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Förord 

Vi vill inleda denna uppsats med ett riktigt stort tack till Karlskronas Hockeyklubb för att vi 

fick använda er förening som fallstudie. Vi vill tillägna ett särskilt tack till Johan Esseen, Calle 

Höök, Magnus Karlsson, Rolf Lindberg, Niclas Skoglund och Michael Sundlöv som varit snälla 

och ställt upp på intervjuer och således gjort uppsatsen möjlig att genomföra. Era tankar och 

historier har varit mycket värdefulla! 

Vi vill även tacka vår handledare Annika Schilling som varit en hjälpande hand under hela 

uppsatsskrivandets gång och som gett oss tänkvärda åsikter. Slutligen vill vi vända ett tack till 

våra klasskamrater för givande seminarier med konstruktiv kritik och intressanta diskussioner. 
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Abstract 

Authors: Michelle Karlsson and Johanna Rydberg 

Titel: How organizational culture can look like in sport organizations – A qualitative study 

about how Karlskrona Hockey Club’s administrative personnel’s potential culture. 

This study is written because of the reason that today’s sport organizations have become more 

like traditional and profitable businesses, which makes the administrative personnel work more 

important for the organizations. Earlier studies have been made, but the focus is on the players 

or the members in the organization and also on their development. We want to concentrate this 

essay on the administrative personnel’s potential culture and their contribution to the 

organization. Our research questions are 1) How does the administrative personnel’s work look 

like in a sport organization from a cultural perspective?, and 2) If, and which, culture pursues 

sport organizations and the administrative personnel? To answer these questions we have used 

theories from Edgar H. Schein and Mats Alvesson, who are leading cultural scholars. We turned 

to Karlskronas Hockey Club as a case study where we made six individual interviews and 

general observations that became our empirical basis. The chosen theories and the collected 

empirical data were later interconnected and used for further analysis. The main conclusion of 

our analysis, based on the theories, is that sport organizations culture are dependent on what 

context and state the organization is in. In our case study Karlskrona’s Hockey Club is a 

relatively new organization with a lot of new employed people who influence the culture. The 

theories, taken from Alvesson and Schein, explain the effects when new people get employed. 

The culture that exists among the administrative personnel is therefore under consistent 

development and has a hard time finding stability. Nowadays sport organizations need to focus 

on the budget and economy to survive, but profit isn’t the main purpose. People working in 

sport organizations are driven by commitment and interest for the sport and members in the 

organization. 

 

Keywords: organizational culture, sport organizations, ice hockey, non-profit and profitable 

organizations, administrative personnel 
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Begreppsdefinition 

Nedan finns en lista över olika ishockeytermer som nämns i uppsatsen och som kan underlätta 

för läsare som inte är insatta i sporten. Definitionerna är satta med hjälp av Anders 

Feltenmarks1 och Magnus Karlssons2 egna förklaringar. 

 

A-lag – Feltenmark förklarar att det är en förenings seniorlag, åsyftar vanligtvis herrlaget. 

Allsvenskan – Feltenmark förklarar att Hockeyallsvenskan är namnet på huvudorganisationen 

för Sveriges näst högsta ishockeyserie för herrar, bestående av en representant för vart och ett 

av lagen, en ordförande och en adjungerad VD från Allsvenskan-organisationen. 

Division – Feltenmark förklarar att division är benämningen på serier, exempelvis Division 1, 

Division 2, Division 3, Division 4 och Division 5. 

Idel vinst – Karlsson förklarar att det är när ett lag vid flera spelade matcher under en 

spelsäsong vinner fler matcher än vad de förlorar. 

National Hockey Leauge – Feltenmark förklarar det som huvudorganisationen för de 

Nordamerikanska herrlagen som spelar i NHL. 

Svenska Hockeyligan – Feltenmark förklarar det som huvudorganisationen för de 14 SHL-

herrlagen, bestående av en representant för vart och ett av lagen, en ordförande och en 

adjungerad VD från SHL-organisationen. 

