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Sammanfattning 
Rapporten är ett resultat av en studie för en kandidatuppsats vid Linköpings Universitet, 

vårterminen 2010. 68 poäng – så mycket skiljde resultattabellen mellan första och sista plats 

säsongen 09/10 i damhockeyn högsta serie. I denna rapport kommer damlagens organisationer 

att studeras närmare för att se om dessa på något sätt kan förklara det ojämna resultatet. 

 

Titel   

 

Riksserien – Damhockeyns högsta serie 

En studie av damlagens organisationer 

 

Bakgrund och 

problem 

 

Svensk damhockey har de senaste åren genomgått stora förändringar 

och omorganiseringar vilket resulterade i en elitserie för damer – 

Riksserien. Trots de senaste årens förändringar råder det alltjämt 

stora skillnader mellan de åtta främsta damlagen och säsongen 09/10 

skiljde 68 mellan serievinnaren och serieförloraren. 

 

Syfte:  

 

Rapporten ämnar beskriva och analysera vilka skillnader som kan 

urskiljas i de åtta Riksserielagens organisationer, styrning och 

föreningsstöd och om detta kan förklara de skillnader som finns i 

resultattabellen 09/10.  

 

Avgränsningar Studien har fokuserat på de åtta damlag som säsongen 09/10 spelade 

i Riksserien. Vidare är studien inriktad på att studera 

damorganisationernas sammansättning, styrning samt vilket 

föreningsstöd de upplever. 

 

Metod Studiens empiri grundar sig på åtta kvalitativa intervjuer som 

genomförts med olika rollinnehavare från lagen. Det empiriska 

materialet i sin tur har sedan analyserats utifrån existerande teorier 

inom det studerande området sportorganisationer 

Slutsatser I studien har flera skillnader mellan lagens kunnat skönjas inom de tre 

huvudområdena. Den främsta slutsatsen som dras är att det finns en 

stark koppling mellan det upplevda föreningsstödet och lagens 

resultat. Vidare kan vi bland annat konstatera att det råder skillnader 

i antalet personer lagen har att tillgå i sina verksamheter samt att 

hälften av lagen inte anser sig ha tillräckligt med personer för att 

kunna bedriva en elitsatsning i dagläget. Slutligen drar vi slutsatsen 

att damorganisationernas formulerade mål sig inte har någon stor 

inverkan på resultatet. I stället uppnås resultat med en genomarbetad 

strategi då strategin på ett verkningsfullt sätt fördelar de resurser 

som finns tillgängliga så att arbetet inom damorganisationen 

fortskrider så effektivt som möjligt .  
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Abstract 
This report is a result of a bachelor thesis carried out at Linköping University, spring term 2010. 

68 points – that was the score difference between the first and last place in the chart 09/10 in 

the highest ranked ladies’ hockey league. In this thesis we therefore aim to study the team’s 

organisations and to see if there prevail any differences among them that might explain the 

unequal result.  

 

Title  

 

Riksserien – The highest ranked ladies’ hockey league 

A study of the teams’ organisations  

 

Background and 

research 

problem 

 

Swedish ladies hockey has gone through major changes and 

reorganizations over the last couple of years which resulted in a 

highest ranked ladies hockey league called Riksserien. Despite the 

major changes that have occurred big differences still prevail among 

the teams and the season 09/10 there was a 68 point difference 

between the first and last team in the league. 

 

Purpose 

 

This thesis aims to describe and analyze how the organisation, 

management and organizational support that prevail differ among the 

teams and if these differences can explain the unequal chart 09/10. 

 

Delimitations This study focuses on the eight teams participating in Riksserien 

during the season 09/10. Furthermore the study is aimed to study the 

organizations’ composition, management and perceived 

organizational support.  

 

Method The empirical data is based on eight qualitative interviews with 

leaders from the organisations. The empirical data was then analyzed 

through existing theories from the studied area, sport organisations.  

 

Conclusions The study was able to discern several differences among the teams 

within the three major studied areas. The main conclusion drawn is 

that there is a strong link between the perceived organisational support 

and the team’s performance. Furthermore we establish that 

differences prevail in the number of people that are available in the 

organisations and that half of the teams feel that they have not got 

enough people to pursue an elite commitment. Finally, we conclude 

that ladies´ organisations formulated goals have no significant impact 

on the result. Instead, the achieved results come from an elaborated 

strategy that allocates the resources available so that the work of 

organisations progresses as efficiently as possible 
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Definitioner  

 

Damorganisation Syftar till den del av föreningen som har studerats 

Damverksamhet Syftar till den del av föreningen som har studerats 

Damlag Syftar till den del av föreningen som har studerats. 

Förening Syftar till den organisation till vilken damverksamheten hör till 

Aktiva De personer som har en rollbenämning i damorganisationen 

Frivilliga Utomstående personer som hjälper till vid behov i 

matchsammanhang och andra sammanhang. Ytterligare 

benämning på funktionärer 

Flicklag Ytterligare lag av tjejer som är en del utav de organisationer som 

studerats. Ingen ålderskategorisering är möjlig på grund av stor 

åldersvariation.  

En femma (flera femmor) Definition av de fem spelare som är på isen under samma tid. 

Spela på fyra femmor Att ett lag under en match spelar på fyra grupper av fem 

personer vardera 

Licensierade damspelare Kvinnlig spelare med hockeylicens. 
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1 INLEDNING 

I det här inledande kapitlet diskuteras och presenteras problemet och dess bakgrund. Det 

kommer följas av en problemformulering med tillhörande underfrågor och syftet med 

studien. Slutligen presenteras rapportens avgränsningar , målgrupp och rapportens 

disposition. 

1.1 Bakgrund 

Såhär skriver Emil Karlsson på Aftonbladet efter årets OS i Vancouver där svenska damkronorna 

placerade sig på en fjärdeplats: 

”Det är en ocean mellan de bästa och sämsta länderna i damishockey”.  

(Karlsson, 16 februari 2010) 

I kvalet till OS krossade Slovakiens damer Bulgarien med 82–0, vilket var ett nytt rekord för en 

internationell tävlingsmatch i damishockey. Trots detta var Slovakien i Vancouver ändå 

chanslösa, där de besegrades med 18 mål mot 0 av USA:s damer. Det sägs att Kanada och USA 

spelar ishockey på en annan planet, följt av Sverige och Finland och sedan resterande länder. 

Det räcker att endast se på spelarbasen för att förstå resultatet. I Kanada spelar 80 000 tjejer 

ishockey medan Slovakien har 200 tjejer som utövar sporten. För Sveriges del innebar det 

senaste OS med en fjärdeplats ett kliv bakåt, då man 2002 tog OS-brons i Salt Lake City och 

sedan det sensationella OS-silvret i Turin 2006 (Karlsson, 2010). 

I samband med resultaten från senaste OS där storsegrarna avlöste varandra, väcktes frågan 

kring huruvida damhockeyn borde behållas i OS-sammanhang eller inte. Många medier, 

däribland svenska, ansåg damhockeyn vara så ojämn att den borde kastas ut ur OS. Dock ställde 

sig många kritiska till detta då damhockey är en väldigt ung sport som befinner sig under 

uppbyggnad. Internationella ishockeyförbundets ordförande Rene Fasel menar att även 

herrhockeyn var ojämn i tidernas begynnelse. ”Jag minns 1930-talet när Schweiz fick stryk av 

Kanada med 20–0. I Turin-OS vann Schweiz över Kanada med 2–0. Det tog nära 70 år för att 

komma till samma nivå och damhockeyn växer snabbt för tillfället” (Karlsson, 16 februari 2010). 

Emellertid garanterar Fasel nu att det blir damhockey även i OS i Sotji 2014 (Karlsson, 2010).   

Trots att senaste OS-placeringen innebar ett kliv bakåt för damkronorna har den svenska 

damhockeyn tagit ett rejält kliv framåt de senaste åren. År 2007 beslutades det att efter 

årsskiftet skulle de åtta bästa lagen damhockeylagen samlas i en elitserie för damer som skulle 

få namnet Riksserien. Svensk damhockey gick då från att vara uppdelade i tre serier, division I 

norra, södra och mellersta till en högsta serie, där de två bästa lagen från norra och södra serien 

samt de fyra bästa lagen från mellersta serien avancerade sig vidare till Riksserien. (Fransson, 

2007) 

Behovet och önskan om en Riksserie för damer hade vid denna tidpunkt funnits länge. 

Framförallt ansåg spelarna och den svenska landslagsledningen att tuffare motstånd krävdes på 
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hemmaplan för att man på allvar skulle kunna konkurrera med de två toppnationerna Kanada 

och USA. Vidare ansåg man även att kvaliteten på lagen emellan hade varierat alltför mycket då 

många matcher slutade med storsegrar för de mer etablerade lagen. Problemen som funnits 

innan och som fördröjt införandet av en Riksserie var dels hur man skulle utforma en sådan 

serie samt om det var praktiskt genomförbart. Lars G Karlsson, Tävlingschef på Svenska 

Hockeyförbundet, som varit en av de största pådrivarna till en elitserie för damer, utvecklade 

detta:  

”Verksamheten runt omkring måste fungera om man ska göra en sådan här förändring. Det 

måste finnas tillräckligt med funktionärer, en god organisation, en fungerande ekonomi och 

så vidare” (Bengtsson, 4 april 2009). 

När damernas Riksserie avslutade sin första hela säsong 2009 sa man att Riksserien haft en 

enorm positiv effekt för damhockeyn. Peter Elander, damernas förbundskapten, menade att 

”matcherna var jämnare i år än förra året och att den taktiska utvecklingen är markant”. 

(Bengtsson, 4 april 2009). Även fast publiktillströmningen var fortsatt låg för dammatcherna (99 

personer i snitt per match) har serien blivit en viktig sporre för unga damspelare med 

ambitioner (Bengtsson, 2009). 

Utvecklingen av damhockeyn märks även på spelarbasen som har ökat stadigt de senaste två 

decennierna. Säsongen 1989-1990 var 425 damutövare aktiva inom damhockeyn och säsongen 

2008-2009 fanns det 3647 damhockeyspelare som var licensierade att spela i Sverige. Medan 

antalet manliga spelare har minskat under 2000-talet har damhockey mer än fördubblat sin bas 

av licensierade spelare. Av de totalt 65 881 licensierade svenska hockeyspelare säsongen 2008-

2009 utgjorde antalet licensierade damspelare endast cirka 5,5 %. (Fransson, 2007) 

Idag består damernas Riksserie av totalt åtta lag där lagen möter varandra fyra gånger var, två 

hemmamatcher och två bortamatcher, vilket sammanlagt utgör 28 grundseriematcher för 

Riksserien. De åtta lagen bestod säsongen 2009-2010 av:  

 Segeltorps IF 

 Brynäs IF 

 Linköpings HC 

 MODO Hockey 

 AIK 

 Leksand IF 

 Hanhals IF 
 VIK Västerås HK Ungdom 

Riksseriens segrare säsongen 2009-2010 blev Segeltorps IF som slutade på 71 poäng med endast 

tre förlorade matcher. Förlorande lag blev Vik Västerås HK Ungdom, vilka tog steget upp i 

Riksserien denna säsong, som slutade på endast tre poäng. (Swehockey, 2010)  

1.2 Problemdiskussion 

Svensk damhockey har de senaste åren genomgått stora förändringar och omorganiseringar 

vilket framförallt har fått ansenliga effekter på basen av licensierade damhockeyspelare. Sedan 
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1990 fram till 2009 har svensk hockey sett en ökning motsvarande cirka 850 % av antalet 

licensierade damutövare. Dessa tendenser visar tydligt att damhockeyn är en sport som 

befinner sig i en positiv utvecklingsprocess med en stark tillväxt i antalet utövare av idrotten. 

Beslutet av att införa Riksserien 2007 var ett ytterligare steg i att utveckla svensk damhockeyn 

och på så sätt uppmuntra unga tjejer med höga hockeyambitioner. (Fransson, 2007) 

Förutom att samla de bästa damlagen inom svensk hockey var förhoppningen med införandet 

av damernas Riksserie att omorganiseringen skulle bidra till en jämnare kvalitet lagen emellan 

där storsegrarna för de etablerade lagen skulle minska. Detta skulle i sin öka motståndet och 

konkurrensen inom svensk hockey. På så sätt hoppades man bättre kunna konkurrera med 

toppnationerna USA och Kanada, vars damhockey låg och fortfarande ligger på en helt annan 

nivå än den i Sverige. (Fransson, 2007) 

Trots de senaste årens stora förändringar inom svensk damhockey råder det alltjämt stora 

skillnader mellan de åtta topplagen i Riksserien. Årets serie slutade med Segeltorps IF som 

ohotade vinnare med 71 poäng och endast tre förlorade matcher. Riksserien består som sagt av 

Sveriges främsta damhockeylag idag. Likväl var poängskillnaden 68 poäng mellan seriesegraren 

och serieförloraren, vilket visar på de rådande variationerna som finns inom svensk damhockey 

idag. (Swehockey, 2010)  

För att kunna mäta sig med konkurrenterna och konkurrera på lika nivå på spelplanen krävs det 

idag att lagen har resurser. Det är lätt för lag med små resurser att hamna i en ond spiral, där 

sämre resultat leder till mindre resurser vilket i sin tur leder till att damlaget har mindre medel 

och möjligheter att utvecklas och så vidare (Sandahl & Sjöblom, 2004). Av egen erfarenhet vet vi 

att stor del av damidrotten, däribland svensk damhockey, bygger på och är beroende av en 

fungerande ideell verksamhet för att verksamheten ska kunna bedrivas. Hellspong menar att en 

förening bestående av enbart ideellt arbetande individer får allt svårare att hävda sig på 

toppnivå, där amatörsporten slås ut till förmån för hårdare satsande aktiva och ekonomiskt 

välordnade förbund (Hellspong, 2008).   

Vidare för att vara konkurrenskraftig på isen krävs det att damlaget även är konkurrenskraftigt 

vid sidan av isen. Precis som tränarkvalitet och skickliga spelare är även rätt slags styrning och 

administration vitala delar för ett lags prestation. Att undvika fördelarna av en god styrning kan 

innebära flertaliga potentiella faror för en idrottsorganisation såsom brist på strategisk 

långsiktlig planering och tydliga målsättningar (Watt, 2006).  

Lägg där till att det som de flesta damlagen i Riksserien har gemensamt är att en förutsättning 

för att verksamheten ska kunna bedrivas är att man förmår att locka och ta fram nya spelare. 

Lagens tillvägagångssätt för att säkerställa spelarbehovet påverkar i sin tur damorganisationens 

resursbehov och sammansättning. Har damlagen dåliga möjligheter att internt försörja 

spelarbasen kräver detta istället att damlaget disponerar andra resurser genom vilka man kan 

attrahera nya spelare. Detta i sig kräver en helt annan styrning än i det fall man till största delen 

ämnar försörja spelarbehovet internt.  
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Efter en genomgång av det material som finns tillgänglig och som är av intresse för den här 

rapporten kan man konstatera att svensk damhockey genomgått många förändringar. Bland 

annat har man försökt att eliminera de stora variationerna som tidigare förelåg genom att samla 

de åtta bästa damlagen i en toppserie. Nu har Riksserien endast funnits i tre säsonger och är i 

sig väldigt ung. Dock uppfattar vi att variationerna mellan damlagens prestationer ändå är så 

pass stora att vi finner ett intresse att undersöka hur damlagens organisationer skiljer sig åt om 

dessa skillnader kan förklara det ojämna resultatet.  

1.3 Problemformulering 

Problemdiskussionen som fördes ovan mynnar ut i nedanstående problemformulering. 

Hur skiljer sig organisationen, styrningen och föreningsstödet åt 

mellan damlagen i Riksserien? Kan och i så fall hur, dessa tre 

skillnader förklara den ojämna resultattabellen 09/10?   

1.3.1 Underfrågor 

De nedanstående underfrågorna är utformade för att besvara och avgränsa 

problemformuleringen. De är formulerade för att hjälpa till med analysen av de olika 

Riksserielagen.  

 Hur ser organisationssammansättningen ut? 

 Hur ser styrningen ut d v s, har damlagen en formulerad målsättning och finns det 

en utarbetad strategi för att nå denna, samt hur sker uppföljning av 

verksamheten?   

 Hur ser föreningsstödet ut och hur upplevs det från damlagets sida? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna rapport är att beskriva och analysera vilka skillnader som kan urskiljas i de 

åtta Riksserielagens organisationer, styrning och föreningsstöd och om dessa kan förklara de 

skillnader som finns i resultattabellen 09/10.  

1.5 Avgränsningar 

För att avgränsa omfånget på undersökningen fokuseras arbetet till enbart de åtta 

organisationerna som befinner sig i Riksserien 09/10. Organisationen i föreningarna som 

damlagen tillhör är mer omfattande än vad vi valt att undersöka, fokus läggs istället på 

damorganisationen i vardera föreningen. Vi är medvetna om att det finns flera faktorer som 

spelar in på prestationen och därmed resultatet exempelvis spelarnas skicklighet, tränarens 

kompetens, geografiska läget et cetera, dock har vi valt att inte studera dessa. För att ge en så 

övergripande och bra bild som möjligt av de områden vi valt att studera är utgångspunkten 

nedanstående faktorer. I figuren presenteras närmare det vi ämnar behandla inom respektive 

underfråga. 
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Figur 1-1 - Specificering av underfrågor 

1.6 Målgrupp 

Studien som har genomförts är specifikt inriktad på damhockeyn i Sverige. Då studien är svår att 

överföra till andra sammanhang gör att målgruppen för arbetet främst är personer som har ett 

intresse i damhockey.   

1.7 Disposition 

I inledningskapitlet presenteras bakgrundsfakta samt en problemdiskussion som mynnar ut i 

problemformuleringen, vilket studien ämnar ge svar på. Här presenteras även studiens 

avgränsningar och målgrupp. För att sedan läsaren ska få en bild av hur studien genomförts 

presenterar vi våra metodval och tillvägagångssätt i metodavsnittet. I teoretiska referensramen 

redogör vi för relevanta begrepp och teorier som senare kommer användas i analysen.  

I empirikapitlet redovisar vi utfallet av de åtta genomförda intervjuerna och hur 

damorganisationerna ser på sin verksamhet. I analysen ställer vi empiriska data mot varandra 

för att på så sätt visa på de skillnader som finns mellan damorganisationerna. Vidare ställdes 

även det empiriska materialet mot teorin. Utifrån detta analyseras och diskuteras om och i så 

fall hur skillnaderna kan förklara den ojämna resultatfördelningen mellan damlagen. I sista 

avsnittet för vi en avslutande diskussion om de slutsatser som framkommit under studiens gång 

samt med grund i problemformuleringen samt återkopplar till studiens syfte i rapportens 

inledning. Som bilaga medföljer de intervjufrågor som varit till stöd under de genomförda 

intervjuerna. Se figuren nedan för sammanfattning av rapportens disposition. 

  

•Antalet personer inom organisationerna

•Hur arbetsfördelningen ser ut
•Förekomsten av släktrelationer

Organisationens 
sammansättning

•Vision och mål

•Strategi

•Uppföljning
Styrningen

•Hur föreningens stöd ser ut

•Hur det upplevs av damorganisationen
Föreningsstödet

Inledning Metod Referensram Empiri Analys

Slutsatser Bilaga

Figur 1-2 - Rapportens disposition 
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2 METOD 

I metodavsnittet kommer vi presentera hur vi arbetade fram studien. I avsnittet kommer 

det även för läsaren förklaras och motiveras varför den utsedda metoden valts. Tanken är 

att ge en detaljerad bild av det praktiska tillvägagångssättet både vad gäller de genomförda 

intervjuerna och insamling av sekundärdata. 

2.1 Val av undersökningsmetod  

En studie kan genomföras på två olika sätt nämligen genom en kvalitativ eller en kvantitativ 

metod. Den kvantitativa metoden är att föredra då större datamängder av siffror eller mått ska 

ligga till grunden för rapporten. Däremot när syftet med rapporten är att undersöka icke-mätbar 

information är den kvalitativa metoden att föredra eller när fokus ligger på att förstå 

företeelser, egenskaper eller innebörder som ännu inte är kända. Information införskaffas med 

fördel av intervjuer där flexibilitet innebär att frågor kan ändras eller läggas till under 

undersökningen gång samtidigt som svarsalternativen inte är givna i förväg. (Backman, 1998) 

Eftersom studien ska beskriva, analysera och jämföra olika damorganisationer anser vi att en 

kvalitativ undersökningsmetod är den mest lämpliga. Detta då vi vill skapa en bild av hur det ser 

ut i de olika damorganisationerna och försöka urskilja skillnader i områden som är av i icke-

kvantifierbar karaktär.  

2.2 Arbetsmetod 

Den valda arbetsmetoden för genomförandet av rapporten gick ut på att först skaffa en 

överblick av vilken teori som finns tillgänglig inom det studerade området. Det gjordes med 

motiv att inte förbise eventuella områden inom teorin som kunde vara nödvändiga att ha i 

åtanke vid utformningen av intervjufrågorna. I nästa steg samlades de empiriska data in med 

hjälp av intervjuer som behövdes för att realisera undersökningen, utgångspunkten fanns då i 

de intervjufrågor som tidigare fastställts. Utifrån de empiriska data som hade genererats av 

insamlingen formades den teori som kunde appliceras och som var relevant för det empiriska 

innehållet.  

Metoden valdes på grunder att den teori som till slut valdes skulle vara så anpassad som möjligt 

till den empiriska ramen. Studieområdet i undersökningen är relativt fokuserad på en viss typ av 

organisation varpå en generell organisationsteori kunde visa sig vara irrelevant och opassande i 

det avseendet. Teorin som i det första skedet valts med utgångspunkt i studiens syfte 

exkluderades till viss del ur rapporten för att denna endast skulle innefatta relevanta teorier.  

Exkluderingen av teorierna gjordes med bakgrund av vad som framkommit ur den empiriska 

datainsamlingen. Genom att inledningsvis undersöka vilken typ av teori som fanns inom 

området, gjorde att vissa delar av den tilltänkta teorin kunde förkastas då svaren på 

intervjufrågorna inte var applicerbar de ursprungliga teoriavsnitten.  
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2.3 Urval 

Nedan beskriver vi tillvägagångssättet samt motiverar de urval vi gjort av damorganisationer 

som var aktuella för våra intervjuer. Vidare presenterar vi även de olika respondenterna från 

damorganisationerna. 

2.3.1 Urval av organisationer 

Valet av tilltänkta empiriska källor förenklades avsevärt då det finns ett tydligt fokus och 

inriktning med undersökningen, som omfattar de damlag som befann sig i Riksserien säsongen 

2009/2010. Därmed föll det sig naturligt att välja de åtta damlagens organisationer som spelade 

i den serien under den gångna säsongen. Ett begränsat urval medförde ett starkt beroende av 

att dessa lag bidrog med kunskap om deras damorganisation. Detta i sin tur kunde inverka på 

att undersökningen inte blev lika omfattande som var tänkt från början. Problemet visade sig 

inte vara betydande för undersökningen då alla lag ställde upp.   

