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Titel: Ideella idrottsföreningar – att motivera ideellt arbete 

Bakgrund och problem: 

Definitionen av en ideell förening är en förening som finns till för att främja sina medlemmars 

intressen.  I Sverige finns det ett brett intresse av att vara en del av och arbeta med ideella 

uppgifter. Statistik visar att män och kvinnor arbetar ideellt 16 timmar per månad i ideella 

föreningar, stiftelser och liknande. Arbete som görs utan ersättning. Ideella föreningar har 

knappa resurser och letar efter vägar att på bästa sätt utnyttja dessa. Problemen förekommer 

ofta utav för stora kostnader. Sveriges radio genomförde en undersökning om att föräldrar tar 

mycket för givet och att det var svårt att få människor att engagera sig och ställa upp ideellt. 

Föreningen ser vikten av att skapa ett värde för individen för att motivera engagemang.   

Syfte: 

Först kommer vi att analysera den nuvarande lönsamheten i de olika föreningarna. Där 

kortsiktig och långsiktig framtidspanering är av intresse. I det andra delsyftet kommer vi 

studera och förklara hur föreningarna arbetar med ideellt arbete och särskilt om hur de ser på 

värdeskapande för dessa individer. 

Metod: 

Undersökningen görs i form av en kvalitativ undersökning med en abduktiv ansats. Material 

kommer att samlas in genom semistrukturerade intervjuer, årsredovisningar, hemsidor samt 

relevant teoretisk litteratur.  

Slutsatser  

I analysen framkommer att föreningarna fokuserar på ekonomin snarare än det sportsliga. De 

har knappa resurser och därför är det ideella arbetet i varje förening en viktig del för deras 

existens. Att skapa ett värde för individen har visat sig vara av vikt för att engagera och 

motivera till det.    



 
 

Abstract  

Bachelor Thesis in Business Administration, School of Business Economics at Linnaeus 

University, Kalmar 2014  

Authors: Linus Erserum och Martin Åkesson  

Supervisor: Petter Boye  

Examiner: Thomas Karlsson  

Title: Non- profit organizations - to motivate voluntary work  

Background and problem: 

The definition of a non-profit organization is an organization that exists to promote the 

interests of its members.  In Sweden there is a wide interest in being a part of and work with 

nonprofit activities. Statistics show that men and women are working as volunteers 16 hours a 

month in non-profit organizations. Work is done without any compensation. Non-profit 

organizations have limited resources and are looking for ways to make best use of them. 

Problems often occur out excessive costs. Swedish Radio conducted a survey that parents take 

a lot for granted and that it was difficult to get people to engage and set up nonprofit. From 

there, compounds the importance of creating a value for the individual to justify commitment. 

Purpose: 

First we will analyze the current profitability of the different compounds. Where short-term 

and long-term future span ring is of interest. The second purpose we study and explain how 

unions work with non-profit work and especially about how they see the value creation for 

these individuals. 

Method: 

The survey is conducted in the form of a qualitative study with a abdutiv approach. Materials 

will be collected through semi-structured interviews, annual reports, websites and relevant 

theoretical literature. 

Conclusions: 

The analysis shows that the compounds focused on the economy rather than the sporting goal. 

They have limited resources and therefore are non-profit work in each compound an 

important part of their existence. To create a value for the individual has been shown to be 

important to encourage and motivate it. 
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Kapitel 1 Inledning 

Här kommer på ett övergripande sätt utgångspunkterna i denna forskningsuppsats 

beskrivas. Bakgrund, problemdiskussion, problemformulering, forskningsfråga, syfte, 

avgränsningar och disposition kommer att beröras i denna del.    

1.1 Bakgrund 
Huvudfokus i uppsatsen är ideella idrottsföreningar. Definitionen av en ideell förening 

är en förening som finns till för att främja sina medlemmars intressen. Den meningen 

har tre bakomliggande moment, för det första ska syftet vara att tillfredsställa 

medlemmarnas ekonomiska intressen, andra momentet syftar till att det skall ske genom 

ekonomisk verksamhet och det tredje momentet handlar om att medlemmarna ska ha 

möjlighet att vara en del av verksamheten. (Hemström, 2011) 

Enligt Hemström (2011) är medlemmarna i föreningarna förutsättningen för överlevnad, 

personer som vill driva verksamheten framåt är en grundförutsättning. Medlemmarnas 

intresse och välvilja ska genomsyra hela verksamheten mot dess gemensamma framtida 

mål. Föreningen i sig har ingen rätt att välja sina medlemmar, då alla är välkomna enligt 

lag. Skulle det förekomma extrema förhållanden har föreningen rätt att avsluta en 

persons medlemskap, detta får dock inte förekomma under diskriminerande 

omständigheter som ras, politiska åsikter etc.  

En ideell förening ses som en juridisk person, det gäller att föreningen skall kunna stå 

tillsvars mot tredjepart. Styrelsen röstas fram av medlemmarna och den står till svars för 

föreningens agerande och är ansvarig för att ta ställning till föreningens intressen och 

försvara dessa. (Hemström, 2011) 

I Sverige finns det ett brett intresse för att vara en del av och arbeta med ideella 

uppgifter. Personer som utför arbete består av medlemmar och frivilliga. Vilket är 

grundpelaren i de ideella föreningarnas natur (Thunberg, 2006). Det finns statistik som 

påvisar att svenska män och kvinnor arbetar ideellt 16 timmar i snitt per månad, detta i 

ideella föreningar, stiftelser och liknande. Det här är arbete som utförs utan ersättning 

eller med någon form av symbolisk ersättning. Under ett år motsvarar det 400 000 

heltidsarbeten. Från samma statistik går det även att utläsa att de ideella insatserna har 

ökat på senare tid (regeringen.se). 
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År 2010 uppskattades antalet ideella organisationer till 217 000 stycken. Dessa är 

fördelade på olika typer av föreningar, främst ideella föreningar och stiftelser. Som 

tidigare nämnt är att den svenska befolkningen är otroligt engagerade i föreningar. Det 

finns siffror som tyder på att 85 % av befolkningen mellan 16-86 år är medlemmar i 

någon form av förening. (regeringen.se) 

1.2 Problemdiskussion 
Dagens samhälle styrs mycket av pengar. Det gäller även för ideella idrottsföreningar. 

Under våren 2014 uppdagades Karlskrona Hockey Klubb stora ekonomiska problem. 

Då föreningen hade dragit på sig skulder på 4,3 miljoner kronor. Orsaken är att 

föreningen varit slarvig med kontrollen av sina kostnader (Sveriges radio). 

 

Det är ett problem som berör flera föreningar där ekonomin i många fall är orsaken, 

vilket kan göra föreningsarbetet problematiskt. Föreningens lönsamhet motsvarar 

positivt eller negativt kapital, idén med ideella föreningar är att de inte har ekonomiska 

vinstsyften. De vill få verksamheten att gå runt och främja föreningens huvudsyfte i att 

bedriva en idrottslig verksamhet. Föreningar som bedriver ungdoms- och 

seniorverksamhet för damer och herrar har stora kostnader, vilket gör det svårt att få 

verksamheten att gå runt. Vikten av ideella arbetare ökar i takt med att kostnaderna för 

övrig verksamhet stiger.   

Den idrottsliga verksamheten är en stor del av vardagen. Majoriteten av den svenska 

befolkningen mellan 16 - 86 år är på ett eller annat sätt engagerade i olika typer av 

föreningar (regeringen.se), mycket av den lediga tid som finns läggs på att stödja och 

hjälpa till i dessa föreningar. Föreningskulturen är viktig för samhället på många olika 

plan, skulle denna försvinna skulle det slå hårt mot det svenska samhället. Då 

föreningarna genererar i att skapa gemenskap, engagera och bidra till ett socialt 

umgänge för många människor, som annars hade varit betydligt mer ensamma.  

 

Runt om i landet finns det så kallade eldsjälar som får föreningslivet att gå runt. Utan 

dessa skulle många föreningar behöva lägga ner sin verksamhet på grund av att de inte 

har råd att anställa personer som arbetar för föreningen dagligen. Det är ett stort 

problem, då det är svårt att få människor att ställa upp utan ersättning. I synnerhet 

föräldrar tar mycket för givet. De lämnar sina barn på träningen eller match, för att 
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sedan hämta sina barn några timmar senare. Sveriges radio P4 gjorde 2013 en 

undersökning, där tillfrågades 300 ideella föreningar i Göteborg om de tyckte det var 

svårt att få människor att engagera sig. Resultatet blev att tre av fyra föreningar hade 

problem och tyckte att det var svårt att få personer att ställa upp för föreningen. 

(sverigesradio.se) 

 

Sveriges radio har även granskat en av svensk idrotts största folkfester, Vasaloppet. En 

tävling som enligt VD:n Anders Selling inte skulle finnas utan funktionärer. Det är över 

3000 funktionärer som arbetar för sina föreningar under dessa dagar. Många av dem har 

barn i olika föreningar och får således arbeta flera dagar utan ersättning. Den ersättning 

som ges går till föreningen som funktionären jobbar för. Det leder till att funktionärerna 

får ta ledigt från sina arbeten. Vasaloppet står och faller med hjälp av ideellt arbete och 

visar vikten av att människor hjälper till i sina föreningar för att möjliggöra 

genomförandet av olika evenemang. För att hjälpa och dra in pengar till sin egen 

förening. (sverigesradio.se) 

1.3 Problemformulering 
Genom ovanstående problemdiskussion framgår svårigheten med att driva en långsiktigt 

lönsam idrottsförening. Problem med att engagera människor i föreningar och bidra 

med ideellt arbete. För att samla in pengar som behövs för att föreningarna ska klara av 

att bedriva den löpande verksamheten.  Det leder oss till uppsatsens forskningsfråga: 

 

Hur förhåller sig idrottsföreningens lönsamhet ihop med hur föreningen arbetar med 

ideellt arbete? 

1.4 Syfte 
För att underlätta analysen av forskningsfrågan kommer frågan att delas upp i två 

delsyften. Först kommer nuvarande lönsamhet att analyseras i de medverkande 

föreningarna. Där långsiktig och kortsiktig framtidsplanering är av intresse.  

I det andra delsyftet studerar och förklaras hur föreningarna arbetar med ideellt arbete 

och särskilt om hur de ser på värdeskapande för dessa individer. 
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1.5 Avgränsningar 
Insamlandet av material kommer att göras från Kalmar Län, då det saknas resurser för 

att göra bredare undersökning. Resultatet av undersökningen kan ändå anses vara 

liknande övriga Sverige, då ideella idrottsföreningar är uppbyggda på liknande sätt. 

Antal föreningar som kommer användas som material och grund i uppsatsen kommer att 

avgränsas till fyra.  
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Kapitel 2 Metod 

Metodavsnittet beskriver hur uppsatsen kommer att formeras. Förkunskaper, val av 

metod för insamling av material, vilka vetenskapliga utgångspunkter, urval, 

datainsamling samt käll- och metodkritik i varje del kommer att beröras. 

2.1 Förkunskaper  

Författaren Gummesson (2000) till boken Qualitative methods in management research 

beskriver två typer av förkunskap. En del där egna erfarenheter är grundläggande och en 

del där kunskapen fås genom litteratur och föreläsningar. Den andra delen är mest 

förekommande när det handlar om att göra undersökningar och skriva uppsatser. Då 

mycket handlar om ren fakta eller information. De olika typerna av förkunskap kan 

påverka personen som genomför undersökningen på olika sätt. Förkunskap är något 

personligt, individens egna erfarenheter som samlats in genom personliga upplevelser 

och genom arbetslivet. Av de personliga erfarenheterna kan informationen tolkas olika 

och bör därför behandlas med försiktighet. 

Utifrån tidigare erfarenheter ligger ämnet ideell idrottsförening oss nära om hjärtat. 

Erfarenheter som bildats genom medlemskap i ideella idrottsföreningar sedan tidig 

ålder. Det har således skapat förkunskaper om hur organisationer ser ut och hur de 

fungerar. När processen med uppsatsen startade, var det med övergripande kunskap om 

hur föreningarna fungerar, likväl saknades den djupgående kunskapen. Den förkunskap 

som bildats kan påverka vår syn på hur vi tycker att föreningar bör fungera, det är något 

vi tar i beaktning när vi genomför forskningen.  

Vi som författare har varit delaktiga i föreningarna som spelare. Vilket bör beaktas i 

undersökningen. Det kan både vara en fördel och en nackdel för oss som forskare. 

Nackdelen kan vara att vi ser viss information som självklar och formar den utifrån 

personliga erfarenheter och därför inte förmedlar den korrekta informationen. Fördelen 

kan vara att vi snabbt kan få hjälp och vet precis vem vi ska prata med i organisationen. 

