har Östers IF och Växjö Vipers gått tillväga för att uppnå sportslig framgång?  
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3. Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel redogör jag för teoretiska utgångspunkter och begrepp, dels för tolkning av 

resultatet, dels för att diskutera och analysera teorier mot insamlad data. De övergripande 

begreppen är i ordningen: strategi och strategiska perspektiv, mål och visioner. 

 

3.1 Strategi 

En enkel definition av strategi är: hur man uppnår målet (Forslund 2009, s. 66). Enligt Grant 

(1995) se Szymanski (1998) handlar strategi uteslutande om att vinna. Strategins handling har 

sitt ursprung från det grekiska ordet   strategos,  vilket  betyder:  ”Hur  man   för  krig”  (Forslund  

2009, s. 66). Enligt von Clausewitz (1991) se Forslund (2009, s. 66-82) handlar strategi om 

konsten att använda slag för att vinna krig. Krig utkämpas för att det egna landet ska nå 

framgångar och fördelar, inte för att någon annan ska få det bättre. Liksom krig handlar sport 

på elitnivå i mångt och mycket om att nå framgångar och fördelar gentemot konkurrenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1. Strategi: hur man når organisationens mål, enligt Forslund (2009, s. 66). 

 

Som många andra begrepp finns också flera olika förståelser av strategi. Enligt Forslund 

(2009, s. 66-80) kan strategi grovt delas in i två olika perspektiv: strategi som formulering och 

strategi som formering. De två perspektiven kan ses som en motsats till varandra. Strategi 

som formulering innebär att strategi formuleras och sedan implementeras i organisationen, det 

vill säga att den sätts i bruk och få människor att följa den strategi som högsta ledningen 

bestämt. Motsatsen till detta är strategi som formering, vilket innebär att strategier är något 

som växer fram i takt med arbetets gång. Formeringsperspektivet handlar om hur människor 

organiserar sig så att de själva kan skapa och arbeta utifrån vissa mönster.  

Nuläge 

Strategi 

Mål/vision 
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I litteratur finns många olika sätt att diskutera strategier. Mintzberg (1988) se Bruzelius och 

Skärvad (2011, s. 162-166) skiljer på tre olika strategiska perspektiv: strategi som position, 

strategi som handlingsmönster och strategi som plan. Dessa tre perspektiv har senare 

utvecklats till att bli tio olika perspektiv. Emellertid kan de senare sju ses som varianter av de 

tre ursprungliga. Utöver Mintzbergs tre perspektiv har ett fjärde vuxit fram och introducerats: 

Det resursbaserade perspektivet. I denna studie redogörs och diskuteras strategi som position, 

strategi som plan, strategi som resursbaserad och strategi som handlingsmönster.  

 

3.1.1 Strategiska perspektiv 

Formuleringsstrategier 

Strategi som position 

Strategi som position betonar analyser av omgivningen som grund för strategin (Forslund 

2009, s. 71). Omgivningen kan vara många saker men utgångspunkten är att tänka i termer av 

branscher. Porter (1980) se Forslund (2009, s. 71-73) menar att man måste studera och förstå 

strukturen i den bransch som organisationen tillhör för att kunna välja rätt position i 

branschen. Rätt position avser att det finns tillräckligt med lönsamhet. Om det finns potentiell 

lönsamhet påverkas denna av fem olika strukturella krafter: aktörer, köpare, leverantörer, 

substitut och konkurrenter. Positionering handlar främst om att identifiera en så bra position 

som möjligt för organisationen.  

 

Strategi som plan 

Strategi som plan innebär att strategi ses som en medveten och för planerad riktlinje. Strategin 

innehåller tre vanliga faser: analysfasen, strategiformuleringsfasen och genomförandefasen. I 

analysfasen utgår man från organisationens starka och svaga sidor, samt möjligheter och hot 

från organisationens omvärld. Denna fas blir grunden för formuleringsfasen där mål, 

strategier och handlingsprogram formuleras. Handlingsprogrammet blir sedan grunden för 

genomförandet av strategin (Bruzelius & Skärvad 2011, s. 165).  

 

Strategi som resursbaserad 

Företrädare för det resursbaserade perspektivet betonar att strategier bör byggas utifrån 

interna resurser eftersom organisationer är olika och därför har olika, eller utnyttjar resurser 
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och kompetenser på olika vis (Forslund 2009, s. 73). I praktiken kan man säga att varje 

organisation är unik och kan med hjälp av sina resurser och kompetenser påverka omvärlden 

(sponsorer, konkurrenter, publik) och sin position. I många fall är det helt omöjligt för en 

organisation enbart utgå från en viss typ av sponsor eller spelare och därefter helt inrikta sin 

verksamhet mot dessa. En organisation bör utveckla konkurrensfördelar med utgångspunkt i 

vad i dess verksamhet som är värdefullt och unikt. Det är organisationens resurser och 

kompetenser som avgör och bestämmer vilka erbjudanden som kan tillhandahållas och vilka 

marknader som kan betjänas (Bruzelius & Skärvad 2011, s 167). 

 

Formeringsstrategi 

Strategi som handlingsmönster 

Strategi som handlingsmönster definieras som en ström av de beslut och handlingar som 

organisationen faktiskt gör. Strategier som förverkligas kan både vara avsiktliga och 

planerade men också växa fram med tiden. Perspektivet fokuserar i hög grad på 

organisationens kultur, det vill säga ett resultat av grundläggande värderingar och tidigare 

erfarenheter (Bruzelius & Skärvad 2011, s. 166). 

 

3.2 Mål 

Studien har redogjort att strategi handlar om hur mål nås. Mål verkar således vara en viktigt 

del av en organisation. Mål behövs inom organisationer och enligt många är mål det enda 

sättet att få saker och ting gjorda (Forslund 2009, 38). Att ha mål är dessutom nödvändigt för 

att kunna disponera och utnyttja de resurser som finns i organisationen på rätt sätt (Bruzeliuz 

& Skärvad 2011, s. 144). Huvudfrågorna i detta avsnitt är: Hur formuleras mål? Vilka för- 

och nackdelar finns? Vilka olika typer av mål finns? Hur mäts mål? 

 
Formulering av mål 

Enligt Cyert och March (1963) se Bruzelius och Skärvad (2011, s. 156) kan mål formuleras 

genom att ledningen inriktar sig på att tillfredsställa de viktigaste medlemmarna i 

organisationen och därefter utgå från tre processer. Första processen innebär att önskvärda 

utfall förhandlas, andra processen handlar om att utveckla, stabilisera och konkritisera målen 

och tredje processen handlar om att målen anpassas och förändras genom den erfarenhet som 

medlemmarna förvärvar genom organisationens verksamhet.  
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För- och nackelar med mål 

Det finns både för- och nackdelar med att ha mål. Utan mål är det svårt att planera vad man 

ska göra och vill uppnå, men samtidigt glömmer man lätt bort att definiera vad man inte vill 

uppnå. Mål kan vara en motivationsfaktor och ett sätt att mäta av effektiviteten i en 

organisation. Mål kan även fungerar som en organisationsprincip, när man beslutat sig om 

mål kan man organiserar sig utifrån målen (Forslund 2009, s. 38). 

 

Olika typer av mål 

Inom organisationer finns mål på olika nivåer. Vissa mål gäller generellt över hela 

organisationen medan andra mål gäller för en mer avgränsande del av verksamheten. En del 

hävdar att det är en fördel om generella mål hänger ihop med avgränsade mål. På det viset 

utgör mål på högre nivåer ramar för mål på lägre nivåer (Forslund 2009, s. 43-44).  

 

Inom idrotten finns tre vanligt förekommande mål. Man skiljer ofta mellan resultatmål, 

prestationsmål och processmål. Resultatmål avser resultatet av prestationen, det vill säga 

vinna en match, ett lopp, en medalj eller göra fler poäng än motståndarna. Prestationsmål 

avser den egna prestationen, det man själv kan påverka. Det kan exempelvis vara att springa 

en mil på 45 minuter eller göra två mål i första halvlek. Processmål ansluter till 

prestationsmål med fokus på att utföra den tekniska prestationen på ett visst sätt, exempelvis 

att skruva en fotboll på ett visst sätt eller att bibehålla simtagen med långa sträckta armar i 

fristil (Weinberg & Gould 2011, s. 344). Resultatmål är vanligt förekommande i 

organisationer. Exempelvis sälja ett visst antal enheter, omsätta över 30 miljoner kronor, ha 

ett publiksnitt på över 5000 personer eller vinna en serie. Prestation- och processmål handlar 

om hur man ska uppnå resultatmålet, det vill säga hur ska man vinna och på vilket sätt ska det 

gå till. Kingston och Hardy (1997) se Forslund (2009, s. 44) indikerar att idrottare som 

använder processmål i högre grad uppnår uppsatta mål. 

 

Mätbara mål 

Elitidrott är ett bra verktyg för att mäta mål och framgång. De olika tävlingsformerna inom 

idrotten är i hög grad strukturerade och resultaten kan lätt mätas av till vilken position man 

har i serietabellen eller hur många titlar eller mästerskap man vunnit (Szymanski 1998). 

Enligt Forslund (2009, s. 50) bör mål vara mätbara om de ska fungera. Orsaken till det är att 

först då kan man bedöma hur bra man är på att uppnå målen och hur effektiv man är. Att 
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kunna mäta mål är en sak, men hur mäter man mål? Inom idrott är målen oftast lätta att mäta 

eftersom bedömningen av målet lätt kan läsas av på en tabell, vunna eller förlorade matcher 

och tävlingar.  

 

3.3 Visioner 

Vid sidan av begreppet mål finns det en uppsjö av olika begrepp om vad som behövs för att 

skapa en framgångsrik organisation och som dessutom har en koppling till mål. Vissa av 

dessa begrepp kan ses som en särskild typ av mål medan andra främst kan ses som viktiga 

medel för att nå andra mål. Man brukar tala om vision, det vill säga vilka måldrömmar en 

organisationer har. Vision avser en fantasiliknande drömbild av framiden för organisationen 

och kan ses som ett långsiktigt mål, det vill säga den framtida positionen som organisationen 

önskar att uppnå (Forslund 2009, s. 59). En vision kan också uttryckas som en önskad 

inriktning eller långsiktig ambition. En effektiv vision bör engagera, utmana, vara gripbar och 

uppnåbar för organisationens medarbetare. Vision bör även översättas i konkreta mål och 

strategier för att underlätta analys- och planeringsfasen gällande realiseringen av visionen. 

Visionen bestäms ofta av organisationens ledare och det är därför viktigt att ledaren lever i 

enlighet och personifieras med visionen. Men för att en vision ska bli möjlig och realiseras 

funkar det inte att ledaren är den enda som personifieras med visionen, utan det bör bli uttryck 

för en kollektiv ambition (Bruzelius & Skärvad 2011, s. 139). Enligt forskaren Peter M. 

Senge (1995) se Bruzeliuz och Skärvad (2011, s. 139-140) är det viktigt att organisationens 

vision överensstämmer med medarbetarnas egna personliga visioner för att på så vis få en 

vision som delas av alla i organisationen. För att dra nytta av engagemanget som en vision 

kan skapa bör medarbetare känna sig delaktiga i den. En vision ska ge en påverkan, injektion 

och vara ett beredskap för en organisations framtid. Visioner är en viktig ledningsuppgift då 

konkreta visioner möjliggör en högre grad av självstyrda medarbetare.  

 

3.4 Sammanfattning av teoretiska perspektiv 

Strategi handlar om hur man uppnår mål (Forslund 2009, s. 66). Det finns däremot olika sätt 

att diskutera strategi. Mintzberg (1988) se Bruzelius och Skärvad (2011, s. 162-166) skiljer på 

fyra olika strategiska perspektiv: strategi som position, strategi som handlingsmönster, 

strategi som plan och strategi som resursbaserad.  
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Mål verkar vara viktigt för en strategi och enligt många är mål det enda som får sker och ting 

gjorda (Forslund 2009, s. 38). Vid sidan av begreppet mål finns det olika begrepp som kan ses 

som viktiga medel för att nå andra mål. Man brukar tala om vision, det vill säga vilka 

måldrömmar en organisationer har i en framtida position (Forslund 2009, s. 59). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

17 

4. Metod 

I detta kapitel diskuteras och redogörs valet av metod samt hur undersökningen har 

genomförts. Kapitlet syftar att ge en beskrivning av undersökningens källor, data och de 

metoder som använts för att samla in materialet.  