  

                                                
1 Feltenmark, Anders. Informatör hos Svenska Ishockeyförbundet, 15 april 2016 
2 Karlsson, Magnus. Säljare och inköpsansvarig hos Karlskronas Hockeyklubb, 25 april 2016 
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1. Inledning 

I det här kapitlet introduceras en bakgrund till idén som ligger bakom uppsatsen och som följs 

av en problemdiskussion som styr ner problemet inom vårt valda ämne. Vi avslutar med ett 

förtydligande om vad det är som ska studeras med ett syfte som vi kommer förhålla oss till. 

1.1 Bakgrund 

Organisationer är självständiga juridiska personer vilket innebär att de själva kan teckna avtal, 

ha anställda och äga ting. Ideella organisationer åsyftar en arena som engagerar många 

människor som tillsammans arbetar för ett gemensamt mål och alltid är öppen för nya 

medlemmar som delar denna målsättning. För att en förening ska vara ideell krävs att ändamålet 

med föreningen är ideellt, till exempel välgörande, vetenskapligt eller politiskt. Den 

gemensamma nämnaren handlar om något annat än att gå med vinst (Bolagsverket, 2016). Det 

är värdegrunderna och ideologin i en ideell organisation som attraherar människor och skapar 

ett kitt mellan medlemmarna (Larsson, 2009). Det finns ingen lag som säger hur den ideella 

verksamheten ska verka, men däremot hur föreningen bör vara uppbyggd. Enligt svensk praxis 

ska föreningen vara uppbyggd med demokratiska principer (Förening, 2016). 

Sportorganisationer var från början och är ibland fortfarande ideella organisationer, men i 

många klubbar finns det heltidsanställda som sköter exempelvis ekonomin. De kan omsätta 

flera miljoner och påminner emellanåt om traditionella företag. Spelet på plan är numer bara en 

del av många i en idrottsorganisation. Idrottsverksamheter har vanligtvis en övergripande 

ideologi som är baserad på vikten av att ta hand om sin kropp och hälsa. Det har lett till att de 

får pengar från exempelvis privatpersoner och företag för att verksamheterna gör någonting 

som är bra för oss människor och då speciellt barn och ungdomar. (Forslund, 2013) 

Saltin och Pedersen (2002) diskuterar kopplingen som finns mellan fysisk aktivitet och hälsa. 

Det har visat sig vara positivt för kroppen om fysisk aktivitet genomförs. I dagens samhälle har 

medvetenheten om hälsa ökat enormt bland invånare i Sverige och idrott är ett av de största 

fritidsintressena och blir allt vanligare (Riksidrottsförbundet, 2016). Från år 2013 till 2014 har 

procentenheten av ungdomsaktivitet ökat med ungefär fem. Det finns i snitt 65 

sportorganisationer i varje kommun, små och stora idrottsföreningar som lockar människor i 

alla åldrar. 2014 fanns det nästan 20 000 idrottsföreningar i Sverige och statanslaget uppgick 

till 1 500 miljoner kronor (Riksidrottsförbundet, 2016). Dolles och Söderman (2011) har även 

tagit fram att omsättningen för sportrelaterad aktivitet uppgår till tre procent av världens totala 
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ekonomi. Utöver statens ingripande i svenska idrottsföreningar ges även bidrag från andra 

organisationer, samt att de har en viss självfinansieringsgrad. Föreningarnas inkomster baseras 

på lokalt stöd, idrottslyftet, kommunala bidrag, medlemsavgifter, träningsavgifter, 

engagemang, sponsring, reklam, lotter och annan försäljning. Deras huvudsakliga utgifter 

består av lönekostnader, ersättningar, anläggningskostnader, kostnader för träning och tävling, 

hyror, utrustning och kansli/administration (Riksidrottsförbundet, 2016). 