2.3.2 Urval av respondenter 

Då studiens syfte är att beskriva hur damorganisationerna skiljer sig åt i Riksserien där fokus 

ligger på hur damlagens organisationssammansättning, styrning ser ut samt hur 

damverksamheten upplever stödet från föreningen, var det viktigt att intervjua en person i 

damlaget som har en god insyn på dessa nivåer. Därmed riktade vi i första läget in oss på att 

kontakta de personer som antingen hade en huvudtränarroll alternativt lagledarroll i damlaget. I 

utgångsläget skickades en intervjuförfrågan ut via mail till en person i vardera damlagen. Då 

svarsfrekvensen var låg skickades ett andra mail ut till andra personer inom 

damorganisationerna för att på så sätt öka chanserna för svar och deltagande. Utfallet blev att 

svarsfrekvensen ökade och till sist fick vi positivt svar från alla damlagen. Vi överlät det till 

damlagen att själva avgöra vem eller vilka inom damverksamheten då vi ansåg att de var mest 

insatta för att bestämma vem som var mest lämpad att intervju. När dessa svarat att de var 

villiga att delta i en intervju bokades de in enligt de tidspreferenser som intervjupersonerna 

kom med.  

På grund av att damlagen själva fick avgöra vem som skulle och vem som var mest lämpad att 

delta i intervjun gjorde att intervjupersonernas roll inom damorganisationerna skiftade. De 

roller som intervjupersonerna hade inom damorganisationerna varierade mellan sportchef, 

lagledare, onlineansvarig, materialförvaltare och huvudtränare.  

Inledningsvis fann vi inte att intervjupersonens roll hade särskilt stor betydelse då vi ansåg att 

damorganisationerna var så pass små att de flesta inom denna skulle ha en god inblick. Dock 

fann vi vid några intervjuer att inblicken var något begränsad varvid vi valde att komplettera 

med några frågor i mail i efterhand i de fall svaren var otillräckliga. Vidare intervjuades endast 

en person från varje damorganisation vilket kan ha medfört att personliga åsikter kan ha spelat 

in i svaren.  

2.4 Insamling av primärdata 

Enligt Bryman och Bell (2005) är primärdata ny data som samlas in för ett specifikt syfte. För vår 

studie består dessa data av empiri som har ett specifikt syfte då den samlas för att svara på vår 
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problemformulering. Eftersom det i tidigt skede av studien kunde konstateras att det inte fanns 

tillräckligt med sekundärdata för att realisera studien, blev användandet av primära källor viktigt 

för dess genomförande. Primärdatan i denna studie är inhämtad i form av intervjuer.  

2.4.1 Planering och intervjuteknik 

En viktig del som Svensson och Starrin (1996) pekar på innan en intervju ska genomföras är att 

förkunskaper inom ämnet bör inskaffas. Enligt dem måste detta göras för att forskaren ska veta 

vad som är känt och inte känt för att kunna identifiera nya egenskaper inom ämnet. Därför lades 

tid ner på att ta reda på vilken teori som finns inom det studerade området för att på så sätt 

inte förbise eventuella områden som ansågs nödvändiga för studien.  

Metoden för datainsamlingen består främst av intervjuer med personer som är väl insatta i de 

studerade damorganisationerna. Syftet var att få en god inblick i hur organisationerna är 

uppbyggda och hur arbetet bedrivs inom dessa och således var det väsentligt att få 

informationen från personer med god kunskap om verksamheten som bedrivs. Den kvalitativa 

intervjutekniken valdes då främst för att målet med intervjuerna är att få detaljerade svar och 

att intervjun kan styras efter vad som uppkommer under intervjutillfället.              

För vår studie blev den valda intervjutekniken den så kallade semistrukturerade intervjun då 

intresse fanns att styra intervjupersonen in på de områden som valts att studera. Enligt Bryman 

och Bell (2007) styrs en semistrukturerad intervju av frågor inom specifika områden som en typ 

av riktlinje och att följdfrågor kan uppkomma efter vad intervjupersonen svarar. Det fanns ett 

tydligt ändamål med intervjun och därför ansågs den valda intervjutekniken vara mest lämpad. 

Målet var att få intervjupersonen att prata fritt med endast liten inverkan av intervjuaren. 

Samtidigt var en flexibilitet i intervjun viktigt då frågor rörande andra delar av 

damorganisationen som inte täcks av de förbestämda frågorna kunde vara en intressant faktor 

för rapporten. De utarbetade och förutbestämda frågorna var utformade efter den önskade 

informationen som ansågs vara nödvändig för fullföljandet av den tänkta analysen.  Frågorna 

följde även den problemformulering som uppkom som ett resultat av den förda 

problemdiskussionen. Stängda frågor under intervjun undveks (se bilaga för intervjufrågorna) 

för att få sådana utförliga svar som möjligt. Intervjufrågorna var utformade efter den teori som 

finns tillgänglig inom det specifika området.  

2.4.2 Genomförande 

Efter att ha planerat och utarbetat intervjufrågorna genomfördes de åtta intervjuerna under en 

veckas tid, där sju intervjuer utfördes via telefon och en vid ett utsatt möte. På grund av 

avstånden till damlagen kunde inte intervjuerna ske på plats och detta utgjorde en av studiens 

begränsningar.  Endast intervjun med Linköpings HC kunde således genomföras på plats. 

Intervjuerna tog olika lång tid och de varierade mellan 30 och 45 minuter och spelades in för att 

kunna lyssna på dessa igen om vi som intervjuare missat något som sagts under intervjun. 

Respondenterna bestod även av endast en person från respektive damlag. Intervjuerna 

sammanställde därefter skriftligt och skickades sedan till respondenterna för godkännande. På 

så vis undveks eventuella missförstånd och felaktigheter i undersökningen. I de fall frågor 
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behövde kompletteras skickades frågor ut tillsammans med intervjusammanställningen vilka 

damorganisationerna sedan godkände.  

Svagheten med de genomförda datainsamligsmetodena med telefonintervjuer kan enligt 

Bryman och Bell (2007) är att man mister möjligheten till att läsa av intervjupersonens 

kroppsliga uttryck. Man kan även ifrågasätta om endast en intervju med en person inom 

damorganisationen ger en objektiv inblick i verksamheten och om denna har tillräckligt med 

kunskap om verksamheten för att besvara de frågor som är av intresse.  

2.5 Insamling av sekundärdata 

Bryman och Bell (2005) beskriver sekundärdata som tidigare bedriven forskning och menar att 

de data är bra för forskningen, men att den inte specifikt tagits fram för det särskilda syftet som 

den kan användas till. Detta betyder dock inte att man inte kan använda den och applicera den 

på studien. 

2.5.1 Planering 

För att samla in nödvändig sekundärdata till studien användes de formulerade problemfrågorna 

samt studiens syfte. För att få hjälp med att hitta bra källor kontaktades och bokades en 

bibliotekarie vid Linköpings Universitetsbibliotek. 

2.5.2 Genomförande 

Sekundärdata som använts i denna studie har använts till att beskriva teorier samt för att ta del 

av en del historisk information till bland annat problembakgrunden. Insamlingen av 

sekundärdata har skett främst genom sökning i bibliotekskatalogen, Linköpings Stadsbibliotek, 

de svenska universitets- och forskningsbibliotekens söktjänst Libris. Äldre och snarlika uppsatser 

har använts för att hitta tänkbara lämpliga referenser. Sökord som främst användes för att söka 

i databaserna är, sports management, sport organisations, sports financial management et 

cetera.  

För empirisk sekundärdata användes även damlagens hemsidor till viss del för att få generell 

information kring damlaget och ibland även för att komplettera något frågetecken som 

eventuellt uppkommit från intervjuerna. 

2.6 Generaliserbarhet 

Enligt Bryman och Bell (2007), kan generaliserbarhet likställas med extern validitet och säger till 

vilken grad slutsatsen kan generaliseras och överföras till andra sammanhang. 

Studien som har genomförts är inriktad på ett specifikt område och vi anser att 

damorganisationerna i Riksserien är så pass speciella att generalisering till andra sammanhang 

kan vara svårt. Därtill kan sägas, att på grund av att vi har valt att studera sportorganisationer 

och att vi kan se att de olika sporterna i Sverige så pass olikt utvecklade vad det gäller de 

studerade områdena, att en generalisering inte kan genomföras. Damhockeyns högsta division, 

Riksserien, är så pass ung och befinner sig i en utvecklingsfas och därför kommer 
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damorganisationerna att förändras under de kommande åren och därmed inte kan likställas 

med till exempel damfotbollen eller herrhockey som är mer utvecklade.    

2.7 Studiens trovärdighet 

Utifrån det presenterade tillvägagångssättet I metodavsnittet är det upp till läsaren att bedöma 

studiens trovärdighet. För att studien ska vara relevant och meningsfull för läsarna gäller det att 

den är tillförlitlig och trovärdig. 

2.7.1 Validitet 

Enligt Bryman och Bell (2005) handlar validitet om hur väl syftet med rapporten 

överrensstämmer med det som verkligen undersöks.  

För att styrka validiteten av undersökningen och att fokus överrensstämmer med 

problemformuleringen har intervjufrågorna utformats efter denna. Utvalda personer till 

intervjuerna valdes med utgångspunkt av det som undersökningen har för avsikt att studera. 

Innan intervjuerna påbörjades gjordes även en granskning av den tillgängliga teorin inom det 

studerade området för att verifiera att de data som uppnås vid intervjuerna kan hänföras till 

denna. Nästa steg var att utforma den teoretiska ramen som i detta fall formades efter de 

empiriska data som hade genererats från intervjuprocessen.  

Problemet som vi insåg var att intervjupersonerna möjligtvis kunde ställa sig negativa inför att 

ge utförlig information om sin damorganisation som de inte ville att övriga damlag skulle ta del 

utav. Således erbjöds anonymitet för att respondenterna på så sätt skulle känna sig villiga att ge 

mer utförlig information på de frågor som ansågs vara av mer känslig karaktär. Detta visade sig 

vara nödvändigt i frågor rörande de ekonomiska resurserna samt ersättningen som utgår till 

spelare och tränare. Avsikten med detta var att respondenterna skulle ge den korrekta 

informationen om deras damorganisation och inte på något sätt skönmåla eller undervärdera 

denna. Vi ansåg anonymiteten vara möjligt då varken problemformuleringen eller syftet kräver 

att de olika föreningarna nämns vid namn. Viktigt att poängtera är att syftet med studien inte är 

att komma fram till någon slags bästa praxis för hur en damverksamhet bör vara organiserad 

utan att det snarare handlar om att kartlägga eventuella skillnader damlagen emellan och om 

dessa skillnader kan förklara den ojämna tabellen. 

Intervjuerna med de åtta damlagen genomfördes även enskilt vilket gjort att damlagen inte 

kunnat påverka varandras svar. Intervjuerna har även skickats till respektive lag för granskning 

för att på så sätt undvika eventuella missförstånd. Studien har även blivit granskad av 

handledare och andra studenter som gett återkoppling kontinuerligt under studiens gång för att 

få feedback på att det verkligen är syftet med rapporten som undersöks.  

2.7.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten är ett mått på graden av tillförligheten i den studie som genomförs, och handlar 

om i vilken omfattning som studiens resultat kan upprepas. För en utomstående betraktare 

gäller det därför att studien genomförs systematiskt, välgrundat och noggrant. Reliabiliteten 
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mäter till skillnad från validiteten tillförlitligheten i den information som samlats in. (Patel & 

Davidsson, 2003) 

Som nämnts tidigare har denna studie haft en kvalitativ forskningsmetod som strävar efter att 

beskriva och förstå området utifrån Riksserielagens uppfattning om verkligheten. Studiens 

reliabilitet kan styrkas tack vare det valda tillvägagångssättet med datainsamlingen. Data 

insamlades med hjälp av personer som var väl insatta och arbetar inom de studerade 

damorganisationerna. Informationen hämtas direkt från källan utan inverkan av andra 

betraktares ögon. På detta sätt kunde utomstående värderingar uteslutas och därmed inte 

påverka tillförlitligheten i datan. Intervjuerna bandades för att vi skulle kunna gå tillbaka och 

lyssna om vi misstänkte att vi missat eller uppfattat något fel. Den information som intervjuerna 

genererade skickades till de personer som intervjuades för respondentvalidering för att försäkra 

oss om att det som vi uppfattade var det som intervjupersonerna menade. Det gjorde vi med 

grund att informationen om damorganisationerna skulle vara så tillförlitlig som möjligt.    

Dock kan intervjuresultatet ha påverkats av respondentens omgivning och tillstånd vid 

intervjutillfället. Intervjuerna har skett vid olika tillfällen på dagarna, vilket kan ha påverkat 

svaren från tillfälle till tillfälle. Problem kan även uppstått om intervjupersonen förskönat eller 

nedsatt verkligheten, vilket kan vara svårt att undkomma. Vidare har inte alla intervjuer kunnat 

genomföras med båda oss medverkande, vilket skulle kunna påverka att det intervjuunderlag 

som tagits fram och utarbetats har varit olika från tillfälle till tillfälle. 

2.8 Anonymitet  

Vi upptäckte att vissa av damorganisationer som har studerats för genomförandet av rapporten 

uttryckte en obenägenhet att lämna ut information rörande verksamhetens ekonomi. Vi 

beslutade därmed att utveckla en separat ekonomidel i vilken vi valde att inte nämna några 

damorganisationers namn.  Detta gjorde vi med grund i att vi ansåg att vi hade en avsikt att 

studera damorganisationernas resurser och att vi i annat fall inte kunde använda den 

ekonomiska informationen.  

2.9 Källkritik 

De källor som använts i studien har till största del bestått av litteratur och vetenskapliga artiklar. 

Vi har i första hand försökt hitta aktuella teorier men i en del fall har det inte varit möjligt och 

några utav källorna som använts är av äldre karaktär. Man kan därmed ifrågasätta om den 

teorin fortfarande är relevant i dagsläget. Då det inte finns så mycket teorier om området som 

studerats gör det svårt att hitta applicerbar teori. Vi har därmed använt oss av äldre källor men 

vi har dock tagit hänsyn till detta och haft ett kritiskt förhållningssätt till den teori som finns 

tillgänglig. Några andrahandskällor har inte använts under arbetets gång. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta avsnitt presenterar vi de begrepp och teorier som ligger till grunden för vår studie. 

Tanken med kapitlet är att ge läsaren mer information om vad organisation och styrning i en 

sportverksamhet egentligen innebär. Inledningsvis presenteras grundläggande begrepp för 

studien. Vidare beskrivs organisationssammansättning och arbetsfördelningens roll inom en 

sportorganisation. Vidare har vi valt att fokusera på teorier som behandlar betydelsen av 

strategi, målsättning och uppföljning för sportverksamheten samt vad internt stöd har för 

betydelse för en sportorganisations prestation och resultat.  

3.1 Definition av en sportorganisation 

Sportorganisationer kan inte ses som likartade enheter som kan definieras på ett specifikt sätt, 

utan de handlar snarare om komplexa processer och uppsättningar av sociala och historiska 

relationer. Definitionens roll i rapporten blir således mer att utgöra en grund för förståelsen. 

Vad är det då som gör en organisation till en sportorganisation? Författarna menar att det inte 

är kopplat till storleken, den summa pengar den tjänar och inte heller förekomsten av 

arbetstagare. Den definition vi valt att använda kommer från Slack och Parent (2006). 

En sportorganisation är en social enhet, delaktig inom 

sportindustrin; den är målinriktad med en medveten 

strukturerad verksamhet och relativt identifierbar gräns. 

3.1.1 Typer av sportorganisationer 

Medan några sportorganisationer är utformade för att generera en vinst för deras ägare 

fungerar andra sportorganisationer som ideella och frivilliga organisationer. Det vill säga att det 

kapital som frambringas i organisationen används för ytterligare aktiviteter inom föreningen 

som ska främja medlemmar och samhället där organisationen finns. Viktigt att betona här är att 

en sportorganisation i sig kan vara vinstdrivande men samtidigt innehålla delverksamheter vars 

främsta syfte inte består i att generera vinst för föreningen som helhet utan istället ska bidra på 

andra sätt. 

I nedanstående avsnitt presenteras olika typer av sportorganisationer närmare. 

Vinstdrivande organisationer 

Sportorganisationer som är utformade för att generera en vinst för deras ägare och där en 

procentuell andel av vinsten återbetalas till ägarna fungerar som en vinstdrivande organisation 

(Watt, 2003) 

Ideella organisationer 

En ideell organisation kan ses som en sammanslutning som har till uppgift att främja 

medlemmarnas gemensamma ideella mål och som inte primärt arbetar för deras ekonomiska 

intressen (Nationalencyklopedin). Beech och Chadwick (2004) tillhandahåller två typer av ideella 

sportorganisationer: den enkla sportorganisationen och den sofistikerade sportorganisationen. 

Den enkla sportorganisationen kännetecknas bland annat av: 
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 Brist på strategisk planering och betalda medarbetare 

 Högt beroende av frivilliga som har flera roller inom organisationen 

 Få regler, arbetsbeskrivningar och arbetsfördelning 

Den sofistikerade sportorganisationen kännetecknas bland annat av:  

 Omfattande strategisk planering och målsättning  

 Ett antal professionella medarbetare med bestämda roller och 

arbetsbeskrivning 

 Bestämda roller för de frivilligt arbetande 

 En väldefinierad organisationsstruktur 

Frivilliga organisationer 

Sportorganisationerna drivs ofta av frivilliga ansträngningar och därför är de till stor del 

beroende av personer som ställer upp och arbetar inom dessa. De frivilliga är även den mest 

vitala resursen i den här typen av organisationer. Dock, menar Beech och Chadwick (2004) att 

det är ofta svårt att få personer att ställa upp med att hjälpa till, både i fråga om både kvantitet 

och kvaliteten på deras kunskaper. Beroendet av frivilliga i sportorganisationer är starkt och 

med tanke detta skulle det vara omöjligt avlöna alla dessa personer som deltar och hjälper till. 

Det viktigaste är att volontärerna har ett fundamentalt intresse om sporten och viljan att delta 

och hjälpa. Watt (2003) anser att när man studerar en volontär organisation behöver man 

framförallt studera dess kultur, personer involverade samt interna och externa relationer. 

3.2 Organisationssammansättning 

Termen organisationssammansättning kommer vi här att använda för att beskriva hur 

uppgifterna och det praktiska arbetet inom en sportorganisation är nedbrutna och fördelade 

mellan ledarna och frivilliga. Ett organisationsschema hjälper till att visa huvuddragen av en 

organisations uppbyggnad samt beskriva relationen mellan olika rollinnehavare i verksamheten. 

Alla chefer eller ledare strävar efter att utforma en design som ökar deras möjlighet att nå sina 

utsatta mål (Slack & Parent, 2006).  

3.2.1 Arbetsfördelning i en sportorganisation 

Arbetsfördelning uppmuntrar människor att känna ansvar och vara en del av organisationen 

samtidigt som det ökar deras arbetsglädje och entusiasm för de uppgifter de behöver för att 

utföra. Historisk sett har idrotten en stark tradition av entusiasm, engagemang och 

hängivenhet. Dock anser Watt (2003) att detta engagemang kan bli effektivt först när 

organisationen är etablerad och uppgifter utförs på lämplig nivå.  

En tydlig identifiering av arbetsroller, uppgifter och strukturer som skall användas samt 

nedskrivna beskrivningar, bidrar till att uppnå effektiva och ändamålsenliga organisationer. En 

bra och effektiv sportorganisation, precis som i alla andra företag, kommer god planering i 

kombination med lämplig övervakning och ledarskap att säkerställa en optimal och effektiv 

prestation. (Watt, 2003) 
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3.2.2 Släktrelationers påverkan på organisationen 

Personliga relationer finns i de flesta organisationer och är naturligt förekommande särskilt i 

frivilliga organisationer. Detta fenomen är något som behandlats i flera studier av flera 

författare. Gemensamt för dessa studier är ägarens altruism1 mot släkten och de eventuella 

effekter som den typen av attityd kan ha på en organisation. En tänkbar konsekvens av den här 

typen av altruism är favorisering av släkt. (Brandts & Solà, 2010) 

Favoriseringen kan även ha en indirekt effekt. Om ett beslut grundat på släktskap eller vänskap 

bryter mot ekonomiska och rättvisa principer som satts för verksamheten kan andra 

medlemmar i organisationen känna sig diskriminerade eftersom de inte omfattas av beslutet då 

de inte tillhör den så kallade insidergruppen. Följaktligen kan dessa personer uppfatta att deras 

position, ersättning eller status är lägre än vad de förtjänar i förhållande till insidergruppen. 

Uppkommer denna uppfattning, kan negativa reaktioner från dessa medlemmar uppstå. 

Brandts och Solà, (2010) finner i sin studie belägg för denna typ av favoriseringseffekt då 

ledarna i en organisation tenderar att favorisera anställda som de personligen känner, mer än 

anställda de inte har någon relation till. 

3.3 Vision och organisationsmål 

Alla organisationer existerar för att uppnå ett specifikt mål eller en uppsättning mål. 

Sportorganisationer kan därmed ses som målsökande enheter vilka är strukturerade för att 

uppnå ett särskilt syfte eller syften. En klar målsättning blir särskilt viktigt när det gäller att 

kommunicera syftet till medarbetarna och externa enheter (Slack & Parent, 2006).  

3.3.1 Vision 

Enligt Roos (2004) utgör en vision en drömbild. Talar man dock i strategisammanhang står 

visionen för en önskad framtidsbild av organisationen där det ofta är organisationens ledning 

som utformar visionen efter deras syn på organisationens framtida utveckling.  

Då en organisation består av ledning, medarbetare och andra aktörer med olika önskemål och 

drömmar är det inte alltid enkelt att formulera en gemensam vision. Svårigheten att utforma en 

gemensam vision kommer från det att dessa grupper ofta betonar olika förhållanden i fråga om 

organisationens framtida utveckling. (Roos, 2004).  

3.3.2 Organisationsmål  

Det finns två huvudanledningar till varför mål är viktigt för en sportorganisation. För det första 

och som nämnts ovan så existerar en sportorganisation av en anledning, utan syfte finns det 

enligt Slack och Parent (2006) således inget skäl för organisationen att existera.  

För det andra tillhandahåller målsättningen riktlinjer för cheferna och medarbetarna vad gäller 

bland annat beslutstagande, utvärdering av prestationer och styrning och ge motivation till 

                                                           

1 Altruism: osjälviskhet, att vilja och behandla någon annan mänsklig varelse än en själv väl, utan avsikt att 
därigenom gagna sitt eget intresse. (Nationalencyklopedin) 
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engagerade. (Slack & Parent, 2006) Det är därmed ledarens ansvar att alla deltagares 

ansträngningar fokuseras så att dessa bidrar till att målet uppnås (Beech & Chadwick, 2004).  