 

4.1 Val av metod 

Vilken metod man än väljer att använda sig av finns det ingen absolut skillnad mellan 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Metoder är ett redskap för att ge en bättre uppfattning av 

det samhälle vi lever i och hur enskilda människor, grupper och institutioner handlar och 

påverkar varandra. De mest fundamentala skillnaderna mellan metoderna är dock att 

kvantitativa metoder omvandlar information till siffror och mängder medan kvalitativa 

metoder uppfattar och tolkar information från exempelvis motiv, sociala processer och sociala 

sammanhang (Holme & Solvang 1997, s. 76). Ett kvalitativt metodval har sin styrka i att den 

visar en helhetsbild av situationen. En helhetsbild möjliggör en ökad förståelse för de sociala 

processer och sammanhang man valt att studera. Det skapas en närkontakt under kvalitativa 

undersökningar som öppnar upp och ger en bättre uppfattning av den enskildes situation. 

Nackdelen med ett kvalitativt metodval är att metoden är krävande för både forskaren och den 

utfrågade i en intervjusituation. Vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att forskaren är öppen 

och uppmärksam och för ett naturligt samtal som är spontant och ger uttryck för den 

intervjuades åsikter och synpunkter (Holme & Solvang 1997, ss. 80-105). Ett kvalitativt 

metodval ökar förståelsen för de sociala processer och sammanhang man valt att studera. 

Kvalitativa metoder har sitt intresse i att försöka förstå individens sätt att resonera och 

reagera, eller urskilja handlingsmönster. För att förstå en situation som en individ, grupp eller 

organisation befinner sig i bör man försöka komma dem nära inpå. Det är just det som är 

syftet med valet av ett kvalitativt metodval (Holme & Solvang 1997, s. 92). Avsikten med 

denna studie har varit att få fram ett resultat av respondenternas egna uppfattningar om det 

inträffade. Därför har ett kvalitativt arbetssätt valts för att hantera frågorna i denna studie. 

 

4.2 Urval 

I kvalitativa metoder är inte statistisk generalisering och representativitet centrala syften, 

däremot är urvalet av respondenter en avgörande del av undersökningen. Får studien fel 



 

18 

personer i urvalet kan det leda till att hela undersökningen blir värdelös i relation till den 

utgångspunkt studien hade från början. Urvalet för denna studie har inte gjorts slumpmässigt 

eller tillfälligt. Urvalet har gjorts metodiskt utifrån medvetet formulerade kriterier som är 

strategiskt definierade. Strategiskt avser i detta fall att urvalet har gjorts utifrån den för-

förståelse, de för-teorier och de förutfattade meningarna som fanns vid starten av studien 

(Holme & Solavang 1997, s. 101). Urvalet har fokuserats på att undersöka totalt åtta personer 

i Östers IF och Växjö Vipers herrverksamhet som har ett stort ansvar för organisationens 

övergripande arbetsuppgifter. Urvalet för studien gjordes enligt följande: klubbchef, 

sportchefer, ordförande, styrelsemedarbetare och huvudtränare. En klubbchefs huvudsakliga 

arbete skiljer sig från förening till förening. I denna studie avser klubbchef vara den person 

som har det övergripande ansvaret för organisationens tjänstemannasida. Sportchef avser den 

person i föreningen som ansvarar för att sätta samman laget och ledare. Ordförande avser den 

person som leder och fördelar ordet i en organisation, det vill säga föreningens officiella 

representant. Styrelsemedlem avser den person som utsetts att svara för organisation och 

förvaltning. Huvudtränare avser den person i föreningens representationslag som har ett 

ansvar att leda och utveckla laget i och mot uppsatta mål.  

 

4.2.1 Bortfall 

Vid intervju- och enkätundersökningar blir det större eller mindre bortfall. Det finns alltid 

människor som inte vill besvara frågor eller som man inte får tag på. Det är viktigt att 

bortfallet inte blir för stort från urvalet (Holme & Solvang 1997, s. 199). Urvalet i denna 

studie var ordförande, klubbchef, sportchef, styrelsemedlem och tränare, totalt åtta personer. 

Av bekvämlighetsskäl var bortfallet i Östers IF huvudtränaren, han hade bytt klubb och 

befann sig i Helsingborg. Av tidsmässiga skäl var bortfallet i Växjö Vipers ordförande och 

huvudtränaren i Växjö Vipers. Ordförande var svår att få ett möte med och huvudtränaren 

befann sig på annan ort eftersom han inte var tränare för Växjö Vipers längre. Urvalet var från 

början tänkt till åtta i antalet men blev slutligen fem. Bortfallet var totalt tre av åtta. Detta kan 

anses vara ett för högt bortfall, dock har studien fått fram ett acceptabelt resultat om mål och 

strategi.  

 

 

 

 



 

19 

4.3 Beskrivning av urvalet 

Peo Jönsson, klubbchef, Östers IF 

Peo Jönsson har arbetat i Östers IF sedan 2011. Arbetet som klubbchef fokuseras i hög grad 

på Sälj och marknad och få en struktur i föreningens intäkter och utgifter. Arbetet innebär att 

planera hur föreningen ska agera utifrån företagsförsäljning, det vill säga hur kunden ska 

besökas och hur återbesök ska se ut. Han menar att Östers IF alltid ska nås och bli nådda av 

och ge kunder bra mottagande.3  

 

Peter ”Kuno” Johansson, sportchef, Östers IF 

Peter ”Kuno” Johansson har ett förflutet som spelare i Östers IF. Han anställdes som klubb- 

och sportchef 2010 med uppdraget att omorganisera Östers IF. Att arbeta som både klubb- 

och sportchef blev enligt honom för arbetsamt och idag arbetar han enbart som sportchef för 

Östers IF. Sportchefsrollen innebär bland annat att rekrytera nya spelare och ledare till 

föreningens herrlag.4 

 

Sven Johannesson, ordförande, Östers IF 

Sven Johannesson har under cirka 10 år varit ungdomsledare i bland annat Östers IF. Han har 

varit ordförande och haft ett ansvar för herrsektionen i Östers IF sedan 2009. Målet som 

ordförande är att Östers IF ska bli allsvenskt på alla nivåer och föreningen ska vara i topp 

gällande att få fram egna spelare. Vidare vill han att Östers IF ska vara det självklara valet i 

fotbollssmåland när det gäller rekrytering av spelare, ledare och medarbetare (Östers IF 1 

2013). 

 

Klas Skoglund-Wikeling, sportchef, Växjö Vipers 

Klas Skoglund-Wikeling har ett förflutit som målvakt i Växjö Vipers. Han var med när laget 

åkte ur Svenska Superligan 2001 och har sedan dess arbetat i föreningen. Idag finns han med i 

föreningens sportgrupp, vilket består av tre sportchefer som tillsammans arbetar för att 

rekrytera nya spelare och ledare till föreningens herrlag.5  

 

                                                        
3 Intervju med Östers IFs klubbchef, Peo Jönsson, 13 februari 2013. 
4 Intervju med Östers IFs sportchef, Peter Kuno Johansson, 13 februari 2013. 
5 Intervju med Växjö Vipers sportchef, Klas Skoglund-Wikeling, 8 mars 2013. 
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Fredric Fagerberg, styrelsemedlem, Växjö Vipers 

Fredric Fagerberg ingår i föreningens styrelse där han är sekreterare. Arbetet som sekreterare 

innebär bland annat att föra protokoll, förbereda styrelsesammanträden, ansvara för cuper och 

turneringar. Han har varit med i föreningen sedan begynnelsen och har en gång i tiden även 

spelat i föreningens herrlag.6  

 

4.4 Etiska aspekter 

Valda respondenter har informerats att de är med på frivillig basis och att de själva fått 

bestämma om de vill vara med i studien eller inte. Studien har uppfyllt krav som tystnadsplikt 

och anonymitet. Däremot har respondenterna tillfrågats om studien får använda deras namn 

för att få mer tyngd och kraft i studien. Respondenterna ha sagt Ja på denna fråga. 

Respondenterna har även fått veta på vilka grunder och varför studien utförts, hur deras 

information använts och vilka som fått ta del av studien. 

 

4.5 Genomförande 

Intervjuerna med Östers IF bokades och planerades med hjälp av e-mail, telefonsamtal och 

sms. Därefter genomfördes intervjuerna via fysiska möten på respondenternas arbetsplatser. 

Intervjuerna med sport- och klubbchef genomfördes på Östers IFs pressrum. Intervjun med 

ordförande genomfördes på ordförandens enskilda arbete på företaget Deloitte i Växjö. 

 

Intervjuerna med Växjö Vipers bokades och planerades med hjälp av telefonsamtal och sms. 

Därefter genomfördes intervjuerna via fysiska möten på Fortnox Arena, Vipers hemmaarena. 

Intervjuerna med sportchef och styrelsemedlem genomfördes på arenans kansli där 

respondenterna normalt spenderar sin arbetstid för föreningen. 

 

Målet med intervjuerna var att underlätta den fysiska platsen för respondenterna, få 

respondenterna att känna sig bekväma i intervjusituationen och få dem att berätta så mycket 

som möjligt. Samtliga intervjuer spelades in med en Iphone 4s-mobil och transkriberades 

dagen efter. Varje enskild intervju var mellan 30-50 minuter och tog flera timmar att 

transkribera.  

                                                        
6 Intervju med Växjö Vipers sekreterare, Fredric Fagerberg, 26 mars 2013. 
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4.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet handlar om att kvalitetssäkra en studie. Reliabiliteten är ett mått på 

hur stark eller pålitligt uppmätta värdena i exempelvis ett test är. Det är därför viktigt att 

sträva efter att minimera fel, för fel går inte att undvika helt under insamling och bearbetning 

av information. Validitet, valid information, i den utsträckning ett mätinstrument mäter det 

man avser att mäta. Det spelar alltså ingen roll hur hög reliabel information man har om inte 

informationen mäter det man vill mäta. Vid hög reliabilitet och validitet handlar det om att 

man ska kunna utföra samma studie igen och få samma resultat igen (Holme & Solvang 1997, 

s. 164-167). Detta är svårt att genomföra, studien bygger på en kvalitativ metod, vilket 

innebär att den är subjektiv. Dessutom är forskaren en del av processen och kan därför 

omedvetet eller medvetet påverka intervjupersonerna.   

 

4.7 Övrigt inhämtat material  

Utöver de kvalitativa intervjuerna har insamlat material hämtats från föreningarnas hemsidor 

beträffande deras historia som förening. Dessutom har föreningsdokument (verksamhetsplan) 

varit till behjälplighet beträffande studiens resultat.  
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras studiens resultat och analys. Resultatet redogörs utifrån insamlat 

material, därefter analyseras materialet med tidigare forskning och teoretiska perspektiv. Men 

först förtäljs en kortare historia om föreningarna. 

 

5.1 Östers IF 

Östers IF är en fotbollsförening som bildades 1930 i Kvarnhagen på stadsdelen Öster i Växjö. 

Sedan bildandet gjordes det åtskilliga ansträngningar att göra Östers IF till ett storlag, men det 

tog över 30 år innan föreningen fick sin första stora sportsliga framgång. Föreningens herrlag 

avancerade 1967 till Allsvenskan. Som nykomling tog Östers IF föreningens första SM-guld 

första året i Allsvenskan 1968. Östers IF var därmed det första laget i Sverige att gå från 

division två till Allsvenskan och vinna ett SM-guld helt utan tidigare erfarenheter från spel i 

högsta serien. Efter ett antal år i Allsvenskan tog det tio år tills nästa SM-guld bärgades. 

Östers IF vann Allsvenskan 1978 överlägset genom att stå som seriesegrare med flera 

omgångar kvar att spela. De efterföljande åren hade Östers IF en storhetstid och tog SM-guld 

både 1980 och 1981. Efter det fjärde SM-guldet väntade dock en tyngre period och för första 

gången i föreningens historia åkte Östers IF 1988 ur en serie. Degraderingen var dock 

kortvarig och Östers IF var snabbt tillbaka i Allsvenskan igen. Under 90-talet visade Östers IF 

inte samma sportsliga framgång som guldåren i början av 80-talet. De uteblivna sportsliga 

framgångarna visade sig tillslut bli för svåra att hantera. Föreningen brottades med 

ekonomiska bekymmer och 1998 slutade Östers IF sist i Allsvenskan. Spelarna flydde laget 

och Östers IF var återigen i division ett. Sejouren i division ett blev åter kortvarig och Östers 

IF kvalade till den nybildade serien Superettan. Mellan åren 2002-2006 pendlade Östers IF 

mellan spel i Allsvenskan och Superettan. År 2007 hände det som inte fick hända, Östers IF 

åkte ur Superettan och spelade i division ett. Efter ett par års återuppbyggnad av organisation 

och ekonomi var Östers IF två år senare tillbaka i Superettan. Efter en övertygande säsong 

2012 vann laget Superettan och idag spelar Östers IF i Allsvenskan (Östers IF 2 2013). 