Genom att nå rätt person från början får vi tillgång till rätt information. Respondenterna 

kan känna förtroende för oss som forskare, vilket kan leda till utförligare och mer 

grundläggande information när utvärderingen och analys ska genomföras.  
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Betydande kunskap för uppsatsen har även den treåriga ekonomiutbildning som 

studerats. Där vi genom den skapat oss en bra förståelse och inblick i den ekonomiska 

situation som föreningar, företag och andra organisationer har. Då vi har förståelse för 

ekonomiska begrepp och modeller som kan tänkas förekomma. Det gemensamma 

intresset för idrott och ekonomi ledde oss in på valet av att försöka kombinera våra 

intressen och därför föll valet på ideella idrottsföreningar 

2.2 Undersökningsmetod 

2.2.1 Kvalitativ undersökningsmetod 

Valet av undersökningsmetod stod mellan en kvantitativ eller en kvalitativ 

undersökningsmetod. Med utgångspunkt från vår forskningsfråga ansåg vi att uppsatsen 

bör gå efter de steg som en kvalitativ undersökningsmetod uppfyller. Vilket innebär att 

behandla sex steg för att få fram ett resultat. Utgångspunkten i steg ett är den generella 

frågeställningen. Därefter sker steg två som innebär val av relevanta platser och 

undersökningspersoner. När valet av undersökningspersoner är klart, börjar insamling 

av relevant data. Data som samlas in kommer sedan att analyseras och tolkas i steg fyra. 

I steg fem sker det begreppsliga och teoretiska arbetet och det kommer sedan 

avslutningsvis i steg sex att mynna ut i en rapport om resultat och slutsatser. (Bryman & 

Bell, 2005) 

 

Insamlingen av intervjumaterial är omfattande och enligt Eriksson (2008) är ett sätt att 

handskas med detta genom att göra en komprimering av informationen. Han beskriver 

att en kvalitativ metod inte enbart tolkar siffror utan även inställning, beteende och 

språk som kan förekomma i olika sammanhang.     

 

Anledningen till valet av en kvalitativ i stället för en kvantitativ undersökningsmetod 

var svårigheten att få svar på vår frågeställning i form av siffror. Med en kvalitativ 

metod kan intervjuer genomföras och utifrån det komprimera informationen. På så sätt 

få en överblick över de utvalda föreningarna. För att försöka identifiera vad som 

kännetecknar en lönsam ideell förening och dess syn på ideellt arbete.  
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2.2.2 Forskningsansats 
Ett centralt problem inom all vetenskapligt arbete är att forskaren ska relatera teori och 

verklighet till varandra. Det finns tre begrepp som anger olika sätt att göra det på. 

Deduktion som är bevisandets väg, där forskaren bygger upp hypoteser utifrån befintlig 

teori som sedan testas i verkligheten. Induktion följer upptäckandets väg, forskaren 

utgår ifrån observationer av verkligheten och drar därifrån generaliserbara slutsatser. 

Abduktion, innebär en kombination av deduktion och induktion vilket betyder att 

forskaren växlar mellan de olika ansatserna. (Patel & Davidsson, 2003; Bryman & Bell 

2013) 

 

I uppsatsen kommer vi att använda oss utav en abduktiv ansats, där en blandning av 

deduktion och induktion anses nödvändig för att uppfylla vårt syfte och besvara vår 

forskningsfråga. Det är viktigt att vi som forskare kan växla mellan det induktiva och 

deduktiva synsättet. Uppsatsen kommer således att inleda med en induktiv ansats, då vi 

vet relativt lite om vart föreningarna står i nuläget. Därför anser vi att den induktiva 

delen är nödvändig.  Efter insamling av det empiriska materialet kommer vi övergå i en 

deduktiv ansats, då vi jämför utvalda teorier med verkligheten. Vilket gett oss en klarare 

bild av det insamlade empiriska materialet. 

 

Enligt Patel & Davidsson (2003) är fördelen med att använda sig av ett abduktivt 

arbetssätt att forskaren inte blir låst, vilket är en risk vid arbetande med ett induktivt 

eller deduktivt arbetssätt.   

 

Kritik till valet av arbetssätt anses ligga i tidigare erfarenheter, vilket förekommer. Då vi 

aktivt varit medlemmar i idrottsföreningar sedan tidig ålder. Det leder till att vi inte 

startar vår forskning helt utan förkunskap. Risken av omedvetna val från tidigare 

erfarenheter kan då uppstå och det är viktigt att vi som forskare inte utesluter alternativa 

tolkningar. 
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2.3 Datainsamling 

2.3.1 Primärdata och semistrukturerad intervju 

När information hämtas direkt från en person eller från en grupp personer kallas det för 

primärdata, vilket betyder att författaren som söker information går direkt till den 

primära informationskällan. Insamlingen av information är för ett speciellt problem som 

forskaren söker svar på, det finns tre huvudsakliga sätt att samla in primärdata på och de 

är genom intervju, observation och frågeformulär (enkät) (Jacobsen, 2002). 

 

Eftersom vår forskning bygger på en kvalitativ undersökningsmetod, kommer vi främst 

att ni samla in empiri genom primärdata. Där intervjuer genomförs för att få fram den 

information som behövs för att genomföra undersökningen. 

 

Inom den kvalitativa undersökningsmetoden finns det olika sätta att genomföra sina 

intervjuer. Bryman & Bell (2005) beskriver två metoder, ostrukturerad- och 

semistrukturerad intervjumetod. I det första fallet, ostrukturerad är genomförandet som 

namnet beskriver, ostrukturerad. Intervjuledaren har inte strukturerat upp intervjun och 

har endast med sig lösa anteckningar på vad som kan beröras under intervjun. Medan 

den semistrukturerade intervjumetoden genomförs med hjälp av en lista på tänkbara 

frågor och personen som håller i intervjun kan själv medvetet välja i vilken följd han 

vill använda sig av sina frågor. Hur valet av frågorna kommer disponeras under 

intervjutillfället anpassas efter intervjuns gång. Vikten ligger på att respondenten ska få 

möjlighet att svara på frågorna utan att bli distraherad av allt för styrda frågor. Givetvis 

är det viktigt att alla frågor behandlas för att all information ska komma till hands.  

 

Den metod som kommer användas är den semistrukturerade metoden. Utifrån ett antal 

förbestämda frågor kommer vi göra intervjuer med respondenter hos de aktuella 

föreningarna. Intervjun kommer således att börja med mer öppna frågor, därmed ges 

respondenterna chansen att svara öppet på frågorna och på så sätt bjuder vi in till 

möjliga svar som inte tagits i beaktning av oss tidigare. Därefter kommer mer precisa 

frågor där vi får svar på de brister som eventuellt de öppna frågorna lämnat. Upplägget 

faller inom ramarna för en semistrukturerad intervju. 
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2.3.2 Sekundärdata 

Är insamlat material från tidigare forskning. Fördelen med att använda tidigare insamlat 

material är att det sparar tid och resurser istället för att på egen hand samla in 

informationen (primärdata). Det bidrar också till att det ges tillgång till data av hög 

kvalitet som kan användas för vidare forskning. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Uppsatsen kommer förutom insamling av primärdata från intervjuer alltså även 

innehålla material i form av sekundärdata insamlat ifrån läroböcker, årsredovisningar, 

webbsidor och forskningsartiklar. 

2.4 Urval 

2.4.1 Val av organisation 

Medverkande föreningar är Lindsdals IF och Nybro Vikings IF. Lindsdals IF är en 

fotbollsförening som spelar i division två (herrar) och division fyra (damer). Nybro 

Vikings IF är en ishockeyförening som spelar i division ett södra. Intervjuer har gjorts 

med en tredje och en fjärde förening som i uppsatsen har valt att vara anonyma och 

kommer således inte nämnas vid föreningarnas namn. 

 

Anledningen till att vi har valt att inrikta oss på dessa är att det är fyra föreningar som 

har någorlunda samma ambitionsnivå och som strävar efter ett liknande mål. Även 

storleken var viktigt för att föreningen skulle ha en relativt stor organisation runt 

omkring sig för att tillräckligt material kan samlas in. Valet av olika inriktning på idrott 

kan vara till en fördel för analysen, där vi nu kan se om föreningar arbetar på olika sätt 

med vår fråga beroende på vilken idrott föreningen strävar efter att utöva.  

2.4.2 Målgrupp 

Vår forskning kan vara till nytta för de flesta organisationer som drivs som ideella 

föreningar. Ämnet för uppsatsen är en central fråga för organisationer som drivs på 

ideell basis, hur organisationen ska motivera människor att vara med och bidra till 

organisationen. Det vi kommer fram till i denna studie är att kunna bidra med kunskap 

och väcka tankar kring det aktuella ämnet för ideella idrottsföreningar. Uppsatsen är 

inte riktad till något speciellt geografiskt område eftersom att denna typ av föreningar 

drivs på samma sätt och har liknande förutsättningar runt om i hela landet.  
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Frågan vi lyfter bör vara en central fråga för målgruppen vi riktat oss mot. Resultatet 

sträcker sig längre ut än de fyra föreningarna som är delaktiga. Majoriteten av de ideella 

idrottsföreningar som finns är i samma storlek som de vi har valt att undersöka, därför 

kan flera föreningar få nytta av vår forskning.  

2.5  Kvalitet 

2.5.1 Trovärdighet 

Forskning är en viktig del av samhället, forskaren söker svar på frågor och undersöker 

nya saker. Problematiken med forskning är hur trovärdig den är. “Vetenskap handlar om 

att veta, inte att tro” (Ahrne & Svensson, 2011, sidan 26). Det är således viktigt att på 

ett riktigt sätt kunna styrka sina påståenden i forskningen för att ge en så trovärdig bild 

av problemområdet som möjligt. Personerna som tar del av undersökningen måste 

kunna utgå ifrån att studien är genomförd på ett rättvist sätt. Det finns tre 

tillvägagångssätt för att få den kvalitativa undersökningen trovärdig, dessa är trasparens, 

triangulering och återkoppling. Transperensen beskriver undersökningens 

genomskinlighet. Möjligheten att kunna diskutera och kritisera forskningen. 

Triangulering handlar om att genom att använda sig av flera undersökningstyper för att 

komma fram till samma mål. Genom två eller flera tillvägagångssätt uppfattas utfallet 

som mer trovärdigt. Återkoppling, genom att återkomma till personer som varit del av 

forskningen och ger de personerna chansen att kommentera och ge synpunkter. Att 

återkoppla till respondenterna kan då ge en trovärdighet till studien för att fylla ut 

eventuella hål och korrigera eventuella fel.   

 

För att öka trovärdigheten i uppsatsen har intervjuerna involverat fler än en person från 

varje förening. Anledningen till det är att personer ofta har olika arbetsuppgifter i 

föreningarna och därmed bättre kunskap. Vi har varit noggranna med att få minst en 

person som har kunskap om ekonomin och minst en person som är delaktig i arbetet 

kring organisationen. Det var viktigt för att få trovärdiga svar på frågorna. Intervjuerna 

har spelats in på ljudupptagare för att sedan transkriberas, för att underlätta vid 

komprimeringen av informationen. För att öka trovärdigheten har vi skickat tillbaka den 

komprimerade informationen till föreningarna för godkännande. Då undersökningen 

innefattar fyra föreningar har kraft kunnat läggas för att gå in mer djupgående i varje 

förening istället för att göra en ytlig undersökning. Utifrån det tillkommer också kritiken 
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över antalet föreningar. Med fler detaljrika intervjuer hade trovärdigheten ökat ännu 

mer. Kritik kan förekomma i att respondenterna undanhåller information som anses 

känslig. I och med att respondenterna har haft tillgång till frågorna innan 

intervjutillfället kan de vinkla svaren som gör att föreningen framstår på ett annat sätt än 

vad som är det egentliga fallet.  

 

2.5.2 Etiska Principer 
När forskning genomförs gäller det att uppfylla vissa etiska krav för att säkerställa att de 

genomförs på ett bra och riktigt sätt. Olsson, Sörensen (2011) beskriver fyra punkter 

som är viktiga när en forskningsundersökning ska genomföras.   

Informationskrav - Forskare ska lämna begriplig information till personerna som är 

delaktiga i undersökningen, för att förstå innebörden och således förstår avsikten. 

Samtyckeskrav - Den informationen som forskaren lämnar skall vara av den kvalitet 

att de berörda personerna som skall medverka ska förstå eventuella risker de kan 

utsättas för om de är delaktiga i undersökningen. Utifrån den informationen ska de 

bestämma om de vill medverka eller inte.  

Begriplighetskrav - den information som lämnas ska förstås av alla, även de som inte 

har någon tidigare kunskap om det aktuella ämnet. Det är forskarens skyldighet att se 

till att texterna är beskrivande och enkla att förstå.  