3.4 Strategi 

Strategin i en organisation är mer långsiktig och måste handskas med ett flertal frågor, både 

interna och externa för organisationen.  Slack och Parent (2006) använder sig av nedanstående 

definition: 

Strategi är fastställandet av grundläggande långsiktiga mål och 

syften för ett företag samt införandet av handlingsalternativ 

och resursfördelning som krävs för att utföra dessa mål. 

Ibland används ordet strategi synonymt med termer som mål och syften, men Slack och Parent 

(2006) påpekar i sin definition så handlar strategi handlingsalternativ för att nå de formulerade 

långsiktiga målen och syften. Sportorganisationens strategi berättar alltså hur och på vilket sätt 

de ska nå sin fastställda målsättning. 

3.4.1 Strategi i frivilliga organisationer 

Watt (2003) poängterar att ett problem som kan uppstå i en frivillig organisation är att den drivs 

med en amatörmässig attityd och att man anser att inte samma nivå på kompetenser och 

organisation krävs som för att bygga upp ett företag. Detta synsätt är både inkorrekt och 

oförsvarligt då man på grund av detta inte kan kvalitetssäkra sportorganisationen för 

idrottsmännen och verksamheten.  

Det handlar om att den frivilliga ansträngningen bör matchas med professionell attityd för att 

försäkra att man uppnår det mål som satts upp och det som man internt förväntar sig av 

organisationen. Därtill, utöver engagerade idrottare och coacher behövs en lämplig styrning och 

administrationstillämpning, som även kan sägas vara betydelsefullt för organisationen, för att 

uppnå ett effektivt sportutövande. En ineffektiv styrning kan resultera i en dålig strategisk 

inriktning för sportorganisationen. (Watt, 2003) 

En välgrundad strategi visar som sagt hur sportorganisationen planerar att ta sig till sitt utsatta 

mål. Därmed behövs en planering och en tydlig målsättning för att organisationen ska vara väl 

medveten om hur styrningen av denna bör se ut. En anledning till att det uppkommer en brist 

av styrning hos en del organisationer är att de flesta, om inte alla, deltagarna i organisationen 

besitter en otillräcklig förståelse om varför organisationen finns och verkar samt vilka roller som 

de olika medlemmarna har tilldelats. (Watt, 2003) 

Varje individ ska ha en klar förståelse av vad de är tänkta att göra inom den organisationen. 

Därför bör både individuella och organisatoriska målsättningar vara tydliga och angivna för att 

alla inom organisationen ska vara varse om dessa och förstå dem. (Watt, 2003) 

När medlemmarna i organisationen inte ser vart organisationen kommer att befinna sig i 

framtiden kan det hända att de mister motivationen eller inte förstår målet med sitt deltagande 
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och därmed inte fortsätter. Om sportorganisationen saknar en tydlig målsättning kan den mista 

en adekvat koordination och administration kommer denna inte att fungera så effektivt som 

den skulle kunna.  (Watt, 2003) 

3.4.2 Förhållanden att ta hänsyn till vid strategiformulering 

Watt (2003) identifierade sex förhållanden som organisationen måste ta hänsyn till när den 

utvecklar strategier. Se tabell 1 nedan för närmare beskrivning. Dessa förhållanden gäller 

särskilt när det kommer till att utveckla och formulera strategier för ideella och frivilliga 

organisationer. 

Vi kommer utifrån nedanstående tabell 1, i kommande avsnitt, att beskriva förhållandena 

närmare och hur de påverkar sportorganisationerna. Pilarna kommer visa vilket förhållande i 

ordningen som presenteras. 

 

FÖRHÅLLANDE BESKRIVNING 

Storleken på klientbasen 

 

Det antal klienter som sportorganisationen tjänar. 

 

Voluntärattraktion 

 

Det här syftar till sportorganisationens förmåga att 

attrahera mänskliga resurser. 

Stödgruppattraktion 

 

Det här syftar till i vilken utsträckning 

sportorganisationens program är tilltalande för de 

grupper som ger/kan ge dem nuvarande eller 

framtida stöd. 

Förmågan att finansiera – 

kapitaliseringsförmåga 

 

Denna syftar till sportorganisationens förmåga att 

säkra finansiella resurser från olika externa källor. 

 

Kostnad för utrustning 

 

Det här syftar till den summa pengar som krävs för 

utrustning på de inledande nivåerna i sporten. 

Deltagarkostnad 

 

Den här syftar till den kostnad som uppkommer i 

samband med deltagande i sporten 

Tabell 1 - Förhållanden att ta hänsyn till vid strategiformulering 

 

3.4.3 Storleken på klientbasen 

Det första förhållandet att ta hänsyn till syftar på 

klientbasens storlek. Med det menas hur många 

medlemmar som sportorganisationen har att göra med och har till sitt förfogande. Detta 

inkluderar alla personer i sportorganisationen nämligen, de aktiva ledarna, funktionärerna och 

utövarna själva. De personer som arbetar inom en sportorganisation är oftast äldre idrottsmän, 
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föräldrar och i vissa fall personer som är väldigt intresserade av sporten som utövas. Ibland är 

det även personer som deltar tack vare att de vill stödja en god sak. (Watt, 2003) 

För att verksamheten ska flyta på och kunna bedrivas på ett tillfredställande sätt krävs det att 

organisationen har tillräckligt med personer att tillgå. Dock gäller det även att verksamheten 

organiserar och samordnar de resurserna de har till sitt förfogande på bästa sätt, så att man på 

så sätt inte går miste om potentiella tillgångar till följd av en bristfällig styrning. Det gäller att 

tiden och arbetet koordineras och prioriteras på ett effektivt sätt där de resurserna 

verksamheten har att tillgå används på ett optimalt sätt.  

3.4.4 Volontärattraktion 

Voluntärattraktion handlar om att sportorganisationen 

måste ta hänsyn till hur lätt eller svårt de har att locka 

personer till sin verksamhet.  Samtidigt handlar det om att sportorganisationen måste ha en 

plan för hur de senare även ska behålla de mänskliga resurserna (Watt, 2003). Watt (2003) 

påpekar även att den enskilt främsta anledningen till att vissa organisationer är genomgående 

mer framgångsrika än andra är att deras medlemmar är mer välmotiverade och bättre utbildade 

än konkurrenterna. Således blir detta förhållande extra viktigt att uppmärksamma. 

Motivation och styrning av frivilliga personer 

Det handlar om att sportorganisationen måste veta skälet till varför de frivilliga personerna 

deltar och ställer upp i föreningens verksamhet. Några skäl kan bland annat innefatta status, 

erkännande, personlig prestation och personligt intresse och även i få fall, ekonomisk vinning. 

För att få de frivilliga personerna att stanna inom organisationen behövs bland annat belöning, 

uppmuntran, bekräftelse, feedback, beröm, känsla av deltagande, ansvar och tydliga mål. (Watt, 

2003) 

Som sportorganisation finns det några riktlinjer som bör följas om man önskar att hålla sina 

mänskliga resurser motiverade och intresserade, särskilt den frivilliga personalen som ofta är en 

knapp resurs i en förening. Watt (2003) menar dock på att människor är mycket mer sannolikt 

kommer att stanna i organisationen om de har:  

 En tydlig känsla av syftet med organisationen 

 En tydlig känsla av deras roll i organisationen 

 En uppsättning förutbestämda riktlinjer 

 Ett visst eget ansvar och auktoritet 

Dock menar Watt (2003) även att frivilliga kan skjuta upp sin jobbroll och finna arbetet 

frustrerande, och att deras motivation minskar, på grund av faktorer som: 

 Dålig fysisk miljö 

 Samarbetsovilliga kollegor 

 Brist på ledning 

 Ovetskap om målet i organisationen 
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En viktig fråga att ta hänsyn till i styrningen och motivationen av de mänskliga resurserna i en 

sportorganisation är till vilken grad frivilligheten spelar roll för organisationen. De frivilliga i 

organisationen är inte tvungna att göra någonting inom organisationen, men gör så på en 

frivillig basis och styr själva graden av deras bidrag till verksamheten. Detta är en central aspekt 

av det frivilliga deltagandet inom en sportorganisation. Det är en betydande skillnad mellan en 

idrottsorganisation och ett företag och. (Beech & Chadwick, 2004) 

3.4.5 Stödgruppsattraktion 

Vidare i sin strategiformulering är det viktigt att 

sportorganisationen tar hänsyn till i vilken utsträckning 

deras verksamhet och program är tilltalande för de personer, både ledare och utövare, som kan 

fungera som nuvarande eller framtida stöd i organisationen. (Watt, 2003) 

För att en sportorganisation skall vara tilltalande för ledare och utövare handlar det om att de 

ska kunna erbjuda olika former av stöd. De ska kunna visa att de har en organisation som klarar 

att bedriva en fungerande idrottsverksamhet. Samtidigt måste de kunna erbjuda visst stöd åt 

sina utövare för att de ska ha de bästa förutsättningar som möjligt att prestera.  

Stöd till spelarna 

Enligt Watt (2003) kan stödet till utövarna vara av både ekonomisk och icke-ekonomisk 

karaktär. Ett ekonomiskt stöd kan bestå i att ersätta utgifterna som uppkommer i samband med 

utövandet i form av till exempel ersättning för resor fram och tillbaka till arenan. Stödet kan 

även bestå i att betala ut en ren ekonomisk ersättning till utövarna för deras prestation. I de fall 

ekonomisk ersättning utgår avlastas utövarna i viss mån vilket i sin tur är en positiv effekt dem. 

I de fall då en utövare eller ledare kommer från annan ort kan det krävas att 

sportorganisationen bistår med ett så kallat icke-ekonomiskt stöd vilket kan bestå av hjälp i 

bostadsletande och jobbsökande. Detta kan vara avgörande för huruvida en flytt skall kunna 

vara möjlig. 

Ytterligare betydelser för en verksamhets dragningskraft 

En annan viktig del i att vara en tilltalande verksamhet för utomstående, särskilt utövarna 

handlar även om i vilken utsträckning som organisationen kan erbjuda bra ledare samt visa på 

en tydlig målsättning. (Watt, 2003) 

Inom idrottens värld måste ledarna kunna hantera människor om konkreta resultat ska kunna 

uppnås. Det handlar om att ledarna i organisationen måste veta vad alla utövare har för 

målsättningar, och dessa i sin tur måste veta var de är avsedda att sträva mot. Vidare är det 

viktigt att ledarna känner till de individuella målen och gruppmålen samt hjälpa alla att 

medverka i dem. I de fall de individuella målen kanske inte alltid är i samklang med 

organisationen är det ledaren uppgift att åta sig detta och därmed försöka få alla att styra i 

samma riktning. (Watt, 2003) 
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3.4.6 Förmågan att finansiera 

Ytterligare förhållande att ta hänsyn till när det gäller att 

formulera en strategi i en frivilliga och ideell 

sportorganisation är att beakta i vilken mån sportorganisationen kan säkra finansiella resurser 

från externa källor samt varifrån dessa resurser kommer ifrån. (Watt, 2003)  

Resursernas betydelse för sportorganisationen 

Oavsett om det är en organisation finansierad av statliga pengar eller ett vinstdrivande företag 

behöver alla dessa ekonomiska resurser. Definitionen enligt Watt (2003) på sportfinansiering är;  

Effektiv styrning av sportorganisationernas kassaflöde  

med strävan efter organisationens mål. 

De ekonomiska resurserna i en organisation ska fördelas på ett effektivt sätt så att målen för 

organisationen kan uppnås. Vidare är en sund finansiering nödvändig för en framgångsrik 

verksamhet. En effektiv styrning av de ekonomiska resurserna kräver planering och 

rapportering. Till hjälp för planering av de ekonomiska resurserna finns budgeten. En budget 

sätts i monetära termer och används för att styra organisationens kortsiktiga strategi. Budgeten 

är således ett viktigt verktyg för att implementera en verksamhets långsiktiga målsättningar 

under den närmsta tidsperioden. På så sätt hjälper budgeten till att koordinera verksamheten, 

fastslå vem som har ansvaret för vilka områden samt fungerar som underlag för uppföljning av 

resultatet. I de flesta fallen läggs ett budgetförslag fram från verksamheten och beslutas sedan 

av en högre instans i föreningen. (Anthony & Govindarajan, 2003)  

Även om budgeten vid en första anblick fokuserar på det ekonomiska perspektivet av en 

elitidrottsförening fungerar den även som ramverket för de sportsliga förutsättningarna genom 

att den fastställer spelarbudgeten. På så sätt bestäms hur mycket spelartruppen ska kosta i form 

av ersättning, material, resor osv. Det är sedan upp till föreningen att utefter dessa ramar 

utforma hur de sportsliga målen för verksamheten ska nås. (Anthony & Govindarajan, 2003) 

Planering är till för att säkra en långfristig stabil ekonomisk situation och rapportering för att 

utvärdering ska kunna ske (Beech & Chadwick, 2004). Speciellt i de ideella organisationerna så 

är de ekonomiska resurserna för det mesta alltid knappa och därmed en angelägen fråga. Därför 

måste resurserna kontrolleras så att de används där de får mest resultat. (Watt, 2003) Det är 

lätt för lag med små resurser att hamna i en ond spiral. Med sämre resultat kommer ofta 

mindre resurser vilket leder till mindre möjligheter och medel för utveckling för damlagen.  

(Sandahl & Sjöblom, 2004)  

3.4.7 Kostnad för utrustning 

Det är även viktigt att beakta den kostnad som uppkommer 

för utrustningen som krävs för utövandet av sporten, det 

vill säga vilken material- eller utrustningskostnad kommer att tillkomma i verksamheten. (Watt, 

2003) 
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Då kostnader i sig har en stor betydelse för huruvida någonting kan utföras och genomföras är 

det av stor vikt att en sportorganisation jobbar för att hålla nere dessa. Genom att hålla 

kostnaderna för material på en lägre nivå kan fler utövare skaffa den utrustning som krävs för 

ett deltagande i sporten. 

3.4.8 Kostnad för deltagande 

Det sista förhållandet att ta hänsyn till vid 

strategiformulering är kostnaden för deltagandet. Alltså 

handlar det om att ta hänsyn till hur stor kostnaden som uppkommer i samband med 

deltagande i sporten är, det vill säga den utgift som uppstår utöver kostnaden för utrustningen. 

(Watt, 2003) 

Denna kostnad uppvisar sig ofta för utövarna i form av en deltagaravgift från föreningens sida. 

En sådan deltagaravgift kommer från utgifter som sportorganisationerna har i form av 

licenskostnader, kostnader för resor till bortamatcher, kostnad för hyra av träningshall etcetera. 

Precis som i kostnaden för utrustningen som nämndes ovan handlar det om att 

sportorganisationerna bör sträva efter att hålla dessa nere då utgifter i sig utgör bekymmer för 

vissa utövare. 

3.5 Uppföljning 

Oavsett vilken typ av verksamhet som bedrivs eller vilken slags strategi en organisation infört 

för att nå sitt mål, kommer det att vara viktigt att mäta hur mycket organisationen faktiskt 

uppnått (Watt, 2003). Utan ett väl genomarbetat uppföljningssystem uppstår svårigheter att 

mäta verksamhetens resultat, att analysera olika sätt att nå målsättningarna, att specifikt kunna 

se var i organisationen det går bra eller dåligt samt att jämföra resultat mellan olika delar av 

verksamheten och andra verksamheter. (Merchant & Van der Stede, 2007)  

Idag har och upplever en verksamhet många krav på sig, en idrottsförening har främst en 

styrelse som ställer ekonomiska krav, fans som ställer sportsliga krav, framtida spelare som 

ställer krav på organisationens utformning och så vidare. Det är angeläget att vara på det klara 

med hur man ska nå sin målsättning utan att det påverkar något annat i verksamheten negativt. 

Således handlar det om att få till en process där alla parters önskemål tillgodoses och 

balanseras. Slutligen måste denna process dokumenteras och riktlinjer måste skrivas. Detta 

ställer krav på att utformning, riktlinjer och dokumentation måste vara tillräckligt omfattande 

för att täcka verksamhetens styrning samtidigt som den måste vara förstålig för dem som 

använder den och dessutom flexibel nog att anpassas. (Kennerly & Micheli, 2005) 

Till grund för att mäta och följa upp de ekonomiska målsättningarna ligger den årliga budgeten. 

Då det finns tillgång till vissa nyckeltal är de ekonomiska aspekterna relativt enkla att mäta och 

följa upp mot budgeten. När det kommer till att mäta den sportsliga framgången är det vanliga 

att det ofta enbart knyts till tabellplaceringen, men det finns även vissa nyckeltal att tillgå här, 

främst vad gäller truppens fysiska egenskaper. Under försäsong kan konditionen mätas vid olika 

tidpunkter. Dock består uppföljningen av det sportliga resultatet mestadels av så kallade mjuka 

värden som diskuteras vid exempelvis säsongsutvärderingar. Mjuka värden kan vara frågor 
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rörande huruvida ledarna lyckats få ihop ett välfungerande lag, finns det en tillräcklig spelarbas 

att bygga nästa års lag på. (Kennerly & Micheli, 2005) 

Enligt Watt (1996) skall effektiva ledare inom alla situationer, särskilt inom ett område där 

engagemang krävs, tillbringa mycket tid på att utveckla sina medlemmar, att erkänna deras 

behov både personligen och i fråga om arbetets kravskicklighet, och göra allt för att stödja och 

utbilda dem att förbättra sin prestation då detta bidrar positivt till deras utveckling. Detta stöd 

bör omfatta uppföljningssamtal med som är del av sportorganisationen där utvärderingen gäller 

ett tidsbestämt förlopp på till exempel tre månader eller sex månader. Prestationen och 

bedömningen av resultatet bör sedan vägas mot tidigare satta mål som utövaren eller ledarna 

hoppats uppnå inom en tidsperiod. 

3.6 Stöd 

Det stöd som medlemmar uppfattar att de får från organisationen benämns vanligen som 

upplevt organisationsstöd - Perceived Organizational Support (POS) (Eisenberger et al., 1986) 

och bygger vidare på teorin Organisational Support Theory – (OST). OST handlar om att 

medlemmar drar slutsatser om i vilken utsträckning organisationen bryr sig om deras 

välmående till exempel genom bemötandet, policys och behandlingen i praktiken.  

OST behandlar även de underliggande konsekvenserna av POS, nämligen baserat på 

ömsesidighetsnormen ska POS producera en skyldighet att återgälda sådant stöd med en ökad 

prestation och engagemang mot organisationen. (Rhoades & Eisenberger, 2002). POS-konceptet 

kan därför definieras såhär: 

Arbetstagarens uppfattning om hur organisationen värderar 

och bryr sig om dennes ansträngningar och välbefinnande. 

Enligt Rhoades och Eisenberger (2002) finns det tre former av gynnsam behandling från 

organisationens sida som bör öka POS enligt teorin om organisationsstöd: 

 Rättvisa 

 Ledarstöd 

 Organisationsbelöningar och jobbvillkor 

3.6.1 Rättvisa 

Shore och Shore (1995) föreslog att upprepade fall av rättvisa beslut gällande resursfördelning 

bör ha en stark växande effekt på POS genom att det visar omsorg för medlemmarnas 

välbefinnande. Rättvisa syftar till faktorer som involverar formella regler och policy vad gäller 

beslut som påverkar anställda, exempelvis underrättelse i god tid innan beslut tas, mottagandet 

av rätt information och den anställdas deltagande i beslutsprocessen.  

3.6.2 Ledarsstöd 

Precis som medlemmar skapar en generell uppfattning om deras värdering från organisationen 

sida, utvecklar de allmänna synpunkter på i vilken utsträckning högre ledare värderar deras 
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bidrag till organisationen och bryr sig om deras välbefinnande. Eftersom ledarna fungerar som 

agenter för organisationen med ansvar för att leda och utvärdera de underordnades 

prestationen, ser de anställda sin ledares positiva eller negativa inställning till dem som en 

indikation av organisationen stöd. (Shore & Shore, 1995) 

3.6.3 Organisationsbelöningar och jobbvillkor 

Shore och Shore (1995) föreslog att personalutövande som visar erkännande av medlemmarnas 

bidrag bör ha ett positivt samband med POS. En mängd olika belöningar och arbetsvillkor har 

studerats i relation till POS till exempel, erkännande, lön, befordran och anställningstrygghet.  

Erkännande, lön och befordran 

Gynnsamma möjligheter till belöningar syftar, enligt teorin om organisationsstöd, till att 

förmedla en positiv värdering av arbetstagarnas bidrag till organisationen och bidrar därför till 

POS. 

Anställningstrygghet 

Försäkran att organisationen vill behålla medlemmar framtida medlemskap, förväntas, enligt 

teorin om organisationsstöd, ha en stark påverkan på POS. Detta gäller särskilt de senaste åren, 

där tendenser för nedskärningar är vanligt förekommande. 

3.6.4 Totalt upplevt organisationsstöd 

Av de tre större organisatoriska faktorerna som påverkar POS, förväntas 

organisationsbelöningar och jobbvillkor ha den svagaste effekten på POS. Sådan behandling bör 

bidra till POS endast i den utsträckning det uppfattas vara organisationens frivilliga och 

avsiktliga åtgärd. Ofta hänförs belöningar och jobbvillkor till externa påtryckningar snarare än 

frivilliga val från organisationens sida. (Shore & Shore, 1995) 

Sociala utbytesteoretiker hävdar att resurser från andra värderas högre om de bygger på 

frivilliga val, då de är ett tecken på att givaren värderar och respekterar mottagaren. Således 

bidrar organisationsbelöningar och jobbvillkor till POS endast om arbetstagaren anser att de är 

en frivillig åtgärd från organisationen. (Rhoades & Eisenberger, 2002) 

För sammanfattning av organisationsstödet visas nedanstående tabell, där de tre formerna av 

stöd tillsammans genererar ett totalt upplevt organisationsstöd. Ökar någon av de tre formerna 

ökar även det upplevda organisationsstödet, vilket i sin tur ökar medlemmarnas engagemang 

mot organisationen. 
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Figur 3-1 - Egen teorimodell för organisationsstöd 
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4 EMPIRI 

Åtta olika idrottsföreningar hemmahörande i Riksserien har undersökts i studien för denna 

rapport. I detta kapitel kommer läsaren att få ta del av våra insamlade data  som vi fått fram 

genom åtta kvalitativa intervjuer. Resultatet av intervjuerna kommer att presenteras lagvis 

och utefter respektive damlags placering i resultattabellen säsongen 09/10. Där kommer vi 

att visa hur det ser ut i verkligheten och hur dessa ått a föreningar arbetar praktiskt med 

frågor rörande damorganisationen och styrningen. Vi valde att strukturera empirin lagvis 

då vi fann det mest tydligt och lättförståeligt för läsaren. Empirikapitlet kommer att 

avslutas med ett ekonomiavsnitt där vi presenterar och sammanfattar de ekonomiska fakta 

som framkommit i intervjuerna, utan att nämna något av de åtta föreningarna vid namn.  