Som vi ovan sett tar sportorganisationer en stor plats i vårt samhälle och de fyller många olika 

uppgifter. Alla som är medlemmar eller arbetar i en sportorganisation påverkar dessa uppgifter 

och utföranden, vilket leder oss in på att organisationerna kan ha en kultur som påverkar allt 

som görs, tänks och sägs i organisationen (Forslund, 2013). Forslund tar upp två olika synsätt 

på organisationskultur: kultur som en variabel och kultur som metafor. När kultur ses som en 

variabel anses kultur vara vid sidan om flera andra variabler, exempelvis struktur, ledarskap, 

strategi och affärsidé. Organisationen ur detta perspektiv har en kultur som kan användas för 

att generellt förbättra effektiviteten i organisationen. Detta genom att uppmärksamma kulturen 

och göra så att alla variabler passar ihop. Det andra synsättet Forslund  tar upp handlar om att 

se organisationen och dess verksamhet utifrån kultur och är således något som organisationen 

är. Strategi och affärsidé kan då exempelvis ses som symboliska uttryck för kulturen. Detta 

synsätt sammankopplar inte effektivitet och kultur i samma utsträckning, utan de hör ihop i den 

mån en organisation tycker att effektivitet är viktigt. Det är även möjligt att kombinera de båda 

synsätten, vilket Forslund påpekar att organisationskultursforskaren Edgar H. Schein lyckas bra 

med i sin forskning. Oberoende av vilket synsätt som används på organisationskultur är det 

således något som är viktigt. Det kan vara något som gynnar effektiviteten och det skulle därför 

vara bra för idrottsorganisationer att använda kultur för att ge positiv inverkan på en 

organisation och dess medlemmar. Utifrån det andra synsättet kan effektivitet vara ett av flera 

begrepp som är viktigt för en organisations kultur. Detta perspektiv gynnar hela organisationen 

om medlemmarna förstår vad som är väsentligt för just deras kultur och hur de jobbar kring det. 

Vi kommer inte att använda oss av Forslunds två synsätt som nämndes i inledningen under 

denna studie, utan vill påvisa att de har inspirerat oss till att förstå varför kultur är viktigt och 

vad den kan ge en sportorganisation. 
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1.2 Problemdiskussion 

Tidigare forskning inom sportorganisationer har gjorts. Nedan kommer tre artiklar och/eller 

uppsatser tas upp som alla studerat idrottsorganisationer på olika sätt. 

En första artikel menar på att ideella organisationers arbetssätt på senare år har börjat likna 

vinstdrivande organisationer. Eftersom ideella organisationer saknar vinstfokusering är 

ekonomin inte något som används vid planering. De olika intressegrupperna syns därmed mer. 

Antunovic och Gyllenberg (2014) diskuterar utformningen av styrning i ideella organisationer. 

De beskriver tre olika faser som behövs för att på ett lämpligt sätt styra organisationer. Dessa 

tre faser är utformning, implementering och användning. I sin uppsats koncentrerar de sig på 

fas ett, utformningsfasen, där svenska karateförbundet agerade fallstudie och fokuserade 

sålunda på mindre ideella organisationer. Resultatet de kom fram till var att organisationers 

storlek har betydelse och påverkar således styrningen. Vidare anser de även att mindre 

organisationer drivs mer i linje av varje individs intresse än vad stora föreningar gör (Antunovic 

& Gyllenberg, 2014). Forslund (2013) nämner att det förr var mer vanligt med ideella 

sportorganisationer, men att det idag finns klubbar med heltidsanställda som liknar mer 

traditionella och vinstdrivande företag. Det har lett oss till att vilja rikta in oss på organisationer 

som liknar denna beskrivning. Vidare började vi undersöka hur kultur i sportorganisationer 

studerats. 