 

Östers IF är huvudförening och huvudägare till arenabolaget och fastighetsbolaget på 

Myresjöhus Arena (Östers IFs hemmaplan). På arenabolaget arbetar två personer, en 

arenachef och en marknadsanställd. Inom fastighetsbolaget arbetar en styrelse som fattar 

diverse beslut. Föreningen har en huvudstyrelse omfattande fem personer. Klubbchefen 
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rapporterar upp till styrelsen och sportchef har hand om spelare, ledare och skolverksamheten. 

Under Sälj och marknad arbetar två personer och på kansliet arbetar en person med 

övergripande ansvar. Östers IF är en tight och liten organisation med få tjänstemän.7 

 

5.2 Växjö Vipers  

Vipers bildades den 22 maj 1988 med namnet Växjö Östra IK. I många år spelade föreningens 

damlag i högsta serien med bland annat SM-silver som merit 1996. Under damlagets 

storhetstid spelade herrlaget i lägre divisioner. Hoppet tändes för herrarna när föreningens 

herrjuniorer tog SM-silver 1996. Samtidigt med herrjuniorernas framgång åkte ett annat lokalt 

lag, Hovshaga, ur division ett. I och med herrjuniorernas framgång och Hovshagas 

degradering väcktes tanken att skapa ett slagkraftigt lag i Växjö med siktet mot SSL. Tanken 

blev till verklighet och samma år slogs klubbarna Växjö Östra IK och Hovshaga AIF ihop 

sina organisationer och 1996 ändrades namnet till Växjö Vipers. Klubbens herrlag avancerade 

fort i seriesystemet och våren 2000 vann man division ett och vann kvalet upp till SSL. 

Sejouren i SSL blev dock kortvarig och efter att laget hamnat näst sist i serien åkte man ur 

SSL redan första året. Vipers hade efter degraderingen några tunga säsonger bakom sig med 

bland annat spel i division två. De senaste åren har Vipers varit ett stabilt Allsvenskt lag och 

organisationens fokus har legat på att återuppbygga organisationen och ekonomin. Säsongen 

2012 vann Vipers Allsvenskan och idag spelar man åter i SSL (Växjö Vipers 2013). 

 

Växjö Vipers styrelse består av sju personer. Under styrelsen är områdena uppdelade i olika 

ansvarsområden. Sportgruppen består av tre personer (sportchefer). Marknad och 

arrangemang arbetar kring arenan och matcherna. Ungdomssektionen arbetar med 

ungdomsfrågor. På föreningens kontor i Fortnox Arena arbetar två anställda, en kanslist på 70 

procent och en marknadschef på 100 procent. Fortnox Arena ägs och drivs av klubbarna 

Växjö Vipers och IBK Vöikers. Arenan har en anställd arenachef.8 

 

                                                        
7 Intervju med Östers IF klubbchef, Peo Jönsson, 13 februari 2013. 
8 Intervju med Växjö Vipers sekreterare, Fredric Fagerberg, 26 mars 2013.  
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5.3 Vad har Östers IF och Växjö Vipers för sportsliga målsättningar? 

5.3.1 Östers IFs målsättningar 

Resultat 

Tydliga resultatmål 

Östers IF har sedan 2010 haft ett tydligt mål att vara i Allsvenskan senast 2014. Det var 

däremot inte bestämt att ske redan 2012. Men får organisationen (spelare, ledare, och 

medarbetare) de förutsättningar som anses nödvändiga för att nå ett visst mål kan mål 

omarbetas under målprocessens gång. Dessa förutsättningar kan exempelvis vara tränings- 

och återhämtningsmöjligheter (gym, rehab, m.m.).9 Idag är huvudmålet att etablera sig i 

Allsvenskan och visionen är att vinna SM-guld med lokala resurser och spela ute i Europa.10 

Vid bestämmande av mål fattar styrelsen gemensamma beslut med berörda. Styrelsen har det 

övergripande ansvaret gällande mål.11  

             

 

 

 

 

 

 

Figur 5.3.1. Östers IFs mål och visioner. 

 

Analys 

Forslund (2009, s. 44) menar att resultatmål är vanligt förekommande i organisationer. Inom 

mål finns olika typer av mål, inom idrotten brukar man skilja på resultatmål, prestationsmål 

och processmål. Resultatmål avser resultatet av prestationen, exempelvis vinna en serie eller 

match. Prestations- och processmål handlar om hur man ska nå resultatmålet (Weinberg & 

Gould 2011, s. 344). Östers IFs resultatmål var att nå Allsvenskan senast 2014, men med rätt 

                                                        
9 Intervju med Östers IFs sportchef, Peter Kuno Johansson, 13 februari 2013. 
10 Intervju med Östers IFs sportchef, Peter Kuno Johansson, 13 februari 2013 och Östers IFs ordförande, 
Sven Johannesson, 27 mars 2013. 
11 Intervju med Östers IFs ordförande, Sven Johannesson, 27 mars 2013 

Superettan 

 Allsvenskan, SM-
guld och Europaspel 

Strategi 
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typ av förutsättningar, prestationer och processer genom olika resurser och kompetenser kan 

målen justeras. Östers IFs kortsiktiga mål är att etablera sig i Allsvenskan. Visionen är att bli 

svenska mästare och nå Europaspel. Resultatmålen avser ske genom lokala resurser och 

kompetenser (prestationer och processer).  

 

Östers IFs styrelse menar att de har ett övergripande ansvar för mål. De för en diskussion med 

berörda medlemmar om önskvärda utfall, därefter utvecklas målen för att slutligen kunna 

anpassas eller förändras beroende vilka resurser eller kompetenser man får.12 Detta uttalande 

kan härledas till Cyert och March (1963) se Bruzelius och Skärvad´s (2011, s 156) teori om 

att mål kan formuleras genom att ledningen eller styrelsen utgår från tre processer. Första 

processen innebär att man diskuterar om önskvärda utfall, den andra processen handlar om att 

utveckla och konkretisera målen medan den tredje processen innebär att målen anpassas och 

förändras genom erfarenheter. 

 

För att en vision ska bli möjlig och effektiv bör visionen bli uttryck för kollektiv ambition, det 

vill säga fler än organisationens huvudledare bör personifieras med visionen (Bruzelius & 

Skärvad 2011, s. 139). Enligt forskaren Peter M. Senge (1995) se Bruzeliuz och Skärvad 

(2011, s. 139-140) blir en vision effektiv om den delas av alla i organisationen. Utifrån 

studiens intervjuer är det inte troligt att visionen delas av alla berörda medlemmar i Östers IF, 

däremot personifieras ordförande och sportchef med visionen om att bli svenska mästare och 

få spela ute i Europa. Enligt dessa två personer utformas och drivs Östers IF av visionerna. 

Detta påstående styrks även av Östers IFs verksamhetsplan. I denna plan står det beskrivet att 

visionen drar Östers IF framåt (Östers IF 2, 2013). 

 

5.3.2 Växjö Vipers målsättningar 

Resultat 

Tydliga resultatmål 

Växjö Vipers mål har under en längre tid varit att bygga ett framgångsrikt lag för att kunna 

avancera till SSL. Målet har varit tydligt under 2012, Växjö Vipers ska vara i SSL 2013. 

Detta mål har delats av styrelse, sportchefer och herrlag. Idag vill klubben etablera sig i SSL 

                                                        
12 Intervju med Östers IFs ordförande, Sven Johannesson, 27 mars 2013. 
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och inom några år bli ett topplag.13 Inom en treårs period vill Vipers vara i SM-slutspel och 

visionen är att vinna SM-guld.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.3.2. Växjö Vipers mål och visioner. 

 

Analys 

Forslund (2009, s. 43-44) menar att det finns mål på olika nivåer inom organisationer. Vissa 

mål gäller generellt över hela organisationen medan andra gäller för mer avgränsande delar av 

organisationen. En del hävdar att det är en klar fördel om de generella målen hänger ihop med 

de avgränsande målen. På så vis utgör mål på högre nivåer ramar för mål på lägre nivåer. 

Vipers mål för säsongen 2012/13 var SSL. Detta mål har delats av styrelse, sportchefer och 

herrlag. Organisationens generella mål om SSL har hängt ihop med organisationens 

avgränsade mål (sportchefer och herrlaget mål). Med andra ord, mål på högre nivåer har 

utgjort ramar för mål på lägre nivåer.  

 

5.4 Hur arbetar Östers IF och Växjö Vipers för att uppnå sportslig 
framgång?  

5.4.1 Östers IFs strategier 

Resultat  

Självrannsakan – skapa en känsla för föreningen 

Östers IF gjorde en självrannsakan vid degraderingen till division ett. De hade inte tillräckligt 

med pengar för att värva spelare eller andra resurser och kompetenser (personal, ledare m.m.). 

                                                        
13 Intervju med Växjö Vipers sportchef, Klas Skoglund-Wikeling, 8 mars 2013. 
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De var tvungna att börja om från början och bygga ett lag genom egna spelare. Föreningen 

valde att bygga upp en bra ungdomssida för att kunna få upp egna talangfulla spelare som 

kunde bära och vara stommen i A-laget. De vill att spelarna i Östers IF ska ha en känsla för 

föreningen. En känsla för föreningen är däremot svår att bygga upp, speciellt om man 

kommer utifrån och inte har någon direkt relation till föreningen. På något sätt bör en Östers 

IF-känsla utvecklas bland spelarna och ledarna samtidigt som man tillgodose och möter de 

krav som de har.14 Enligt Johannesson finns det många exemplar på föreningar som söker en 

”quick  fix”  och  köper  in  spelare i stället för att satsa på egna ungdomar. Han menar att det är 

svårt att få en stark känsla för en förening om  man  söker  en  ”quick  fix”,  vilket  endast  leder  till  

att pelarna går dit de erbjuds mest pengar.  Han menar att:  ”Resultat blir bättre genom att ha 

personer i och runt laget som har en trygghet och trivs i Växjö. Är man trygg i sig blir man en 

bättre  fotbollsspelare.”15  

 

Omorganisation – tight arbetsgrupp 

Vid degraderingen till division ett förbereddes en omorganisation. Idag arbetar Östers IF mer 

som en förening. Tidigare var det mer uppdelat, marknad för sig och sport för sig. För Östers 

IF är det betydelsefullt att ha en tight arbetsgrupp som samarbetar på tjänstemannasidan.16 

Sportchefen kan exempelvis ha idéer om marknaden. Det är betydelsefullt att man kan ta ifrån 

varandra.17 Glada ledare, ger glada spelare. Ett positivt förhållningssätt är centralt och att vara 

beredd på att göra saker som kanske inte förväntas av en. Det kan exempelvis vara att flytta 

stolar eller bära någonting och då gör man det utan att säga att det inte är ens jobb. Den 

mentaliteten ska prägla Östers IF.18  

 

Rekrytering - lokal förankring 

Östers IF tycker om att ha spelare runt bygden, men alla gånger finns inte tillräckligt med 

spetskompetens för det. De granskar spelare med lokal förankring, 10 mils radie om Växjö. 

Det är viktigt och betydande att ha spelare de vet mycket om, både personligt och sportsligt. 