4.1 Rikserien 

År 2007 beslutades det att efter årsskiftet skulle de åtta bästa damhockeylagen samlas i en 

elitserie för damer som skulle få namnet Riksserien.  I dagsläget skjuter Svenska 

Hockeyförbundet inte till några ekonomiska resurser till något av damlagen. Dock står de för alla 

utgifter under slutspelshelgen i slutet av säsongen. Säsongen 09/10 slutade seriespelet enligt 

tabellen nedan vilken även visar poängfördelningen där det tydligt framgår en stor skillnad 

mellan bottenlag och topplag. (Swehockey, 2010) 

 

1 Segeltorps IF 71 

2 Brynäs IF 59 
3 Linköping HC 56 
4 MODO Hockey 51 
5 AIK IF 46 
6 Leksands IF 35 
7 Hanhals IF 15 
8 VIK Västerås HK Ungdom 3 

   
Tabell 2 - Serietabell säsong 09/10 

4.2 Segeltorps IF 

Segeltorps IF är en idrottsförening med säte i Segeltorp i Huddinge Kommun i Stockholm. 

Föreningen bedriver idag verksamhet inom flera idrotter men kärnan ligger i ishockey, fotboll 

och innebandy. (Segeltorps IF hemsida) Nedanstående information är hämtat från en intervju 

med damlagets materialförvaltare den 23 april 2010. 

4.2.1 Organisationssammansättning och arbetsfördelning 

Under den gångna säsongen arbetade sju personer med verksamheten, se figur 4-1. Därutöver 

fanns klubbkansliet och ordföranden att tillgå vilka fungerade som ett stöd för damlaget. De 

hjälper bland annat till med praktiska uppgifterna kring damlaget såsom handläggning och 

bokning av istider. Vidare är det lagledaren i damlaget som ansvarar för det praktiska kring 

ekonomin och organisationen kring resor. I dagsläget anser damlaget att de själva sköter det 

mesta inom damverksamheten. Se Figur 4-1 nedan för damverksamhetens sammansätting och 
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hjälp på föreningsnivå. Figuren ämnar inte förklara vem som är överordnad vem utan endast 

vilka positioner som finns i damorganisationen samt den relation och typ av stöd de har till 

föreningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I dagsläget anser man i damlaget att finns det tillräckligt med personer som ställer upp i 

verksamheten, men att det ibland har varit personer, vilka egentligen har andra uppgifter, som 

tagit extra uppgifter vid matcher. Man ser ett behov av flera människor inom 

damorganisationen och söker därför flera engagerade personer till damverksamheten även om 

man anser att allt för tillfället fungerar. 

Av de personer som idag arbetar inom damorganisationen finns det både utomstående 

personer och personer med släktrelation till spelarna och damlaget uppskattar att ungefär 

hälften har en relation till någon spelare. Många av de personer som ställer upp till de olika 

funktionärsrollerna är föräldrar till spelarna i damlaget. Samtidigt har det sagts inom damlaget 

att de personerna som sitter vid tränarpositionerna inte ska ha någon relation till någon spelare 

i damlaget. Ingen av de som arbetar inom damlaget har det som sitt heltidsarbete utan det 

handlar snarare om engagemang vid sidan om. 

4.2.2 Målsättning och strategi  

Den målsättning som Segeltorps IF:s damer tidigare haft inför varje år är att ta SM-guld. Hur det 

kommer att se ut inför kommande säsong är ännu inte säkert eftersom damlaget då kommer ha 

en stor andel spelare som ska till USA för att studera och spela ishockey på college. Beroende på 

de spelare man har att tillgå kan alltså målsättningen variera för damlaget.  

För att nå sin målsättning menar Segeltorp att det handlar om att få tag i bra spelare och 

framförallt att få upp fler yngre damspelare från de lägre divisionerna i föreningen för att på så 

sätt öka andelen egna produkter i damlaget. I nuläget har Segeltorps IF tre lag på 

flickungdomssidan: Flick B, Flick A och Dam 2 vilka spelar i division 1. Totalt räknar man att det 

finns cirka 37 tjejer i föreningens ungdomsverksamhet på flicksidan.  

Figur 4-1-Segeltorps IF damverksamhet och relation till föreningsnivå 
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Segeltorps IF erbjuder bra utvecklingsmöjligheter att avancera inom föreningen vilket lockar nya 

spelare. Föreningen har under en tid varit en storklubb inom damhockey och man tror att detta 

lockar en stor andel spelare som har målsättning att spela i Riksserien. För att spelare utifrån 

ska våga ta steget till föreningen bjuder damlaget emellanåt in till gästträningar. Man använder 

sig även av sina kontakter för att få dit spelare, med föräldrar under distriktslags- och 

regionslagsmatcher. Segeltorps IF har idag samarbete med Huddinge Hockeygymnasium. Där 

även Segeltorps IF centerspelare, Erika Holst, tränare vilket gör att det tänkbart att man får 

spelare även från andra håll. 

4.2.3 Uppföljning 

För att följa upp säsongen har man med spelarna individuella samtal där man diskuterar vad de 

kan tänkas behöva utveckla och ändra inför kommande säsong. Det sker även uppföljning med 

materialförvaltarna för att se vad spelarna anser om utrustningen och så vidare. Den 

uppföljning som äger rum för närvarande sker alltså mer på en spelarnivå än organisationsnivå 

och i nuläget förekommer inte den typ av säsongssammanfattning av verksamheten som helhet 

i den utsträckning damlaget skulle önska. 

4.2.4 Föreningsstöd 

Under den gångna säsongen upplevdes stödet vara mycket bra. Man tror det beror på att 

Segeltorps IF har varit en tjejförening från början vilket gjort att man alltid fått bra istider och 

träningstider. Det blir lite av det omvända från många andra föreningar som har framgångsrika 

herrlag. I Segeltorps IF blir det istället herrlaget som får annorlunda prioritet mot damlaget.  På 

en skala från ett till fem upplever man ett stöd på tre och damlaget känner att det finns ett 

engagemang från föreningens sida. Förutom kanslistöd från föreningen har damlaget även ett 

eget omklädningsrum till sitt förfogande.  

4.3 Brynäs IF 

Brynäs IF bildades den 12 maj 1912 och är en idrottsförening med säte i Gävle. Visionen i 

föreningen är att Brynäs IF ska leda utvecklingen inom svensk ishockey där man ska erbjuda en 

professionell hockeyverksamhet på en högklassig ungdoms- och elitnivå.(Brynäs IF hemsida) 

Nedanstående information är hämtad från en intervju med damlagets lagledare den 26 april 

2010.  

4.3.1 Organisationssammansättning och arbetsfördelning 

Inom damlaget arbetar totalt sju personer vilka är sammanfattade i Figur 4-2. Damlaget har 

även föreningens kansli till hjälp vad gäller praktisk handläggning av planering och ekonomi. 

Dock arbetar man även inom damlaget med dessa uppgifter. När det kommer till organisationen 

och planering av bortamatcher ligger den uppgiften på en av lagledarna i damlaget.  

I övrigt hjälper marknadssidan i dagsläget till med marknadsföringen och kontakt med företag 

och sponsorer, dock inte i sådan stor omfattning som damlaget önskar, vilket illustreras av de 

streckade pilarna i Figur 4-2. Damlaget upplever ett problem i att många företag inte vet vad 

Riksserien innebär och därför kan det vara svårt med att få hjälp med sponsring från 
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utomstående företag. Se figur nedan för damverksamhetens sammansätting och hjälp på 

föreningsnivå. Figuren ämnar inte förklara vem som är överordnad vem utan endast vilka 

positioner som finns i damorganisationen samt den relation och typ av stöd de har till 

föreningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de som idag arbetar kring damlaget är det två stycken inom damorganisationen som har en 

släktrelation till någon spelare i damlaget. I stort sett har det fungerat bra att hitta funktionärer 

till matcherna under säsongen och damlaget upplever att det finns tillräckligt med folk att tillgå 

för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett fungerande sätt. De som jobbar som 

funktionärer består till mestadel av föräldrar, men även utomstående som tycker hockey är kul. 

Ingen av de som arbetar inom damlaget har det som sitt heltidsarbete utan det handlar snarare 

om engagemang vid sidan om. 

4.3.2 Målsättning och strategi 

Det finns i dagsläget ingen nedskriven långsiktig målsättning för damlaget, men självklart vill 

föreningen att de ska gå bra för damerna, synas i media, samt att det finns en bra organisation. 

Det finns dock en generell vision på föreningsnivå att Brynäs IF ska leda utvecklingen inom 

svensk ishockey där man ska erbjuda en professionell hockeyverksamhet som ligger på en 

högklassig ungdoms- och elitnivå. 

Den målsättning damlaget sätter upp inför varje säsong är att ta en SM-medalj. När det kommer 

till damlagets mer långsiktiga målsättning är förhoppningen att kunna spela på fyra stycken 

femmor, det vill säga fyra uppsättningar av fem spelare under en match, och på sikt bygga upp 

ett flicklag/juniorlag för att på så sätt få in fler flickspelare i föreningens damverksamhet. I 

dagsläget har man inom föreningen ingen ungdomsverksamhet på flicksidan. Genom att bygga 

upp flicklag hoppas man kunna tillgodose spelarbehoven bättre i framtiden. Arbetet med det 

långsiktiga målet sker i dagsläget små steg i taget genom att bygga upp damlaget så att det finns 

fler och fler spelare att tillgå. Ett alternativt förslag man har till den långsiktiga målsättningen är 

att se till närområdet för att hitta en potentiell förening för att skapa ett eventuellt samarbete 

på dam och flicksidan.   

Planering och organisation av 

bortamatcher sköter en lagledare 

Figur 4-2 - Brynäs IF damverksamhet och relation till föreningsnivå 



28 
 

De flickspelare som finns i föreningen är redan så pass motiverade i sig själva att det inte anses 

krävas något från föreningens sida med att få dessa att stanna kvar. De som spelar har som 

målsättning att spela i Riksserien. Om man ser till det geografiska så är det 15 mil till närmaste 

konkurrent med damverksamhet och därför finns det inte så mycket att välja på för de flickor 

som spelar hockey om de inte väljer att flytta någon annanstans för att studera på 

hockeygymnasium. Brynäs har idag ett eget hockeygymnasium med vilket damverksamheten 

har en bra relation. Vidare finns även John Bauer gymnasiet att tillgå som ett andra alternativ 

för spelarna.  

4.3.3 Uppföljning 

I dagsläget sker det efter varje säsong en uppföljning vad som skett genom en så kallad 

verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse fungerar på så sätt att den summerar ihop den 

gånga säsongen och hur utfallet varit under året. Både under och efter säsong sker individuella 

uppföljningar av spelarnas prestationer.  

4.3.4 Föreningsstöd 

I dagsläget upplever damlaget att de har ett bra stöd ifrån föreningen. Man upplever även inom 

damlaget att stödet från föreningen har blivit bättre och utvecklats allt eftersom åren har gått. 

Visar damlaget sedan att de vill och att satsningen sedan lyckas, anser damlaget att stödet växer 

ytterligare. På en skala ett till fem sätts stödet från föreningen i dagsläget till en fyra. För 

närvarande får damlaget dels ekonomiskt stöd av föreningen, men även bra istider och 

träningstider. Det som damlaget anser varit önskvärt från föreningens sida är dels mer kunskap 

och utbildning, men framför allt efterfrågar man mer hjälp från marknadssidan och att synas 

tillsammans med herrlaget. 

4.4 Linköping HC 

LHC eller ”Cluben” som de ofta kallas i folkmun är en ishockeyförening från Linköping som 

bildades 1976 ur BK Kentys verksamhet. Våren 2006 beslutade Linköping HC:s styrelse att göra 

en seriös satsning på att bli bäst i Sverige på damhockey och idag satsar Linköping HC för att 

skapa Sveriges bästa elitmiljö för damhockey. (Linköping HC Dam hemsida) Nedanstående 

information har hämtats ur en intervju med damlagets team manager den 6 maj 2010. 

4.4.1 Organisationssammansättning och arbetsfördelning 

Inom damverksamheten i Linköping HC finns det idag 13 personer som arbetar kring damlaget, 

se Figur 4-3. Inför säsongen skriver damlaget kontrakt med de ledare som inom 

damverksamheten får visst arvode för sitt arbete, där det framgår vad dennes ansvar och 

åtagande under säsongen innebär. Vad gäller det praktiska arbetet kring planering och 

organisationen av damlagets resor samt hanteringen av den ekonomiska delen, ansvarar 

damlagets team manager för detta. Till sin hjälp har de även föreningens huvudkansli att tillgå. 

Huvudkansliet sköter det mesta av administrationen kring damlaget såsom handläggningen av 

arvoden, utbetalningar, exponering på matchställ etcetera. Det kan även hjälpa spelarna att 

komma i kontakt med potentiella arbetsgivare eller hjälpa till att förmedla lägenheter vid 

behov. Se Figur 4-3 nedan för damverksamhetens sammansätting och hjälp på föreningsnivå, 



29 
 

Huvud-
tränare

Assister-
ande 

tränare

Assister-
ande 

tränare

Team 
manager

Sportchef
Material-
förvaltare

Materialför
valtare

Massör
Funktionä
rsansvarig

Webbansva
rig / ass. 
lagledare

Marknadsf
örings-

ansvarig
Läkare

Team managern ansvarar för 
reseplanering och 
ekonomiska biten

Fystränare

Huvudkansli

Sköter stor del av 
administrationen

Marknad sköter 
kontakt med 

samarbetspartner

Ansvarsposter för 
A-laget

det framgår inte vem som är överordnad vem utan endast vilka positioner som finns i 

damorganisationen samt den relation och typ av stöd de har till föreningen.  

Linköping HC Dam upplever idag att det finns ett tillräckligt bra underlag med ledare och 

funktionärer för att man ska kunna bedriva en fungerande verksamhet i Riksserien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dagsläget har damlagets olika ansvarsposter även bra medhåll från de som arbetar heltid inom 

föreningen vilket innebär att damlagets sportchef har bra stöd från föreningens sportchef. Detta 

stöd på rollnivå gäller även för andra ansvarsposter där till exempel A-lagets materialförvaltare 

kan vara till hjälp för damlagets materialförvaltare vid behov. 

Av de personer som arbetar med damlaget är det idag ingen som har någon slags släktrelation 

till spelare, utan alla engagerade kommer utifrån. Ingen av de som arbetar inom damlaget har 

det som sitt heltidsarbete utan arbetet sker vid sidan om. 

4.4.2 Målsättning och strategi och uppföljning 

Linköpings HC:s styrelse beslöt våren 2006 att göra en seriös satsning på att bli bäst i Sverige på 

damhockey, vilket innebär att hela elitserieföreningen stod bakom satsningen. Beslutet 2006 

innebar att föreningens målsättning var att de skulle erbjuda den bästa elitmiljön för 

damspelare i Sverige. För att detta skulle bli verklighet utarbetades det en ”trappa” med ett 

intervall som löpte fem år framåt i tiden där föreningen i grova drag beskrev hur de skulle nå 

den satta målsättningen. Bland annat innehöll stegen i trappan att damlaget skulle ha en 

komplett organisation samt kunna erbjuda bra träningsförutsättningar för sina spelare. För 

damlaget internt var målsättningen den gångna säsongen i Riksserien att nå en semifinal, vilket 

damlaget även gjorde. Under säsongen görs planeringar i grova drag där man främst på 

träningsplanet och den sportsliga nivån ser på var man kan förbättra sig.  

Figur 4-3 - Linköpings HC damverksamhet och relation till föreningsnivå 
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I nuläget har föreningen två flicklag på ungdomssidan, F13 och F16/20 och totalt finns det cirka 

35 tjejer som är aktiva. För att motivera de tjejerna i de yngre damlagen som har som 

målsättning att ta plats i damlaget låter man emellanåt dessa att komma och vara med och 

träna med damerna. Under den gångna säsongen lät man även någon yngre tjej spela någon 

match i seriespelet. Samtidigt brukar damlaget även låta de yngre tjejerna vara med och delta 

under försäsongsträningen.  

Föreningen anser i dagsläget att ungdomsverksamheten på flicksidan är ett område som 

behöver utvecklas ytterligare i och man arbetar för närvarande med en treårsplan på 

ungdomssidan. Ett aktivt steg föreningen har tagit för att rekrytera och öka andelen yngre 

flickspelare i föreningen är ett samarbete med en fotbollsklubb där man låtit tjejer som spelar 

fotboll komma och prova på hockey. På det här sättet har ungdomsverksamheten lyckats 

rekrytera 15 nya spelare till flicksidan. Föreningen har även goda kontakter med kommunen 

vilket lett till att några av spelarna kunnat erbjudas sommarjobb som gjort att de kan stanna 

kvar i Linköping och delta i försäsongsträningen. 

Linköping HC Dam anser att man idag kan erbjuda mycket goda tränings- och 

utvecklingsmöjligheter. Man har tillgång elitserieföreningens resurser och att detta i 

kombination med bra möjligheter för spelarna till arbete och studier, bland annat vid Linköpings 

Universitet och hockeygymnasiet, menar Linköping HC gör dem till ett bra alternativ för spelare 

som vill satsa på sin hockey.  

4.4.3 Uppföljning 

Under och även efter säsongen sker utvärdering och uppföljning på en spelarnivå där man ser 

till spelarnas personliga utveckling och deras syn på verksamheten och ledarna. Utvärdering av 

verksamheten och ledarna är något som sker löpande under hela säsongen och det är även 

detta som lägger grunden för de förändringar som senare genomförs för damverksamheten. 

4.4.4 Föreningsstöd 

Idag upplever damlaget stödet från föreningens sida som väldigt positivt. Framförallt sedan 

2006 när styrelsen i Linköpings HC beslutade att göra en seriös satsning på damhockeyn, anser 

man att stödet bara ökat och att även föreningens närvaro i damverksamheten har växt. På en 

skala från ett till fem där tre anses vara godkänt ger damlaget föreningen en fyra när det 

kommer till stödet av damernas verksamhet.   

Damlaget anser att föreningen ger dem bra träningsförutsättningar med eget omklädningsrum 

och bra is- och träningstider samt ett rimligt ekonomisk stöd. Vidare får man bra kompetens på 

alla nivåer i verksamheten både sportsligt och vad gäller den ekonomiska balansen i damlaget. 

Det damlaget idag hade önskat mer från föreningens sida är på marknadssidan. Man hade 

önskat att denna del av föreningen varit mer drivande och initierande vad gäller 

marknadsföringen och aktiviteterna kring damlaget. 
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4.5 Modo Hockeyklubb 

Föreningen som idag är Modo Hockey bildades 1921 och är en idrottsförening från 

Örnsköldsvik, i vardagligt tal pratar man ofta om Modo Hockey. (MODO Hockeyklubbs hemsida) 

Nedanstående information är hämtat från en intervju med damlagets lagledare den 28 april 

2010. 

4.5.1 Organisationssammansättning och arbetsfördelning 

Inom damverksamheten i Modo Hockey finns idag nio personer som arbetar kring damlaget, se 

Figur 4-4. När det kommer till det praktiska arbetet kring damlaget har damverksamheten hjälp 

att tillgå från olika håll. Föreningen har en person ansvarig för dam och ungdomsekonomin i 

föreningen som sköter den ekonomiska delen vad gäller budgetering och avstämning etcetera. 

Researrangemang och organisationen kring bortamatcherna med hotell och mat hjälper 

bussbolaget till damlaget till med att anordna. Se figur nedan för damverksamhetens 

sammansätting och hjälp på föreningsnivå. Den ämnar inte förklara vem som är överordnad 

vem utan endast vilka positioner som finns i damorganisationen samt den relation och typ av 

stöd de har till föreningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att fylla funktionärsrollerna på matcherna har damlaget för närvarande ett rullande schema 

för funktionärerna som ofta består av föräldrar till spelarna i damlaget. Då många damspelare 

går hockeygymnasiet och kommer från andra orter finns det inte alltid föräldrar att tillgå vilket 

gör att damlaget idag upplever att man har brist på funktionärssidan. I nuläget har man försökt 

lösa det på plats i största möjliga mån men inför nästa säsong har man inom damlaget sagt att 

man ska försöka få ihop en extern grupp vilka ska sköta funktionärsrollerna. Under säsongen har 

damlaget sett till att använda hjälp från eleverna på hockeygymnasiet när det kommer till att 

bland annat föra statistik på matcherna. 

Av de engagerade kring damlaget är det i dagsläget de två lagledarna inom damverksamheten 

som har en släktrelation till spelarna. Man har inom föreningen arbetat efter att i största 

möjliga mån ska man sträva efter att tränarna inte ha någon relation till spelarna. Ingen av de 

Externt bussbolag 

organiserar allt kring 

bortamatcher  

Figur 4-4 - MODO Hockeys damverksamhet och relation till föreningsnivå 
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som arbetar inom damlaget har det som sitt heltidsarbete utan det handlar snarare om 

engagemang vid sidan om. 

4.5.2 Målsättning och strategi 

När Modo Hockey Dam pratar om sin interna målsättning för säsongen har målet varit att ta ett 

SM-guld. Dock bjöd den gångna säsongen på en hel del spelarbortfall och vid ett tillfälle hade 

damlaget nio spelare borta, främst under årets samlingar inför OS i Vancouver, vilket hade sin 

påverkan på damlaget. 

Vad gäller den långsiktiga målsättningen för damlaget är detta det första året som föreningen 

och damlaget tillsammans satt sig ner och utarbetat en strategiplan för damverksamheten i 

föreningen. Lagledarna i damlaget har tillsammans med styrelserepresentant, damansvariga, 

ungdomsansvariga samt hockeygymnasiets rektor tagit fram och utvecklat en strategiplan för 

fyra år för verksamheten, vilken sedan har godkänts av styrelsen i föreningen. Genom att få ner 

en plan på papper, hoppas man inom damorganisationen även få en bättre uppfattning om vad 

säsongerna kan tänkas komma att kosta och även ge styrelsen en idé om hur mycket pengar de 

kommer att behöva satsa på damverksamheten. 

Förutom damlaget finns även damjuniorlaget i damverksamheten med 22 aktiva tjejer. I 

damlaget finns många hockeygymnasiestuderande tjejer samt egna talanger från flicklaget som 

tidigare fanns i föreningen, men som försvann innan den gångna säsongen började. De 15 

tjejerna som ville fortsätta att spela hockey slussades ut i föreningens pojklag. Målsättningen 

inom föreningen är att få till ett flicklag igen. Dock har det funnits svårigheter i att hitta tränare 

för de yngre tjejerna. Föreningen jobbar att få till några extraträningar varje månad där man 

försöker samla ihop de tjejer som slussats ut.  