Ogbonna och Harris (2015) har i en andra artikel studerat en fotbollsorganisation i England där 

syftet är att studera de subkulturer som finns i organisationen. De studerade subkulturerna i 

sammanhang där ledare försöker styra kulturen. Resultatet av studien blev att de traditionella 

synerna på att styra kultur är väldigt pessimistiska och att ett bättre perspektiv skulle vara att 

kombinera det traditionella med att delvis fokusera på äkthet och individualisering. Studien 

visar också att kulturen bland organisationsmedlemmarna och den kultur som finns inom 

organisationen är lika viktig. För att kunna förstå sig på en organisation förklarar de att man 

behöver förstå de olika subkulturerna (Ogbonna & Harris, 2015). Den här artikeln går in på 

både organisationskultur och sportorganisationer och inspirerar till att förstå varför det är viktigt 

att studera olika potentiella subkulturer i en organisation för att förstå helheten. De lägger dock 

fokus på alla eventuella subkulturer, vilket har öppnat upp för vårt intresse för att enbart studera 

administrativ personal. I samband med att många sportorganisationer inte längre är ideella utan 

liknar företag och är vinstdrivande vill vi studera dem som har hand om budget och deras kultur. 
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En tredje artikel som tar upp organisationskultur i sportorganisationer är författaren Joe 

Frontiera (2010). Frontiera (2010) menar på att om det går dåligt för ett lag läggs eventuella 

problem oftast på tränaren/na. Författaren valde att studera hur ledare, genom att förbättra 

organisationskulturen, lyckats förbättra även lagets prestationer. Genom att studera alla 

inblandade får han en helhetssyn på organisationen och kan då se om de delar samma kultur. 

Resultatet i Frontieras arbete visar att medvetenheten om organisationskulturens olika processer 

är viktig och att det kan vara fördelaktigt för ledare och deras organisation att jobba med sin 

kultur. Frontiera (2010) har även skrivit att studien kan hjälpa framtida forskning genom att ha 

öppnat upp för en helhetssyn på sportorganisationer och vikten av att studera alla berörda 

människor, oavsett vilken nivå de jobbar på (Frontiera, 2010). Han visar varför studier på ledare 

är väsentliga och hur det kan gynna en organisations prestation och inriktar sig på ledarna, 

kulturen och lagets prestation. Denna artikel påvisar hur viktigt det är att förstå kulturen och 

vad det kan leda till, vilket har ökat vårt intresse för att studera administrativ personals kultur 

och varför en sådan studie behövs. Vi kommer inte rikta in oss på att förbättra den 

administrativa personalens prestation, utan vi vill studera kulturen för att se hur den ser ut. Detta 

kan kanske i sin tur leda till att sportorganisationer kan få en ökad förståelse för kultur och på 

så sätt förbättra sin prestation när de läser vår studie. 

För att få en förståelse för organisationskultur har vi använt två forskare som är ledande inom 

detta område. Edgar H. Schein är en av de två ledande forskarna inom organisationskultur och 

har vunnit flera priser för sin forskning, bland annat Lifetime Achievement Award år 2000 

(Schein, 2010). Han beskriver kulturen i organisationer utifrån en modell med tre nivåer, där 

han fokuserar på artefakter, uttalade värderingar och grundläggande antaganden. Edgar H. 

Schein anser att de tre nivåerna hör ihop och är tillsammans djupt rotade i miljön runt om, och 

därför viktigt att studera för att förstå kulturen (Schein, 2010). Mats Alvesson är en svensk 

företagsekonom som idag är professor på Lunds Universitet och är den andra ledande forskaren 

inom organisationskultur. Hans forskning fokuserar mycket på symboler och dess tolkningar 

samt olika identiteter som finns i organisationer (Alvesson & Svenningsson, 2008). Vi kommer 

använda oss av deras olika modeller för att förstå kulturen i en sportorganisation. Vår studie har 

två huvudsakliga anledningar. Den första är att avsikten med uppsatsen är att koncentrera oss 

på en svensk ishockeyklubbs administrativa personal och försöka få förståelse för deras kultur. 