Därför har de få spelare som är hämtade från utlandet. Det blir enklare att arbeta om de vet 

vad de får. Sportavdelningen berättar att de tittar på många matcher, allt från läger och cuper 

                                                        
14 Intervju md Östers IFs ordförande, Sven Johannesson, 27 mars 2013. 
15 Intervju med Östers IFs ordförande, Sven Johannesson, 27 mars 2013. 
16 Intervju med Östers Ifs sportchef, Peter Kuno Johansson, 13 februari 2013. 
17 Intervju med Östers IFs klubbchef, Peo Jönsson, 13 februari 2013. 
18 Intervju med Östers IFs klubbchef, Peter Kuno Johansson, 13 februari 2013. 
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för ungdomar till seniorfotboll på olika nivåer i södra Sverige. Dessutom ringer flertalet 

agenter och tipsar om spelare. De anser att de har ett brett kontaktnät och att de har bra koll på 

fotbollen i södra Sverige. När de sedan har hittat spelare tas en kontakt med denne och möte 

bokas. Under rekryteringen försöker de ta reda på så mycket som möjligt om spelaren. De 

frågar bland annat kontakter runt om spelaren för att få svar på vad spelaren är för typ av 

människa, hur de fungerar i grupp och vad de har för målsättningar med sin fotboll. De 

undersöker även spelarens karaktär, träningsvillighet och personlighet. De vill gärna ha 

snabba spelare. Det är viktigt att kunna vinna över sin motståndare, både offensivt som 

defensivt. Samma rekryteringsprocedur gäller även vid rekrytering av ledare.19  

 

Ödmjukt kaxiga – folklighet och respekt 

Kulturen i Östers IF beskrivs som ödmjukt kaxig. Spelare, ledare och personal ska ha fötterna 

på jorden och vara tacksamma för det jobb som varje enskild individ gör. Man ska vara 

tacksam för det arbete som vaktmästare eller en materialförvaltare gör. Östers IF ska också 

vara ett ansikte utåt, vara folkliga och ställa upp på olika saker. Spelare och ledare ska visa 

ödmjukhet och respekt mot varandra och sina motståndare, däremot ingen överdriven respekt 

för motståndare. Det ska inte spela någon roll om Östers IF möter ett lag från division ett eller 

träffar Kalle Karlsson på ”stan”. Folklighet, ödmjukhet och respekt ska genomsyra Östers 

IF.20 

 

Resultatsammanfattning 

I figur 5.4.1 illustreras Östers IF strategi för att nå sportslig framgång. I första stadiet befinner 

sig föreningen i ett nuläge, det vill säga Superettan (2012). För att ta sig till allsvenskan och 

sedan etablera sig i den, samt vinna SM-guld och få spela ute i Europa använder Östers IF 

särskilda strategiska drag.  

 

 

 

 

 

 
                                                        
19 Intervju med Östers IFs sportchef, Peter Kuno Johansson, 13 februari 2013. 
20 Intervju med Östers IFs sportchef, Peter Kuno Johansson, 13 februari 2013. 
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Figur 5.4.1. Östers IFs strategi för att nå sportslig framgång. 

 

Analys 

Strategi som resursbaserad handlar om att strategier byggs utifrån interna resurser och 

kompetenser (Forslund 2009, s 73). Östers IF formulerar mål och visioner i välskrivna 

dokument men dessa är inte skrivna i sten, utan kan justeras beroende på vilka resurser och 

kompetenser (spelare, ledare, träningsmöjligheter, etc.) föreningen får eller väljer att anskaffa.  

Strategi som handlingsmönster definieras av en ström av beslut och handlingar som 

organisationen gör. De strategier som blir verklighet kan både vara planerade men också växa 

fram med tiden (Bruzelius & Skärvad 2011, s. 166). Beroende på vilka handlingar, 

exempelvis vilka resurser eller spelare Östers IF väljer eller får, kan strategin både vara 

planerad men också växa fram med tiden. Östers IFs strategier mot mål och framgång är både 

formulerade och formerade, det vill säga, målen är väl formulerade i dokument men målen 

kan formeras (justeras) beroende vilka resurser (rehab, gym, personal etc.) och kompetenser 

(spelare, ledare, etc.) föreningen får.  

 

Peter och Waterman (1983) menar att framgångsrika företag visar på särskilda gemensamma 

drag. Ett av dessa drag är att medarbetare kan identifierar sig med organisation för att skapa 

en familjekänsla. Sven Johannesson påpekar vikten av en känsla för föreningen, en Östers IF-

känsla. Det är centralt att spelare och ledare identifiera sig med föreningen och förstår vad 

föreningen vill och handlar om.21 Peter   och   Waterman’s   (1983) forskning visar även att 

framgångsrika företag eftersträvar enkelhet i alla organisatoriska förhållanden, det vill säga få 

personer i toppen med små staber. Peo Jönsson och Peter Kuno Johansson menar att 

                                                        
21 Intervju med Östers IFs ordförande, Sven Johannesson, 27 ars 2013. 
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föreningen medvetet valt en liten och tight arbetsgrupp för att bättre kunna samarbeta och 

strukturera arbetet på ett effektivt sätt.22 Effektivitet kan definieras på olika sätt men i många 

fall definieras effektivitet som graden av måluppfyllelse. Ju mer man uppfyllt målet desto 

effektivare är man. Effektivitet handlar om att göra rätt saker (Forslund 2009, s. 18). 

 

5.4.2 Växjö Vipers strategier 

Resultat 

Återuppbyggnad – tillit för varandra 

Vid degraderingen till division två 2005/06 förbereddes Växjö Vipers en omstart och 

återuppbyggnad av föreningens organisation. Det var länge tre personer (Fredric Fagerberg, 

Klas Skoglund-Wikeling och nuvarande ordförande) som styrde och arbetade för Växjö 

Vipers överlevnad. Ett fåtal personer hjälpte även till att dra in pengar till föreningen via 

lättare sponsorarbete. Vid återuppbyggnaden fick Växjö Vipers tillbaka många tidigare 

förlorade spelare, vilket skedde mest av en slump men de bidrog till att Växjö Vipers 

avancerade i seriesystemet. I takt med avancemangframgångarna fick de fler personer 

engagerade i föreningen men även personer som ville synas och höras. Dessa personer var de 

tvungna att plocka bort. De menar att det inte funkar med ”one  man  show”  i  Växjö Vipers. De 

vill inte ha en envåldshärskare som vill synas och vara med överallt, utan de vill låta varandra 

ta rum och plats. Till exempel, varje grupp (marknad, sport etc.) i föreningen får skriva en 

”mindre uppsats” inför varje styrelsemöte för att presentera hur det går och därefter bollas 

frågor sinsemellan. Strategin är att lita på varandra utan att egentligen har någon chef som 

bestämmer allt. Det handlar om tillit för varandra.23 

 

Strategier grundade på erfarenheter 

För att planera och lägga upp mål och strategier berättar Växjö Vipers att de först och främst 

kikar på vilka lag som spelar i samma serie.  Den södra allsvenskan (Växjö Vipers tidigare 

serie) bestod av flera nykomlingar från division ett. De degraderade SSL-lagen (två till 

antalet) hamnade i den norra allsvenskan av geografiska skäl. Av historiska grundsatser har de 

erfarenhet om att nykomlingar ofta går bra till en början för att sedan dala mot slutet. De 

upplevde den södra allsvenskan som relativt svag i jämförelse med den norra och att de 

                                                        
22 Intervju med Östers IFs sportchef, Peter Kuno Johansson och klubbchef, Peo Jönsson, 13 februari, 2013. 
23 Intervju med Växjö Vipers sekreterare, Fredric Fagerberg, 26 mars 2013. 
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absolut ville försöka vinna serien. De var däremot lågmälda med målsättningen utåt sätt av 

erfarenheter sen tidigare år. För två år sedan hade föreningen en relativt kaxiga approach och 

gick ut i media och sa att de satsade på att vinna  serien.  Det  slutade  med  att   laget  ”endast”  

placerade sig på tredje plats i tabellen.24 

 

Rekrytering – ser till individen 

I innebandyvärlden finns inga direkta agenter, däremot spelare som har ombud (kompisar, 

föräldrar etc.) När Växjö Vipers värvar spelare pratar de direkt med den tilltänkta personen. 

Till skillnad mot exempelvis fotboll och ishockey kan de inte erbjuda spelarna en stor summa 

pengar, utan föreningen måste lösa arbete och boende. Dessutom kan spelarna ha flickvän, 

vilket innebär att denne också ska ha hjälp till ett arbete. Värvningsprocessen är en arbetsam 

del men det är en process som är oerhört viktig för dem. Det är högprioriterat att spelarna må 

bra och därför pratar de mycket med dem för att se hur de trivs i laget och staden. De menar 

att omhändertagandet av nya spelare är nyckeln. Skulle de handskas oskickligt i 

omhändertagandet blir det ”pannkaka av processen”. De tycker att de står sig bra 

konkurrensmässigt om värvningar av spelare för att de jobbar aktivt med att se till individen, 

det vill säga att få de att må bra och för att må bra och presterar på plan bör man även trivas 

runtomkring innebandyn.25 

 

Rekrytering – kärntrupp 

I varje lag finns en kärntrupp eller kulturbärare som andra säger. För Växjö Vipers är 

kärntruppen oerhört betydelsefull. Kärntruppen vet vad föreningen står för och handlar om 

(värderingar, kultur etc.). Det är runt kärntruppen laget byggs. De rekryterar spelare utifrån 

vilka de tror passar med kärntruppen. Gällande egenskaper som innebandyspelare vill de helst 

ha kraftfulla spelare (vältränade). Däremot är mönsterbrytande och individuellt skickliga 

spelare också intressant för dem. Rekryteringsurval görs utifrån vad de anser behöva. Idag har 

de gott om defensiva backar och därför vill de ha offensiva backar, samt spelare med 

erfarenhet, kompetens och ledaregenskaper.26 

 

 

 
                                                        
24 Intervju med Växjö Vipers sportchef, Klas Skoglund-Wikeling, 8 mars 2013. 
25 Intervju med Växjö Vipers sportchef, Klas Skoglund-Wikeling, 8 mars 2013.  
26 Intervju med Växjö Vipers sportchef, Klas Skoglund-Wikeling, 8 mars 2013.  
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Gemensam samlingspunkt – Fortnox Arena 

Det har varit positiva tongångar under ett par år, vilket kan beror på att laget har varit ett 

topplag de senaste åren. Det är lättare att arbeta när det går bra. Många ledare och spelare har 

fått ny energi i och med den nya arenan (Fortnox Arena). Det har blivit en gemensam 

samlingsplats för både spelare och ledare. Arenan har skapat ett högre engagemang hos 

spelare och ledare.27   

 

Resultatsammanfattning 

I figur 5.4.2 illustreras Växjö Vipers strategi för att nå sportslig framgång. I första stadiet 

befinner sig organisationen i ett nuläge, det vill säga Allsvenskan (2012). För att ta sig till 

SSL och sedan etablera sig i den, nå SM-slutspel och vinna SM-guld använder Växjö Vipers 

särskilda strategiska drag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.4.2. Växjö Vipers strategi för att nå mål och sportslig framgång. 

 

Analys 

Henriksen, Stambulova och Roessler (2010) har undersökt friidrottsföreningen IFK Växjö och 

menar att föreningen får fram duktiga elitidrottare tack vare att de fokuserar i hög grad på 

atleters prestationsförmåga, genom att lägga märke till varje individ och ta väl hand om 

denne. Klas Skoglund-Wikeling påpekar vikten av att se till individen, att få denne att må bra 

och trivas med både innebandy och allt runtomkring den. De lägger därför stor vikt vid att ha 

en öppen dialog med spelarna för att veta hur de mår. När de vet att spelarna trivs och har det 

bra  släpper  de  lite  på  ”omsorgsprocessen”.  De  menar  att  omhändertagandet  är  oerhört  viktigt  i  

                                                        
27 Intervju med Växjö Vipers sportchef, Klas Skoglund-Wikeling, 8 mars 2013. 
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en ny stad och i ett nytt lag för att spelarna ska känna trygghet och trivas. Spelare presterar 

bättre om den mår bra både på och utanför innebandyn. 

 

Strategi som plan innebär att strategi ses som en medveten och för-planerad riktlinje. 