För att motivera de yngre tjejerna att fortsätta sin hockeyutövning bjuder damlaget och 

damjuniorerna emellanåt in dem att vara med och delta på deras träningar. I första hand är det 

damjuniorernas träningar i vilka de yngsta tjejerna får delta. Vid vissa tillfällen när det har 

funnits lämpliga träningar har de yngre tjejerna även fått vara med på hockeygymnasiet. En 

gång under den gångna säsongen lät damlaget några yngre tjejer vara med att delta i ett 

matchsammanhang där de fick vara med på tränarsnacket och omklädningsrummet i pausen. 

För att hjälpa och stödja sina spelare kan damlaget i dagsläget bistå med hjälp att hitta bostad 

vid behov. Damlaget försöker även så gott det går att vara behjälplig i att hitta arbete till de 

spelare som behöver. De arbetar hela tiden för att stödet till spelarna ska bli bättre och inför 

kommande säsong har det tillkommit en marknadsgrupp som ska arbeta för att samla in pengar 

till damsidan. På så sätt hoppas man få ännu större möjlighet att erbjuda bättre stöd till 

damspelarna. Damverksamheten upplever idag att de har ett bra samarbete och utbyte med 

hockeygymnasiet. 

4.5.3 Uppföljning 

Spelarrådet har som uppgift att vara informatörer mellan spelare och ansvariga ledare runt 

damlaget, ledarna sitter ner i möte med spelarrådet och detta kan även kalla in till möte då de 
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anser att det finns behov. Under säsongen sker även så kallade utvecklingssamtal mellan 

spelare och tränare där man pratar om spelarnas individuella utveckling, vilket brukar ske någon 

gång på hösten och våren. Utöver detta ställer lagledarna i slutet av säsongen fem frågor till 

spelarna som de får lämna skriftliga svar på. Svaren används sedan för att utvärdera den gånga 

säsongen, vad som har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra. På så sätt får ledarna en 

bild av hur spelarna upplevt att verksamheten fungerat under säsongen.  

4.5.4 Föreningsstöd 

Stödet från föreningen anser damlaget vara bra i dagsläget och man känner att man får positiva 

indikationer från föreningen. På en skala ett till fem där tre anses vara godkänt ger damlaget 

föreningen en fyra i betyg när det kommer till det allmänna stödet till damverksamheten och 

damlaget upplever ett bra engagemang från föreningens sida. De förslag damlaget kommer med 

är de ofta positiva till och behandlar relativt omgående och hittills har damlaget ännu inte stött 

på några motgångar från föreningen. Till sin hjälp på föreningsnivå finns det även en 

damansvarig som driver damernas frågor i de övre delarna i föreningen. Damlaget har även 

direktkontakt med en person i styrelsen som sköter frågor kring damlaget. Är det således något 

brådskande beslut tar man kontakt med denne och på så sätt flyter beslutsprocessen för 

damlaget på smidigare.  

När det kommer till förutsättningar anser sig damlaget få bra träningsförutsättningar från 

föreningens sida. Både damlaget och damjuniorerna kommer från 2010/2011 ha egna 

omklädningsrum att tillgå. Damlagets is- och träningstider har även de förbättrats och anpassats 

mer efter damernas behov. Damlaget har en önskan att från föreningens sida fokusera mer på 

damverksamheten i föreningens tidning där det i nuläget nämns väldigt lite om damlaget. Dock 

poängterar man från damlagets sida att det kanske inte bara handlar om föreningen utan att 

damlaget också har ansvar att se till att informera om vad som händer på damsidan. Damlaget 

vill skapa en bättre bild av damverksamheten som bedrivs samtidigt visa sponsorerna att de 

finns och hur de utvecklas och därmed försöka öka marknadsvärdet för damhockeyn.  

4.6 AIK Ishockey Damer 

AIK Ishockey Damer är en ishockeyverksamhet inom AIK – Allmänna Idrottsklubben. 

Verksamheten bildades 1998 och samma år gjorde damlaget även debut i högsta serien, 

Division I. (AIK hockey dam hemsida). Nedanstående information är hämtad ur en intervju med 

AIK Dams lagledare den 23 april 2010. 

4.6.1 Organisationssammansättning och arbetsfördelning 

Inom damverksamheten i AIK finns idag tio personer som arbetar med damlaget, 

sammanfattade i Figur 4-5. De personer som arbetar med damlaget kontrakterar damlaget för 

varje säsong och med de olika ansvarsposterna kommer en klar arbetsbeskrivning som redogör 

för varje rolls åtagande mot damlaget och vad som är dennes uppgift under säsongen. De som 

arbetar med damlaget är personer med respektive heltidsjobb och därmed rör det sig således 

inte om någon som arbetar fullt ut i damverksamheten. Det löpande arbetet som sker inom 

verksamheten sköts av damverksamheten själva. Som alternativ på föreningnivå finns 
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sportchefen för AIK som bland annat bistår med hjälp när det gäller rekrytering vid behov av ny 

tränare. Se Figur 4-5 nedan för damverksamhetens sammansätting och hjälp på föreningsnivå. 

Den ämnar inte förklara vem som är överordnad vem utan endast vilka positioner som finns i 

damorganisationen samt den relation och typ av stöd de har till föreningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nuläget upplever man att det finns tillräckligt med folk för att verksamheten ska fungera, både 

runt damlaget och kring matcherna. Av de som finns med och jobbar med damlaget har i 

nuläget tränarna och materialaren ingen relation till någon spelare. Resterande roller har en 

släktrelation till någon av spelarna och i de flesta fall består de av föräldrarna i och med att 

spelarna fortfarande är i så pass ung ålder. Ingen av de som arbetar inom damlaget har det som 

sitt heltidsarbete utan det handlar snarare om engagemang vid sidan om. 

4.6.2 Målsättning och strategi 

Den vision som AIK som förening har för sin verksamhet är att skapa en trygg miljö där spelarna 

i AIK Dam och AIK Flick får utvecklas under ledning av dedikerade ledare som alltid sätter 

damlaget i första hand men som samtidigt handleder varje spelares utveckling individuellt.  

AIK:s damlag har idag ingen långsiktig målsättning nedskriven utan det målet som finns inför 

varje säsong är att ta SM-guld. För att nå den utarbetade målsättningen sätter 

damorganisationen upp delmål varje säsong. Ett aktivt steg mot detta har varit att man nu 

kontrakterat ytterligare en tränare för damlaget. Förhoppningen damorganisationen har är att 

de nu ska kunna erbjuda sina spelare individuella träningsprogram, med både kort- och 

långsiktiga mål, för att på så sätt ytterligare förbättra spelarnas möjligheter att utvecklas. Då 

detta upplägg kräver mer tidsresurser framför allt vad gäller utvärdering och uppföljning är 

tanken att damlaget nu med ytterligare en tränare ska hinna med dessa personliga planer, vilket 

det inte fanns tid för i sådan utsträckning damlaget velat under den gångna säsongen.  

I nuläget har AIK två lag på ungdomssidan och totalt finns det ungefär 25 flickor aktiva där 

många av dessa dubblerar, det vill säga spelar i två lag samtidigt mellan de olika lagen. För 

närvarande finns ingen verksamhet för flickor i de allra yngsta åldrarna, utan de yngsta flickorna 

Figur 4-5 - AIK damverksamhet och relation till föreningsnivå 
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som finns i föreningen spelar vanligtvis i pojklagen. Anledningen till att man idag inte kan 

erbjuda ungdomsverksamhet i lägre åldrar kommer från den stora rådande bristen på istider. 

Det finns idag en önskan i AIK:s dam att driva flickverksamhet från hockeyskola och hela vägen 

upp för att på så sätt få fram fler egna produkter i föreningen. För att motivera de yngre 

spelarna bjuder damlaget ibland in till träningar för att på så låta spelarna känna på samt för att 

sporra dem, Damlagsspelarna är även med i hockeyskolorna och visar sig där.  

Det som är viktigt för att attrahera spelare utifrån menar damlaget främst är en fungerande 

organisation samt hur damlaget uppträder som lag. Förhoppningen är vidare nu att man genom 

de individuella programmen damlaget erbjuder, att man kan sticka ut ytterligare där damlaget 

fokuserar på den individuella utvecklingen och inte bara damlaget som en helhet. Vidare 

samarbetar AIK dam idag med hockeygymnasiet i Solna vilket gör att de antagna spelarna bland 

annat får extra hockeyträning under dagarna. AIK kan även hjälpa spelarna med att hitta arbete 

och bostad. 

4.6.3 Uppföljning 

För att följa upp säsongen har man så kallade avslutsmöten där man utvärderar sig själva och tar 

upp det som varit positivt och negativt under året och det är med detta i åtanke som de lägger 

upp arbetet inför kommande säsong. Den säsong som varit är det första säsongen som 

damlaget uppfattat att det funnits en bra organisation av damlagets verksamhet. 

Damorganisationen har även uppföljning av spelarna och denna sker innan och efter säsongen.  

4.6.4 Föreningsstöd 

Idag upplevs stödet från föreningens sida som mycket positivt. De senaste två åren upplever 

damlaget att man blivit mycket väl accepterade på föreningsnivå och att man får bra stöd, bland 

annat vad gäller bra is- och träningstider. AIK:s damlag är ett av de lag inom en som tillhör 

representationslagen och damlaget upplever att man har en nära och direkt kontakt med AIK. 

På en skala från ett till fem, där tre ses som godkänt, upplever damlaget i dagsläget att man har 

ett stöd på fyra och damlaget känner att föreningen visar intresse samt att det finns en dialog 

mellan föreningen och damlaget. I nuläget hjälper föreningen dels till ekonomiskt, med bra 

istider och med kunskap, framförallt från sportchefen vilken är den kunskap som damlaget 

främst söker. Det damlaget dock skulle önska mer är ekonomiska resurser, vilket naturligtvis 

alltid behövs mer av och som är a och o för alla verksamheter. 

4.7 Leksand 

Leksands IF bildades den 13 augusti 1919 som en idrottsförening med bland annat bandy och 

skidsport på programmet. (Leksands IF hemsida) Nedanstående information har hämtats ur en 

intervju med damlagets huvudtränare den 28 april 2010.  

4.7.1 Organisationssammansättning och arbetsfördelning 

Damverksamheten i Leksands IF består idag av nio personer som arbetar kring damlaget, se 

figur 4-6. När det kommer till det praktiska arbetet kring värvningar och istider är det team 

managern som sköter handläggningen kring detta. Organisationen kring resorna är det 
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lagledaren som är ansvarig för. Den ekonomiska delen kring damlaget sköts av en 

ekonomigrupp bestående av fyra personer: team managern, headcoach och lagledaren samt 

ekonomichefen i föreningen. På föreningsnivå finns det även en marknadsgrupp som arbetar för 

damlaget. Se Figur 4-6 nedan för damverksamhetens sammansätting och hjälp på föreningsnivå. 

Den ämnar inte förklara vem som är överordnad vem utan endast vilka positioner som finns i 

damorganisationen samt den relation och typ av stöd de har till föreningen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Idag upplever man inom damlaget att det finns tillräckligt med folk att tillgå för att en 

fungerande verksamhet ska kunna bedrivas. När det kommer till funktionärsbiten för damerna 

har damlaget stöd från föreningens sida där det finns en så kallad funktionärspool att tillgå för 

damlagen på elitsidan i föreningen.  

Av de som för närvarande jobbar kring damlaget är det idag bara en person som har en 

släktrelation till någon av damspelarna, resterande som är engagerade är helt utomstående. 

Ingen av de som arbetar inom damlaget har det som sitt heltidsarbete utan det handlar snarare 

om engagemang vid sidan om. 

4.7.2 Målsättning och strategi  

Den långsiktiga målsättningen som finns från föreningens sida för damverksamheten är en 0-

budget, vilket innebär att föreningen inte skall behöva skjuta till några pengar. När Leksand 

pratar om målsättningen för damlaget pratar man för att målet för tre år framåt är att ta SM-

guld där första delmålet på vägen är att ta sig till en slutspelsplats och sedan där att ta en 

medalj. Själva hoppas de vara med och bidra till utvecklingen av damhockeyn i stort i Sverige 

samtidigt som man vill få ut så mycket marknadsföring som möjligt för damhockeyn. 

I dagsläget har Leksands IF två lag i sin ungdomsverksamhet på flicksidan och totalt sett finns 36 

tjejer ungdomsverksamheten.  I Leksand upplever man idag att allt fler tjejer börjar spela 

ishockey och damhockeyn är på framväxt tack vare ett ökat intresse för sporten. Damlaget 

Ekonomigrupp:  

Tre från 

damverksamheten 

samt föreningens 

ekonomichef  Figur 4-6 - Leksands damverksamhet och 

relation till föreningsnivå 
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anser att den viktiga motivationsdelen kommer främst när spelarna kommer upp kring 15-16 års 

ålder och då de börjar på hockeygymnasiet. Steget som sker i det här skedet blir det största vad 

gäller ökat antal ispass och matcher och därför är det även här som damlaget anser att man 

måste lägga främsta fokus på motivationsdelen. Eftersom det hittills varit för stora skillnader 

mellan de yngre lagen och A-laget har det inte varit aktuellt att de yngre spelarna varit med på 

A-lagets träningar. 

Man har en filosofi inom föreningen där man försöker satsa så mycket som möjligt på de yngre 

tjejerna man har till förfogande i föreningen. Man försöker därför att hålla nere värvningarna 

utifrån och istället satsa på att utveckla de yngre förmågorna i föreningen för att på så sätt vara 

med och konkurrera i toppen och om ett SM-guld.  

Leksand kan idag erbjuda bra möjligheter för de spelare som går i skolan, både vad gäller 

hockeygymnasium och studier på högre nivå, det finns Högskola både i Falun och i Borlänge.  

Damlaget menar att Leksand är en relativt liten kommun och att finns det bra och 

tillmötesgående företag att tillgå i kommunen vilka damlaget har bra kontakt med. Dessa kan 

bland annat hjälpa till med frågor vad gäller jobb och bostadslösningar för spelarna i damlaget 

vid behov. 

4.7.3 Uppföljning 

För att följa upp verksamheten har damlaget under säsongen i stort sett möten varje månad. 

Under dessa månadsmöten sker dels uppföljning av den ekonomiska delen, men även av den 

sportsliga delen för att på så sätt se till att man ligger på önskad nivå. Vad gäller uppföljning på 

spelarnivå är detta något som sker kontinuerligt under hela säsongen och damlaget poängterar 

att kommunikationen är det viktigaste för att nå sina utsatta mål. 

4.7.4 Föreningsstöd 

Idag upplevs stödet från föreningen som helhet som ”sådär” från damlagets sida och man skulle 

önska att de ställde upp mer. Generellt sett tycker man att damlaget får ta del av en alltför liten 

del av den totala kakan i föreningen. Framförallt tycker man att föreningen kunnat hjälpa till 

och backa upp mer på materialsidan, se till att damlaget får bättre is- och träningstider samt 

bättre förutsättningar för att bedriva styrketräning eller annan alternativ träning. I nuläget får 

damverksamheten hela tiden jobba för att behålla de is- och träningstider man har till sitt 

förfogande, vilket de anser att man inte ska behöva göra på den nivån. Vidare hade man velat se 

att de arbetat lite hårdare från marknadssidan för att få in några av de större företagen även på 

damsidan för att på så sätt göra det mer jämställt i föreningen (se streckade pilar i figur 4-7).  

På en skala från ett till fem där tre anses vara godkänt ger man föreningen en tvåa när det 

kommer till stöd. Det som har största prioritet inför kommande säsong och som man arbetar 

hårt på är att damlaget ska ha ett eget omklädningsrum att tillgå. 

4.8 Hanhals IF 

Hanhals IF är en ishockeyförening med säte i Kungsbacka. Damlaget kvalade nyligen mot 

Sandviken där man vann båda sina kvalmatcher och på så sätt lyckades säkerhetsställa en 
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ytterligare en säsong i högsta damserien.(Hanhals IF hemsida) Nedanstående information har 

hämtats från en intervju med damlagets onlineansvarig/kassör den 28 april 2010.  

4.8.1 Organisationssammansättning och arbetsfördelning  

Damorganisationen i Hanhals IF:s damverksamhet har den gångna säsongen bestått av fem 

personer, se Figur 4-7. Då huvudtränaren slutade mitt under säsongen och den assisterande 

tränaren då fick gå in och ta överhuvudansvaret för damlaget, upplever de damorganisationen 

ofullständig. Materialsidan har inte fungerat tillfredställande och någon konstant 

materialförvaltare har inte funnits att tillgå utan där har några personer gått in och hjälpt till vid 

behov.  

När det kommer till det praktiska arbetet kring damorganisationen har lagledarna burit det 

främsta ansvaret och bland annat haft ansvar för och planerat alla bortaresor för damlaget. När 

det kommer till handläggningen av den ekonomiska delen ligger även främsta ansvaret hos 

damverksamheten själva. Det som föreningen bistår är kansliet som hjälper till med hanteringen 

och betalningen av damlagets fakturor. Se Figur 4-7 nedan för damverksamhetens 

sammansätting och hjälp på föreningsnivå. Den ämnar inte förklara vem som är överordnad 

vem utan endast vilka positioner som finns i damorganisationen samt den relation och typ av 

stöd de har till föreningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Från damlagets sida upplever man att de är alldeles för underbemannade för att bedriva en 

fungerande verksamhet i Riksserien i dagsläget. Matcharrangemangen idag kräver en stab på 7-

8 personer på grund av all den statistik som skall föras. Damverksamheten känner att det ofta är 

väldigt många som vill hjälpa till, men att det är väldigt få som faktiskt vill ta ansvar. 

Det är väldigt ofta som de personer som är engagerade kring damverksamheten har en 

släktrelation till någon av spelarna och funktionärsrollerna består nästintill bara av föräldrar till 

spelarna. Ingen av de som arbetar inom damlaget har det som sitt heltidsarbete utan det 

handlar snarare om engagemang vid sidan om. 

Figur 4-7 - Hanhals IF damverksamhet och relation till föreningsnivå 
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4.8.2 Målsättning och strategi 

När man pratar om en långsiktig målsättning eller vision för damernas verksamhet säger man 

att detta i så fall inte är något som kommunicerats till damorganisationen från föreningens sida. 

Damlaget har internt formulerat sina egna målsättningar, men föreningen i sig har inte gått ut 

med något som dem sagt att de här vill att damlaget skall uppnå.  

Under den gångna säsongen var den interna målsättningen som sattes upp i Hanhals IF:s damlag 

att hänga sig kvar i Riksserien. Någon särskild plan för hur damlaget skulle nå sin interna 

målsättning utarbetades dock inte under säsongen.  

För närvarande finns det ett ytterligare flicklag i föreningen förutom A-laget som spelar i Dam 

Division 2 som består av cirka 15 tjejer. Dock rör det sig inte om en särskild ungdomsverksamhet 

utan damlaget som spelar i Dam Division 2 består till viss del av flickor som vill satsa för att nå 

högre divisioner, men även av flickor som spelar för att det är roligt. För att motivera de flickor 

som önskar ta steget upp i elitlaget bjuder damlaget in till träningar. 

I de fall föreningen värvar spelare som kommer långt utifrån handlar det framförallt om att fixa 

bostad och jobb. Med tanke på den rådande bostadssituationen i Kungsbacka är det ett stort 

problem när damlaget ska få fram bostäder till nya damspelare. I de fall som damlaget kan 

erbjuda spelare utifrån hjälp med att hitta boende eller jobb så kommer detta från individuella 

insatser och deras kontakter, som inte direkt är kopplade till föreningen i sig. Det finns i 

dagsläget inget direkt inarbetat samarbete mellan föreningen och hockeygymnasiet, förutom 

att damlaget har några av sina spelare som vid läser vid gymnasiet. Det förekommer visst 

samarbete med lokala företag. 

4.8.3 Uppföljning 

När det gäller uppföljning av spelarna och deras utveckling har samtal mellan spelare och 

tränare hållits till viss mån under säsong, dock har det varit av mer spontan karaktär, vilket till 

stor del kan förklaras av att damlaget tappade sin huvudtränare under säsongen. Ser man till 

uppföljning av damorganisationens verksamhet som helhet är detta inte något som skett på en 

kontinuerlig basis under säsongen som gått. 

4.8.4 Föreningsstöd  

Generellt sett upplever damlaget att stödet från föreningens sida är positiv till deras 

verksamhet. Det finns egentligen inte någon person på föreningsnivå som direkt arbetar enbart 

med damlagets verksamhet däremot arbetar damlagets lagledare som styrelseledamot i 

föreningen och fungerar på så sätt som en länk mellan styrelsen i föreningen och damlaget. Det 

förekommer en del missnöje från de andra lagen i föreningen att damlagets resekonto är för 

högt och de övriga lagen då får stå för att finansiera en del av damernas verksamhet. I nuläget 

har damlaget endast ett förråd till sitt förfogande så önskvärt hade varit ett att ha ett 

omklädningsrum att tillgå för spelarna. 

På en skala ett till fem där tre är godkänt ger damlaget föreningen en tvåa i betyg då man för 

närvarande i damlaget känner att ledningen är lite för långt ifrån damverksamheten. Det de 
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framförallt önskar från ledningens sida idag är ledarskap och engagemang. Som det ser ut nu 

har ledningen inte följt upp damernas verksamhet tillräckligt och damlaget känner att där har 

föreningen mer ansvar att ta för att verksamheten skall fungera. 

4.9 Västerås IK 

Västerås IK består av två föreningar, VIK ungdom och VIK elit sedan deras herrhockeylag gick i 

konkurs år 2000.(Västerås IK hemsida) Efter säsongen 09/10 slutade damlaget på sista plats i 

Riksserien på 3 poäng och deltog senare inte i kvalet till serien utan valde att ta ett steg tillbaka. 

Anledningen till detta är att de såg en tendens att de yngre spelarna inte utvecklades med det 

upplägget som fanns i elitsatsningen och därför vill de sätta fokus på ungdomarna igen för att få 

en bra tillväxt till framtiden. Nedanstående information har hämtats från intervju med 

föreningens sportchef den 22 april 2010.   

4.9.1 Västerås IK Organisation 

Inom damorganisationen finns fem personer som arbetar med damlaget, se Figur 4-8. De är 

damlaget själva som sköter det löpande arbetet med damlaget såsom träningar, matchupplägg 

etc. Den ekonomiska biten sköter deras kansli och samt frågor rörande resor etcetera. Se figur 

nedan för damverksamhetens sammansätting och hjälp på föreningsnivå. Den ämnar inte 

förklara vem som är överordnad vem utan endast vilka positioner som finns i 

damorganisationen samt den relation och typ av stöd de har till föreningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dagsläget anser man att det finns nog med personer som är involverade med damlaget, men 

det är bland funktionärspositionerna som det kan uppstå problem. När damlaget gick upp i 

Riksserien till säsongen 09/10 krävdes det fler funktionärer under matcher enligt regler för 

serien vilket de kände var en utmaning då det inte fanns tillräckligt med frivilliga. 