Nyttjandekrav - Den information som samlas in för undersökningen får endast 

användas för det ändamål den är insamlad för. Information som rör personer eller 

organisationer får inte användas i något annat sammanhang.  

 

För att uppfylla de etiska krav som nämns ovan har vi varit tydliga mot våra 

respondenter med syftet av uppsatsen. Kontakt har tagits med de aktuella föreningarna, 

där de fått tillgång till våra frågor. De har också fått ta ställning till om de vill medverka 

vid namn eller om de vill vara anonyma i undersökningen. Arbetet är skrivet på ett 

begripligt sätt för alla, oavsett om du har en förkunskap om ämnet eller inte ska du ha 

möjlighet att förstå innehållet. Det har varit viktigt för oss att uppfylla de etiska krav 

som sätts på författaren. Vi har varit noggranna med att inte lämna ut någon information 

i uppsatsen som kan uppfattas som känslig för de aktuella föreningarna.   
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2.5.3 Forskningens värde 

Forskningen är en viktig del och den finns till för att lösa problem och undersöka nya 

saker som dyker upp i samhället. Skapa kunskap och medvetenhet om olika situationer 

som berör vår vardag. Det är en viktig för människor att få förklaring till varför saker 

och ting är på ett visst sätt. Då det inte alla gånger går att förutse vikten av utfallet av 

forskningen kan vägen mot målet ändå uppfattas användbart. I litteraturen beskriver 

författarna forskningen som ett instrument, något som används för att uppnå ett 

efterfrågat mål. Den kunskap som framkommer genom forskning kanske inte alltid ger 

oss det svar som förväntades. Oavsett om resultatet blev som förväntat eller inte har 

utfallet ett egenvärde. Oavsett hur informationen används, finns den där för att skapa 

mer förståelse för en framtida situation. En sista del som beskrivs av författaren är 

själva processen, vägen fram till resultatet kan ha ett värde i sig. Det finns en nytta i den 

forskning som görs, dels för individen men också för samhället. (Gustavsson, 2005) 

 

Att föreningarna ser ett helhetsvärde av resultatet i av forskningen är ingen självklarhet, 

däremot har vi genom att lyfta frågan och ämnet fått igång en tankeprocess under 

vägens gång, där en mindre del av forskningen kan skapa ett värde i framtida beslut och 

värderingar hos föreningarna.    
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Kapitel 3 Teoretisk referensram 

I det här kapitlet beskrivs den teoretiska referensramen som ligger till grund för analys 

och slutsats, teorier som berör ekonomi, värdeskapande och motivation.  

3.1 Ekonomi i ideella föreningar 
För organisationer är ekonomin en viktig faktor, likaså i en ideell förening. För att 

möjligheten att uppfylla föreningens mål ska vara möjlig är det viktigt att ha en 

ekonomi i balans. Är ekonomin i obalans lägger föreningens medlemmar onödig tid på 

att försöka lösa problemet istället för att fokusera på föreningens huvudsyfte. 

(Thunberg, 2006) 

3.1.1 Budget och uppföljning  
För att på ett rättvist och ärligt sätt kunna planera föreningens verksamhet behöver det 

finnas en grundkunskap om hur förutsättningarna i organisationen är, när det gäller 

medlemsutveckling och vilka ekonomiska resurser som finns att tillgå. Utifrån den 

kunskap föreningen har bör de kunna svara på vissa övergripande frågor för att bryta 

ner verksamheten i mål. Vissa av de frågor som besvaras är, vad behöver göras under 

året? Vad kommer det att kosta? Finns det möjlighet att genomföra programmet? 

Frågorna lägger en grund som sedan mynnar ut i en verksamhetsplanering och budget. 

Verksamhetsplaneringen kan beskrivas som föreningens mål i ord och budget är 

motsvarande i siffror. En central del för att kunna få verksamhetsplaneringen att gå ihop 

är om föreningen lyckas engagera intresserade medlemmar. (Thunberg, 2006)  

3.1.2 Inkomster och utgifter 
För att föreningarna ska fungera är det viktigt att arbeta för att öka sina inkomster. Det 

går att göra på flera olika sätt, en central del för föreningarna att ha ett fungerande 

system över hur de försöker generera inkomster. Exempel på inkomstkällor som är 

viktiga för föreningarna är medlemsavgifter och andra avgifter, gåvor, inkomster från 

sponsorer och lotterier (Thunberg, 2006; Forslund, 2012). Motsatsen till inkomster är 

utgifter och det är en minst lika viktig post för föreningen som inkomster, några 

exempel på utgifter är materialkostnader, driftkostnader och domarkostnader. Det är 

viktigt att minska sina utgifter för att istället lägga resurser på annat som kan ge 

föreningen nytta. (Thunberg, 2006)  
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3.1.3 Tillgångar och skulder 
En ideell förening kan likt andra organisationer ha tillgångar. Dessa uppkommer i olika 

former och kan vara materiella tillgångar, exempel är inventarier, maskiner, varor, mark 

och byggnader som även kan benämnas som anläggningstillgångar. En annan tillgång 

som finns är fordringar som kan vara i form av kassa, värdepapper och 

banktillgodohavanden. Den sista typen av tillgångar som tas upp är immateriella 

tillgångar, tillgångar som inte finns i fysisk form, exempelvis licenser och varumärke. 

(Thunberg, 2006)   

 

Skulder av någon form är det vanligt att föreningarna har, skulder uppkommer ofta i 

samband med att föreningen tar ett lån. När föreningarna har ett lån ska dessa pengar 

också betalas tillbaka, det görs genom amorteringar. Kostnaderna för dessa lån är ränta 

och räntan kan vara av olika storlek och betalas av under olika långa tider. Räntor är 

något som kan förhandlas fram med kreditinstitut och har föreningen en hög ränta bör 

de försöka förhandla om den för att minska kostnaderna. (ibid) 

 

Föreningens tillgångar minus skulder på balansdagen beräknar föreningens egna kapital. 

Det egna kapitalet kan både vara positivt och negativt. Är utfallet negativt är det 

allvarligt för föreningen och de måste vidta åtgärder för att komma ur situationen. 

(ibid)   

 

För en förening är det viktigt att det finns en budget. Budgeten är föreningens 

ekonomiska mål och det är viktigt att den följs. Utan uppföljning har föreningarna ingen 

kontroll av utfallet, budget och uppföljning kan utav detta påvisas ha stark koppling till 

varandra och är därför av vikt att uppmärksamma i uppsatsen. I en ideell förening är 

ekonomin en av de mest centrala delarna för kontroll över föreningens välmående. Utan 

ekonomisk kontroll skulle det inte vara möjligt att bedriva ideell verksamhet. En av 

ideell förenings grundläggande moment är att främja medlemmarnas ekonomiska 

intressen. Av det finner vi att ovan nämnda teorier bör beröras i analysen av 

föreningarnas lönsamhet. Ekonomi handlar om hanteringen av knappa resurser och att 

skapa ett värde utifrån de förutsättningar föreningen har. Det leder oss vidare till nästa 

teori som handlar om värdeskapande.  
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3.2 Värdeskapande 
Enligt Roos (2006) är en relation värdelös om den inte kan utnyttjas och en process kan 

vara värdefull om den underbygger sättet som människor arbetar på. Processen kan även 

vara värdelös om den snarare förstör än genererar fördelar till arbetarna. Statistiska och 

isolerade resurser har inte något värde om inte de arbetande använder informationen i 

sitt arbete till företagets värdeskapande. Ett företag kan alltså vara världsledande inom 

kunskap, om denna kunskap inte används till att erbjuda produkter och tjänster är den av 

mindre värde för företaget. Roos fortsätter med att alla resurser i en organisation är 

kopplade till varandra. Samspelet mellan dessa resurser skapar värde. Exempelvis, 

pengar investeras i varumärken genom marknadsföring. När varumärket sedan vinner 

mark får det en positiv inverkan på ytterligare en resurs i form av kundrelationer. (se 

figur 1)  

 

 

Enligt Normann och Ramirez (1995) är värdeskapande en tillgång till vad som är 

vanligtvis kallas för varor, tjänster och information. Det är en omöjlighet att skapa ett 

värde utan ett av dessa tre element.  

 

För att en förening ska få personer att engagera sig kring organisationen är det viktigt att 

skapa ett värde för de individer som involverar sig i föreningens verksamhet. 

Värdeskapande kommer att vara en central del i uppsatsen, då det är grunden till att 

bedriva och få en ideell förening att fortlöpa. Skapar föreningen ett värde för individen 

blir det lättare att motivera personer att engagera sig.  

  
• Pengar

  

  
• Varumärken 

  
• Kundrelation 

Figur 1 
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3.3 Från motivation till organisatoriskt engagemang 

3.3.1 Sociala utbytesteorin 
Den sociala utbytesteorin menar på att den arbetsinsats som medlemmarna gör i 

organisationen ska motsvaras av någon form av ersättning. I detta fall handlar det inte 

om en ersättning i form att monetära medel utan den ersättning de får genom att göra en 

insats för någon person eller organisation. Att medlemmarna lär känna andra personer 

eller kopplas ihop med organisationen och utifrån detta bli tillfredsställd. (Bang, Ross, 

Reio Jr, 2013)  

 

Det viktiga för organisationer vars mål att utnyttja denna typ av ideellt arbete är att 

finna arbetsuppgifter som kan ge medlemmarna den tillfredsställelse som eftersöks. Att 

personer utifrån sina personliga egenskaper kan uppfatta sitt arbete som meningsfullt 

och därmed engagera sig i föreningen. (ibid) 

3.3.2 Motivation utifrån personliga motiv 
När situationer dyker upp där ideellt arbete är centralt frågar de sig vad som motiverar 

personer att engagera sig ideellt? Tidigare forskning menar på att det är de personliga 

motiven som styr om individen är villig att hjälpa till eller inte. De personer som tror att 

deras förväntningar ska uppfyllas genom arbetet är mer villiga att hjälpa till. Därför går 

denna punkt delvis in i den ovan som handlar om den sociala utbytesteorin. (Bang, 

Ross, Reio Jr, 2013) 

 

I tidsskriften Journal of Management Development (Bang, Ross, Reio Jr, 2013) 

beskriver författarna motiverande funktioner som påverkar i organisationen. Dessa är 

värde, förståelse, det sociala, karriär, skydd och förbättring. Utifrån en idrottsförenings 

förutsättningar är dessa funktioner centrala. Den första punkten är värde, att personerna 

värdesätter det arbete de gör. Altruism är ett centralt begrepp för ordet värdeskapande 

och står för att vara oegoistisk. Förståelse, personer kan utvecklas med nya kunskaper 

och färdigheter. Det sociala, likt sociala utbytesteorin. Karriär, genom att vara med och 

skapa mervärde för sig själv och utvecklas inför framtiden. Skydd, att minska 

skuldkänslor över att ha det bättre än andra. Förbättring, genom att medverka kan 

utvecklas som person och skaffa sig en bättre självkänsla. (ibid) 
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 3.3.3 Organisatoriskt engagemang 
Det ideella engagemanget kan mätas utifrån personers samarbete med den aktuella 

organisationen, vad individen är villig att avsätta när det gäller tid och insatser utan 

monetär motprestation. Den motivation som inte är drivs av ekonomisk ersättning, drivs 

mer av de sociala värdena, den sociala utbytesteorin är central även här. Värdena mellan 

individen och organisationerna bör vara likartade för att kunna generera ett bra 

samarbete. (Bang, Ross, Reio Jr, 2013) 

 

Emotionellt engagemang är något som har stor betydelse om hur individen hanterar sina 

personliga känslor och sitt psykologiska engagemang för att identifiera sig med 

organisationen. (ibid) 

 

3.3.4 Jobbtillfredsställelse och arbetsglädje 
Arbetsglädje är en variabel som är styrd av individens attityd, hur personerna uppfattar 

sitt jobb och sina arbetsuppgifter. Det finns olika sätt att se på ideella personers 

arbetsglädje, som social integration, medarbetare, självkänsla, karriär, arbete själv och 

kommunikation.  