Strategin innebär att man utgår från organisationens starka och svaga sidor, samt möjligheter 

och hot från organisationens omvärld. Mål och strategier formuleras och slutligen genomförs 

handlingen (Bruzelius & Skärvad 2011, s. 165). Vid planering av mål arbetar Växjö Vipers 

sportchefer igenom spelartrupp och serie, därefter bedöms möjligheterna att vinna den. Växjö 

Vipers har de senaste åren placerat sig i toppen av den södra allsvenskan och 2012 värderades 

spelartruppen som stark. Samma år bedömdes den södra allsvenskan vara relativt svag i 

jämförelse med norra eftersom den södra serien bestod av många nykomlingslag och inga 

degraderade SSL lag (av geografiska skäl). De bedömde att de hade tillräckligt goda resurser 

och kompetenser (ny arena, spelare och tränare) för att möjliggöra målet att vinna serien och 

avancera till SSL.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                        
28 Intervju med Växjö Vipers sportchef, Klas Skoglund-Wikeling, 8 mars 2013. 
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6. Slutsats 

Östers IF och Växjö Vipers utnyttjar särskilda strategiska drag och beslut för att nå sportslig 

framgång. Till exempel kan olika typer av nyförvärv, ledare eller spelare (resurser eller 

kompetenser) påverka och hjälpa föreningarna att utveckla sina prestationer och kapaciteter. 

De strategiska dragen är grundade på erfarenheter, kultur och värderingar, men likväl av 

ekonomiska aspekter. Vidare kan man konstatera att de strategiska dragen är både 

formulerade och formerade, det vill säga, strategierna är grundade i handlingar men är 

justerbara under strategins gällande tid beroende på föreningarnas förfogande över 

tillgängliga resurser och kompetenser. 
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7. Diskussion 

I detta kapitel utvärderas studiens undersökning. Studien sätts i ett vidare sammanhang och 

återknyter till syfte, frågeställningar, teorier och metoder för att få studien att bilda en sam-

manhängande och välbalanserad helhet. 

 

Jag vill poängtera att jag som skrivit studien är spelare i Växjö Vipers. Jag har personlig 

erfarenhet och faktiska uppfattningar om föreningen och herrlaget i synnerhet. Jag har sedan 

fyra år tillbaka ingått i herrlagets spelartrupp och anser mig själv vara en del av Vipers så 

kallade kärntrupp. Jag kan understryka att den nya arenan (Fortnox Arena) har skapat en 

gemensam samlingsplats för föreningens medlemmar. Arenan har skapat bättre 

förutsättningar och ett högre engagemang hos spelare och ledare. Jag kan även understryka att 

sportcheferna har varit skickliga på  att  få  in  ”rätt”  typ  av  spelare i herrlaget utefter vad de tror 

passar in med kärntruppen. Jag upplever herrlaget som en enda stor familj där de flesta umgås 

med varandra även utanför innebandyn. Spelarna verkar trivas i laget, med varandra och i 

staden Växjö. 

 

Är frågeställningarna relevanta för studiens syfte? Jag anser att frågorna är det. Problematiken 

vid formulerandet av syftet och frågeställningarna var att få ihop det till att enbart handla om 

strategi och mål. Efter många om och men tycker jag personligen att syftet och 

frågeställningarna är relevanta och att kopplingen mellan frågeställningar och syfte känns 

acceptabel.   

 

Teorikapitlet redogör teoretiska utgångspunkter och begrepp, dels för förståelsen av resultatet, 

dels för att kunna diskutera och analysera mot insamlad data. Jag valde att redogöra 

strategibegreppet och strategiska perspektiv först, eftersom studien i huvudsak handlar om 

just strategi. Därefter redogjorde jag mål och visioner, eftersom strategi handlar om hur man 

når mål. Upplägget anser jag vara godtagbart, däremot kan jag förstå de som upplever studien 

som enkelspårig med för få teoretiska modeller och utgångspunkter. Det finns åtskilliga 

strategiska perspektiv som kan förklaras ytterligare i form av modeller. Jag valde dock att 

enbart utgå från Forslunds (2009, s. 66) enkla modell av strategi för att jag tycker den är 

effektiv och enkelt visar hur man uppnår mål. Modellen är tydlig och utifrån den kunde 

studien sammanställas och analyseras mot insamlad data.  
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Under metodgenomförandet har jag i efterhand upplevt att jag ställt för få följdfrågor under 

intervjuerna och inte bearbetat intervjufrågorna tillräckligt för att förmå en djupare kunskap 

om föreningarnas strategier. Bortfallet har varit något för stort, ytterligare några intervjuer 

hade varit önskvärt. Däremot anser jag att jag har lyckats få fram ett resultat av de frågor och 

intervjuer som har genomförts, men för studiens pålitlighet kunde fler precisionsrika frågor 

och ett mindre bortfall vara önskvärt.  

 

7.1 Vidare forskning 

Hur kommer det sig att Östers IF egentligen vill ha spelare av lokal förankring eller valt att ha 

en relativt liten organisation med få tjänstemän? Beror det på kultur- och värderingsskäl 

och/eller på ekonomiska skäl? Troligen av båda delar. Jag har svårt att se Östers IF värva 

flertalet lokala spelare om de ekonomiska tillgångarna vore större, och organisationen hade 

troligtvis varit större om de ekonomiska tillgångarna erbjudit fler resurser och kompetenser. 

Tidigare forskning visar att Manchester Uniteds vinnande strategi knappast är en medveten 

sådan, utan beror på förmögenheter drivna av bra och dåliga affärer (Szymanski 1998). Det 

kan därför vara intressant att fånga en ekonomisk frågeställning i en vidare forskningsrapport. 
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9. Bilagor 

9.1 Intervju med Peo Jönsson, klubbchef, Östers IF 

Hur vill ni beskriva er organisation, hur ser den ut idag? 
Östers IF är en huvudförening som också är huvudägare till arenabolaget och fastighetsbolaget. Vi är mer en 

förening nu, en koncern. I övrigt bygger föreningen på en huvudstyrelse där det sitter fem personer. Jag som 

klubbchef rapportera upp till styrelsen. Sportchefen har ett tungt men fint ansvar där han jobbar med sporten 

hundra procent. Kuno har hand om alla tränare, spelare och skolverksamheten som för oss är oerhört viktig. 

Under sälj och marknad är det två personer som jobbar på föreningssidan, på kansliet jobbar en person med 

övergripande ansvar. Det är en tight organisation med få tjänstemän. Liten organisation som sliter och kämpar på 

tillsammans. Utöver detta finns det en styrelse som arbetar fastighetsbolaget och två personer som arbetar med 

arenabolaget, en arenachef och en marknadsperson.  

Som sagt vi är en tight organisation som jobbar för varandra. Vi har inte exempelvis Elfsborgs ekonomi där man 

omsätter 200 miljoner på sin topp, utan vi omsätter runt 25-27 miljoner. Vi gör det med små medel. Det 

viktigaste är sporten och att vi lyckas behålla den allsvenska platsen 2013.  

 

Varför har ni valt den organisationen? 
Vi vill ha det såhär, en liten tight grupp och med nästan samma medel har vi till exempel förstärkt rehab biten, 

sjuk biten och fys biten. Vi har bland annat fått tillgång till HPC där vi kunnat träna jävligt professionellt. 

 

Hur många anställda är ni i organisationen?  
På tjänstemansidan är vi fem anställda på Östers IF. Två killar är anställda för arenabolaget. Samtliga tränare är 

tidsbegränsade anställda medan herrtruppen har heltidkontrakt, däremot arbetar vissa lite vid sidan av och en del 

studerar. Vi uppmuntra alla spelare att ha något vid sidan av fotbollen, som gör att de ska kunna tänka på sin 

framtid, exempelvis att de pluggar eller ha ett litet arbete vid sidan av. Vi tycker nämligen att man ska tänka på 

sin framtid. Det är inte pengarna som visar hu bra du är som fotbollsspelare. Om du har 20 tusen kronor eller 40 

tusen kronor i månaden, det är inget som säger om du är bättre eller sämre fotbollsspelare.  

Ska man komma till Östers IF ska man välja bli en bättre fotbollsspelare när man väl är här. Man ska inte vara 

nöjd utan man ska vilja bli bättre hela tiden. 

 

Hur fördelar ni arbetet inom organisationen? 
Vi är ett litet och tight team, där vi arbetar och hjälper varandra. Det är jätte bra att ha olika kompetenser. Jag 

som sportchef kan ha idéer om marknad, jag kanske kläcker en idé någon gång och Peo kan komma med idéer 

om fotbollen och skolorna och så. Det är viktigt att vi kan ta från varandra. I föreningslivet gör man mycket 

saker som aldrig syns men som är oerhört viktigt internt i en klubb. Är inte hallen bokad så kan man inte träna 

och då måste man snacka med kanslichefen. Var ska domarna sitta, har de kaffe innan match, är handdukarna 

där, bla, bla. Det finns tusen saker. Vi har 15 herrmatcher och 15 dammatcher. Hur vi ska göra matcherna och 

produkten attraktiv är frågor som bland annat jag som klubbchef och arenachef diskuterar och arbeta med för att 

det ska genererar intäkter, både till oss och arenabolaget.  



 

40 

Vilka arbetsuppgifter har du som klubbchef? 
Jag fokuserar oerhört mycket på sälj och marknad och få en struktur i intäkter och utgifter. Vi har jobbat hårt 

med att sätta upp en struktur hur vi ska jobba mot företagsförsäljning, hur vi ska besöka kunden, hur vi ska göra 

återbesök och hur och när vi ringer upp kunden. Östers IF ska man alltid nå och bli nådd av och man ska få en 

bra känsla och ett bra mottagande. Det finns ett ord som heter sponsorskap, men vi vill arbeta för partnerskap, 

jobba relationsmässigt där båda ska bli vinnare. Går man in och köper skyltar, stolar eller vad det nu kan vara så 

ska man få en affär på den produkten. Vi ska båda komma ut som vinnare. Vi ska jobba för hela arenan, vi kan 

ha event för företag och erbjuda de ett mervärde. Exempelvis kan tränare eller sportchef komma upp till våra 

partners och snacka med de inför match. Vi vill erbjuda mer än bara fotboll. Sen jobbar jag även med andra 

frågor som inte direkt syns, det kan vara kommunfrågor, omklädningsrumfrågor m.m.  

 

Hur skulle ni vilja beskriva ledarskapet i er förening? 
Det är viktigt att ha ett positivt förhållningssätt och man är beredd på att göra saker som kanske inte förväntas av 

den personen. Du kanske få hjälpa till att flytta lite stolar en dag, bära någonting, eller sätta upp en krok om det 

nu behövs. Och då gör man det utan att säga att det inte är mitt jobb. Den mentaliteten måste prägla ledarskapet 

och att man alltid är tillgängliga.  

 

Hur kombinerar ni det ideella arbetet med det professionella? 
I vår värld, föreningsvärlden är det fantastiskt med människor på ideell basis och vi behöver en rätt stor volym 

av sådana människor. Vi jobbar på att de ska få en trivselfaktor hos oss. Under ett matcharrangemang behöver vi 

ungefär 60-80 ideella människor som arbetar vid varje allsvensk match. Dessa personer är publikvärdar, står i 

kiosker, säljer halva potten, koka x antal hundra lite kaffe innan match. Det ideella arbetet övergår till att bli 

inkomstbringande i vår värld. De ideella krafterna är oerhört viktiga för Östers IF.  

 

Har ni lätt att få ideellt arbetande att ställa upp? 
Det är såklart inte lika lätt, men vi jobbar för att de ideella ska känna att de får någonting för det. Har man 

exempelvis hjälpt till på 15 allsvenska matcher ska man få ett certifikat på det, att man varit med och hjälpt till 

med produkten.  Nu arrangerar vi Dam-EM och har man hjälpt till och exempelvis drivit ackrediteringen för 800 

utländska journalister, det är ett plus och stärker personens CV. Sen har vi märkt att det är lite roligare att hjälpa 

till när man fått ny arena och när det går bra, nyhetens behag så att säga.  

 

Vad är föreningens övergripande uppgift, vad vill ni åstadkomma? 
Vi vill trygga upp och ha en lugn arbetsro på sikt. Jag tillträdde som klubbchef när föreningen hade det lite 

jobbigt, både sportsligt och ekonomiskt. Vi vill jobba med en bra struktur, en tydlighet mot våra kunder och ha 

inkomstspringande affärer i det vi gör.  

 

Vilka målsättningar arbetar ni efter? 
En ekonomi i balans och bygga upp en buffert. 
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Vilken vision har föreningen? 
Att vinna SM-guld och spela ute i Europa.  

 

Vad anser ni är framgång för organisationen? 
En ekonomi i balans och ett fungerande arbetssätt i organisationen.  

Att vi får kontinuitet i det vi gör, att man ser den röda tråden följs och då tror vi resultaten kommer. Struktur, 

noggranhet och tydlighet är ledord vi går efter.  