Damorganisationen har som regel att det ska vara föräldrafritt inom ledarstaben, alltså det är 

utomstående personer som är tränare, ledare och materialare. Ingen av de som arbetar inom 

damlaget har det som sitt heltidsarbete utan det rör sig mer om engagemang vid sidan om. 

Figur 4-8 - Västerås IK damverksamhet och relation till föreningsnivå 
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Funktionärerna är oftast föräldrar till spelare, Västerås IK är ett relativt ungt lag och tack vare 

det finns det många föräldrar att tillgå om det behövs folk på funktionärspositioner. 

4.9.2 Målsättning och strategi  

Den vision som föreningen satt upp för damlaget och som fastställts vid ett styrelsemöte är att 

damlaget skall spela i högsta serien. Damlagets målsättning är att komma tillbaka till Riksserien 

inom tre år men det finns en del saker som de vill uppnå inom föreningen innan de är tillbaka i 

högsta serien. Bland annat ska damlaget ha en större budget för att ha bättre förutsättningar till 

att bedriva en funktionerande verksamhet.  

I dagsläget under serieuppehållet arbetar de med att utforma den strategi som de anser vara 

nödvändig för att nå sitt mål. Damlaget vill bland annat ha mer folk som arbetar inom damlaget 

och framför allt mer tränare samt en förändring av träningsupplägget. Strategin inkluderar även 

att de vill bygga upp en funktionärsstab för att säkra att man har möjlighet att under matcherna 

utföra det som måste göras enligt regler från Svenska Hockeyförbundet. För att kunna locka 

funktionärer till damlaget finns funderingar kring huruvida viss ersättning ska utgå till de 

personer som ställer upp. Ett deltagande i Riksserien kräver mer än vad det gör i de lägre 

serierna som ställer högre krav på kompetensen hos funktionärerna som de kände var svårt att 

genomföra och tillgodose när de gick upp i högsta serien inför föregående säsong.  

Damlaget vill även öka andelen egna produkter i damlaget. De ser framtiden som positiv då de 

har en bra tillväxt på flicksidan i yngre åldrar där man bedömer att ha 100 aktiva på flicksidan 

nästa säsong med lag i division 1 och 2 samt tre flicklag. Därmed undersöker de nu hur de ska få 

flickorna att stanna i föreningen och fortsätta med sin hockeyutövning. Under den föregående 

säsongen fanns lag inom flickor mellan åldrar 13-15 samt flickor i åldrarna 6-10 som totalt 

uppgick till cirka 35 stycken. För att se till att flickorna fortsätter sin hockeyutövning strävar 

damorganisationen efter att det göra det roligare för de yngre flickorna med träningar som 

innehåller mer lek. De vill ha som fokus att hockey ska vara roligt. 

Det finns i Västerås idag goda möjligheter till studier vid bland annat Mälardalens högskola och 

vid hockeygymnasiet i staden. Damorganisationen har även möjlighet att hjälpa till med boende 

då de har kontakt med två bostadsföreningar samt att hjälpa till med arbetsintervjuer hos 

företag när spelare som är intresserade av arbete.  

4.9.3 Uppföljning 

För att följa upp damlaget görs det efter varje säsong en verksamhetsberättelse. Denna 

sammanfattar dels det sportsliga som skett under säsongen men även den ekonomiska biten för 

damlaget. Under säsongen har uppföljning av spelarna ej fungerat på grund av tidsbrist, men 

med en större ledarstab och bättre planering inför framtiden ska damlaget få det att fungera. 

4.9.4  Föreningsstöd 

Det stöd som damlaget i nuläget får av ledningen i föreningen anses inte vara godkänt utan att 

det krävs ”lite till” för att det ska vara godkänt. På en skala från ett till fem, där tre anses vara 

godkänt, upplever man i dagsläget att man har ett stöd på två. Emellanåt upplever damlaget att 
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vissa personer i styrelsen inte är så måna om att ha damlaget kvar. Som det ser ut bidrar 

föreningen ekonomiskt till damlaget och med hyfsade träningstider. Under de senaste fyra åren 

känner man att stödet och hjälpen från föreningen har förbättrats men att damerna fortfarande 

inte har samma prioritet som herrlagen och att de ibland kan känna att de kommer i andra 

hand. Det som damlaget främst söker är mer engagemang från styrelsen vilket de anser att de 

saknar. Därför kämpar man idag med att få mer stöd från marknadssidan från Västerås Elit.  

4.10 Ekonomiavsnitt 

I detta avsnitt kommer de ekonomiska aspekterna i verksamheten att sammanfattas för de 

åtta damorganisationerna.  Föreningarna kommer inte att namnges utan det som 

presenteras är en överblick för alla damorganisationerna tillsammans. Informationen är 

från intervjuer som genomfördes med en representant från respektive damorganisation. 

4.10.1 Tillräckligt med ekonomiska resurser 

En av intervjufrågorna som ställdes till de åtta damlagen var huruvida de ansåg sig ha tillräckligt 

med ekonomiska resurser för att bedriva en fungerande verksamhet i Riksserien. Svaren från de 

åtta damorganisationerna visade att de ekonomiska resurserna varierar mycket mellan 

damlagen. Fem av de åtta föreningarna upplever att man idag har tillräckligt med ekonomiska 

resurser för att bedriva en fungerande hockeyverksamhet på Riksserienivå, se diagram 1. 

Samtidigt säger tre av damlagen att det inte finns ekonomiska resurser nog för att 

verksamheten ska fungera  

 

Diagram 1 – Tillräckligt med ekonomiska resurser 

Genomgående för alla de lag som upplevde att de hade tillräckligt med ekonomiska resurser var 

att desto mer ekonomiskt stöd de hade, desto bättre förutsättningar kunde skapas för 

damlaget.  

4.10.2 Var de ekonomiska resurserna kommer ifrån 

För frågan var föreningarna får de ekonomiska resurserna ifrån ser situationen mellan de åtta 

damlagen relativt lika ut.  För alla åtta föreningarna gäller att de ekonomiska resurserna dels 

kommer från föreningen själv, men även att damlaget och spelarna arbetar in en större summa 

under säsongen. Andelen som verksamheterna får från föreningen varierade dock mycket 

mellan damlagen. För vissa damorganisationer står föreningen för majoriteten av de 

ekonomiska resurserna medan det i ett annat lag finns krav från föreningens sida att vara 

självförsörjande.  

37%

63%

Upplever sig haft tillräckligt med ekonomiska resurser 
för att bedriva en fungerande verksamhet
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Spelaravgifter 

Den största skillnaden som framgick mellan damlagen var huruvida damspelarna betalade något 

för att få spela hockey i föreningen. Observera här att vi inte inkluderar den obligatoriska 

medlemsavgiften som gäller i de flesta föreningar, utan här syftar vi mer på deltagaravgifter och 

spelarlicensavgifter.  I dagsläget gällde detta för tre av de åtta föreningarna i Riksserien under 

den gånga säsongen, där spelarna alltså betalar en högre avgift varje säsong. I övriga fem 

föreningar betalar spelarna endast en mindre medlemsavgift per säsong. Ett lag har krav på att 

spelarna fixar en personlig sponsor som nästintill motsvarar det värde som de tre andra 

damlagen tar ut i spelaravgift. 

4.10.3  Ersättning till spelarna 

Ytterligare en intervjufråga som ställdes behandlade vilken typ av ersättning som I nuläget 

utgick till spelarna i de olika föreningarna. Här kan det urskiljas relativt stora skillnader de åtta 

föreningarna emellan. De typer av ersättningar som under den gångna säsongen utgick och som 

framgick under intervjuerna var de nedanstående. 

Materialersättning 

Storleken på den materialersättning som utgick till spelarna skiljdes väldigt mycket åt 

föreningarna emellan. I de flesta fallen står föreningen för en del av materialkostnaden för 

spelarna och kan bidra med någon hjälm, klubba eller skridskor under säsongen. Vanligt 

förekommande var även att föreningarna kan erbjuda rabatt på hockeyutrustning med de avtal 

de har. Hur mycket material som föreningen bidrog med för varierade dock mycket mellan 

damlagen. Endast i en förening har alla spelarna ett materialkonto till sitt förfogande, som anses 

täcka materialutgifterna för en hel säsong. Dock förekommer det i vissa lag att enskilda spelare 

blir personligt sponsrade och på så sätt inte behöver stå för någon materialkostnad. 

Reseersättning 

Reseersättning är inte särskilt förekommande och i nuläget är det endast två av föreningarna 

som betalar ut någon form av reseersättning till några av sina spelare. 

Bostadsbidrag  

Likaså någon form av hyres- eller bostadsbidrag är inte heller särskilt vanligt bland föreningarna 

och endast två av åtta bidrar med detta till några av sina spelare. 

Arvode 

Denna typ av ersättning är den ersättning som är minst förekommande i dagsläget för 

damlagen. Av de åtta tillfrågade föreningarna betalar endast en förening ut ersättning i form av 

rent arvode till någon eller några av sina spelare. 

Se tabellen nedan för hur fördelningen av ersättningen ser ut för de åtta damorganisationerna. 

Ersättning Material Resor Bostadsbidrag Arvode 

Antal lag med ersättningen 8 2 2 1 

Tabell 3 - Förekomst av ersättning bland damlagen 
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5 ANALYS 

I analyskapitlet ställer vi informationen från den empiriska undersökningen mot den 

teoretiska referensramen för att sammanväva dessa. Vi ställer empiriska data mot varandra 

för att på så sätt visa på de skillnader som finns mellan damlagens organisationer  i 

dagsläget. Utifrån detta kommer vi analysera och diskutera om och i så fall hur skillnaderna 

kan förklara den ojämna resultatfördelningen mellan damlagen. Den del i frågeställning som 

syftar till att visa skillnaderna mellan damorganisationerna kommer e ndast att behandlas i 

detta kapitel och inte i slutsatsen. 

5.1 Inledande diskussion 

Som sagts tidigare är Riksserien ett relativt ungt fenomen i sportvärlden i Sverige och för att 

återknyta till problemdiskussionen och koppla till det empiriska utfallet kan det påvisas 

skillnader mellan de lag som under säsongen 09/10 utgjorde de åtta främsta damlagen inom 

svensk damhockey.  Resultatmässigt sett rådde stora variationer mellan seriesegraren och 

serieförloraren där en 68 poängskillnad kan uppfattas som en lång väg mot en jämn serie. Som 

det framkom av intervjuerna varierar damlagens förutsättningar för att bedriva den elitsatsning 

som ett deltagande i högsta damserien innebär. En sådan satsning kräver resurser för att kunna 

konkurrera på mer lika villkor.  

5.2 Damorganisationerna 

De damorganisationer som har studerats är av typen sportorganisationer och kan enligt Slack 

och Parent (2006) definieras som en social enhet med en målinriktad och avsiktlig strukturerad 

verksamhet.  

Organisationerna i de damhockeylag som under säsongen 09/10 spelat i Riksserien är en del av 

en större förening. Således bör det påpekas att vi har undersökt de åtta damlagen som en 

enskild verksamhet, men att de i verkligheten innefattas av en större sportorganisation. I 

majoriteten av fallen tillhör damlagen en förening som i sig är vinstdrivande, alltså utformad för 

att generera en vinst till dess ägare. En vinstdrivande sportorganisation i sig är dock ofta indelad 

i flera verksamheter, till exempel ungdoms- och damverksamheter, vilka i sin tur kan ha andra 

syften än att generera vinst till organisationens ägare. Dock ska poängteras att en icke 

vinstdrivande organisation kan ha ett likartat professionellt förhållningssätt som en 

vinstdrivande organisation.  

Då vi har valt att se damverksamheten i den större sportorganisationen som en enskild enhet, 

se Figur 5-1, ser vi inte damverksamheterna som en vinstdrivande del av denna. Detta kan vi 

styrka genom att påpeka att alla de studerade damorganisationerna har knappa ekonomiska 

resurser och begränsade inkomstkällor och att de inte är en del av organisationen som 

genererar intäkterna.  
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En sportorganisation vars primära syfte inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen 

utan snarare arbetar mer för den gemensamma målsättningen kan enligt referensramen ses 

som en ideell verksamhet. En frivillig verksamhet är enligt teorin beroende av frivilliga 

ansträngningar samtidigt som de frivilliga personerna utgör den mest centrala resursen i 

verksamheten. Baserat på teorin om ideella och frivilliga organisationer väljer vi att definiera 

damorganisationerna som ideella frivilliga organisationer. Vi anser oss kunna definiera 

damorganisationerna som ideella tack vare att de inte är den vinstdrivande delen av den 

föreningen utan existerar och arbetar främst mot en sportslig målsättning.  

Vi konstaterar att damorganisationerna är så kallade frivilliga organisationer då det empiriska 

utfallet visar att damlagen drivs av frivilliga insatser. Dock ersätts vissa roller i viss mån i 

verksamheten, men aldrig i sådan stor utsträckning att det kan jämföras med en heltidstjänst 

vilket gör att man är beroende av personer som delar verksamhetens intresse för att delta i 

denna. Slutligen kan vi fastställa att det primära syftet med att driva damverksamheterna idag 

är att nå det gemensamma satta målet snarare än den ekonomiska vinningen, vilket stödjer vår 

definition. 

Enligt referensramen finns det två slags ideella organisationer, den enkla och sofistikerade. 

Baserat på empirin finner vi i dagsläget att de flesta av damverksamheterna har 

organisationskaraktär som befinner sig någonstans emellan den enkla och sofistikerade. Som vi 

konstaterat har damlagen stort beroende av frivilliga och ideella insatser och ingen person 

arbetar idag heltid med damhockeyn i något av Riksserielagen. Planläggning av en utpräglad 

strategisk karaktär är inte heller förekommande i alla damlagen, vilket vi kommer återkomma 

till i senare avsnitt. Detta, enligt teorin, tyder på en mer enkel organisation. Samtidigt finns det 

ett antal professionella arbetare bland damverksamheterna, framförallt på ledarpositioner med 

klara arbetsbeskrivningar och roller vilket tyder mer på sofistikerad organisation. 

5.3 Damorganisationernas sammansättning  

Enligt teorin är organisationssammansättningen ett sätt att beskriva hur organisationen är 

utformad samt hur arbetsuppgifterna mellan personerna är fördelade.   

 Vi väljer att definiera de aktiva inom damverksamheten som de personer vilka är 

knutna till den dagliga och sportsliga verksamheten i damlaget. Organisationernas 

sammansättning är visuellt återgivna i figurerna 4-1 till 4-8 i det empiriska kapitlet.  

Figur 5-1 Damverksamheten - en del av sportorganisationen 
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 Samtidigt har vi valt att definiera funktionärer som personer vilka fyller en praktisk 

funktion i matchsammanhang eller sammanhang då organisationen är i behov av dessa.  

I kommande avsnitt behandlas områdena: aktiva och funktionärer, arbetsfördelningen samt 

förekomsten av släktrelationer i damorganisationerna. 

5.3.1 Aktiva och funktionärer inom damverksamheterna 

Ur den empiriska insamlingen framkom det att det under den gångna säsongen fanns skillnader 

mellan damlagen när det kommer till antalet aktiva inom respektive lags damverksamhet. 

Siffrorna inom parantes syftar på personer som damlagen inte haft att tillgå på heltid. Vidare 

framgick det av det empiriska resultatet att hälften av damlagen anser sig ha tillräckligt med 

aktiva samt funktionärer för att en fungerande verksamhet ska kunna bedrivas. Resultaten 

sammanfattas i Tabell 4. 

Lag Antalet aktiva inom damorganisationen Tillräckligt med aktiva och funktionärer? 

Segeltorp 8 Nej 

Brynäs 7 Ja 

Linköping 
HC 

12 Ja 

MODO 9 (1) Nej (>funktionärer) 

AIK 10 Ja 

Leksand 8 (1) Ja 

Hanhals 4 (1) Nej (>funktionärer) 

Västerås 5 Nej (>funktionärer) 

Tabell 4 - Sammanställning av antalet aktiva 

Det som framkommer är att hälften av damorganisationerna upplever att de inte har tillräckligt 

med folk för att bedriva en fungerande verksamhet i Riksserien. Damorganisationerna upplever 

att det främst är bland funktionärspositionerna som brister uppstår (analysen av 

funktionärsdelen kommer behandlas närmare under avsnittet volontärattraktion).  

Ett av damlagen uttryckte att ett avancemang till Riksserien innebär mer krav från Svenska 

Hockeyförbundet för vad som måste utföras under matchsammanhang och att det kan vara 

svårare att uppfylla dessa. Vår uppfattning är att det är damlagen som avancerar upp till 

Riksserien och som samtidigt kan ha färre antal aktiva personer att tillgå, påverkas mest 

negativt av de högre kraven. Då Riksserielagen har ett högre beroende av frivilliga insatser än 

lägre divisioner till följd av mer krav på utförd statistik, samt att Svenska Hockeyförbundet inte 

stöttar damlagen ekonomiskt, blir de nya och högre kraven enligt vår mening stundtals svåra att 

infria. 

Som vi kan se i antalet aktiva skiljer det som mest åtta personer mellan damorganisationerna. 

Det som kan urskiljas ur ovanstående tabell är att de två lag som placerat sig sist i seriespelet 

även har minst antal aktiva personer inom deras damorganisation. Ett av dessa lag, Hanhals, 

uttryckte att deras damorganisation varit ofullständig under säsongen 09/10 och att de var 

alldeles för underbemannade för att bedriva den elitsatsning som krävs för ett deltagande i 

högsta serien.  Västerås som slutade på en sistaplats valde till och med att ta klivet ner och 

spela i divisionen under Riksserien då man inte ansåg sig ha en organisation utvecklad nog för 
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spel i högsta serien. Vid framtida avancemang ser damlaget det som en nödvändighet att ha en 

mer utarbetad organisation för att kunna konkurrera med övriga mer etablerade lag.  

Analysen av Hanhals och Västerås visar att dessa damorganisationer inte ansett sig haft 

tillräckligt med folk för att bedriva verksamheten på ett tillfredställande sätt. Vår uppfattning är 

att detta har varit ett bidragande skäl till damlagens sportsliga prestation, om än inte allt så med 

en viss betydelse. En liknande härledning för övriga lag mellan tabellplacering och antal aktiva 

personer görs emellertid inte då sambandet dem emellan inte lika märkbar. Intressant att 

påpeka är att damlaget med flest aktiva inte var det damlag som placerade sig bäst i tabellen. Vi 

konstaterar därför att det inte beror på hur många aktiva damorganisationerna tillhandahåller 

utan hur resurserna utnyttjas och hur mycket tid som läggs ner av respektive aktiv. Vi styrker det 

med att referensramen poängterar att för att kunna skapa en fungerande verksamhet krävs det 

att damorganisationen har tillräckligt med personer att tillgå för att arbetet inom denna ska 

kunna bedrivas på ett tillfredsställande sätt.  

Vidare menar vi att en elitsatsning betyder att damorganisationen kommer att ha en betydande 

konkurrens och därför bör damorganisationen vara utformad på ett optimalt sätt så att de bästa 

förutsättningarna ska kunna finnas för att konkurrera med övriga lag. Fungerar verksamheten 

utan hinder, till exempel i form mänskliga resurser, hjälper den till att skapa gynnsammare 

förutsättningar för spelarna att prestera. Att större fokus då kan läggas på det sportsliga arbetet 

kan följaktligen vara bidragande till en bättre resultatplacering.   

5.3.2 Arbetsfördelning 

Vid analys av empirin konstaterar vi att när det kommer till det praktiska arbetet kring damlaget 

med reseplanering och ekonomin ligger i dagsläget övervägande del hos damverksamheterna 

själva i de flesta damlagen. Ser vi till figurerna i empiriavsnittet får flera lag även stöd i arbetet 

från föreningen och dess kansli. Typen av hjälp och graden av stöd från föreningsnivån varierar 

dock damlagen emellan. Vissa damlag får hjälp på både marknadssidan och med det 

administrativa medan andra damlag har väldigt lite stöd i det dagliga arbetet.  

Ligger en övervägande del av det praktiska arbetet på damverksamheten samtidigt som 

damlaget upplever att de inte har tillräckligt med personer för att bedriva en elitsatsning, blir 

det praktiska arbetet en ännu större belastning för damlagen. Risken finns då att de aktiva 

tvingas ta andra roller än deras faktiska för att verksamheten ska fungera. Detta kan ge samma 

resultat som vi poängterade i tidigare avsnitt nämligen att fokus tas från det sportsliga vilket kan 

inverka på prestationen och därmed resultatet. 

5.3.3 Förekomsten av släktrelation inom damorganisationerna 

Det insamlade intervjumaterialet visar på att närvaron av släktrelationer idag inte är så 

förekommande bland de aktiva inom damorganisationerna. Utifrån intervjuerna kan vi 

konstatera att gemensamt för alla damlag är att de i regel försöker sträva efter en föräldrafri 

stab, framförallt vad gäller tränar- och ledarpositionerna i damlagen. Genom att hålla på sådana 

slags principer undviker damlagen de följder en relationsfavorisering kan innebära. Det hjälper 

till att hindra, att så kallade insidergrupper uppstår vilket i sin tur medverkar till att minska 
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upplevelsen från övriga medlemmar att de har en lägre position eller status i damlaget i 

förhållande till insidergruppen. På så sätt förhindras det även att negativa reaktioner uppstår i 

damlagen. 

Vår uppfattning innan den empiriska undersökningen var att det skulle finnas mer föräldrar 

bland de aktiva inom damorganisationerna vilket visade sig inte var fallet. Att föräldrar inte 

inkorporeras i arbetet med damlagen anser vi peka på att det finns en vilja bedriva 

verksamheten på ett meriterat sätt. Detta menar vi är ett belägg för att damlagen försöker styra 

sin organisation med vad teorin kallar en professionell attityd då man eftersträvar att ha 

personer som är lämpade för de positioner de innehar.  Tack vare att damorganisationerna har 

utformat sin verksamhet på det här sättet, bidrar till en kvalitetssäkring för både spelare och för 

damorganisationen i sig själv. Personer med rätt kompetens och med insikt i vad som behöver 

utvecklas för att damorganisationerna ska förbättras kan leda till en förbättring av det framtida 

resultatet. 

Ser vi istället till funktionärspositionerna i verksamheten är graden av släktrelationer högre än 

bland de aktiva i damverksamheterna och i regel består de av föräldrar till spelarna. På grund av 

att damorganisationer är starkt beroende av människor som frivilligt ställer upp för en del av 

verksamhetens funktioner och att intresset för damhockey relativt andra sporter inte är så stort, 

kan det uppstå problem med att få frivilliga. Det är då naturligt att ett stort ansvar hamnar på 

föräldrar, vilket kan vara svårt att komma ifrån.  