 

Integration och delaktighet ses som centrala delar för den tillfredsställelse som ideellt 

arbete ger. Detta ses som en stor och viktig del om personer stannar kvar i 

organisationer eller inte. När de personliga avsikterna är tillfredsställda för individen 

blir det lättare att se till organisationens mål. Finns det möjlighet att uppfylla sina 

personliga mål genom organisationen ökar glädjen och viljan att vara delaktig, för att 

uppfylla sina egna och organisationens mål. (Bang, Ross, Reio Jr, 2013) 

 

Utifrån hur personer är och vad de har för personliga preferenser är det olika saker som 

motiverar individer i olika situationer. Utifrån hur saker uppfattas av individen varierar 

värdet. Teorin beskriver fyra situationer där personens motivation leder till 

organisatoriskt engagemang, vilket är centralt för oss för att se hur föreningarna 

försöker påverka och uppmana till ideellt arbete.  
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3.4 Rekrytera och motivera frivilliga 

3.4.1 Ideellt arbete 
Arbete som utförs av personer som inte får någon form av ekonomisk ersättning kallas 

för ideellt arbete. Personer som arbetar ideellt är ofta osjälviska. De ser en nytta med att 

hjälpa andra personer i organisationer, det kan verka som självuppfyllande för den 

individen som utför det ideella arbetet. (Thunberg, 2006) 

3.4.2 Aktiv förening och aktiva medlemmar 
Personer som är medlemmar i ideella föreningar ser sig sällan som frivilliga, utan att de 

är aktiva medlemmar. I en förening lockas de aktiva medlemmarna av sammanhanget, 

det kan handla om exempelvis sociala aspekter och att det är tillfredsställande att göra 

saker tillsammans. Det vanligaste sättet att rekrytera aktiva medlemmar är att en 

befintlig medlem tar med sig en vän. (Leopold, 2006)  

 

En aktiv förening har en grupp som kallas för styrelse, där finns det ofta 5-10 personer 

som tar avgörande beslut inom föreningen. Utöver denna grupp finns de personer som 

lockas av sammanhanget. Beskrivningen ovan kan likna vid en pyramid där styrelsen 

utgör toppen och de övriga medlemmarna grunden. (ibid) 

 

Hur de olika föreningarna väljer att sköta det löpande arbetet varierar från organisation 

till organisation, beroende på vad det finns för historia och traditioner. En annan viktig 

del är även kunskap, finns det personer i organisationen som har god kunskap om hur 

arbetet ska fortlöpa finns det incitament för att det ska bli ett bättre resultat. (ibid)  

 

Ledarskap i ideella föreningar uppfattas “enkelt” eftersom att de inte har någon 

överordnad utan att ses som jämlika i organisationen. I de flesta föreningar finns det 

också de som kallas för eldsjälar som i många fall vill allt för mycket och styr i 

organisationen utan att visa hänsyn till andra personer. Dessa personers engagemang 

kan vara till stor nytta men också vara stötande för de personer som inte får komma till 

tals. (ibid) 
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I normala fall ges utbildning till de personer som sitter på betydande positioner i 

organisationen exempelvis ordförande, kassör och sekreterare. När det kommer till 

större idrottsföreningar ges utbildning i större utsträckning för att det ska bli ordning 

och reda. Således engageras fler personer och kopplar dessa till föreningen. (Leopold, 

2006) 

3.4.3 Professionell frivilligorganisering  
Enligt Leopold (2006) är utgångspunkten för frivilligt arbete ett behov som är i centrum 

för att motivera en person att göra något. De flesta människor utgår och agerar inte 

endast ifrån behov utan de vill att deras insats har effekt. Det är därför viktigt att 

arbetsuppgiften utformas åt den frivillige. Att den har effekt på behovet och kan utföras 

ideellt. Uppgiften kan inte bara vara där utan den behöver ledas, organiseras och stödjas 

av en trovärdig organisation. Författaren menar på att den största faktorn till att hjälpa 

till är att bli ombedd att hjälpa till. Då det inte går att hålla frivilliga på lager utan de 

finns bara tillgängliga om de är sysselsatta. Vilket betyder att potentiella frivilliga bör 

fångas upp snabbt och sättas i produktivt arbete inom den närmsta tiden.  

 

Föreningar bygger på ideellt arbete. För att kunna analysera verksamhetens helhet krävs 

en förståelse om ideellt arbete och hur föreningarna är uppbyggda. För att gå vidare från 

uppbyggnaden och det mer grundläggande, har vi även med en del om hur föreningen 

vill motivera och rekrytera sina medlemmar. Teorin trycker också på vikten av att hålla 

den ideella arbetskraften sysselsatt. För att arbetet som läggs ner ska vara meningsfullt 

för individen.  

3.5 Isomorfism  
 Isomorfism är ett ord som syftar på de processer som får organisationer att likna och 

härma varandra. Bolman och Deal (2005) beskriver tre olika sorters isomorfism.  

Tvingande isomorfism, är när organisationer blir lika varandra på grund utav yttre  

påtryckningar eller krav, exempelvis genom antagningskrav. 

Mimetisk isomorfism, om en organisation fungerar bra, då kopierar andra 

organisationer deras process. Mimetisk isomorfism är alltså när en organisation kopierar 

en annan organisation.   

Normativ isomorfism, är när professionella yrkesutövare tar med sig en gemensam 

uppsättning värderingar, idéer och normer från utbildningen och in i arbetslivet.  
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Föreningar runt om i landet är uppbyggda på liknande sätt. Med hjälp av varandra kan 

föreningar lösa problem. De tre nämnda delarna av isomorfism kan hjälpa 

organisationer på olika sätt. Efter utbyte av information kan organisationer antingen 

likna varandra eller samarbeta för att lösa eventuella problem. Generellt för ideella 

föreningar är att resurserna är knappa och ett samarbete mellan föreningarna kan vara 

fördelaktigt. Exempel på när det kan vara viktigt är när en mindre förening försöker 

växa, de vet inte hur och tar därför hjälp av en förening med erfarenhet av liknande 

situationer.  
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3.6 Sammankoppling av teoretisk referensram 
 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån figur två kan vi utläsa att ekonomi och värdeskapande är två viktiga faktorer 

som bidrar till en lönsam förening. Det gör det genom att föreningen skapar ett värde 

för medlemmarna vilket uppmanar och motiverar till ideellt arbete. Ett arbete som är 

viktigt för att föreningarna i grund och botten ska kunna finansiera sin verksamhet. 

Genom att ha en fungerande ekonomi kan föreningarna lägga mer fokus på uppgifter 

som motiverar och skapar ett värde. Därför är dessa två faktorerna nära kopplade till 

varandra. Är den ena faktorn fungerande kan de andra utvecklas och tvärt om.   

 

Som stöd tillkommer isomorfism, där frågor väcks angående hur andra föreningar 

arbetar med sin ekonomi och sitt värdeskapande för sina medlemmar, vilket innebär att 

föreningar tar efter och härmar varandra för att utveckla sina verksamheter. Utveckling 

som berör både ekonomin och värdeskapandet på olika sätt.  Utöver isomorfismen 

tillkommer organisatorisk- och personlig motivation som stöd för ekonomin och 

värdeskapandet. Den organisatoriska motivationen är synligare än den personliga, att 

främja föreningens syfte och medlemmarnas intressen och driva verksamheten framåt. 

Utifrån den organisatoriska motivationen finns också den faktiska motivationen som 

finns där idag i form av befintliga aktiviteter. Personlig motivation kan kopplas mer till 

personliga intressen och vad individen har för preferenser att hjälpa till. Alla faktorerna 

bidrar mer eller mindre till en lönsam fungerande förening. Beroende på hur 

föreningarna använder sig av de olika faktorerna, bidrar till hur välmående föreningen 

är.    

Ekonomi Värdeskapande 

-ideellt arbete 

Lönsam 
förening 

Isomorfism 
Organisatorisk & 

personlig 
motivation

Figur 2 
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Kapitel 4 Empiri 

Empirikapitlet kommer presentera den information som framkom genom intervjuer med 

de medverkande föreningarna. Svaren spelades in på ljudupptagare, för att sedan 

transkriberas. Utifrån den transkriberade texten sammanställdes föreningarnas empiri 

utifrån uppsatsens utgångspunkt.  

Empirin kommer att delas upp förening för förening. Anledningen till det är att det fyra 

föreningar har egna arbetsmetoder och därmed kunna belysa skillnader mellan varje 

förening. En annan orsak som påverkar hur empirin presenteras är att två av de aktuella 

föreningarna har valt att vara anonyma i undersökningen. Empirin från dessa föreningar 

kommer under rubrikerna ideell idrottsförening 1 och 2.   

4.1 Nybro Vikings IF  
Senior, junior och ungdomsverksamhet. 

Grundades: 1945  

2002 bytte föreningen namn till Nybro Vikings IF 

Serie: Division 1  

Hemmaarena: Viktoriahallen  

Nybro Vikings IF bedriver sin verksamhet i Nybro kommun. Idrotten är ishockey och 

föreningen spelar på division ett nivå, vilket är landets tredje högsta serie. Personerna 

som har intervjuats är Stefan Fransson som är samordnande klubbassistent och har hand 

om ekonomin, Johan Hermansson är allt i allo och är ansvarig för kioskverksamheten 

och Anders Rörhed som är utbildningsansvarig för ungdom, även stöttande kring junior 

och a-lag.  

Föreningen består av 500-600 medlemmar, där 137 är spelare och ledare. Sen ett mindre 

antal aktiva medlemmar som arbetar vid sidan om. Resterande del är stöd- och 

familjemedlemmar.  

Verksamheten är uppbyggd med en styrelse och respondenterna är anställda av styrelsen 

som ett kansli, för att bedriva den operativa dagliga verksamheten. Styrelsens arbetar 

mer strategiskt och kansliet har hand om uppgifter på detaljnivå. Vilket skiljer 

föreningen från mindre föreningar. Ungdoms- och senior/juniorverksamheten är skilda 



29 
 

från varandra, tanken är att ungdomsverksamheten ska gå plus minus noll där varje 

krona ska bidra till ungdomarnas utveckling.  

Nybros målsättning är att avancera i seriesystemet, just nu sätter en skuld på 2,7 

miljoner kronor stopp för en viss del av satsningen då förenigen måste fokusera på att 

minska skulden. Respondenterna menar på att en förutsättning för att ett avancemang i 

seriesystem ska vara möjligt, då måste de arbeta ner skulden till en mer hanterbar nivå.   

”De senaste åren har vi redovisat ett plus minus resultat” nämner Fransson när 

ekonomin kommer på tal. Skulden Nybro Vikings har kommer från tiden då föreningen 

föll ur Allsvenskan och inte hann anpassa organisationen till de nya förutsättningarna. 

De anser ekonomin stabil men tycker inte att de räcker med ett plus minus resultat 

längre, då föreningen har som mål att minska sin skuld. Nyligen har klubben lanserat en 

kampanj med billigare säsongskort för att locka mer publik till arenan och således öka 

intäkterna. De två största intäktsposterna är sponsorintäkter och publikintäkter, sedan är 

det jämt fördelat mellan de andra inkomsterna som kiosk, medlemsavgifter med mera. 

Även om sponsorintäkten är stor och betydande, har den under åren minskat.  

Nybro Vikings största kostnader är direkt kopplade till a-lagsverksamheten. 

Ungdomshockeyn ska finansiera sig själv. Efter spelar- och ledarlöner är 

materialkostnaden den största kostnaden. Materialkostnader kan lätt öka då en klubba 

kan kosta mer i slutet av augusti då behovet är som störst.  

Arbetet i verksamheten är uppdelat på en liten del som är avlönade. Men majoriteten av 

allt arbete som utförs sker på ideellbasis. Undantagen som är avlönade är 

kanslipersonalen och löner som är kopplade direkt till spelare, materialförvaltare och 

tränare i a-laget. Utöver den tid som kanslipersonalen är anställd lägger de även ner 

nästan den dubbla tiden ideellt.  

 ”Vi har 40 stycken som vi kan ringa när vi behöver hjälp, och de ställer alltid upp, 

vilket är bra” säger Hermansson. Respondenterna menar på att de har en stark kärna av 

personer som är villiga att ställa upp för föreningen, de är ofta samma personer som 

ställer upp och de har varit där under flera år. De säger också att de är dåliga på att 

uppskatta personernas engagemang och att föreningen tar mycket för givet. ”man måste 

ge något tillbaka” säger Hermansson. Arrangemang av julbord och andra evenemang 
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för funktionärer som har varit med och hjälpt till har tidigare gjorts, men det har varit 

dåligt med under senaste tiden.  

Föreningen har en tanke att genom samhörighet och gemenskap förbättra 

informationsflödet och på så sätt få individen mer delaktig och engagerad i föreningen. 

De menar på att personen som hjälper till inte vill vara den sista som får reda på saker 

som rör föreningens verksamhet. Exempelvis att få nyheter om nya spelare. ”Där måste 

vi bli bättre” säger Rörhed. Nybro ser sig ha en spännande säsong framför sig med 

möjligheter att skapa ett mervärde, utveckla sina spelare och arrangemang med en ny 

ishall. 

Nybro Vikings har en stark tradition kring ishockeyn i Nybro och genom det finns det 

personer som är villiga att ställa upp för föreningen. Respondenterna menar på att hade 

föreningen spelat i en högre division, hade de haft lättare att få personer engagera sig. 

Men som det ser ut idag upplevs det inte som ett problem.  