 

Styrning 
Hur mäter ni av att ni är på rätt väg? 
Vi jobbar mot en kundstock, med mål med kunden och rapportera in till mig när man träffat kunden hur utfallet 

blev, kundbesök kan man säga. Och sen har vi satt en budget som jag jobbar med mot styrelsen som presenteras 

i en nulägesrapport en gång i månaden.  

 

Hur sker rekrytering av nya medarbetare? 
Nu har vi ju en tight organisation, men de som har kommit in till oss är folk från skolvärlden, folk från 

universitet och exempelvis programmet Coaching and Sport Management på Linnéuniversitetet i Växjö. Dessa 

personer har visat ett jäkla driv på ideell basis och det har vi tyckt varit jätte kul. Att de har den där snabbheten, 

speeden att man liksom hugger tag i saker med ett leende på läpparna. Vi gillar de här bitarna, det är 

föreningslivet enligt oss. Att man hjälps åt och gör det med ett leende och visa hjärta för föreningen.  

 

Vad förväntar ni er av nyanställda medarbetare? 
Vi förväntar oss vår kravbild, att man är glad, positiv, ett leende på läpparna, att man är utåtriktad och verkligen 

ta tag i saker och ting. Sen ska man inte glömma att utbildning och kunnande är en viktig sak, men sen ska man 

ha klart för sig att det inte är allt. Exempelvis kan ingen det nya biljettsystemet, men man vill lära sig. Det 

värdesätter vi.  

 

Hur skulle ni beskriva er föreningskultur?  
Vi som är tjänstemän, vi ska ha kul på jobbet, vi ska respektera varandra och ha en vinnarattityd gentemot det vi 

gör i den dagliga driften. Det är tre bra ledord som vi tycker fungerar i vår förening och i vårt team. 

 

Vilket beteende förväntar ni er av era medarbetare för att passa in i er förening? 
Att man har roligt, vi vill att man ska anpassa sig efter att ha kul på jobbet, där vi respekterar varandras arbete 

och ha en vinnarmentalitet i det vi gör i den dagliga driften.  

 

Hur reglerar ni beteendet? Och vad gör ni om någon bryter mot beteendemönstret? 
Vi försöker peppar upp de och ge dem ett slag på axeln att de ska kämpa på. Ibland kanske man inte får den där 

affären som man förväntar sig och då går man hem, precis som att man har förlorat en match. Tänker igenom hur 

man kan göra nästa gång för att vinna. Man får peppar varandra. Ibland har man med- och motgångar och så är 

det både inom idrott och säljmässigt.  
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Klär sig era medarbetare på ett speciellt sätt när de representerar föreningen? 

Spelarna ska klä sig i Östers klubbkläder. Det är en föreningsprofil. Det spelar ingen roll om det är en a-

lagsspelare, tränare eller ungdomsspelare. Alla ska klä sig i föreningens kläder och det ska genomsyra hela 

föreningen, ända ner till yngsta lagen. Ungdomskläderna ska vara lika snyggt och välpaketerade som a-

lagspaketen. Vi tycker det är viktigt och Kalle i pojkar 9 år ska tycka det är häftigt att ha på sig en Östers IF 

mössa eller halsduk, det är ett sätt att bygga kultur.  

 

9.2 Intervju med Peter Kuno Johansson, sportchef, Östers IF 

Vad anser ni är förklaring till att ni tog steget upp i Allsvenskan? 
Jag tillträde år 2010, året då vi kvalade oss kvar i Superettan. Jag fick en förfrågan att bli klubb- och sportchef 

där uppdraget gick ut på att omorganisera Östers IF. Vi började omorganisera kulturen, hur den skulle vara, hur 

man skulle vara mot varandra, vilket ledarskap man skulle ha och hur man ska vara som spelare. Marknadssidan 

skulle också göras om, det skulle bli klarare regler. Vi ville arbeta mer som en förening. Innan var det uppdelat, 

marknad för sig och sport för sig, men så fungerar det inte. Och väl där började vi med ett jätte tufft arbete. Vi 

gjorde om hela strukturen, tog bort en del folk, vi gjorde om ledar- och spelartrupp och vi organiserade om kans-

liet. Vi värvade tränare som stod för vissa ideal. Vi ville ha in en tränare med Österanknytning, en person som 

stod för vad vi har för värderingar i föreningen, det var viktigt för oss. Detta tror jag är en stor anledning att vi 

lyckats. Vi ska alla ha en drivkraft som drar oss framåt. Vi ska bli bättre hela tiden. 

 

Hur sker rekrytering av spelare, hur går det till när ni värvar spelare? 
För det första har vi ett samtal, vi vill alltid träffa dem på plats, mötet är oerhört viktigt. Sen tar vi reda på så 

mycket vi kan om dem, via spelarens tränare, kontakter med folk runt omkring dem och så vidare. Vad de är för 

slags människor, hur de fungerar i grupp, vad de har för målsättningar själva. Det där mötet man har, ofta med 

spelarens agent, säger oerhört mycket om spelaren och vad den vill. När det gäller tränarrekryteringen går den 

till likadant.  

 

På vilka grunder gör ni urval? 
Vi tittar på ett antal orter där vi börjar i Västervik när de är väldigt små, i åldrarna 13-14 år gamla. Sen är vi med 

på alla Smålands samlingar, vi tittar på smålandslag, blekingelag, vi är på halmstadlägret och tittar där, vi har 

också kontroll på alliansens klubbar och sen tittar vi på massa matcher, sen finns det ungefär 7912 agenter som 

ringer, haha. Det finns alltid någon som ringer, tips får vi alltid. Vårt kontaktnät är stort, vi har bra koll på södra 

Sverige. De som ska söka in på gymnasiet och som vi vill ha, de skickar vi personliga brev till där vi berättar att 

vi gärna se att de söker till fotbollsgymnasium här i Växjö.  

 

Vilka egenskaper och kompetenser söker ni? 
Vi tittar på karaktären, hur träningsvillig man är, hur man är som person. För oss är snabbheten oerhört viktig, 

det tittar vi noga på. Vi vill att spelare ska kunna slå sin motståndare, både offensivt som defensivt.  
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Hur ser ni på externa och interna värvningar till a-laget? Och vilka för- och nackdelar ser ni med egen-

fostrade spelare till a-laget gentemot utomstående spelarvärvningar? 

Vi gillar att ha spelare som är runt bygden, men alla gånger finns inte den spetskompetens eller det vi vill ha just 

nu, och då måste vi gå utanför ramarna och titta på spelare som vi vet lite om. Nästa steg är då hur vi ska kunna 

ta de där guldkornen från Ghana eller vad det nu kan vara. Om vi ska vara ärliga har vi inte råd att misslyckas 

med många värvningar.  

 

Hur skulle ni beskriva ledarskapet i er förening? 
Glada ledare ger glada spelare. Det är viktigt att ha ett positivt förhållningssätt och man ska vara beredd att göra 

saker som kanske inte förväntas av den personen. Du kanske få hjälpa till att flytta lite stolar en dag, bära någon-

ting, eller sätta upp en krok om det nu behövs. Och då gör man det utan att säga att det inte är mitt jobb. Den 

mentaliteten måste prägla ledarskapet och att man alltid är tillgängliga.  

 

Vad har ni för målsättningar med er sportsliga verksamhet? 
Vårt kortsiktiga mål var att gå upp i Allsvenskan 2014, så det var inte vårt mål att gå upp i allsvenskan redan 

2012. Vi har egentligen inga sådana mål, när vi pratar mål med spelarna pratar vi prestation. Men får vi de förut-

sättningarna, att så här vill vi att organisationen och strukturen ska se ut, med styrka, fys, rehab, osv., då har vi 

stora möjligheter och då har vi som mål att gå upp i allsvenskan med en ekonomi i balans och etablera oss med 

både dam- och herrlag i högsta serierna. Nu är vi där och då är vi inne i etableringsfasen. Nu har vi som målsätt-

ning att etablera oss. Nästa grej är då visionen, och den är då att spela Europamatcher på Myresjöhus arena.  

 
Vad har ni för vision? 
En ekonomi i balans och bli svenska mästare och spela ute i Europa. Dessutom att damerna spelar i högsta se-

rien.  

 

Hur samarbetar ni med skolor? 
Östers tränare är med i skolorna och leder skolungdomar. Vi har faktiskt som krav om du ska bli tränare för 

Östers herrar att de ska vara med i skolverksamheten. Vi vill kunna se de bästa killarna där och se om de kan 

eller är a-lagsmässiga. Det tycker vi är ett måste för att få kontinuitet på allting. I dag samarbetar vi med Procivi-

tas och Karl-Oskar skolan. Vi arbetar framförallt i högstadiet och gymnasiet och det är våra seniortränare som 

håller i träningen för eleverna.  

 

Hur mäter ni av ett ni är på rätt väg i ert arbete? 
Vi vill ha ett allsvenskt lag med lokal förankring. Vad är då lokal förankring? Jo, 10 mils radie, samt spelare som 

varit hos oss sen 16 års ålder, det kallar vi lokal förankring. Idag har vi 16 spelar av 25 med lokal förankring. Vi 

vill ha spelare som vi vet mycket om, både på personligt och sportsligt plan. Därför har vi väldigt få som kom-

mer från utlandet, för dem vet vi för lite om. Vi tycker det är enklare att arbeta om vi vet vad vi får.  
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Hur skulle ni beskriva kulturen i Östers IF? 
Jag brukar säga, ödmjukt kaxig. Vi ska ha fötterna på jorden och vara tacksamma för det jobb vi får från vakt-

mästare, materialförvaltare, service och allting. Vi ska vra ett ansikte utåt där vi ska vara folkliga och ställer upp 

på olika saker. Men sen ska vi inte ha för stor respekt för något Stockholmslag eller vissa spelare. Men däremot 

ska vi visa respekt för alla. Det spelar ingen roll om vi möter ett division ett lag eller träffar Kalle Karlsson på 

stan som vill hälsar. 

 

Anser ni spelarnas klädsel är viktig till och från matcher och träningar? 
Ja det tycker vi är jätte viktigt. Man ska synas på staden, man ska se att det är Östers IF man kommer ifrån.  

 

Vad ställer ni för krav på spelarnas uppförande? 
Vi ställer mycket krav. Det är reglerat i deras spelaravtal, allt från vad de ska bära för kläder, vad de ska ha för 

skor, hur man ska uppträda, hur de får festa osv. Det yttersta är att kontrakt kan brytas om någon inte följer avta-

let. Och sen har vi böter om man inte lever upp till vissa grejer. I de sociala medierna, som Twitter och Facebook 

är det viktigt att spelarna inte pratar dåligt om varandra. Vi tycker inte det är okej att hata någon, det är ju helt 

sjukt.  

 

Vad händer om någon bryter mot dessa? 
Det yttersta är att kontrakt kan brytas om någon inte följer avtalet. Och sen har vi böter om man inte lever upp 

till vissa grejer. 

 

9.3 Intervju med Sven Johannesson, ordförande, Östers IF 

Vad anser ni är förklaringen till att ni tog klivet upp i Allsvenskan? 
Finns olika förklaringar, dels att vi haft en långsiktig plan, ett målmedvetet tillvägagångssätt med vad föreningen 

vill och hur vi ska ta oss dit. Vi hade ingen exakt målsättning att gå upp 2012, men det råkade bli så.  När vi 

anställde Kuno och Kalle hade vi som målsättning att utmana om en plats i Allsvenskan.  

 

Hur vill ni beskriva er organisation, hur ser den ut? 
I grunden är det en ideell förening. Den är beroende av medlemmar och ideella krafter och så vidare. Men för att 

ta sig till elitnivå så krävs det att det finns en organisation som finns på plats på dagtid.  

 

Varför har ni valt att den ska se ut som den gör? 
I  den  verksamhet  som  vi  jobbar  i…  en  stor  del  i  organisationen  är  elit.  Men i grund och botten är vi en fotbolls-

förening med stadgar att hantera. Det är både bredd och elit, vilket är rätt naturligt.  

Vi vill vara ett litet team som försöker samordna med varandra, det är viktigt. Skriver vi till exempel ett avtal md 

ett bussföretag så påverkar det sannolikt sporten också, eftersom de ska åka med den bussen.  
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Hur fördelar ni arbetet inom organisationen? 
Styrelsen har ett visst ansvar och ser till att föreningen följer stadgarna. Det finns inga krav på andra bitar hur vi 

ska organisera oss. Men i vår styrelse är det fem som arbetar. Vi har olika arbetsområden. Jag som ordförande 

har det övergripande ansvaret, sen har vi en vice ordförande som är min ställföreträdare om jag inte skulle vara 

med av olika anledningar. Sen har vi en sekreterare som sköter allt från att hålla reda från protokoll och papper. 