Då Forslund (2010) beskriver att sportorganisationer mer börjar likna traditionella företag anser 

vi det viktigt att studera de som styr föreningen och har hand om ekonomin. Vi väljer alltså att 

fokusera på sportorganisationer för att det är viktigt att deras ekonomi, och inte enbart sporten, 
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når framgång. Med hjälp av en ishockeyförenings personal och deras personliga tolkningar 

kring organisationskultur vill vi undersöka om och vilken kultur som råder i organisationen. 

Den andra anledningen som ligger till grund till det valda ämnet är att sportorganisationer både 

ger och tar mycket i vårt samhälle i form av kapital, jobb och turism. Om administrationens 

kultur i en organisation eller förening fungerar kommer det förhoppningsvis ge mycket tillbaka 

till samhället och det är därför viktigt att sportorganisationer är medvetna om sin kultur. Vårt 

teoretiska bidrag är således att undersöka om och vilken organisationskultur som finns hos den 

administrativa personalen i sportorganisationer. 

Det här har tagit oss till våra forskningsfrågor: 

1. Hur ser administrativ personals arbete ut i en sportorganisation utifrån ett 

organisationskulturellt perspektiv? 

2. Om och vilken kultur är det som driver sportorganisationer och den administrativa 

personalen? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för sportorganisationers potentiella kultur hos 

den administrativa personalen.  

1.4 Avgränsning 

Vad som ingår i den administrativa personalen skiljer sig utifrån olika företag. Vi har i denna 

studie valt att avgränsa oss till de heltidsanställda i en sportorganisation som arbetar på kontoret 

med administrativa frågor. 

1.5 Disposition 

Vårt inledande kapitel visar bakgrunden och problemdiskussion kring vårt valda ämne. Utifrån 

detta har två frågeställningar och ett syfte tagits fram. Kapitlet som följer visar de teorier vi 

använt oss av i studien, där vi börjar med att presentera definitioner kring organisationskultur 

som våra två valda forskare har och fortsätter sedan med att förklara några av deras teorier. I 

metodkapitlet redogör vi för våra epistemologiska och ontologiska ståndpunkter, vårt abduktiva 

arbetssätt, undersökningsmetod, materialinsamling, genomförande, bearbetning, tolkning och 

etiska överväganden. Vidare introduceras empiri som är en sammanfattning av de intervjuer vi 

gjort och redogör där för respondenternas berättelser. I nästkommande kapitel har vi sedan 
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analyserat empirin utifrån de teoretiska referensramarna och efter det presenterar vi ett resultat. 

Här kommer även förslag till vidare forskning att tas upp. 
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2. Teoretiska referensramar 

I detta kapitel kommer de valda teoretiska referensramarna att presenteras. Först förklaras 

begreppet kultur för att få en generell uppfattning om vad det är, för att sedan gå in mer på vad 

Edgar H. Schein och Mats Alvesson tagit fram inom organisationskultur. 

2.1 Begreppet kultur 

Ordet kultur kommer från det latinska ordet ”colere” som har flera betydelser, bland annat 

kultivera, dyrka och beskydd (Girginov, 2010). Kultur är således ett väldigt brett ämne och 

svårt att riktigt avgränsa. Alvesson (2015) resonerar att begreppet kan användas på många olika 

sätt som till exempel gemensamma uppföranden och trosinställning, värderingar och normer 

som ett symbolsystem eller som informellt handlande. Informellt handlande understryker hur 

man gör saker och ting på ett specifikt ställe. Med en kombination av ovanstående 

kulturvariationer lämnas inte mycket rum till vad som inte ingår i en kultur och är därför svår 

att förklara utan att förenkla. Schein (2010) delar in kulturen i tre nivåer som den kan analyseras 

från. Dessa nivåer består av artefakter, uttalade värderingar, och grundläggande antaganden. 