Analysen visar att där problemen med att hitta funktionärer främst uppstår är i de damlagen 

med höga släktberoenden på sina funktionärspositioner. MODO som exempelvis har många 

hockeygymnasieelever i damlaget från andra orter, har färre föräldrar att tillgå varvid 

funktionärsrollerna blir svårare att fylla. Leksand som å andra sidan har en funktionärspool att 

tillgå vid hemmamatcherna kan lättare komma ifrån släktberoendet.  

Vår uppfattning är att även om funktionärsrollernas koppling till spelarna inte kan ses vara lika 

stark som de aktivas, utgör funktionärerna en viktig del för verksamhetens funktion och kvalitet, 

framförallt när det kommer till förandet av statistiken. Statistiken som förs under matcherna 

utgör en viktig del för damlagen när det kommer till uppföljning efter säsongen och statistiken 

visar mått på spelarnas och damlagets prestation. Det är således viktigt att statistiken 

kvalitetssäkras för att en riktig utvärdering ska kunna ske och damorganisationerna vet vad som 

behöver utvecklas för att förbättra sina resultat. 

5.4 Vision och organisationsmål 

I nedanstående avsnitt analyseras det empiriska utfallet av damlagens visioner och 

organisationsmålsättningar. 

5.4.1 Vision 

Visionen är enligt Roos (2004) det som från föreningsnivå kommuniceras och visas utåt om vad 

man vill uppnå med verksamheten i framtiden. En vision med fokus på utveckling och 

förbättring bör ge en bild av att föreningen är beredda att satsa på damverksamheten. Detta i 
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sin tur kommunicerar en bild av engagemang från föreningen till damlaget vilket gör att både 

aktiva och spelare känner sig mer motiverade i sitt deltagande och sportsliga utövande.  

Utan en vision från föreningsnivå blir det svårt för damverksamheten att utarbeta en långsiktlig 

målsättning som är genomförbar och möjlig att uppnå. Detta då damorganisationen inte har en 

uppfattning om hur mycket föreningen är benägna att satsa på damverksamheten. Dock ska det 

påpekas att detta gäller när det finns en vision som upplevs som framåtsträvande och positiv. 

Vidare om de aktiva och spelarna inte ser att visionen strävar efter något positivt kan det ge 

motsatt effekt, att man uppfattar att det inte finns något stöd och engagemang. Således är det 

viktigt för föreningen att välja en vision som den kan stödja och efterleva. Med detta menar vi 

att föreningen måste vara beredda att bidra med de resurser och förutsättningar som krävs för 

att damlaget ska kunna arbeta efter visionen, annars finns det en risk att personerna i 

damorganisationen upplever att föreningens insats inte motsvarar deras.  

För att belysa det som sagts ovan, kan det empiriska materialet visa på två exempel. Västerås 

förening formulerade vid ett styrelsemöte en vision som innehöll en vilja om att damlaget ska 

spela i högsta serien. Då visionen anger det som föreningen vill uppnå måste detta stödjas med 

rätt slags uppbackning, vilket inte skett i Västerås fall. Damlaget känner att de inte har ett stöd 

som de är godkänt och att damlaget inte har de förutsättningar eller resurser som de anser sig 

behöva för att bedriva en elitverksamhet. De aktiva och spelarna får på så sätt olika intryck 

mellan det som föreningen säger sig vilja och det som de verkligen skjuter till för att visionen ska 

efterlevas. Ser vi istället till intervjun med Linköpings HC beslutade Linköpings styrelse där att 

man skulle skapa Sveriges bästa elitmiljö för damhockey. Utifrån detta formulerade föreningen 

tillsammans en femårsplan som i grova drag beskrev hur de skulle nå detta mål. 

Damorganisationen upplever att de har ett stöd och får bra resurser från föreningen. 

Vi hävdar att en bra uppbackning från föreningen till damverksamheten visar på en positiv 

inställning till damorganisationen och att motivationen därmed ökar, då damorganisationen får 

gehör för sina ansträngningar och utövande. Rätt uppbackning ger damorganisationerna bättre 

förutsättningar att utöva sporten och utvecklas, vilket i sin tur, om förutsättningarna förvaltas 

på rätt sätt, ger en positiv effekt på resultatet. 

5.4.2 Organisationsmål 

Som sagts i referensramen kan en målsättning ha positiva effekter på en verksamhet då den 

tillhandahåller lämpliga riktlinjer för medlemmarna med vad som ska uppnås under den 

närmsta framtiden. Vid intervjuerna ställdes frågan huruvida damlagen hade en långsiktig 

målsättning för verksamheten och hur damlagen arbetar för att uppnå denna. Avsikten med att 

undersöka målsättningarna var att se om damorganisationerna hade utformat någon form av 

mål och hur de arbetar för att uppnå det. Ett mål bör följas av en strategi för att se hur 

damorganisationerna lägger upp sin verksamhet för att det ska kunna införlivas.  

När det kommer till damorganisationernas målsättningar framkom det att alla mer eller mindre 

har utformat någon form av mål för sin verksamhet. Ett vanligt förekommande svar var 

målsättningen att ta SM-guld, vilket kan ses vara ett naturligt mål när damlagen spelar i den 
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högsta serien. Andra damlag såg begränsningar för att kunna konkurrera om guldmedaljen och 

satte istället ett mål mer utformad utifrån de aktuella förutsättningarna. Vi menar att alla 

damorganisationers drömmål är att vinna Riksserien, men att inte alla har möjligheterna att 

uppnå detta i dagsläget då de inte har förutsättningarna eller resurserna för att det ska kunna 

vara möjligt.  

När frågan om målsättningen ställdes framgick det att få damlag har utarbetat en strategi 

utefter deras målsättning om hur denna ska kunna uppnås. Emellertid framkom det senare 

under intervjuerna att det finns idéer, vilka kan likställas med en plan, om att vissa delar av 

damorganisationen behöver förändras för att möjliggöra att målet kan uppnås. En avsaknad av 

en strategi innebär att det blir svårt för en damorganisation att veta vad som behövs för att nå 

målet. Detta då en strategi underlättar styrningen på så sätt att damlagen vet vilka resurser som 

fodras. Tre av de åtta damlagen i Riksserien har en strategi som kan anses vara mer genomtänkt 

och utarbetad med delmål utsatta och en given tidsperiod för uppfyllelse. Vidare visar den på 

ett strategiskt arbete av verksamheten för att steg för steg komma närmare sin målsättning.  

För att exemplifiera det ovan nämnda kan vi belysa situationen i Leksand där de har som 

långsiktig målsättning att inom tre år ta SM-guld, där de har även utformat delmål som de ska 

uppnå på vägen. Under arbetets gång sker även uppföljningsmöten för att se om något behöver 

förändras och att de ligger på den önskade nivån. Damorganisationen kan följaktligen samordna 

sina resurser till det som är tänkt ska uppnås på ett verkningsfullt sätt.  

Den omvända situationen ses i Hanhals IF, vars målsättning för säsongen var att hålla sig kvar i 

Riksserien. Analysen visar dock att någon strategi inte utformats för hur de skulle arbeta för att 

uppnå den. Utan en strategi finns heller ingen vetskap om vad som behövs förbättras inom 

damorganisationen för att nå målet. Vidare finns inte något som visar på vad som krävs av de 

delaktiga inom damorganisationen för att det ska kunna vara möjligt.  Vi hävdar att då det inte 

finns några tydliga och riktade ansträngningar och att om damlaget uppnår deras mål är detta 

av en mer slumpartad karaktär snarare än en strategisk. 

Vi konstaterar att damorganisationernas formulerade mål i sig inte har någon stor inverkan på 

resultatet. I stället uppnås resultat med en utarbetad strategi då strategin på ett optimalt sätt 

fördelar resurserna som finns tillgängliga så att arbetet inom damorganisationen sker på ett så 

effektivt sätt som möjligt.  

5.5 Strategier 

I teorikapitlet definieras sex stycken faktorer som Watt (2003) menar att en sportorganisation 

bör ta hänsyn till när de utformar sina strategier. Dessa är:  

 Storleken på klientbasen  

 Volontärattraktion 

 Stödgruppattraktion 

 Förmågan att finansiera verksamheten 

 Kostnad för utrustning 

 Deltagarkostnad 



51 
 

Kommande del av analysen diskuterar dessa faktorer i relation till det empiriska material som 

har insamlats för studien. Vi kommer även i denna del visa vilket förhållande som behandlas 

med hjälp av pilar. 

5.5.1 Storleken på klientbasen 

Som påpekades i problembakgrunden syns en tillväxt på 

antalet tjejer som utövar hockey. Detta kan även styrkas 

från vissa av intervjupersonerna i den empiriska undersökningen som menar att utvecklingen är 

positiv. Avsikten med att undersöka damorganisationernas ungdomsverksamhet på damsidan 

kommer från vår uppfattning att den har en stor betydelse för damlagens framtida 

spelartillgång. Vi vill poängtera att vi endast undersöker den ungdomsverksamhet som 

föreningarna har på flicksidan.  

Den empiriska undersökningen visar på att det inte finns några större skillnader i 

ungdomsverksamheterna på flicksidan med undantaget från Brynäs som inte har någon alls 

samt Hanhals med 15 spelare. Övriga lag har en ungdomsverksamhet med likartat antal spelare 

vilket kan ses i tabellen nedan. Emellertid var det anmärkningsvärt i vår mening att 

föreningarna, som ska vara de åtta främsta inom damhockey, inte har en mer utpräglad 

ungdomsverksamhet. Vi ser i dagsläget kan vi konstatera att inte något lag har någon 

storleksmässigt utmärkande ungdomsverksamhet på flicksidan. Uppfattningen från vår sida är 

att om det bara finns pojklag i föreningen att tillgå för de flickor som vill börja spela hockey finns 

det risk att färre flickor tar steget och verkligen börjar.   

 

 

Tabell 5 - Antal flickor i damlagens ungdomsverksamhet 

Då så pass få flickor spelar hockey i föreningarna blir det viktigt att motivera de som finns att 

fortsätta till högre ålder. Även teorin påpekar att det är viktigt att man organiserar och 

samordnar sina resurser på bästa möjliga sätt. I dagsläget för att motivera de yngre spelarna 

arbetar de flesta föreningar med att bjuda in dessa till träningar för att uppmuntra de yngre 

flickorna att fortsätta med sin hockeyutövning.  

Ett damlag som framhåller betydelsen av ungdomsverksamheten är Västerås vilka betonar det 

att anledningen till att man inte kvalade in till Riksserien inför nästa säsong är det faktum att 

föreningen förlorat fokus på ungdomsverksamheten. Inför kommande säsong ser Västerås en 

stark tillväxt där de kommer att ha cirka 100 flickor inom föreningen. 

En annan förening som har gjort en ansträngning till att få fler aktiva flickspelare till föreningen 

är Linköpings HC som samarbetar med en fotbollsförening för att locka fotbollsspelare till 

hockeyn för att på så sätt öka antalet aktiva flickor. Brynäs upplyser att man övervägt tanken att 

samarbeta med andra föreningar för att på så sätt tillsammans kunna skapa en fungerande 

verksamhet för flickor på ungdomssidan.  

AIK Brynäs Hanhals Leksand LHC MODO Segeltorp VIK 

25 0 15 36 35 37 37 35 
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Det faktum att det finns en utvecklad ungdomsverksamhet i föreningarna kanske inte har en 

direkt påverkan på resultatet. Dock finner vi att ungdomsverksamheten har en stor betydelse 

när det kommer till att långsiktigt kunna fylla det spelarbehov som elitlaget kan ha i framtiden. 

En utvecklad och fungerade ungdomsverksamhet gör att damlagen inte behöver förlita sig till 

värvningar för att säkra spelarunderlaget till damlaget. En ungdomsverksamhet gör även att 

föreningen kan skola de yngre spelarna som lämpar sig efter damlagets behov, vilket i sig kan få 

positiva resultat. Vi anser även att en utvecklad ungdomsverksamhet gynnar damlaget på så sätt 

att det skapar en långsiktig kontinuitet i spelartruppen där man fokuserar på intern försörjning 

snarare än extern. Trots att nya spelare på pappret kan anses vara en bra investering spelar 

även andra faktorer in i det sportsliga utfallet. Det handlar om att anpassa sig till damlaget och 

ibland ny ort, men samtidigt att förstå nya spelsystem. 

Övervägande del av damorganisationerna har uttryckt att de har en önskan om att deras 

ungdomsverksamhet ska förbättras och att tillväxten bland flickorna utvecklas positivt. 

Möjligtvis anser vi att den uteblivna satsningen på flickorna kan bero på att det låga antalet 

flickor i föreningarna och att en satsning därför inte känns motiverad. Damorganisationerna har 

själva uttryckt svårigheter att hitta ledare och istider vilket gjort det svårt att utveckla en 

ungdomsverksamhet på flicksidan. Vår uppfattning är att mer prioritet från föreningens sida är 

viktigt för att bygga upp en fungerande ungdomsverksamhet. En satsning på 

ungdomsverksamheten på flicksidan kan kommunicera en bild av att föreningens inställning och 

intresse för damhockeyn ökar. 

5.5.2 Voluntärattraktion 

Som den teoretiska referensramen nämner handlar 

volontärattraktion om att sportorganisationerna måste ha 

en plan för hur de ska få tag i mänskliga frivilliga resurser och samtidigt hur man skall behålla 

dessa.  

Som vi nämnt tidigare är den typ av organisationer som vi undersöker starkt beroende av 

frivilliga personer samtidigt som vi konstaterat att det främst är på funktionärspositionerna som 

bristen uppstår. Spelare vid ortens hockeygymnasium leder ofta som påpekats tidigare till att 

föräldrar är en bristvara. Annars kan bristen bero på att personer ofta säger att de vill ställa upp 

men att när det väl behövs så vill få personer verkligen ta ansvar och ställa upp.  Ett damlag 

nämner att de ofta får lägga tid på att ringa personer och fråga om hjälp. På så sätt går en del av 

de aktivas tid förlorad som i dagsläget redan är knapp med tanke på att ingen arbetar heltid 

med damhockey i något lag idag. Detta missgynnar i sin tur det sportsliga arbetet då de 

tidsresurser damlagen har att tillgå i de aktiva tyvärr måste gå till annat. 

Anledningar till att en organisation kan ha brist på mänskliga resurser kan enligt teorin bero på 

att det finns en brist på ledning inom organisationen, ingen tydlig uppfattning om målet och 

samarbetsovilliga kollegor. Hanhals IF har uppgett att ledningen i deras förening behöver ta mer 

ansvar för att deras verksamhet ska kunna fungera vilket vi likställer med att det finns tendenser 

till samarbetsovilja och relativt dålig ledning från föreningens sida. Detta kan i sin tur ha varit 

bidragande en anledning till damlagets brist på engagerande personer i damorganisationen. I 
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vår mening kan en sådan motvillighet i föreningen leda till att de aktiva och funktionärerna 

känner sig motarbetade och därmed negativt påverka deras benägenhet att fortsätta sitt 

engagemang.  

Västerås är ett av de damlag som uttryckligen ansåg att det var en utmaning att attrahera till 

funktionärsrollerna och ser över möjligheten att på ekonomisk väg ersätta dessa. Bekymret med 

detta är att det krävs ekonomiska resurser vilket ofta är en brist inom damhockeyn. Några av 

damlagen har löst det problemet genom att erbjuda förmåner till de funktionärer som ställer 

upp, det kan bland annat handla om biljetter till herrlagsmatcher. Enligt teorin behövs det 

någon form av gottgörelse för att få frivilliga att stanna och hjälpa till, vilket bland annat kan ske 

genom belöning och uppmuntran. Därmed kan vi konstatera att det krävs någon form av 

bekräftelse för att få frivilliga att ställa upp. Vår uppfattning är att det till stor del även handlar 

om huruvida de frivilliga känner att de bidrar med något på lång sikt till damorganisationen. Det 

behöver således inte alltid handla om ekonomisk ersättning utan en annan form av belöning 

som visar att deras engagemang och deltagande uppmuntras och uppskattas av 

damorganisationen. 

Som vi nämnt i tidigare delar av analysen finner vi att funktionärernas påverkan på spelarnas 

prestation och resultat inte kan anses vara lika inflytelserik som till exempel tränarens. Dock 

utgör funktionärsrollerna en viktig funktion i sammanhang kring laget och ser till att rörelsen 

flyter på och utgör således en viktig beståndsdel för damorganisationerna. 

5.5.3 Stödgruppattraktion 

De sportorganisationer som studerats bedriver en 

verksamhet på elitnivå och för detta krävs bra spelare och 

en organisation som främjar deras sportsliga utövande. För att kunna attrahera både spelare 

och aktiva bör hänsyn i strategiformuleringen tas till i vilken utsträckning damorganisationernas 

verksamhet och program är tilltalande för både befintliga och nya personer. Watt (2003) menar 

att man bör skapa en fungerande verksamhet samt erbjuda stöd för organisationens personer 

så att de har bäst tänkbara förutsättningar för att prestera. Stödet som behövs kan bestå både 

av ekonomiskt samt icke ekonomiskt stöd. I vår mening, eftersom de ekonomiska resurserna 

ofta utgör en begränsning, handlar det om att damlagen istället måste arbeta med andra 

faktorer för att få personer intresserade att medverka i deras verksamhet.  

Utvecklingsmöjligheter 

De damer som spelar i något av Riksserielagen kan sägas vara motiverade och intresserade att 

utvecklas i sin hockeyutövning. Ett sätt att locka dessa till damorganisationerna kan därför vara 

just att erbjuda utvecklingsmöjligheter och en gynnande organisation för att utöva sporten. Vi 

kan konstatera att majoriteten av föreningarna har ett närbeläget hockeygymnasium och 

damorganisationerna uppger att närheten till både hockeygymnasium och universitet och 

högskolor hjälper till att attrahera utomstående spelare att börja i deras damorganisation. 

Några damlag lägger vikt vid utvecklingsmöjligheterna när de gav svar på varför deras förening 

anses vara attraktiv från en spelares utgångspunkt. AIK har exempelvis inför säsongen 10/11 
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kontrakterat ytterligare en tränare för att lägga fokus på spelarnas utvecklig med personliga 

träningsprogram. Ytterligare damlag som framhäver utvecklingsmöjligheter som attraktionskraft 

för spelare utifrån är Segeltorp. Segeltorp som anses vara en storförening inom damhockey 

menar att tack vare att de erbjuder bra utvecklingsmöjligheter bidrar de till att spelare vill söka 

sig till deras förening för spel.  Följaktligen, med goda möjligheter till personlig utveckling, kan 

damorganisationen öka sin dragningskraft. 

Stöd utanför det sportsliga utövandet 

Förutom utvecklingsmöjligheterna kan spelare attraheras till damlagen på andra sätt. Empiriska 

resultatet skildrar att det i dagsläget saknas ekonomiska resurser i de flesta föreningar för att ge 

någon större form av ekonomisk ersättning till både spelare samt i majoriteten av fall även till 

de aktiva personerna inom damorganisationen.  

De former av ekonomiskt stöd som förekommer till spelare i dagsläget är reseersättning, 

hyresbidrag, spelarlön samt materialbidrag (materialbidragen kommer att behandlas i senare 

del). Storleken på klientbasen visade på en mindre utvecklad ungdomsverksamhet bland 

damlagen. Därmed blir även benägenheten att värva spelare från andra lag och orter stor i 

Riksserien. I de fall värvningar innebär flytt till ny ort är det mycket praktiskt och inte bara 

sportsligt som måste stämma för att flytt ska kunna bli aktuell. 

Empirin pekar på betydelsen av att kunna erbjuda ett så bra stöd som möjligt. Flera lag erbjuder 

hjälp i bostadsletande och arbetssökande för nya och befintliga spelare för att på så sätt öka 

sannolikheten att de stannar kvar. Leksand har bland annat bra kontakt med kommunens 

företag och kan på så sätt erbjuda bra stöd i arbete och bostadsfråga. Hanhals framhäver 

bekymret med att få fram bostäder med tanke på den bostadsbrist som råder i kommunen och 

att det därför kan vara svårt att få fram bostad till nya spelare.  

I vår mening ökar en förenings dragningskraft i de fall de har bra samarbete med näringslivet 

och möjlighet till att hjälpa spelare med boende och arbete. Det har en stor inverkan på 

huruvida damlaget kan attrahera spelare till sig men även behålla befintliga. Hjälp med 

sommarjobb kan exempelvis öka möjligheten att behålla befintliga spelare under bland annat 

den viktiga försäsongsträningen. Sålunda konstaterar vi att det finns en koppling mellan stödet 

och det sportsliga utövandet och därmed förmågan att leverera bra resultat. 

Målsättningens betydelse 

Referensramen framhåller ytterligare att en organisation som har en tydlig målsättning bidrar 

till att personer anser organisationen vara tilldragande. Vi vill tillägga att en tydlig målsättning 

bidrar till att personer utanför organisationen uppfattar vad organisationen vill åstadkomma 

med sin verksamhet och därmed kan personerna lättare känna om de kan identifiera sig med 

den. Detta gör i sin tur det enklare för en person att bestämma sig för huruvida denne vill bidra 

till dess verksamhet eller inte. Vi anser att personer som har ett stort intresse i det som 

verksamheten arbetar med är mer benägna att frivilligt medverka i en organisation vars 

verksamhet inriktar sig till deras intresse. Enligt vår mening är det även av ännu större betydelse 

att den formulerade målsättning efterlevs och ges chans att uppfyllas när det kommer till att 

behålla befintliga personer som kommit till organisationen med anledning av den formulerade 
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målsättning. Som vi tidigare kunnat konstatera får vissa damorganisationer det stöd och 

resurser som deras målsättning kräver för att den ska kunna uppnås. Det gäller att 

damorganisationerna lever upp till det de utlovat så att det inte uppstår osämja som kan 

resultera i att spelare lämnar föreningen. 

Då vi har sett att ingen av damorganisationer har en särskilt utpräglad ungdomsverksamhet och 

därmed förlitar sig mer på värvningar är det viktigt att föreningen utåt sett är attraktiv att för 

utomstående. Utifrån diskussionen ovan kan vi konstatera att det är flera faktorer som inverkar 

på en damorganisations dragningskraft. Möjlighet till utveckling, stödet vid sidan om sporten 

samt målsättningar bidrar alla till bättre möjligheterna att attrahera utomstående spelare. Med 

en inte alltför stor ungdomsverksamhet och för att långsiktigt prestera bra resultat gäller det att 

damlagen kontinuerligt ser över dessa faktorer för att på så sätt vara attraktionskraftig och få 

ett bra spelarunderlag. Spelarnas skicklighet, vilket inte studerats i rapporten, har naturligtvis en 

betydelse för ett damlags resultat. För att således attrahera ett spelarunderlag med bra 

förmågor och färdigheter vilka kan leverera bra resultat, blir dragningskraften en viktig 

komponent för damorganisationerna att beakta. 