Föreningen har förstått vikten av att utveckla ungdomssektionen, genom att locka nya 

ungdomar till organisationen engageras ofta hela familjen. Med ett barn tillkommer två 

föräldrar och kanske även ett eller flera syskon. Vilket leder till fler medlemmar som 

kan tänkas engagera sig för föreningen. 

Föräldrar utgör en stor del av den ideella arbetskraften, men det krävs även mycket från 

en 10-årings förälder. Då det inom ishockeyn krävs mycket i arrangemangen kring en 

ishockeymatch. Det krävs utbildning för matchklockan, filmning och matchprotokoll 

som förs över internet. Bara för att kunna hjälpa till krävs en utbildning. Det är något 

som föreningen förväntar sig av varje lags föräldrar. Föreningen förväntar sig utöver 

den fysiska närvaron vid matcher även att föräldrar ska sälja saker, lotter, kläder med 

mera. Att motivera föräldrar blir lättare när föreningen öronmärker de pengar till 

ungdomarnas egna lagkassor. 

När föreningen fördelar arbetet vid evenemang som matcher är större delen av 

arbetsuppgifterna styrda från förbundshåll. Därför är många uppgifter styrda. Stefan 

Fransson menar att de arbetsuppgifter som ges får inte heller vara för avancerade, då 

resultatet kan bli lidande. Alternativt att personer som utför arbetet kan tröttna. 

Personligt engagemang kring föreningen kan leda till större och mer betydande 

arbetsuppgifter, vilket föreningen uppmanar till. Den grupp som innefattar den ideella 



31 
 

arbetskraften har en talesperson som för gruppens åsikter vidare till föreningen. Där 

finns det en dialog angående önskemål och förslag till vad föreningen kan förbättra.  

”Alla föreningar påverkas av varandra oavsett nivå och Nybro Vikings är inget 

undantag. Vi ser på andra föreningar och andra föreningar ser på oss”, säger Fransson. 

Han påpekar även att föreningen vill hitta sin egen väg. Det finns förslag från styrelsen 

på att besöka Kristianstad handboll, eftersom de var på liknande nivå för några år sen. 

”Föreningen vill utvecklas”, avslutar Hermansson.  

4.2 Lindsdals IF  
Senior (herr och dam), ungdom (pojkar och flickor) 

Grundades: 1926 

Serie: Division 2 Herr och Division 4 Dam 

Hemmaplan: Fjölebro 

Lindsdals IF är en fotbollsförening som bedriver sin verksamhet cirka tio minuter 

utanför Kalmar. Föreningens seniorlag på herrsidan spelar i division två och damlaget 

spelar i division fyra. De har även ungdomslag för både pojkar och flickor i alla åldrar. 

Respondenten från föreningen var Magnus Kennerfalk, hans roll i föreningen är 

styrelseordförande. Han delar på posten med Marie Almqvist som är vice ordförande 

och kassör. Hon medverkade inte under intervjun men fick möjlighet att fylla i svaren 

som berörde ekonomin.  

Föreningen består av ca 700 medlemmar, där 500 är aktiva som spelare och ledare och 

200 är rena stödmedlemmar.  

Verksamhetens uppbyggnad är formad utifrån en styrelse bestående av 7 personer. 

Sport- och marknadschefen är också involverad i styrelsen men är adjungerad, han har 

alltså ingen rösträtt på grund av att han är anställd. Men han anses vara viktig att ha med 

eftersom han är verksam i föreningen dagligen. Lindsdals IF består av en herrsektion, 

damsektion och en ungdomssektion. Vid sidan om finns även en marknadsgrupp som 

arbetar med att knyta kontakter och öppna vägar för föreningen.   

Den sportsliga målsättningen på damsidan är att inom två- tre år avancera i 

seriesystemet till division tre. På grund av att föreningen för några år sedan valde av 

ekonomiska skäl att dra ner på damverksamheten. På herrsidan är föreningen i nuläget 
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ganska nöjd med vart den befinner sig. Ambitionerna är självklart att bli en division ett 

förening men Kennerfalk anser inte föreningen riktigt mogen för det klivet än, då de i 

nuläget behöver fokusera på att få ordning på ekonomin. 

Lindsdal IF är en förening som brottas med en skuld till kommunen. ”På fem år ska vi 

ha ett positivt eget kapital” säger Kennerfalk. Ett arbete som går åt rätt håll, då 

föreningen betalat av alla skulder till leverantörer och även gjort en avbetalningsplan 

med kommunen som de hoppas kunna betala av inom fem år.  Ekonomin kan inte anses 

som stabil men föreningen ser sig nu ha kontroll över situationen. Framför allt kontroll 

över kostnader poängterar Kennerfalk.  

Sponsorintäkter är den största inkomstkällan, där föreningen sett en minskning senaste 

åren. Detta tros bero på konjunkturen. Löner är den största kostnaden, men de 

investeringar som gjort på arbetskraften tror föreningen kommer betala av sig i längden.  

Verksamheten har ett gemensamt föreningskonto. Ett val som gjorts för att ha en 

övergripande kontroll över ekonomin, då det tidigare inte skötts på rätt sätt. Däremot 

har varje ungdomslag en egen lagkassa med en mindre summa pengar i för att kunna 

finansiera andra aktiviteter. Det är upp till det enskilda laget hur de disponerar sina 

pengar.  

All verksamhet som bedrivs inom föreningen är ideellt med undantag för a-lagstränarna 

på både dam och herrsidan. Ungdomsledare och tränare arbetar fullt ut på ideell basis. 

Då dessa oftast är föräldrar till barn och ungdomar som är verksamma i föreningen. Det 

är den naturliga inkörsporten för föreningen att attrahera nya tränare och ledare. 

Kennerfalk menade på att den naturliga vägen in i föreningen är genom anhöriga, 

föräldrar eller syskon. Det finns medlemmar som inte har någon anhörig och som också 

hjälper till och är ledare men det är inte lika vanligt.   

 

Det ideella arbetet fungerar förhållandevis bra. Men i ett stort samhälle som Lindsdal 

finns det konkurrens dels från innebandyn men även inifrån Kalmar, det är inte riktigt 

samma anknytning till en förening som i mindre byar. ”Engagemanget är stort, de vill 

mycket och tycker mycket” säger Kennerfalk om medlemmarnas engagemang. 

Kommunikationen är en viktig del som föreningen anser sig behöva förbättra. 

Informationsflödet till medlemmarna måste bli bättre. Föreningen vill vara mer öppen 

och tillgänglig för personerna som engagerar sig i organisationen.  
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Det finns utrymme i Lindsdals IF att få en mer betydande roll i organisationen. Mycket 

beror på vad den engagerade personen vill. Föreningen vill dock inte att personen 

lämnar ett ungdomslag för tidigt. Utan att rollen går stegvis med laget personen är insatt 

i. När ledarens barn lämnar ungdomsfotboll för seniorfotboll, kanske det finns en plats 

att erbjuda med att hjälpa till och representera dam- eller herrsektionen. Det finns 

naturliga steg att gå, menar Kennerfalk. Medlemmarna får vara med och påverka i viss 

mån, främst inom ungdomssektionen. Ofta berör de frågor om hur de kan samla in 

pengar.    

Föreningen upplever sin flytt av verksamheten från den gamla idrottsplatsen, där 

seniorsidan bara hade en plan och ungdomssidan var utspritt på olika grönytor i 

närområdet. Med den nya anläggningen kan verksamheten bedrivas på samma ställe och 

bidra till att känslan av att tillhöra samma förening stärks. ”Att umgås här ute i en grupp 

är ju en sort av mervärde”, säger Kennerfalk. En del medlemmar behöver inte betala 

medlemsavgifter på grund av att om de hade behövt göra det, hade de tyvärr inte kunnat 

medverka. Även sökning av fonder har förekommit för att hjälpa till med köp av 

fotbollsskor. Föreningen vill uppfattas som familjär och att alla ska känna sig välkomna. 

Föräldrar tycker att för mycket av deras insatser går till föreningen och inte till deras 

barn. Därför gjorde föreningen en rockad för två år sedan för att förbättra engagemanget 

runt aktiviteter.  Där aktiviteten bedrivs av ungdomsverksamheten och pengarna som då 

samlas in går tillbaka till lagens kassor. För att kunna användas till cuper etc. Vid större 

arrangemang krävs det bättre planering och specificering från styrelsen sida, då det 

upplevs som svårt att få personer att engagera sig när pengarna går till föreningens 

kassa. Specificering som att trycka på att de faktiskt hyr lokaler och planer. Föreningen 

förväntar sig att föräldrarna hjälper till vid två aktiviteter per år och familj. En familj 

med flera barn ska inte behöva få allt för många uppdrag. Förväntningar uttrycks via 

mejl då förutsättningarna är tydliga över vad som förväntas. Sen är det upp till varje 

sektion att de till att fördela arbetsuppgifterna mellan familjerna och vidare instruktioner 

fås på plats.  

Under hösten ska föreningen specificera sin verksamhet och se över vilka steg som ska 

tas. De ska försöka bilda en röd utbildningstråd, och ser över möjligheterna att 

eventuellt kontakta föreningar i närheten som har gjort likande resa. Men i första hand 
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kommer föreningen att titta på svenska fotbollsförbundet och även det småländska 

fotbollsförbundet. ”Men sen ska man ju göra det till sitt eget” säger Kennerfalk. 

4.3 Ideell idrottsförening 1 
Föreningen har valt att vara anonym och kommer att beskrivas vidare i uppsatsen som 

ideell idrottsförening 1. Respondenten som blivit intervjuad är ordförande i föreningen 

och är även delaktig kring damlaget. Inför intervjun har respondenten fått hjälp av 

ekonomisansvarig för att besvara frågorna som rör ekonomin. Föreningen bedriver både 

seniorverksamhet och ungdomsverksamhet, för herr och dam och för pojkar och flickor. 

 

Föreningen har idag 450-500 medlemmar, varav 20-25 är stödmedlemmar och 

resterande är aktiva och familjemedlemmar.   

 

Organisationen består utav 8 styrelsemedlemmar, en vice ordförande, kassören är en 

konsult som hjälper föreningen med ekonomin, en sekreterare, en från 

ungdomssektionen och övriga styrelsemedlemmar. Föreningen är uppbyggd med en 

ungdoms- och en seniorsektion. Två av styrelsemedlemmarna är kontaktpersoner till 

seniorverksamheten. Organisationen består också av en cupgeneral som är ansvarig över 

arbetet kring föreningens cuper.  

 

Föreningen har sportsliga mål som innebär att avancera i seriesystemet för sina 

seniorlag, men målet kommer inte i första hand. Föreningens huvudmål är att kunna 

bedriva den verksamhet de har idag. Föreningens vision är att alla ska få vara med och 

det ska vara roligt att bedriva och utföra idrotten. Respondenten var tydlig över att 

betona att de ekonomiska målen är minst lika viktiga som de sportsliga då förenigen 

inte överlever utan en fungerande ekonomi.   

Respondenten menade på att föreningen har en god lönsamhet och tar inte några lån. 

Vidare beskrev han att ekonomin är stabil. “Vi ska alltid ha pengar på bankkontot” 

säger föreningens respondent. Det bestämdes genom ett gammalt styrelsebeslut att 

förenigen alltid ska ha en buffert för oförutsedda utgifter. Föreningen äger sin 

anläggning där de bedriver sin verksamhet och har därmed en anläggningstillgång. De 

största inkomsterna tillkommer genom en cup som föreningen arrangerar, 

aktivitetsbidrag, inkomster genom att vara med och driva en idrottshall, föreningen hyr 
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också ut sin anläggning till daglig verksamhet som också genererar en löpande intäkt. 

Intäkter från sponsorer är något som genererar en summa pengar varje säsong, en intäkt 

som föreningen inte upplevt minska under de senaste åren. Föreningens lönsamhet 

styrks av föreningens årsredovisning (2013).  

Föreningens största kostnader är att värma upp föreningens lokaler och skötsel av 

anläggning. En annan stor kostnad som föreningen har är hyra av idrottshall, främst till 

seniorverksamhet som kostar betydligt mer än ungdomsverksamhet.  

 

Allt arbete som sker i och kring föreningen är oavlönat, med några få undantag. Både på 

herr- och damsidan får tränarna monetär ersättning som ligger under ett halvt 

prisbasbelopp vilket innebär att föreningen inte behöver stå för några 

arbetsgivaravgifter. De har även en anställd genom bidrag från kommunen, han är 

anställd på 50 % för att sköta och underhålla föreningens anläggning. Utöver de 

personerna sköts resterande aktiviteter på ideell basis.  