Vidare förklarar han att vilken sammansättning av människor som helst bildar en kultur som 

omfattar dessa nivåer. Alvesson (2013) uttrycker begreppet kultur som något som kan nyttjas 

för att förstå sociala fenomen på olika nivåer och kan användas för att illustrera civilisationer, 

yrkesgrupper, klasser eller företag och arbetsplatser. Det kan därför inte föras ner på individnivå 

utan är holistiskt och handlar om en kollektiv företeelse. Enligt Schein behövs 

organisationskultur studeras eftersom de krafter som kulturen skapar är väldigt starka. Om vi 

inte förstår de krafterna kommer organisationen och människorna att bli ett offer för dem. 

Genom att förstå kulturen kommer vi också förstå människorna i organisationen. Scheins 

definition av organisationskultur är: 

”A pattern of shared basic assumptions that was learned by a group as it solved its problems 

of external adaptation and internal integration, that has worked well enough to be considered 

valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and 

feel in relation to those problems” - Schein (2004:17) 

Medan Schein (2010) beskriver kultur utifrån olika nivåer där förståelsen för kulturen ökar för 

varje nivå, har Alvesson (2013) en mer flytande förklaring som är svår att ta på. Kultur enligt 

Alvesson är de mentala fenomen i en organisation som visar hur individer på liknande sätt 
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tänker och värderar verkligheten och vad som ligger bakom ett visst beteendemönster. 

Alvessons definition av organisationskultur är: 

”Att tala om organisationskultur tycks vara detsamma som att tala om hur viktigt det är för 

människor med symbolik – med ritualer, myter, berättelser och legender – och om hur man ska 

tolka händelser, idéer och erfarenheter som påverkas och formas av de grupper de ingår i.” – 

Alvesson (2015:11) 

Förutom att vara ledande inom organisationsteori har vi även valt Mats Alvesson och Edgar H. 

Schein och deras teorier på grund av andra viktiga anledningar. Forslund (2013) beskriver till 

exempel att Schein lyckats med att blanda de två synsätten som enligt honom finns inom 

organisationskultur. Detta innebär att en fungerande kultur kan påverka effektiviteten och att 

en del av kulturen kan vara att effektivitet är viktig. Schein tillför vad Schultz (1995) kallar en 

funktionalistisk konstruktionistisk syn. Funktionalistiskt tänk innebär att det i en organisation 

måste, likt biologiska organismer, finnas väsentliga funktioner som bevisas fungerar för att den 

ska överleva. Det är först då som det är ett accepterat fenomen eller handling. Vi kommer mer 

ingående i teorikapitlet visa prov på detta synsätt som Schein (2010) baserar sin forskning på. 

Alvesson ger oss ett annat perspektiv för att få förståelse för organisationskultur, han är mer 

inriktad på symbolism. Schulz (1995) förklarar att ett symbolistiskt perspektiv ser kultur som 

ett mönster av symbolers mening och betydelse. Organisationer är även ett system som skapats 

av människan och deras symboliska handlingar. Schein (2010) anser att vetskap om de uttalade 

värderingarna och grundläggande antaganden behöver finnas för att kunna tolka de synliga 

nivåerna och Alvesson menar att symboler är det som ger förståelse för kulturen. De tittar 

därmed på olika nivåer och djup. Eftersom organisationskulturen hos administrativ personal i 

organisationer, som liknar vinstdrivande företag, är vad vi fokuserar på är det viktigt för oss att 

ha med olika teorier som handlar om samma sak, men som fokuserar på olika djup för att få en 

bred förståelse. 