5.5.4 Förmågan att finansiera 

Vi har tidigare nämnt att majoriteten av de 

sportorganisationer som studerats är en del utav en större 

vinstdrivande organisation. Dock ses damorganisationerna som ideella frivilliga organisationer 

där det övergripande syftet med verksamheten är det sportsliga utövandet. Oavsett om det 

handlar om en vinstdrivande eller icke vinstdrivande organisation är ekonomiska resurser alltid 

av betydande karaktär. Om man ser till mer utvecklade sportorganisationer genereras 

ekonomiska resurser från olika håll, det kan handla om sponsorintäkter, biljettförsäljning samt 

försäljning av supporterprylar. När vi sedan ser till de studerade damorganisationerna har dessa 

inte samma intäktskanaler.  

Analysen av det empiriska utfallet visar att damorganisationerna främst får sina ekonomiska 

resurser från föreningen. Hur stor del av de totala ekonomiska resurserna som föreningen 

bidrar med visade sig variera mellan damorganisationerna då vissa arbetar in en stor del av 

pengar. I och med att damorganisationerna inte har samma förutsättningar till intäktskällor som 

andra elitverksamheter gör att arbetet med att få tag på medel för att bedriva deras 

verksamhet kan stjäla tid från det sportsliga utövandet. Vissa damlag arbetar själva in en del av 

budgeten för att deras verksamhet ska kunna fungera, vilket i sig kräver resurser i form av både 

personer och tid.  

Vår uppfattning är att i de fall då damorganisationerna själva ska vara ansvariga för att säkra de 

finansiella resurserna samtidigt som de har brist på mänskliga resurser finns återigen risk att 

fokus tas från det sportsliga. Större ekonomiska krav från föreningen bör således följas av andra 

stödresurser i form av kunskap och kompetenser för hur en effektiv styrning av de ekonomiska 

resurserna bör se ut. Som redogjorts i teoretiska referensramen är en sund finansiering viktigt 

för en framgångsrik verksamhet. Därtill, då sportorganisationerna är ideella och ekonomiska 

resurser är knappa blir detta en ännu mer angelägen fråga för damlagen.  
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Damverksamheterna har idag inte möjlighet att säkra ekonomiska resurser till föreningen och 

på så sätt inte bidrar till de totala inkomsterna till denna. På så sätt kan vi ställa frågan huruvida 

och i vilken utsträckning damverksamheterna kan ställa högre krav på ekonomiska bidrag från 

föreningen då damlagen själva inte genererar vinst. Dock finner vi att föreningens ekonomiska 

bidrag bör motsvara den vision och målsättning som satts upp för damverksamheten. 

Utefter det empiriska materialet anser vi att det inte är möjligt att dra en klar koppling mellan 

ekonomin och resultatet. Det finns inga tydliga tendenser mellan huruvida lagen ansåg sig ha 

tillräckligt med ekonomiska resurser och resultatet. 

5.5.5 Kostnad för utrustning 

Watt (2003) menar att sportorganisationerna bör beakta 

den kostnad som uppkommer för utrustningen som krävs i 

utövandet av sporten, det vill säga vilken material- eller utrustningskostnad kommer att 

tillkomma i verksamheten. Detta förhållande är angeläget för damverksamheten att ta hänsyn 

till då kostnaden för materialet som uppkommer i samband med utövandet, generellt är relativt 

hög jämförelsevis med andra sporter som till exempel fotboll.  

Från intervjuerna kan det konstateras att alla damlag i Riksserien på något sätt hjälper till och 

stöttar spelarna med materialutgifterna. Dock visade det sig att graden av materialstödet 

varierade mycket mellan damlagen. Anmärkningsvärt visar analysen är att det egentligen bara 

är ett lag som erbjuder ett materialkonto till sina spelare vilket anses vara tillräckligt att täcka 

spelarnas material och utrustningskostnader, under en säsong i Riksserien.  

Utifrån analysen av empirin finner vi inga klara kopplingar till resultatet. Dock är vår uppfattning 

att desto mer stöd materialistiskt sett en förening kan erbjuda, desto mindre kommer 

utrustningskostnaden utgöra ett hinder för befintliga spelare, men även framtida 

damhockeyspelare. 

5.5.6 Deltagarkostnad 

Ytterligare en faktor som Watt (2003) menar att en sportorganisation bör se till är kostnaden för 

spelarna som uppkommer i samband med deltagande i sporten. Kostnaden syftar till den utgift 

som uppstår utöver kostnaden för utrustningen, alltså en form av medlems-/deltagaravgifter 

och spelaravgifter.  

Det som framkom från intervjuerna är att spelare i tre av damlagen måste betala in en större 

summa pengar för att spela hockey. Det är en så kallad spelaravgift som inte kan likställas med 

de obligatoriska medlemsavgifterna vilka består av en mindre summa för en säsong. Summan 

som betalas in används senare i dessa damorganisationers verksamhet. Vidare framgick det att 

vissa av damorganisationerna inte arbetade i så stor omfattning för att få ner dessa 

spelaravgifter. Andra lag har tagit en annan ståndpunkt och uppgett att de strävar efter att 

spelarnas kostnad för att spela hockey i deras verksamhet ska minska.  

Vi kan konstatera att det idag finns en utmaning för damorganisationerna i och med att de 

ekonomiska resurserna är så pass knappa. Därmed kan det vara svårt att utesluta 
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spelaravgifterna i dagsläget. I vår mening bör deltagaravgiftsfritt vara något som lagen bör 

eftersträva och arbeta för. En tydlig koppling till resultatet är inte möjlig att dra slutsatser om. 

Däremot kan höga deltagarkostnader minska attraktionskraften hos föreningen då spelarna kan 

vara ovilliga att gå till en förening med höga deltagaravgifter. Attraktionskraften var, som 

tidigare nämnts, i sin tur viktig för att attrahera ett bra spelarunderlag som kan leverera 

resultat. 

5.6 Uppföljning 

Inom sportorganisationer där stort fokus läggs på prestationen är uppföljning viktigt för att 

förstå vad som bör förändras för att förbättra inte bara prestationen utan även organisationen 

så att förutsättningarna för spelarna att prestera är så bra som möjligt. Watt (2003) menar att 

uppföljning är viktigt för att analysera verksamheten och hur den har bidragit till 

förutsättningarna att nå sitt utsatta mål och för att sedan mäta vad organisationen verkligen har 

uppnått. Vår studie visar på att alla damorganisationer har någon form av uppföljning, men att 

vissa damorganisationer har en mer utvecklad uppföljning av deras verksamhet. De former av 

uppföljning som vi har lagt fokus på inkluderar både verksamhetsnivå och spelarnivå. 

Verksamhetsuppföljning 

Uppföljning av verksamheten bidrar med en vetskap om vilka delar som behövs läggas mer 

fokus på för att verksamheten ska kunna utvecklas och bli bättre. Uppföljning som sker på 

verksamhetsnivå gynnar arbetet med att förbättra organisationen eller vissa delar av den. 

Samtidigt hjälper uppföljningen till att visa var damlaget står i förhållande till den formulerade 

målsättningen.  

Analysen av empirin, se tabellen nedan, visar att alla damorganisationer har någon form av 

verksamhetsuppföljning. I de damlag vars uppföljning genomförs av en så kallad 

verksamhetsberättelse samt avslutsmöten sker uppföljningen en gång per år där man 

sammanfattar vad som skett under året för att se vad som har fungerat bra samt mindre bra 

under säsongen. Andra damlag visar en mer utarbetad form av uppföljning som sker månadsvis 

eller löpnade under säsongen. I Linköping innefattar uppföljningen utvärdering av både 

verksamheten kring damlaget samt ledare. Även Leksand har uppföljning löpande under 

säsongen som sker månadsvis där man ser till ekonomin, utvecklingen på det sportsliga planet 

för att verksamheten skall befinna sig på den nivå som damorganisationen önskar.  

Lag Verksamhetsuppföljning 

Segeltorp Ingen verksamhetsuppföljning i den mån man skulle vilja 

Brynäs Verksamhetsberättelse 

Linköping Löpande under hela säsongen 

Modo Slutet på säsongen 

AIK Avslutsmöte i slutet av säsong 

Leksand Månadsvis 

Hanhals Ej på kontinuerlig basis 

Västerås Verksamhetsberättelse 

Tabell 6 - Verksamhetsuppföljning 
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Vi finner inga tydliga kopplingar mellan damorganisationernas verksamhetsuppföljning och 

resultatet, men för att återkoppla till det som nämndes i avsnittet om organisationsmål, visar 

vår analys på att de damlag som har en tydlig strategi även har en mer omfattande uppföljning 

av sin verksamhet. Det kan tänkas vara med anledning av att man vill kunna urskönja de resultat 

som deras satsning åstadkommer och att om det skulle vara så att organisationen behövs 

anpassas för att det önskvärda resultatet ska kunna uppnås ska detta vara möjligt att göras när 

det är nödvändigt.  

Spelaruppföljning 

Som nämns i referensramen kan uppföljning även ske genom så kallade mjuka och hårda värden 

bland spelarna. Hårda värden gäller främst rörande damlagets fysiska egenskaper och sker och 

mäts under försäsong. Mjuka värden kan exempelvis bestå i spelarnas uppfattning rörande 

tränarens roll. Avsikten med detta avsnitt var att vi ville veta huruvida uppföljning sker av det 

sportsliga utövandet och utvecklingen i organisationen.  

Analysen av det empiriska utfallet visar att majoriteten av damorganisationerna har någon form 

av uppföljning av spelarna under och efter säsongen. Analysen visar att till skillnad från hur 

uppföljningen av verksamheterna ser ut, är uppföljningen som sker på spelarbasis mer 

kontinuerlig i praktiskt taget alla organisationer. Watt (2003) säger att en organisation bör lägga 

resurser på att följa upp sina medlemmar då det hjälper till att utveckla dem. Därmed finner vi 

att utfallet av den nuvarande uppföljningen i Riksserien generellt kan anses vara positiv då det 

sker på en basis som i det flesta fall är fortlöpande.  

Lag Spelaruppföljning 

Segeltorp Efter säsong 

Brynäs Under och efter säsong 

Linköping Under och efter säsong 

MODO Under och efter säsong 

AIK Inför och efter säsong 

Leksand Kontinuerliga under säsongen 

Hanhals I viss mån under säsong, dock av spontan karaktär 

Västerås Ej fungerat pga av tidsbrist 

Tabell 7 - Spelaruppföljning 

Vi finner att en spelaruppföljning som är av mer kontinuerlig karaktär bidrar till att 

damorganisationerna kan förändra och förbättra delar av det sportsliga utövandet snabbare och 

lättare än i damorganisationer där uppföljningen sker i slutet av varje säsong. Under säsongen 

kan upptäckas att exempelvis träningar eller matchupplägg bör förändras så att man har bättre 

förutsättningar för att nå det mål som man satt upp inför säsongen. En sådan damorganisation 

blir på så sätt mer anpassningsbar och flexibel till faktorer, som exempelvis 

spelar/tränarbortfall, vilka kan påverka verksamheten.  

Hanhals har en spelaruppföljning som är mindre framskriden och av mer spontan karaktär. Inte 

heller Västerås har haft en fungerande uppföljning på grund av tidsbrist. Frånvaron av 
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uppföljningen kan ha inverkat negativt på damlagen då de inte kunnat göra nödvändiga 

förändringar, vilket möjligtvis kunde ha lett till ett annorlunda resultat. 

5.7 Föreningsstöd 

Som nämndes i teorin definierade Rhoades och Eisenberger (2002) organisationsstöd som 

medlemmarnas uppfattning om hur organisationen värderar och bryr sig om deras 

ansträngningar och välbefinnande, vilket i denna del av analysen översätts till föreningsstöd. 

Enligt teorin om organisationsstöd finns det tre former av gynnsam behandling som från 

föreningens sida som bör öka damlagens upplevda stöd, dessa består i rättvisa beslut av 

resursfördelning, ledarstöd samt organisationsbelöningar och goda jobbvillkor. Vi kommer ställa 

de empiriska utfallen mot varandra vilket i slutet av avsnittet kommer mynna ut i ett totalt 

upplevt föreningsstöd. 

5.7.1 Rättvisa 

Rättvisa i beslut som gäller resursfördelning visade sig enligt Shore och Shore (1995) ha en stark 

effekt på det uppfattade föreningsstödet då det visar på att föreningen intresserar sig för 

medlemmarna. Orättvisa visade sig vid analysen det empiriska materialet vara något som flera 

damlag upplevde. Leksand som är ett av damlagen med dåligt upplevt stöd från föreningen 

säger sig få ta del av en alldeles för liten del av ”den totala kakan” i föreningen. Vidare känner 

även MODO Hockey orättvisa i form av att en alltför stor prioritet läggs på herrlaget i 

förhållande till damlaget i föreningens tidning. Linköping HC som å andra sidan säger sig ha ett 

bra föreningsstöd upplever även dem att när det kommer till marknadsavdelning så ligger det 

större prioritet på herrlaget. Det är främst här som damlaget vill se att föreningen blir mer 

initierande när det kommer till aktiviteter rörande damlaget.  

Vi vill betona att vår uppfattning inte är att det ska vara en ”50/50” fördelning av resurserna 

inom föreningarna, dock att damorganisationerna bör förses med de resurser som krävs för att 

deras verksamhet ska kunna fungera och leva upp till de målsättningar som har upprättats. Det 

som föreningen sägs vill åstadkomma med damverksamheten ska matchas med de resurser som 

krävs för att det ska vara möjligt. Här menas inte endast ekonomiska resurser utan även bland 

annat kunskapsstöd och träningsmöjligheter.  

5.7.2 Ledarstöd 

Västerås uttryckte att det ibland kan kännas som att vissa personer i styrelsen inte vill att 

damlaget ska finnas kvar. Även Hanhals uttryckte att ledningen är alltför långt ifrån 

damverksamheten i dagsläget vilket bidrar till att de upplever ett dåligt föreningsstöd. Detta är 

vad referensramen benämner som ledarstöd, det vill säga hur deltagarna i organisationen 

uppfattar att ledarna, som befinner sig på en högre nivå inom organisationen, värderar deras 

bidrag till organisationen. Då ledningen kan ses som de som ansvarar för att leda de 

medlemmarnas prestationer, ser medlemmarna ledningens negativa inställning till dem som en 

indikation på föreningens stöd. Vår uppfattning är att ett dåligt ledningsstöd kommunicerar en 

bild av brist på engagemang från deras sida och därmed även att föreningen inte är villig att 
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satsa på verksamheten, vilket i sin tur leder till damlagen inte känner att de får belöning för sina 

ansträngningar vilket i sig minskar det upplevda stödet. 

Å andra sidan leder ett större ledarstöd till att medlemmarna känner större engagemang och 

stöd. Det visade det sig att majoriteten av damlagen anser sig ha ett bra stöd från föreningen 

men att de uttrycker sig så att det alltid finns något som kan förbättras.  

5.7.3 Organisationsbelöningar och jobbvillkor 

Som Shore och Shore (1995) föreslog i referensramen bör personalutövande som visar 

erkännande av medlemmarnas bidrag ha ett positivt samband med POS. 

För att belysa situationen av stödet i Segeltorp kan sägas att det finns en positiv inställning till 

damlaget och att mycket prioritet läggs på dem. Segeltorps är ansedd vara en storförening inom 

damhockeyn i Sverige vilket kan förklara föreningens positiva inställning. En förening som 

verkligen har börjat fokusera på damverksamheten är Linköpings HC som har en vision om att 

skapa den bästa elitmiljö för en damhockeyspelare. Stödet och närvaron från föreningen har 

därmed ökat i och med satsningen som initierats. De aktiva och spelarna i damorganisationen 

känner då ett tydligt stöd och vilja från föreningen att satsa långsiktigt på den verksamhet som 

bedrivs vilket kan ses som det referensramen kallar för anställningstrygghet. Indikationer på att 

föreningen långsiktigt vill ha en damverksamhet anser vi skapa en säkerhet bland spelarna då 

spel även i framtiden inte är något de behöver oroa sig för. Detta har enligt den beskrivna teorin 

en positiv påverkan på det uppfattade stödet och engagemanget.       

Det som i princip alla damlag efterfrågar oavsett hur det nuvarande stödet upplevs är mer 

kunskap. Riksserien idag är relativt nystartad och därmed kan kunskaperna variera om vad som 

krävs för att en elitverksamhet.  

5.7.4 Totalt upplevt föreningsstöd 

För att summera ihop det upplevda föreningsstödet visade det sig att det fanns skillnader i hur 

damverksamheterna uppfattar stödet från föreningen. Intervjupersonerna fick till uppgift att på 

en femgradig skala gradera, där tre ansågs vara godkänt, hur de upplever det samlade stöd de 

får utav föreningen. Nedanstående tabell sammanfattar det empiriska utfallet.  

Lag Stöd från föreningen  Poäng i tabellen 

Segeltorp 3  71 

Brynäs IF 4  59 

Linköping HC 4  56 

MODO Hockey 4  51 

AIK IF 4  46 

Leksand 2  35 

Hanhals 2  15 

Västerås 2  3 

                                Tabell 8 - Hur stödet från föreningen uppfattas 
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Som tidigare nämnts är de studerade damorganisationerna en del utav en större organisation 

och därmed var en av avsikterna med rapporten att undersöka hur damverksamheterna 

upplever det stöd som erbjuds från föreningsnivå. Analysen av det empiriska utfallet visar att 

tre av damorganisationerna inte anser att det stöd de får är godkänt ur deras synpunkt utan det 

behövs mer för att det ska anses vara tillräckligt.  

Av de tre behandlingar som behandlats ovan anses den sistnämnda, organisationsbelöningar 

och goda jobbvillkor ha svagast effekt på upplevelsen av föreningsstödet. Ser vi till empirin var 

den behandling som dessa tre lag främst önskade sig främst engagemang, kunskap och 

delaktighet och inte ekonomiska resurser(=organisationsbelöning). Således finner vi här att det 

empiriska utfallet styrker teorin om organisationsstöd.  

Slutligen vill vi poängtera är att de tre lag med minst upplevt föreningsstöd även placerade som 

de tre sista damlagen i serietabellen under säsongen 09/10 vilket visas i Tabell 8 ovan. Vi menar 

på att detta på en väldigt tydligt sett visar hur starkt sambandet mellan föreningsstödet och 

prestationen faktiskt är. Vår komponerade Figur 3-1 i empirin visade att om det upplevda 

organisationsstödet minskade, sjöng även medlemmarnas engagemang mot organisationen, 

vilket kan förklara dessa tre damlags resultat. 
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6 SLUTSATS 

I det avslutande kapitlet kommer vi att presentera det som vi finner viktigt att påvisa utav 

det som har studerats i rapporten. Skillnaderna å andra sidan behandlades i analyskapitlet 

och kommer således inte att presenteras utförligt här. 

Hur skiljer sig organisationen, styrningen och föreningsstödet åt 

mellan damlagen i Riksserien? Kan och i så fall hur, dessa tre 

skillnader förklara den ojämna resultattabellen?   

Utifrån de faktorer som studerats för den här rapporten anser vi att föreningsstödet är det mest 

framträdande för att en damorganisation ska ha de förutsättningar att prestera på en hög nivå 

och därmed leverera bra resultat. Det är föreningen och dess visioner för damverksamheten 

som sätter ramen för damlagens resurser, till exempel genom bra träningstider och storleken på 

de ekonomiska resurserna. Vidare finner vi att föreningsstödet medverkar till att bekräfta 

damverksamheten vilket i sin tur ökar motivationen och engagemanget från damlagets sida. 

Brist på engagemang och stöd från föreningens sida får en negativ inverkan på damlagets 

prestation då bekräftelse för ansträngningarna saknas. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är en kombination av dessa områden som 

tillsammans bidrar till hur pass framskriden damverksamheterna är. Samtidigt är vi medvetna 

om att andra faktorer spelar in på damlagens resultat och att skillnaderna inte bara beror på de 

områdena vi studerat. Sammanställer vi dock vårt empiriska resultat lagvis ser vi att vissa 

damlag har en damverksamhet som tenderar vara mer av en professionell och sofistikerad 

karaktär medan andra damlag utvecklingsmässigt tenderar att ligga något efter organisatoriskt 

sett. Dock, vilket även nämnts tidigare, är Riksserien fortfarande en relativt ung serie varvid 

skillnaderna även kan härledas till detta faktum. Samtidigt i takt med att idrotten och serien 

utvecklas finner vi att omorganiseringen av svensk damhockey till Riksserien på sikt kommer att 

bidra till en jämnare kvalitet mellan damlagen och därmed även en mer jämställd serie. 
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BILAGA 

Bilaga – Intervjufrågor till Riksserielagen 

 Hur är organisationen kring damlaget uppbyggd, d v s hur många tränare, materialansvariga, 

ekonomi etc. arbetar kring damlaget?  

o (arbetsbeskrivning för respektive roll?) 

 Finns någon på föreningsnivå som arbetar enbart med frågor gällande damlaget? 

 Finns det en klar långsiktig målsättning utsatt och hur ni ska uppnå detta  

o För damlaget?  

o För verksamheten/vision 

 Sker det kontinuerlig uppföljning av verksamheten? (mål och spelarnas prestation) 

 

 Hur många av de personer som arbetar med damlaget får ersättning respektive är ideellt 

arbetande? 

 Till vilken grad har de som arbetar med damlaget ofta en släktskap till någon spelare? 

 Finns tillräckligt med folk för att bedriva en fungerande verksamhet eller uppstår det en 

brist i något fall?  

 

 

 Hur många av spelarna är egna produkter respektive spelare från andra föreningar? Närort.. 

 Hur ser ungdomsverksamheten på flicksidan ut? Hur många tjejer spelar hockey i 

föreningen? 

 Hur motiveras ungdomarna att fortsätta med sin hockeyutövning, för att på så sätt säkra 

spelartillgången i framtiden? 

 I de fall ni behöver värva spelare utifrån, hur attraherar ni dessa till damlaget? 

 Har damlaget idag några samarbeten med hockeygymnasium eller företag? 

 

 

 Vilken omsättning har damlaget under en säsong? 

 Finns tillräckligt med ekonomiska resurser för att bedriva en fungerande verksamhet? 

 Från vart får damlaget sina ekonomiska resurser? (föreningen, sponsorer, Svenska 

Hockeyförbundet) hur stor andel kommer från vardera? 

 Vilken typ av ersättning erbjuds spelarna, tränare och andra (boende, material, lön, 

reseersättning) och hur ser fördelningen av ersättningarna ut? 

 

 

 Hur väl upplevs det allmänna stödet från föreningen/ledningen till damlagets verksamhet? 

Vänligen gradera på en skala 1-5 hur väl ni upplever stödet (5 står för mycket bra stöd) 

 På vilket sätt bidrar föreningen/ledningen till damlagets verksamhet?(ekonomiskt, istider, 

kunskap) 

 Vilka övriga bidrag, som i nuläget fattas, hade varit önskvärt från föreningens sida? 

 