 

Respondenten menade på att det inte var några problem med att få personer att engagera 

sig i föreningen och dess aktiviteter. Vissa arbetar mer ideellt än andra, alla har olika 

kunskaper och olika intressen. Kompetens är något som föreningen försöker ta tillvara 

på i största möjliga mån, vissa poster är svårare att tillsätta än andra. 

 

Engagemanget runt föreningens aktiviteter anses vara bra, från föreningens sida vill de 

alltid ha mer engagemang. Föreningen sätter ett krav på föräldrar och den ideella 

arbetsstyrkan, under föreningens största aktivitet medverka under två till tre dagar med 

de arbetsuppgifter de blir tilldelade. Annars är upp till varje lag att genomföra 

aktiviteter för att samla in pengar till lagkassan för att göra andra aktiviteter eller åka på 

egna turneringar.  

 

“Vi försöker få en levande by” säger respondenten när frågan om att motivera till ideellt 

arbete kommer på tal. Det finns fina förutsättningar för att göra ett bra arbete i 

föreningen. Men det förutsätter att personer ställer upp. Istället för att åka till andra 

närliggande större föreningar vill de få personer att engagera sig deras förening. 

Intresset kring föreningen ökar då flera lokalt förankrade personer börja återkomma ner 

till idrottsplatsen. Efter stora aktiviteter förklarade respondenten att föreningens sätt att 
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tacka för hjälpen brukade vara att arrangera grillkvällar för att visa sin uppskattning och 

bilda en gemenskap kring det ideella arbetet. Gemenskap och ha roligt tillsammans är 

något som respondenten tror mycket på.   

 

Arbetsfördelningen i föreningen är inte hårt styrd, frånsett en stor återkommande 

aktivitet som kräver en mer noggrann planering och arbetsfördelning. Då flera 

funktioner ska fungera samtidigt menade respondenten på att styrning och ledning är 

viktigt. När ungdomslagen står i föreningens kiosk får varje lag en summa pengar för 

den tiden de står där. Den aktiviteten ska genomföras två gånger varje säsong för varje 

lag. Medlemmarna får komma med förslag och idéer som gynnar föreningen men för 

tillfället finns den en grundstab som fungerar. Det är en ideell verksamhet och 

föreningen bör ta vara på den kunskap som finns, menar respondenten. Det upplevs 

också att det är återkommande samma personer som hjälper till men på senare tid har 

det tillkommit nytt vilket ses som positivt från föreningens sida. 

 

Förenigen uppmanar och hjälper intresserade till utbildning genom både 

Smålandsidrotten och SISU idrottsutbildarna. Klubben ser det som en investering att 

utbilda och uppmana till kompetensutveckling.  

 

Arbetet med att efterlika andra föreningar tar föreningen de möjligheter som dyker upp, 

det kan vara bra saker som upplevts vid en annan turnering, genom andra föreningars 

hemsidor och frågor som rör ekonomi. “Man lär sig saker hela tiden”, säger 

respondenten. Föreningen främjar även samarbete med andra föreningar för att gynna 

verksamheten och de som är delaktiga i den. 

4.4 Ideell idrottsförening 2 
Föreningen har valt att vara anonym och kommer benämnas vid ideell idrottsförening 2. 

Respondenterna kommer att refereras som kassör, sportchef och ledamot. Kassören har 

det övergripande ansvaret över ekonomin. Sportchefen ansvarar för den sportsliga delen 

för a-lags och juniorverksamhet. Ledamoten är en del av styrelsen och har rösträtt på 

föreningens styrelsemöten.  

Föreningen består av 155 medlemmar, där 130 utövar föreningens aktivitet. Resterande 

medlemmar är stödmedlemmar.  
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Verksamheten är uppbyggd med en styrelse på fem personer, som tidigare har varit sju. 

Anledningen till det minskade antalet var att de hade problem med att hitta engagerade 

personer och valde därför att minska antalet styrelseplatser. Styrelsen består av en 

ordförande, vice ordförande, kassör och två ledamöter. Organisationen bedriver senior 

och ungdomsverksamhet, dessa är uppdelade i två olika delar. Ungdomssidan har en 

ledningsgrupp, vilket kan liknas vid en styrelse. Personen med störst ansvar i gruppen är 

även medlem i huvudstyrelsen, på så sätt får ungdoms- och a-lagsverksamheten en 

inblick i varandras arbete.  

Föreningens målsättning är på lång sikt att ”bedriva idrott så att den utvecklar individer 

positivt såväl fysiskt samt socialt och kulturellt” taget från föreningens 

verksamhetsberättelse. Att engagera ungdomar är av stor vikt, då föreningen i framtiden 

strävar efter att kunna erbjuda flickor möjligheten att utöva aktiviteten.  De har även ett 

uttalat mål att deras representationslag ska avancera i seriesystemet. För att nå de 

uppsatta målen har föreningen tagit hjälp av andra föreningar i närområdet. Hur de 

arbetade med sina organisationer när de var i liknande situationer.  

Kassören inledde med ”vi kan vara stolta över att kunna betala våra räkningar” och 

föreningen anser sig vara lönsam, men inte på något sätt stabil. Anledningen till det är 

att på senare tid ses en nedåtgående trend när det gäller sponsorintäkter. En lönsamhet 

som styrks genom att föreningens årsredovisning (2013) visar ett positivt resultat.  

Föreningen har tre kostnadsposter som sticker ut som extra stora. Den största posten är 

materialkostnader, tätt följt av lokalhyra och resekostnader. Medlemsavgifter, intäkter 

genom cuper, sponsorintäkter och aktivitetsbidrag genererar föreningens största 

intäkter.  

Allt arbete som genomförs i föreningen sköts på ideell basis, med ett undantag. 

Seniorlagets huvudtränare är den personen som får monetär ersättning. Föreningen hade 

en kanslist som var anställd genom kommunen, men denna finns inte kvar idag då det 

finns en begränsning på sex månader. Föreningen ser det som ett jättestort bekymmer då 

det finns ett behov av att ha en avlönad kanslist. Idag finns inte resurser i föreningen att 

anställa.   

Föreningen arbetar mycket med ideellt arbete och för att citera sportchefen ”de som 

arbetar ideellt i föreningen gör det med stort engagemang, men vi blir färre”. 
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Intäkterna grundar sig i huvudsak på det ideella arbetet. Det är därför av stor vikt att få 

det att fungera. Ideella aktiviteter som kioskverksamhet, lotteriförsäljning med mera 

inbringar mycket pengar till föreningen, på senare tid har föreningen haft svårt att 

engagera personer till dessa typer av aktiviteter. Ledare och föräldrar har till och med 

köpt sig fria från vissa aktiviteter, respondenterna menar på att det är svårt att motivera 

föräldrar att ställa upp på aktiviteter som rör föreningskassan istället för lagets egen 

kassa. Det leder till att det ofta är samma personer som ställer upp.  

Ungdomstränare och ledare i föreningen arbetar också ideellt. Här har föreningen satt 

upp riktlinjer som ska följas för att stämma överens med föreningens vision, mål och en 

rättvis fördelning mellan lagen. En problematik som sportchefen belyser är att tränarna 

går sin egen väg och frångår föreningens värderingar. Vilket ledarna tror leder till något 

gott men som snarare får motsatt effekt. Föreningen försöker styra ledarna att följa det 

nationella förbundets riktlinjer. De värnar om att ledarna ska ges möjlighet att genom 

sisu idrottsutbildarna kunna genomföra ledarskapsutbildningar för att öka kompetensen 

inom föreningen.  

Föreningens aktiviteter genomförs med ideella insatser och föreningen vill inte gå in 

och verka toppstyrt på något sätt när det handlar om att genomföra cuper och liknande. 

Dock förväntas arbetsgrupperna som arbetar med aktiviteten att redovisa till föreningen 

hur arbetet fortlöper. De menar på att de behöver hålla sig inom vissa ramar, vilket gör 

att arbetet inte flyter iväg och får fel fokus. ”där får man ändå säga att både ledare och 

föräldrar är väldigt kreativa” sa sportchefen när han pratade om engagemanget i en av 

föreningens återkommande aktiviteter.  

Idag ställs det stora krav på att vara ungdomstränare, inte bara från föreningens sida att 

de ska uppfylla den värdegrund som föreningens står för, men framför allt från 

föräldrar. Föräldrar som idag ser mycket till sitt och sina barns egenintressen snarare än 

föreningens. De hjälper oftast till när det rör ens eget barns lag, men rör det 

föreningsaktiviteter är det svårt att engagera och motivera.  

Föreningen vill och försöker skapa ett mervärde för de personer som hjälper till. Bristen 

av engagemang leder ofta till att samma personer tar på sig för mycket arbete. Följderna 

blir att personerna tröttnar och lämnar organisationen i förtid. Målet är att engagera flera 

som kan dela på arbetsbördan och minska belastningen på den enskilda individen. 

Anledningen till att de inte anser att de uppfyller de målen som de har i organisationen 
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är bristen på tid. Det är ett tidskrävande arbete att organisera och fördela 

arbetsuppgifter.  

Respondenterna förklarade utförligt om hur förenigen såg på samarbeten med andra 

förningar. De var nu i en fas där de ansåg att de behövde växa för att ta nästa steg i 

utvecklingen. För att göra det har föreningen varit ute på studiebesök hos andra 

föreningar för att skapa en dialog och ta del av deras erfarenheter.   
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Kapitel 5 Analys 

I följande kapitel kommer analys utifrån de teorier som valts att användas och kopplas 

samman med insamlad empiri. För att se om det finns en koppling mellan föreningarnas 

lönsamhet och deras syn på värdeskapande och ideellt arbete.  

5.1 Ekonomi 
En ekonomi i balans är något som alla undersökta föreningarna strävar efter.  Enligt 

Thunberg (2006) är det viktigt för föreningarna att ha en ekonomi i balans för att kunna 

främja medlemmarnas intressen och bedriva dess huvudmål. Ideella idrottsföreningen 1 

beskriver sin ekonomiska situation som väldigt stabil, då de under en längre tid har haft 

målsättningen på att ekonomin går i första hand. Något som framkommit när vi 

intervjuade resterande tre föreningarna är att mycket fokus har legat på att få ordning på 

ekonomin, då den inte har varit i balans. De har känt att ekonomin blivit föreningens 

största problem och är därmed största prioritet. Därför anser de att 

verksamhetsplaneringen är av största vikt, vilket överensstämmer med teorin om budget 

och uppföljning där Thunberg (2006) förespråkar grundkunskap i vilka ekonomiska 

förutsättningar föreningen har. Idag arbetar de fyra föreningarna efter sina 

förutsättningar och har en bättre uppfattning om hur budget ska sättas upp och vad de 

ska göra för att följa den. 

 

Lindsdals IF och Nybro Vikings IF har idag stora skulder som sätter sig i vägen för 

föreningens utveckling. Detta är en följd av att föreningarna inte har haft kontroll på 

sina kostnader i ett historiskt perspektiv. Det är något som de har med sig idag och det 

är en tung ryggsäck för föreningarna att bära. Alla fyra föreningarna gör idag positiva 

resultat, och det är en följd av hårt arbete. Thunberg (2006) nämner att kostnadsposten 

en viktig del att fokusera på för att minska kostnader och istället lägga pengarna på 

något som främjar föreningens verksamhet. Det är något som alla föreningar aktivt 

arbetar med. Framför allt respondenten från Lindsdal pratade om att de historiskt sätt 

inte haft kontroll över sina kostnader, men idag är det något de lägger stort fokus vid 

och hittat en lösning. Efter det känner Lindsdal att de har betydligt bättre kontroll på 

ekonomin. Nybro Vikings ansåg sig inte anpassa sin organisation tillräckligt snabbt 

efter de nya förutsättningarna som uppstod efter att föreningen åkte ur 



41 
 

ishockeyallsvenskan. Föreningen levde kvar i det förflutna och drog på sig skulder som 

de idag kämpar med att betala tillbaka. 

 

Forslund (2012) och Thunberg (2006) menar på att det är viktigt för föreningen att öka 

sina inkomster, de nämner medlemsavgifter och sponsorintäkter som viktiga 

inkomstkällor för föreningar. Teorier som styrks av det faktum att två av de undersökta 

föreningarnas största inkomstkällor är sponsorintäkter. För den ideella idrottsföreningen 

2 var medlemsavgifter den mest betydande inkomstkällan, de kan visa på att det är extra 

viktig för mindre föreningar. För den ideella idrottsföreningen 1 var föreningens cup 

och uthyrning av sin anläggning de mest betydande intäktsposterna. Föreningarna såg 

ett problem i och med en nedåtgående trend i sponsorintäkter. Vilket får negativa 

effekter på föreningarnas verksamhet och satsningar. Det är något som de aktivt arbetar 

med för att förbättra då Lindsdals IF, Nybro Vikings och ideella idrottsföreningen 1 har 

uttalade personer som arbetar för att sälja in och knyta kontakter till föreningen. 