2.2 Scheins modell 

Scheins modell tar upp tre nivåer kultur kan delas upp i. De tre nivåerna är artefakter, uttryckta 

värden och grundläggande antaganden. Meningen med denna modell är att visa att kultur kan 

granskas på olika nivåer, vilket kan underlätta förståelsen för vad kultur verkligen är. Nivåerna 

visar kulturens alla delar, från det ytligaste till det djupaste. (Schein, 2010) 
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Den första mest ytliga nivån förklarar Schein är artefakter. I de fall någon stöter samman med 

en ny grupp människor visas artefakter utifrån det synliga och känslan i strukturen och 

processerna. Med strukturen i en organisation menas de formella beskrivningarna om hur 

organisationen fungerar. Artefakt är också det observerade uppförandet i gruppen som syns, 

hörs och känns, och som anses vara lätta att observera, men svåra att riktigt tyda. Artefakter 

kan bland annat vara fysiska saker som finns i miljön, exempelvis språk, teknologi, kläder och 

produkter, men det är också det emotionella som visas utåt, exempelvis myter, berättelser, 

ritualer och ceremonier. Han anser vidare att den miljö som finns på en arbetsplats är en produkt 

av de underliggande antaganden som föreligger. Forskare kan inte genom att enbart se och 

känna på artefakterna förstå vad det betyder för gruppen, vilket leder oss till nästa steg i 

modellen. Schein (2010) 

Nästa nivå Schein (2010) går in på är de uttalade värden som finns i organisationen. I en 

organisation kommer det uppstå problem och/eller uppgifter. Hur organisationen handskas med 

dem kommer från början att bero på en individs tankar. Den individen kommer sedan bli sedd 

som ledaren och har således influerat andra i gruppen till hur de ska handskas med problemen 

eller uppgifterna. Schein menar på att när gruppen upptäcker att en individs tankar fungerar 

kommer det tankesättet först att bli en delad tro. Om det sedan fortsätter att fungera övergår det 

till ett antagande. Det tankesättet är då en del av organisationskulturen och medlemmarna 

kommer följa detta mönster så länge det fungerar. Vissa värden och tankesätt blir dock inte 

testade på detta sätt, utan de är accepterade från början för att gruppmedlemmarnas sociala 

erfarenheter säger att det fungerar . Om nya medlemmar inte kan acceptera detta sätt att göra 

saker på finns det risk att de utesluts får gruppen. En organisations strategier och mål är exempel 

på uttryckta värden, men kan enbart testas genom kopplingen mellan strategi och prestation. 

Huvudsaken med olika uttryckta värden som finns i en organisation är att de eliminerar 

osäkerhet som kan finnas och skapar samhörighet, mening och trygghet (Schein, 2010). 

Den sista nivån, underliggande antaganden, behövs för att helt förstå organisationen. Kultur är 

en uppsättning antaganden som säger hur gruppmedlemmarna ska reagera, vad saker betyder 

och vad som är viktigt - gruppens identitet har skapats (Schein, 2010). Sådana grundläggande 

antaganden är tagna för givet och varierar knappt i en organisation, vilket är resultatet av att de 

accepterats och därmed implementerats under lång tid. Medlemmar gör det därmed oftast 

omedvetet. Att ifrågasätta grundläggande antaganden kan vara svårt eftersom organisationen 

och dess medlemmar vet vilka de är och vad de ska göra tack vare kulturen. Schein menar att 

det skapar oro och ångest att försöka förändra deras stabilitet. För en ledare är det därför viktigt 
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att förstå organisationens kultur och dess djupare nivåer för att veta hur oron ska handskas med 

när antaganden ifrågasätts. När nya medlemmar kommer in i en relativt ny organisation tar de 

med sig kultur från tidigare erfarenheter, men när den nya gruppens historia utvecklas skapas 

nya antaganden från de hinder som de mött. För att verkligen förstå en kultur måste det finnas 

medvetenhet om de grundläggande antagandena eftersom de synliga nivåerna inte kan tolkas 

utan dem. Dessa tre ovan nämnda nivåer går in på detalj och vi anser denna teori nyttig att 

förklara organisationskultur utifrån, för att lättare förstå konceptet. Med denna modell kommer 

vi kunna koppla ihop det vi ser och kan ta på hos sportorganisationer med deras värderingar 

och grundläggande antaganden. Den ger oss en chans att kunna förstå och göra tolkningar om 

en organisations kultur. 