En av de viktigaste funktionerna är ekonomifunktionen, kassör. Kassören har ett rent ekonomiskt ansvar med 

rapporter och som ser till att det betalas.  

 

Vad särskiljer er organisation gentemot andra, på vilket sätt är ni unika? 
Jag tror inte det skiljer så mycket åt hur vi organiserar oss. Vi är inte unika på något sätt så. Men vi äger vår egen 

arena och kan organisera oss efter det.  

  

Hur ser ni på ideellt arbete, d.v.s. volontärsarbete kontra det betalda arbetet? 
Ideellt arbete betyder oerhört mycket. Utan den finns ingen ideell förening. Vi har varit upp och ner i vår elit-

verksamhet, vilket innebär att man utmanas. Utan den ideella kraften hade vi nog inte varit där vi är idag.  

 

Vad  är  organisationens  uppgift,  vad  ”står  ni  för”? 
Det är kopplat till vision. Stadgarna säger något sätt sen har vi en vision hur vi vill bedriva vår verksamhet. Vi 

har en verksamhetsplan med vad vi vill uppnå. Vi håller just nu på att omarbeta denna plan. Organisationen ska 

vara förbered på att vara svenska mästare med lokala resurser/spelare. 

 

Vad har ni för målsättningar för seniorverksamheten? 
På kort sikt är det att etablera oss i allsvenskan och se till att vi ha en bra organisation runtomkring laget och att 

vi har bra spelare i laget, det är det primära målet just nu. På lång sikt är det att koma tillbaka på den riktiga 

elitnivå och vara i topp i allsvenskan och spela ute i Europa.  

 

Hur går det till när ni bestämmer mål? 
Vi i styrelsen måste fatta beslut, men vi ta det gemensamt med exempelvis sporten. Behöver vi förändra eller vad 

behöver vi. Har vi pengar att genomföra det, och så vidare. Det är mycket gemensamma beslut. Vi i styrelsen har 

mest det övergripande. Det är rätt mycket fria händer vi målsättningar inom de olika delarna i organisationen.  

 

Hur mäter ni av att ni uppnått era mål? 
Med vår vision och vår verksamhetsplan så ska vi kunna mäta på olika sätt. Föreningen har som mål att ha en 

ekonomi i balans och vi ska ha x antal medlemmar i föreningen. Vi har rent sportsliga mål som resultatmål och 

individuella mål. Vi har lag mål också, exempelvis att vi ska vinna DM eller att vi ska finnas med i de högsta 

nivåerna gällande tipselit eller på juniorsidan.  

 

Vad är er vision? 
På lång sikt är det att koma tillbaka på den riktiga elitnivå och vara i topp i allsvenskan och spela ute i Europa. 

Hur gör ni för att nå era mål? 
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Det viktiga är att få ner målen i varje individ, vad våra mål är. Det är inte enkelt. Det är enklare för en höjdhop-

pare att veta om man blivit bättre. Förra året hoppade jag 1.95 och detta år 2 meter. Men det är svårt att veta hur 

man blivit en bättre fotbollsspelare eller ledare. Det viktigaste är att spelare och ledare förstå vart vi är på väg 

och vad är planen på att ta oss dit.  

 

Hur implementera ni era mål och strategier i organisationen? 
På något sätt är det att lägga upp strategierna. Är det rimligt att vi ställer de här kraven på spelarna och ledarna. 

Detta gör vi tillsammans med de som ska nå målen. Antingen har man en korrekt självbild och jobbar efter det, 

eller om man är tveksam till målen, ja då får man jobba utefter det. Jag tror väldigt mycket på att man ska vara 

positiv. Man kan få individer eller människor att klara av mer än vad man tror. 

 

Hur gör ni för att bli konkurrenskraftiga? 
Rent känslomässigt och det individuella planet är det att tillgodose dessa delar. Dels genom att bygga upp en 

känsla för föreningen och det tar sin tid, speciellt om man kommer utifrån och inte ha någon direkt relation till 

föreningen. Det gäller att bygga in detta på den personen. På det individuella planet så är det att tillgodose och 

möta kraven från spelare och ledares individuella mål med vad man vill och hur man ska utveckla och utbilda sig 

själv. Jag tror vi har kommit en bra bit på vägen gällande detta.  

 

På  vilket  sätt  gör  ni  för  att  arbeta  in  dem  i  ”familjen”? 
Man kan alltid bli bättre på vissa bitar. Men vi upplever att vi ha en organisation som kan ta hand om personer 

som inte trivs så bra. Men vi kan bli bättre på introduktionsfasen. På både dam och herrsidan har vi bra koll på 

att man tar hand om varandra och att man släpper in varandra.  

 

Vid senaste degraderingen till division ett gjordes en omstart och återbyggnad av organisationen. Hur 

gick den till, varför gjordes den och vilka konsekvenser har den medfört? 
Det blev en självrannsakan helt enkelt. Vi hade en indelning, herr, dam och ungdom. Vi hade en halv tjänst, på 

marknadssidan. Vi hade inga muskler att värva spelare eller liknande. Vi var tvungna att börja om från början. 

Det som var viktigt var att kunna bygga upp en bra ungdomssida så att man kunde få upp egna spelare som 

kunde bära och vara stommen i a-laget.  

Även om vi åkt ut eller inte hade vi fått göra en omstart. Vi tror det är viktigt att bygga upp en känsla för före-

ningen genom att ha egna spelare och en stark ungdomssida. Det finns många exempel på föreningar som vill ha 

en quick fix och köper spelare, men då får man aldrig upp en stark känsla för föreningen och spelarna går dit de 

erbjuds mest pengar.   

Resultat blir bättre genom att ha personer i och runt laget som har en trygghet och trivs i Växjö. Är man trygg i 

sig blir man en bättre fotbollsspelare.  
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9.4 Intervju med Klas Skoglund-Wikeling, sportchef, Växjö Vipers 

Vad anser ni är förklaringen till att ni tog steget upp i SSL? 
Vi hade den bästa truppen och vi har haft en spelidé som vi byggt upp under en längre tid. Sen Daniel (tränare) 

kom in tog han spelidén till en ny nivå, dels det defensiva som det offensiva spelet.  

 

Vad menar du med spelidé? 
Vi har alltid varit ett starkt kontringslag. Men tanken med Daniels tillträde som tränare var att få in någon med 

rutin från högsta serien och från ett lag som ungefär hade samma spelidé som vi, just för att bygga vidare men 

även utveckla vår spelidé.  

 

Vilka arbetsuppgifter har du som sportchef? 
Nu är det högsäsong, från januari och ett halvår framåt. Det är skapa kontakter och titta på spelare utifrån, men 

även internt i den spelartrupp vi har. Se vad intresset är bland spelarna, förnya avtal och hitta spelare som passar 

in i gruppen. 

 

Hur ser ni på det ideella arbetet i relation till det betalda arbetet? 
Jag arbetar ideellt, jag har inget ont av de som jobbar mot betalning. När man är betald i en förening ställer det 

vissa krav att leverera. Jag känner inte samma press att leverera en bra produkt som de som har betalt i och med 

att de har en lön från klubben. Men vi klarar oss inte utan ideell kraft, den är oerhört viktig i en ideell förening.  

 

Hur går det till när ni värvar spelare? 
Det finns inga direkta agenter i innebandyvärlden, det finns däremot de spelare som har så kallade ombud, det 

kan vara en kompis till spelaren. Oftast pratar man med spelaren själv. Skillnaden mot hockey och fotboll är att 

de värva personer mot viss pengasäck och därefter kan spelarna köpa vad fan de vill. Men det funkar inte här. I 

innebandy ska du fixa arbete, du ska fixa boende och förhandla om avtal. Det kan även vara en tjej inbladat 

vilket innebär att tjejen också ska ha jobb. Så, det är en stor process eftersom man inte har en stor pengasäck att 

dela ut.  

 

På vilka grunder gör ni urval? 
I varje lag finns det en kärntrupp som vi brukar prata om här. Vår andra tränare Dennis säger kulturbärare men 

jag säger kärntrupp. Den är jätte viktig, för den vet vad föreningen handlar om. Just den urtypen av spelare är 

jätte viktig att få in i gruppen. Vi tittar på om de skulle passa in i gruppen, spelar egentligen ingen roll om de har 

en stark personlighet eller mer anonym, bara vi vet om att de är duktiga innebandyspelare och kan spela och 

passa in i vårt system. Sen om det är en spelare som bryter mönstret och är mer individuellt skicklig är det också 

såklart intressant.  

 

Vilka egenskaper och kompetenser söker ni? 
Vi tittar mycket på storlek. Kanske inte att du ska vara 190 lång, men att du är ett kraftpaket. Vi tittar just nu inte 

på defensiva backar, utan vi tittar på offensiva backar just nu. Backar som lägger passar uppåt i stället för bakåt 

eller sidled. Nu när vi spelar i SSL tittar vi mer på erfarenheten, kompetensen och ledaregenskapen. 
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Hur gör ni för att få nya spelare att trivas och fungera i organisationen? 
Det är en process fram till början av september innan säsongen drar igång. Man pratar mycket med spelaren för 

att se hur trivselfaktorn är och försöker har en så öppen dialog som möjligt. Sen släpper man det lite efterhand. 

Det är nyckeln till det hela. Skulle vi bara strunta i spelaren när den har flyttat hit kan det bli riktig pannkaka av 

det hela.  

 

Vilka för- och nackdelar ser ni med egna spelare kontra spelare utifrån? 
Att har bara egna spelare är ju jätte bra, då slipper man ta in spelare utifrån. Men så funkar det ju inte. Fördelarna 

med spelare utifrån är att de kanske har en helt annan kunskap, de kommer från en annan kultur och annan spe-

lidé och det kan vara mönsterbrytande. Nackdelen med spelare utifrån är acklimatiseringen, den är jätte viktig. 

Kan man inte acklimatisera sig och det sociala utanför innebandyn inte funkar kan det innebära svårigheter att 

prestera på planen.  

 

Hur går ni tillväga för att fostra egna spelare? 
Vi har ett samarbete med IBK Vöikers. När vi skrev avtalet med samarbetsklubben Vöikers sa vi att vi ska för-

söka ta upp minst en spelare varje säsong. Förra året lyckades vi inte riktigt, men i år har vi lyckats i och med 

Andrés braksuccé. Det handlar om en kommunikation mellan tränare och samarbetsklubben. 

  

Hur skulle ni beskriva ledarskapet som genomsyrar föreningen? 
Det har varit positiva tongångar under ett par år. Vilket även kan beror på att vi har varit ett topplag de senaste 

åren. Det är lätt att jobba när det går bra. Men det som verkligen beskriver ledarskapet i föreningen är ärligheten. 

Vi lovar inte guld och gröna skogar om vi inte kan lova det. Det finns många föreningar som gör det fortfarande 

och  sen  står  spelarna  där…   

Jag tror många ledare har fått ny energi i och med den nya arenan. Det bli en social samlingsplats för både spe-

lare och ledare. Jag tror den nya arenan och det sociala har skapat ett högt engagemang hos ledarna.  

 

Vad har ni för målsättningar med er sportsliga verksamhet? 
Vi i den sportsliga sidan har haft ett mål att bygga ett framgångsrikt lag som är med och slåss om att gå uppåt i 

seriesystemet. Men när vi diskutera med tränare går de mer in på prestationsmål, både individuellt och lagmäss-

igt. Målet har alltid varit att vara med i toppen och slåss om avancemang.  

 

Hur går det till när ni bestämmer mål? 
Oftast gör man ett delmål i det hela. Först prioritera vi att få in ett visst antal spelare, säg fem stycken. Kan vi få 

in dem så kanske vi kan nå till ett visst mål. Men låt säga att vi bara få in två av dem. Då kanske vi gå in till den 

andra prioriteringslistan och får sänka ribban lite gällande målet. Målet justeras under processens gång.   

  

Vad har ni för vision? 
Den svåraste visionen är att hålla sig kvar i SSL. Kan vi göra det, ser jag inga omöjligheter att bli ett starkt topp-

lag i SSL inom ett par år.  