 

Enligt teorin om tillgångar nämner Thunberg (2006) att föreningarna likt andra 

organisationer har tillgångar som kan vara av olika typer som materiella och 

immateriella tillgångar. Den ideella idrottsföreningen 1 äger sin anläggning och innehar 

därmed anläggningstillgångar. Fördelen med det är att de som visas i empirin kan få 

intäkter genom uthyrning, nackdelen är att föreningen får stå för underhållet och 

reparationer. Det är skillnaden mot resterande föreningar som hyr in sig på de 

anläggningar som de använder för sin verksamhet, vanligtvis genom kommunen. 

5.2 Värdeskapande 
Roos (2006) beskriver att en relation är värdelös om den inte utnyttjas på rätt sätt. I vårt 

fall handlar den processen om att föreningarna ska motivera individer till att vilja 

medverka och stödja organisationen med ideell kraft. Föreningarna arbetade med 

värdeskapande på ett likande sätt, som stödjer Roos teori. Som menar på att de resurser 

som är kopplade till organisationen bör vara sammanlänkade för att skapa värde. 

Normann och Ramirez (1995) teori om värdeskapande handlar om att skapa en koppling 

mellan föreningen och personerna som finns där för att stödja. Den handlar om att 

förmedla information. Nybro Vikings var tydliga med att förklara att det finns brister i 

deras sätt att arbeta med att förmedla information. Men samtidigt såg de möjligheten 

med att förbättra kommunikationen för att skapa mervärde hos sina medlemmar. 
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Lindsdals IF såg ett mervärde i att kunna bedriva senior och ungdomsverksamheten på 

samma ställe, att se varandra träna och spela stärker föreningskänslan och kopplar 

samman de olika delarna i föreningen. En känsla som delades med den ideella 

idrottsföreningen 1 och 2. Tanken på att fördela arbetsbördan på flera personer och 

således skapa ett värde delades av alla medverkande föreningar. De tre typer av 

mervärdeskapande som används i föreningarna kan vi se likheter med både Roos teori 

men också Normann och Ramirez teori. Då det gäller att utnyttja de relationer som 

byggs upp kring föreningen och inte ta medlemmar och andra stödpersoner för givet, 

vilket leder till att relationen inte fungerar på bästa möjliga sätt. Förmedla den 

informationen som är av vikt, att individerna känner sig uppskattade och värdefulla. 

 

Motivationsteorier 

Bang, Ross och Reio Jr (2013) beskriver i sin artikel olika former av motivationskrafter 

som leder till organisatoriskt engagemang. I stycket om den sociala utbytesteorin menar 

författarna på att en arbetsinsats ska ge någon form av ersättning tillbaka. I den 

situationen handlar det inte om monetär ersättning utan snarare att utifrån personliga 

egenskaper uppfatta sitt arbete som meningsfullt och därmed engagera sig i föreningen. 

Den enskilt största engagerade gruppen i föreningarna är föräldrarna. För att ge 

föräldrarna den tillfredsställelse som leder till engagemang bör aktiviteten och 

ersättningen vara riktad mot deras barn. Då uppfattar föräldrarna deras insats som 

meningsfull eftersom den ger något till deras eget barn vilket påverkar deras 

egenintresse. Utifrån det är den sociala utbytesteorin (Bang, Ross, Reio Jr, 2013) en 

viktig del när det handlar om att motivera. Att föreningarna identifierar de personliga 

motiv för individen som behövs när de ska motiveras.  

 

Vidare om personliga motivationsteorier skriver Bang, Ross och Reio Jr (2013) om 

motivation genom personliga motiv. Då det handlar mer om hur individen svarar på de 

motiverande funktionerna, som värden, karriär, skydd, förbättring etc. Under värden 

skriver författarna om något som kallas för alturism, vilket betyder oegoistisk. Att 

individen ser någon vinning i att hjälpa andra till framgång. Det kopplar vi till viljan att 

hjälpa. I Nybro Vikings organisation fanns det många individer som var villiga att 

hjälpa till på kort varsel med olika typer av evenemang. För att hjälpa någon annan, i 

detta fall organisationen. Den ideella idrottsföreningen 1 använde sig av en annan typ av 
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motivation, föreningen gav de olika ungdomslagen möjlighet att påverka egna 

aktiviteter. Då viljan och de personliga målen är av betydelse om aktiviteter genomförs 

eller inte. Intäkter från aktiviteterna går direkt till det medverkande ungdomslaget. 

Motsatsen till alturism är egoism, I ideell idrottsförening 2 såg respondenterna en 

problematik med att engagera föräldrar till föreningsaktiviteter som inte direkt gynnade 

sig egen son eller dotter. Föräldrarna har inte den motivationsfaktor som beskrivs i detta 

avsnitt. De ser mer till sina egenintressen på kort sikt och inte på längre sikt att 

organisationen behöver hjälp för att bedriva verksamheten för de aktiva medlemmarna. 

Organisatoriskt engagemang var något som diskuterades flitigt sett över de intervjuer 

som genomfördes. Föreningarna hade olika syn på hur det fungerade i deras 

organisation, de var överens om att engagemanget fanns där, men hur utbrett det var 

skiljde sig ganska mycket mellan organisationerna. Bang, Ross, Reio Jr (2013), 

beskriver att det emotionella engagemanget är viktigt, hur individerna hanterar sina 

personliga känslor och psykologiska engagemang för organisationen. Föreningarna 

beskrev att det fanns små grupper i varje förening som känner väldigt mycket för 

föreningarna. I Nybro Vikings var det en större grupp som har detta engagemang, i den 

ideella idrottsförningen 2 var gruppen mindre.  Dessa personer gör ett otroligt stort och 

viktigt arbete. Därför kan vi se att denna teori är viktig för en förenings överlevnad och 

fortsatta arbete. Att personer stannar kvar i föreningen som har drivkraften att föra den 

vidare. 

 

För att föreningarna ska få personer att hjälpa till ideellt som ledare och stödfunktioner i 

organisationen gäller det att föreningarna lyckas hitta arbetsuppgifter som är 

tillfredsställande för individen. Bang, Ross, Reio Jr (2013)  beskriver arbetsglädjen som 

en variabel som styrs av individens attityd, hur personen uppfattar det arbete den lägger 

ner, självkänsla, karriär och kommunikation är också centrala delar. Här försöker 

föreningarna hitta meningsfulla arbetsuppgifter, till ledarna erbjuds 

utbildningsmöjligheter som leder till att individen utvecklas både som ledare och tränare 

men också som person. Det var en viktig del i alla undersökta föreningarna, då 

kunskapen som erhålls leder till fördelar. Arbetsglädje, självkänsla och karriären kan få 

sig en skjuts för individen genom utbildning, vilket i längden också gynnar föreningen 

som får kompetenta tränare och ledare. Föreningarna investerar i individernas 

kompetens, således är det viktigt att få dem att stanna i organisationen, annars förloras 

kunskapen. Det är något som föreningarna i dagsläget upplever som svårt. Då ledare 
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och tränare ofta följer sin årskull av ungdomar och sedan försvinner ut ur 

organisationen. 

 

I funktionerna i en förening finns det flera positioner att fylla ut. Främst 

styrelseposterna som är en grundförutsättning för den organisatoriska strukturen. 

Personer som tar dessa uppdrag behöver ofta få någon form av utbildning. Det är 

vanligare att i större föreningar ger utbildning i större utsträckning, vilket binder 

personerna till organisationen (Leopold 2006). Under intervjun beskrev respondenterna 

främst i Nybro Vikings att deras verksamhet krävde viss utbildning av stödpersonal, då 

mycket att arbetet kring föreningens matcharrangemang sköts över internet och 

speciella system. Detta leder till att de ger den ideella arbetskraften en meningsfull 

uppgift som gör skillnad, vilket bidrar till uppfyllelse för individen. Men ger också ett 

värde för organisationen. Denna typ av uppfyllelse kan även kopplas till Bang, Ross, 

Reio Jrs (2013) syn på att uppfylla personliga mål för att hjälpa föreningen att uppnå 

sina mål. 

 

Rekrytera och motivera 

De ovan nämna teorierna hjälper organisationerna till att rekrytera och motivera 

frivilliga till ideellt arbete, ett arbete som enligt Thunberg (2006) är oavlönat. Det 

ideella arbetet handlar om att stödja en organisation och göra en insats. Leopold (2006) 

menar på att det vanligaste sättet att rekrytera en medlem är att en befintlig medlem tar 

med sig en vän. En fråga som också blivit berört bland respondenterna i föreningarna. 

Det framstod inte som det vanligaste sättet utan vanligtvis knyter föreningarna till sig 

medlemmar i form av familjemedlemskap. Där föreningarna ser ett värde i att rekrytera 

hela familjen och förhoppningsvis få fler engagerade i föreningslivet. 

Historia, tradition och kunskap beskriver Leopold (2006) som tre incitament för att en 

förening ska fortlöpa, något som visade sig i Nybro Vikings. De har en stark 

hockeytradition i kommunen och därmed finns ett stort intresse kring föreningen. Även 

kunskap och erfarenhet som den grupp personer runt matcherna har är väldigt viktigt för 

föreningen. Likaså finns bra exempel på organisation och upplägg i Lindsdal där 

föräldragrupper slussas in i aktiviteter, exempelvis fotbollscuper. Där en ny 

föräldragrupp får arbeta med en eller två föräldragrupper som tidigare varit involverade 

i liknande aktiviteter och således har kunskapen om hur arbetet bör genomföras. Att ta 
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vara på kunskapen och utnyttja den kompetens som finns i föreningen var något som 

idrottsförening 1 och 2 såg som centrala delar i föreningsarbetet.  

 

När föreningarna skapar arbetsuppgifter som ska attrahera krävs det att de behöver ledas 

och organiseras. Att uppgifterna passar de individer som är villiga att hjälpa till. Det 

gäller att situationer skapas åt personerna. Leopold (2006) menar på att personer utan 

tidigare kunskap om situationen behöver ledas och stödjas. Den teorin stöds utifrån det 

som framkom under intervjuerna. Varje förening hade ett eget tillvägagångssätt för att 

leda och stödja kring föreningens aktiviteter. Den ideella idrottsföreningen 2 gav 

föräldragrupper ansvar över en speciell aktivitet. Föreningen förklarade syftet med 

aktiviteten och utifrån det fick gruppen genom egna initiativ ta sig an uppgiften, arbetet 

skulle löpande redovisas till ledningen så arbetet hölls inom vissa ramar. Något som 

föreningen anser har fungerat väldigt bra.  

 

Lindsdal arbetar med ett mindre fritt tillvägagångssätt för att genomföra 

föreningsaktiviteter. Styrelsen fördelar ut information till ungdomslagen om vem som 

ska göra vad och när det ska. Mer information om arbetsuppgiften ges på plats. Nybro 

Vikings förespråkade vid mindre aktiviteter enklare arbetsuppgifter för att inte göra 

processen för tröttsam, vid matcharrangemang är mycket av arbetsuppgifterna styrda 

från förbundshåll och kan inte påverkas av föreningen. Den ideella idrottsföreningen 1 

delar ut sina arbetsuppgifter och uppstår det problem sätter föreningen in en stödgrupp 

eller stödperson som hjälper till. Detta påvisar att Leopolds (2006) teori om att löpande 

arbetet varierar från organisation till organisation stämmer då våra fyra föreningar 

arbetar på olika sätt för att genomföra förenings aktivitet med hjälp av ideellt arbete. 

Mycket handlar om att varje organisation hittar det tillvägagångssätt som tilltalar 

organisationens syn på ideellt arbete och hur det ska skötas.   

 

Isomorfism 

Isomorfism och förmågan att efterlikna, härma och ta efter andra organisationer 

beskriver Bolman och Deal (2005) som ett sätt att utveckla sin organisation. Mycket 

fokus från respondenterna ligger på att se på hur andra föreningar har gjort när de varit i 

samma situation tidigare. Där föreningarna ser på resan som gjorts och på så sätt få 

idéer som de kan implementera på sin egen verksamhet. Vilket kan härledas till 
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mimetisk isomorfism, där en organisation kopierar en annan.  Föreningarna är medvetna 

av vikten att finna sin egen väg i sammanhanget. Då alla organisationer har olika 

förutsättningar (Leopold, 2006). Lindsdal arbetar inte lika mycket med att efterlikna 

andra föreningar, utan ser hellre till det svenska och småländska fotbollsförbundet 

framför allt när det handlade om föreningsarbetet.  

 

Tvingande isomorfism är när organisationerna liknar varandra på grund av yttre 

påtryckningar och krav. Detta sågs speciellt i Nybro Vikings där svenska 

ishockeyförbundet sätter krav på hur matcharrangemang ska se ut, vilket får föreningar 

inom ishockeyn att organisera likadant kring matcher (Bolman och Deal, 2005). 

 

Föreningarna är noga med att försöka utnyttja de resurser som redan finns i 

föreningarna. Det kan vara yrkesroller som personer använder dagligen, där de tar med 

sig kunskapen från det in i föreningen. Vilket tyder på att även teorin om normativ 

isomorfism används i föreningarna. Föreningens värderingar om att föräldrar förväntas 

hjälpa till eller att föräldrarna tar för givet att föreningen sköter allt går även det inom 

ramarna för normativ isomorfism.(ibid)    
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Kapitel 6 Slutsats 

I kapitlet besvaras forskningsfrågan och de slutsatser som framkommit kring ekonomi, 

ideellt arbete och värdeskapande i undersökningen av föreningarna.  Det ges även 

förslag på framtida forskning. 

Utifrån syftet med uppsatsen kommer vi fram till att ideella idrottsföreningar har 

knappa resurser och en kortsiktig ekonomisk planering prioriteras i första hand. För att 

kunna bedriva sina verksamheter har det visat sig att det ideella arbetet i föreningar är 

avgörande för föreningens existens på grund av att föreningarna finansieras genom det 

ideella arbetet.  

 

De föreningar som organiserar upp och ger något i form av värde som berör 

medlemmarnas egenintressen är de föreningar som har bäst utgångsläge. Den största 

ideella målgruppen är föräldrarna och att sammankoppla deras egenintressen med 

organisationens ses som en lösning för att främja varandras mål och intressen.   

 

6.2 Föreningsekonomi och ideellt arbete. 
Idag gör alla undersökta föreningar minst ett plus minus noll resultat, vilket innebär att 

aktiviteter, kostnader och eventuellt anställd personal blir finansierade med 

föreningarnas intäkter. Det är ett utfall av hårt jobb och stort fokus på ekonomin. 

Historiskt har de flesta av föreningarna haft problem med allt för höga kostnader kring 

organisationen och utifrån det dragit på sig skulder som en följd av det. Bland de 

intervjuade föreningarna råder det skilda meningar angående om ekonomin kan ses som 

stabil eller inte. Den kortsiktiga planeringen visade föreningarna störst intresse utav, att 

inte dra på sig fler skulder och att kunna betala sina räkningar var av största prioritet. 

Hantering av de historiskt långsiktiga ekonomiska problemen var under avbetalning 

från Lindsdals IF medan Nybro Vikings i nuläget arbetade med att inte dra på sig fler 

skulder. Vilket tyder på att den kortsiktiga planeringen prioriteras av Nybro Vikings för 

att hålla föreningens verksamhet vid liv. Utifrån prioritet av ekonomiska mål kommer 

de sportsliga målen i andra hand vilket innebär att föreningen är nöjda över nuvarande 

situation. Ideell idrottsförening 2 är den förening som i nuläget arbetar mest aktivt för 

att avancera i seriesystemet. Något som under undersökningen har framkommit är att 

föreningarna har en eller ett mindre antal betydande intäktsposter. Ofta är dessa från 



48 
 

sponsorintäkter, medlemsavgifter och försäljning från olika slag. Beroende på 

föreningsstorlek är de olika posterna av olika stor vikt. När föreningarna är beroende av 

enskilda intäktsposter leder det till en osäkerhet, då det är svårt att påverka yttre 

omständigheter som konjunkturer eller sportsliga resultat. Genom att sprida intäkterna 

över flera betydande poster är ett sätt att öka stabiliteten i föreningarna, där en nedgång 

i den ena inte får lika stor betydelse för hela verksamheten. På så sätt fördelas riskerna 

över ett större antal poster och föreningen blir inte lika känslig för förändringar.  

 

Ur ett ekonomiskt synsätt har isomorfismen i huvudsak positiva inverkningar. 

Föreningarna väljer att kopiera de delar som passar in i sin organisation.  I de fall där 

den tvingande isomorfismen blir aktuell finns det ofta en välarbetad grund med 

riktlinjer som underlättar för föreningarna, vilket ses som positivt. Alla typer av 

isomorfism berörs naturligt i form av lagar, regler och värderingar. 

 

En förutsättning för att få ekonomin att fungera är att få det ideella arbetet i 

föreningarna att fungera. I de svarande föreningarna har de olika förutsättningar för att 

kunna ha anställd personal eller inte, det beror på hur stor organisationen är, vissa 

använder det mer än andra. Används det i föreningarna är tanken att personalen ska 

strukturera upp och underlätta det ideella arbetet.  Grundförutsättningen är att allt arbete 

ska skötas med ideell arbetskraft som är oavlönad och beroende på hur bra föreningarna 

sköter detta, desto bättre förutsättningar ger de sig själva. Då den ideella arbetskraften 

sköter majoriteten av föreningens aktiviteter som inbringar intäkter exempelvis kring 

evenemang och försäljning. Utifrån vad som nyss beskrivits om ekonomi kommer det 

ideella arbetet närmare beskrivas och hur det skapar ett värde för organisationen och 

individen. 

 

6.3 Ideellt arbete och värdeskapande i större sammanhang 
Utifrån den insamlade empirin från föreningarna framkom det att mycket av den 

motivation som påverkade graden av engagemang var individuella preferenser. 

Majoriteten av de personer som arbetar ideellt är föräldrar och närstående till någon i 

och kring föreningen. Ideell idrottsförening 2 såg arbetet med att motivera till 

föreningsaktiviteter som problematiskt, då det var svårt att få personer att ställa upp på 

aktiviteter som inte var direkt kopplade till personlig motivation. Det kan därför vara av 
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vikt för föreningen att tydligöra för individen vad föreningens preferenser är också 

anpassa sig så att de överensstämmer med varandras målbild (egenintressen). Då ses 

respektive parts vinning i sammanhanget.  

 

Figur 3 visar hur sambandet mellan föräldrarna och organisationen kan vara 

sammankopplade, tanken med figuren är att bådas egenintressen ska kopplas samman, 

vilket sker i den grå zonen. I zonen når föräldrarnas och föreningens värde varandra och 

det gynnar bådas egenintressen som leder till att aktiviteter kan genomföras. Finns en 

stark koppling mellan individ och förening är det ett tecken på hur det ideella arbetet 

fungerar. Ett arbete där individens preferenser och personliga intressen framstår som 

avgörande för vilket engagemang som kommer att läggas ner.  

 

6.3.1 Synligt värdeskapande 
En förutsättning är att föreningen förmedlar någon typ av värde för de engagerade 

föräldrarna. Skapar inte organisationen ett värde för individen finns det ingen som är 

villig att avsätta den knappa tid och kraft för att göra en insats. I intervjuerna pekar 

föreningarna på att föräldrarnas egenintressen är deras barn, genom att föreningen visar 

tydlighet i vad insatsen går till och belyser vikten av att insatsen berör och påverkar 

föräldrarnas barn. Det gör utfallet mer synligt och enklare att trycka på. Det stärker 

kopplingen mellan föräldrar och organisation ytterligare som motsvaras av den grå 

zonen i figur 3. Nybro Vikings har kommit en bra bit med denna typ av arbete då de 

genomför en aktivitet där föreningen är tydlig med att visa att en del av vinsten går till 

direkt till barnet. Det blev en drivkraft för föräldrarna att medverka. 
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6.3.2 Faktiskt värdeskapande 
Utveckling av tidigare aktiviteter som fungerat mindre bra är också ett sätt att få den grå 

zonen i figur 3 att växa. Utvecklar föreningen aktiviteten efter föräldrarnas önskemål 

bidar det till att engagemanget och motivationen stiger och ger naturligt ett bättre utfall 

än tidigare. Lindsdals IF förändrade en föreningsaktivitet där föräldrarna lämnade in ett 

klagomål över att för mycket av belöningen gick till seniorverksamheten istället för till 

ungdomsverksamheten. En aktivitet som idag genererar en inkomst till personerna som 

utför aktiviteten, vilket bidrar till ett ökat egenintresse.  

Isomorfismen påverkar det ideella arbetet på flera sätt, här finns många fall på hur vissa 

arbetsuppgifter bör genomföras, exempelvis att respektive förbund har bestämt hur delar 

av match arrangemang ska genomföras. Det ses som positivt för föreningen, då de får 

en välarbetad standard om hur arbetet ska genomföras. Den normativa isomorfismen 

berörs genom att föräldrar och föreningarna har värderingar. Föräldrarna tar mycket för 

givet och att allt ska skötas av föreningarna, då de inte anser sig ha tid att engagera sig. 

Vilket får ses som negativt. Föreningarnas värderingar menar på att det är en 

självklarhet att engagera sig. Återigen handlar det om att se till varandras egenintressen 

och en sammankoppling för att gynna båda parter.       

6.5 Förslag till framtida forskning. 
Vi har valt att inrikta oss på värdeskapande och lönsamhet i uppsatsen, det har dock 

växt fram under forskningen att föreningar bör vara redo och flexibla 

organisationsmässigt för att nå sina sportsliga mål. Mål som har fått komma i andra 

hand på grund av den ekonomiska situationen. Vårt förslag till vidare forskning är att 

inrikta forskningen på hur föreningar kan anpassa och bli mer flexibla i sin organisation.  

Där de organiserar utifrån sina förutsättningar och såldes inte sätta sig i den svåra 

ekonomiska situation som framgått i vår forskning.   
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Bilagor 
Allmänt 

 Hur ser er föreningsorganisation ut? 

 Hur många medlemmar har ni i föreningen? 

 Hur många av medlemmarna är aktiva i föreningen? 

 Vad kostar det att vara medlem/årsavgift i er förening? 

 Vad har du/ni för roll i organisationen? 

 

Ekonomi: 

 Hur ser ni på lönsamheten i er föreningar?  

 Anser ni den vara stabil?  

 Finns det uttalade mål att uppnå ett visst ekonomiskt resultat över tid (kort lång 

sikt)? 

 Vilken är den största inkomstposten respektive kostnadsposten?  

o Bidrar kommunen med någon form av bidrag? 

 Hur ser det ut på tillgång respektive skuldsidan?  

 Hur ser du på samband mellan sportsliga och ekonomiska resultat? 

 Organiserar ni några cuper för att få in pengar? 

o I så fall hur genomförs dessa cuper/evenemang? med funktionärer och 

dylikt.  

 Andra evenemang för att bidra till det ekonomiska? 

o Försäljning, lotter, kläder, fester. Genomförs med ideellt arbete? 

o Riktar ni er till någon speciell målgrupp/medlemmar/familj/övriga.  

 Skillnad för dam respektive herrsidan? 

 Ungdomssidan/Seniorsidan? 

 Bidragstagare genom kommun?  

o Vilka poster/roller inom föreningen får ekonomisk ersättning?  

 Är det någon post i föreningen som är tillsatt och får ekonomisk ersättning?  

 

 

 

 



54 
 

Motivation 

 Hur fungerar det ideella arbetet i er förening? Medlemmar, föräldrar osv. 

 Hur upplever ni det ideella arbetet i er organisation? Bra, mindre bra? Något att 

förbättra? Hur önskar ni att det var? 

 Hur upplever ni medlemmarnas engagemang i er förening? 

 Hur ser ni i föreningen på att motivera och engagera individen till ideellt arbete? 

o Sociala biten att känna tillhörighet i en grupp. 

o Använder sig föreningen av något “program” för att attrahera ideellt 

arbete?  

 Hur stor del av arbetskraften i er förening är arbetar på ideell basis? 

 Vad gör föreningen för att behålla “arbetskraften”?  

 Hur upplever ni rekryterandet av personer som vill engagera sig?  

o Lätt/svårt varför?  

 Hur ser ni på möjligheterna att ge någon icke-monetär ersättning? 

o Hur arbetar ni med det? 

o Har du någon erfarenhet om att det förekommer? 

 Får medlemmarna vara med och påverka utformningen av det ideella arbetet? 

 Är det samma personer som arbetar ideellt hos er år efter år? Eller upplever ni 

det som varierat?  

 Förväntas föräldrar i föreningen att de måste ställa upp på något? 

o Hur uttrycks förväntningarna?  

 Hur ser ni på möjligheterna att skapa mervärde för individerna?  

o Gemenskap, tillhörighet etc…  

 Hur får den ideella arbetskraften sina arbetsuppgifter? 

o Lista på precis vad de ska göra. 

o Målstyrning – klart innan deadline, fira tyglar, hårt, mjuk.  

 Vilka möjligheter finns det för medlemmarna genom engagemang/prestation att 

få en mer betydande roll i föreningen?  

 Påverkas ni av hur andra föreningar arbetar? Om, ja. Försöker ni på något sätt 

efterlikna?  Om, nej varför inte? 
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