Hur går ni tillväga för att uppnå era mål? 
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Vi tittar först och främst på vilka lag som hamnar i vår serie. Vi slapp SSL lag och fick i stället många nykom-

lingar i serien. Vi visste av historien att ett nykomlingslag kommer gå som tåget i början och vi vet att de kom-

mer dala i mitten av serien. Vi ska definitivt försöka vinna serien, men däremot var vi mer lågmälda utåt sätt.  

 

Hur gör ni för att bli konkurrenskraftiga? 
Jag tror det är mycket spelarnas förtjänst det är dem själva som skapat en skön gemenskap som gjort att det är en 

jäkla trygghet att vara här. Det tror jag är en av nycklarna. Sen dels att vi håller det vi säger, i alla fall i mångt 

och mycket. Vi jobbar hårt. Vi är inte sådana som skriver ett avtal och sen skiter i spelaren. Vi ser till mänskan. 

Det är jätte viktigt. Vi vet värdet i det hela att få människan att må bra och för att må bra måste man trivas runt 

omkring. Sen är ju vi också tävlingsmänniskor, vi som sitter i sportgruppen. Vi vill också vinna och kan gå över 

lik för det.  

 

Vad är framgång för er? 
Om vi pratar i år var framgången att vi vann serien. Förra året, efter den tunga hösten var att få in spelidén tydli-

gare i laget och försöka vara topp fyra. Vi vill ha en hög vinnarmentalitet, vi accepterar inte att förlora. Även om 

vi ligger under med 9-1 inför sista perioden ska vi slita som djur ändå. Det ska vara vårt signum och har vi det 

signumet så tror jag framgång kommer.  

 

Vid degraderingen till division två, säsong 05/06, gjordes en omstart och återbyggnad av organisationen. 

Hur gick den till, varför gjordes den och vilka konsekvenser har den medfört? 
Åren innan division två säsongen hade vi en väldigt liten organisation, en ordförande, en sekreterare och en 

kassör. Sekreteraren var bland annat en spelare i herrlaget. Det säger lite var vi var då. Under säsongen 04/05 

kom många tidigare förlorade spelare tillbaka till föreningen. Åke Axelsson tillträdde som ordförande.  

 

Hur skulle ni beskriva kulturen i föreningen? 
Hårt arbetande, det genomsyrar speciellt styrelsen men det ska även genomsyra ner till spelarna. 

  

9.5 Intervju med Fredric Fagerberg, sekreterare, Växjö Vipers 

Vad anser ni är förklaringen till att ni tog klivet upp i SSL? 
En bra sportgrupp som har ifrågasatt styrelsen mål att spela i SSL under ett antal år. Det började för fyra-fem år 

sen. Ska vi upp måste vi satsa. Det har varit den dynamiken inför varje säsong. Sportgruppen har informerat sina 

önskemål och krav för att få hit spelare och behålla spelare. Styrelsen har tittat på kraven och försökt uppfylla 

kraven. Vi har fått behålla truppen och sen har det tillkommit duktiga personer in i sportgruppen som gjort ett 

bra jobb. Utan en bra sportgrupp hade vi inte kommit dit där vi är idag. Sportgruppen ställer krav och vi jobbar 

utefter det. Vi har fått behålla större delar av truppen och har fått jobba med kontinuitet.  

 

 

 

Hur vill ni beskriva er organisation, hur ser den ut? 
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Vi har en styrelse som består av sju personer. Vi har delat upp ansvarsområden. Vi kallar in sportgruppen i sty-

relsen om det finns behov. I övrigt har vi marknad, arrangemang, ordförande och skött mycket med hallen. Ung-

domssektionen jobbar med ungdomsfrågor och vid sidan av det finns sportgruppen. På kontoret har vi två an-

ställde, en kanslist på 70 procent och en heltidsanställd på marknadssidan.  

 

Varför har ni valt att den ska se ut som den gör? 
Det har vuxit fram med tiden. Det finns fler saker vi vill ha, tex klubbchef eller fler som jobbar heltid med vissa 

projekt. Men vi ville ta nya steg. Från början var vi 10 st i styrelsen där vissa satt mest och lyssnade för att få de 

intresserade av att hjälpa till. Därefter ställde vi krav att nu är det dags att ta tag i saker och det har funkat bra. Vi 

lyckades dock inte få in fler folk i styrelsen, för vi vill helst vara tio stycken. I en ideell organisation tror vi att 

det är viktigt att få in mycket folk som hjälper till. Vi har inte valt organisationen direkt, det har blivit så. Vi var i 

ett läge för några år sedan då vi var tvungna att anställa en marknadsansvarig, vi var tvungna att få in pengar om 

vi ville satsa. Gällande sportgruppen har vi haft tur att dessa personer bor i staden. De har varit intresserade 

själva och därför har vi sluppit rekrytera dessa människor.  

 

Vilka arbetsuppgifter har du som sekreterare? 
Jag skriver protokollen i styrelsen och kallar till möten. jag har vissa projekt som jag r ansvarig för, t.ex. McDo-

naldscup. Sen handlar det mycket om att planera in aktiviteter för ungdomar och seniorer, vad de ska göra för att 

hjälpa och stötta organisationen. Under säsong är jag även inblandad i matcharrangemangen.  

 

Vad tycker du särskiljer er organisation gentemot andra, på vilket sätt skulle ni säga att ni är unika?  
Gällande innebandyn är vi långt framme i regionen. I många föreningar driver laget föreningen i föreningen. Vi 

är däremot en bra bit på vägen att laget känner att de tillhör något. Vi har ramar och regler för hur man ska beter 

sig. I många andra föreningar driver laget sitt eget lag, dvs. de aktiviteter man gör, gör man för sitt lag. Man 

saknar många gånger den där klubbkänslan. Jag säger inte att vi är jätte duktiga på detta, men vi är en bra bit på 

vägen. Lagen ska bidra till föreningen och inte bara till sitt eget lag.  

 

Hur ser ni på ideellt arbete, d.v.s. volontärsarbete kontra det betalda arbetet? 
Den är avgörande. Vi börjar tidigt med ungdomarnas föräldrar och att få de engagerade i föreningen. Viktigt att 

få ett bra klimat där de känner att det är kul att hjälpa till och kan tänka sig göra det igen. Viktigt att vara ute i 

god tid gällande träningsavgifter och andra regler gällande vad som gäller om man bli medlem i föreningen. Det 

handlar om att vara trevlig och ödmjuk mot dem.  

 

Vad  är  organisationens  uppgift/mission,  vad  ”står  ni  för”? 
Vi vill utveckla innebandy, inte bara i Växjö Vipers utan i hela regionen, bland annat för att kunna fylla upp och 

få upp ungdomar i vårt SSL lag i framtiden. Vi måste också få en bra dialog med andra föreningar så att deras 

bästa spelare väljer att komma till vårt SSL lag. Vår mission är att innebandyföreningarna i regionen ska bli 

bättre och att vi ta ett ansvar för detta. Vi vill även vinna SM guld och det måste vi tro på. I framtiden kanske vi 

även måste ta in en klubbchef eller liknande. Inom en tre årsperiod ska vi vara i slutspel och visionen är SM 

guld.  
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Vad har ni för övergripande målsättningar? 
Vi har ökat ungdomssektionen med 30 procent. Vi måste få fler folk som jobbar utanför lagen på ungdomssidan. 

Det måste vi jobba med. Vi vill etablera oss i SSL och jobba vidare på det vi har. Gällande matcharrangemang 

måste vi också bli bättre.  

Målet för säsongen 12/13 var att gå upp i SSL.  

Målen som sätts är lite som att hoppa fallskärm, man hoppas att målen som sätts gå hand i hand med budgeten, 

annars vecklas inte fallskärmen ut och man landar pladask i marken. 

 

Hur går det till när ni bestämmer mål? 
Det är nu vi bestämmer vilka mål vi ska jobba efter. Vi bestämmer under våren vilka mål vi ska jobba efter. 

Gällande sport mål diskutera vi detta med sportgruppen. Då handlar det om vilka mål de sätter och vad vi har för 

budget. Men sen lägger vi inte i oss mer vilka spelartyper det behövs eller liknande. Det handlar mest om vilka 

ledare och spelare som passar in i vår kultur.  

 

Hur mäter ni av att ni uppnått era mål? 
Förutom att vi gick upp i SSL är ett mål att klarar av den budget vi sätter inför varje säsong. Den följer vi betyd-

ligt bättre nu än för några år sedan. Nu har vi månadsvis uppföljning hur vi ligger till. Det är jätte viktigt för oss.  

 

Vad är er vision? 
Det är att få en väl fungerande ungdomssektion och att vi hittar personer som brinner för att utveckla de ungdo-

mar vi har och att det går bra för dem. På seniorsidan är att vinna SM guld men först att gå till slutspel.  

 

Hur gör ni för att nå era mål? 
Vi åkte ur SSL 2001, därefter började ett arbete som handlade om tillit för varandra. Vi har haft människor som 

gärna velat synas i organisationen, dessa har vi fått plocka bort under åren som gått. Det går inte i en förening 

här att synas, utan det viktiga är att jobba och leverera resultat. Vi ha förtroende att sortgruppen levererar, att ljud 

och lus fungerar osv. Sen kan vi ge feedback. Vi litar på varandra. Vi kommer på styrelsemöten och avrapportera 

och bollar frågor som är viktiga. Vi försöker få varje grupp i föreningen, sportgrupp, marknad osv. att skriva en 

liten uppsats inför varje möte för att få fram hur det går. Strategin är att lyckas och att lita på varandra, det är 

jätte viktigt. Att vi egentligen inte har någon chef som bestämmer.  

 

Hur implementera ni era mål och strategier i organisationen? 
Vi hade hoppats att vi kunde jobba mer med detta. Att vi sprider ut och förmedla vad vi vill. i övrigt så kan jag 

inte säga att vi implementera målen direkt. De som har huvuduppgifter vet om målen. För ungdomssektionen 

finns vissa dokument hur man ska beter sig och uppför sig. Men det finns mer jobb att göra med detta. Vi vill bli 

tydligare med vad vi vill. Här kan vi ta lärdom av exempelvis fotbollen. Vi har ett dokument som heter röda 

tråden, men den kan utvecklas betydligt mer gällande olika policy frågor.  

Hur gör ni för att bli konkurrenskraftiga? 
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Vi gynnas nog av att Lakers har varit ett par år i elitserien. Många tycker de är för dyra och därför har vi fått en 

hel del sponsorer som vill samarbeta och stötta oss. Likadant gällande matchbiljetter, många tycker nästan det är 

billigt att gå och titta på oss, för vi tar 100 kronor. i övrigt gällande konkurrensen finns det inte direkt någon 

sådan här i regionen. Dessutom känner vi inte att vi konkurrera med Jönköping eller Mullsjö.  

 

Vid degraderingen till division två, säsong 05/06, gjordes en omstart och återbyggnad av organisationen. 
Hur gick den till, varför gjordes den och vilka konsekvenser har den medfört? 
Det fanns egentligen ingen organisation för fem öre förr i tiden. Efter att vi åkte ur elitserien var vi länge tre 

personer i styrelsen. Jag, Åke och Klas jobbade oerhört hårt. Sen hade vi vissa personer som hjälpte oss att dra in 

lite pengar gällande sponsorer och den delen. Men tack vare at vi fick in Klas i styrelsen kunde jag och Åke 

arbeta med herrlaget. Detta gjorde att vi sedan kunde växa vidare. Vi fick även tillbaka en hel del spelare som 

hade spelat en vända i Norge. Att dessa spelare kom var egentligen mest av en slump. Men det gjorde att vi 

avancerade i systemet, för vi kunde lika gärna legat kvar i division två några år till. Efter att vi avancerat ville 

fler personer hjälpa till i föreningen. Vi har ökat antal personer i styrelsen och fått människor engagerade i före-

ningen. Förr var varje ungdomslag en förening i föreningen. Åke är ordförande på sitt sätt. Han låter andra tänka, 

tala och tycka. Han tar ingen plats och låter gärna andra tala. Detta tror jag är jätte viktigt i en liten förening. Att 

det inte bli en envåldshärskare som ska vara med överallt och synas, utan att man åter andra ta rum och plats 

också. Vi har valt att ta in en stor styrelse och därefter har dessa personer tagit på sig roller och uppgifter som 

gjort att vi utvecklats.  

 