 

Bild 1 Scheins modell Källa: Egen bild baserad på Schein (2010) 

2.3 Symbol och symbolik 

Det är genom handlingar som en grupp individer kan skilja sig från en grupp i andra 

organisationer. Vidare menar Alvesson (2013) att kultur finns mellan människor och ska inte 

kopplas till de observerbara objekten i sig, utan det är snarare uppfattningar och föreställningar 

om dem som är gemensamt för en viss grupp. Ett exempel vi kan bidra med för att förenkla ett 

sådant påstående från Alvesson kan vara pentagrammet som har olika betydelser i olika 

kulturer. Inom kristendomen är det en symbol för våra fem sinnen, medan den inom 

judendomen har representerat sigillet för Jerusalem. Enligt naturreligionen Wicca (2016) är 

pentagrammet en symbol för tro som innefattar de fem elementen, men vänder man på den 

femuddade stjärnan så att spetsen pekar nedåt står symbolen för The Chuch of Satan inom 

satanismen. Alvesson menar på att det är betydelsen och innebörden som är det viktiga och 

därmed hamnar symbolik i ett centralt läge för kulturen som kan uttryckas i olika former. 
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Det symboliska uppstår i samspel mellan ett kollektivt, eller den enskilda individen, och ett 

visst objekt och används för att föra samman olika delar till en helhet vilket kan skapa ordning 

ur kaos. Att förstå symbolik kräver tolkningar av en djupare innebörd som de representerar 

genom att sammanföra det upplevda med det mentala (Alvesson & Berg, 1988). 

Organisationskultur som symbolsystem kan uttryckas via kulturella artefakter, detta genom 

språket, handlingar eller material (Alvesson, 2013; Alvesson & Berg, 1988). Språket har en 

särskild betydelse där en del ord har positiv respektive negativ klang som är specifikt inom en 

viss organisation. På vissa arbetsplatser uttrycker man sig genom att prata mycket om känslor, 

förnimmelser, aningar och idéer, medan det på andra arbetsplatser istället är mer prat om fakta, 

information, rapporter och analyser. I viss mån kan även historier ha en betydande roll inom en 

organisation. Att använda sig av berättelser för att förmedla värderingar och idéer ger ett mer 

levande intryck som sedan cirkulerar inom väggarna i organisationen och ger ledning för vad 

man bör tycka och tänka (Alvesson, 2013). Vad tiden i en organisation läggs på uttrycks i 

vardagshandlingar och förmedlar föreställningar om vad som är viktigt, eller mindre viktigt. 

Likt språkets betydelse kan handlingarna uttryckas genom intresse för personal, att leda, 

stimulera och utbilda personalen, eller mer resultat och sifferorienterat. Det kan likväl vara 

kunderna som står i centrum. Ritualer, eller iscensatta sociala situationer uttrycker en viss 

stämning och förhållningsätt. Möten kan vara ett exempel på en ritual, där resultat kan 

presenteras, delmål sättas, ordning klargöras och idéer bollas. En sådan tillställning kan skapa 

och återskapa stabilitet, gemenskap, konkurrensinställning och öka medvetenheten om vad 

organisationen står för.  Den sista kulturella artefakten Alvesson beskriver är materialitet och 

innefattar de fysiska föremålen. Det är inte bara byggnaden, kontorsrum, utrustning och 

liknande, som har betydelse, utan även sådant som design, lokalisering och logotyp är viktigt. 

Som nämnts tidigare är det tolkningen och hur dessa uppfattas i en viss kontext som är det 

väsentliga och inte själva materialet i sig. Ett exempel kan vara dyra och fina lokaler som 

antingen kan ge intryck för prestige och status eller det motsatta, själviskhet och slösaktigt. För 

att få en förståelse för kulturen är det viktigt att studera de symboler som finns. Symbolerna 

symboliserar vad organisationen och dess kultur har för värderingar, normer och 

verklighetsuppfattningar. Vi kommer därför genom att titta på sportorganisationers symboler 

få en chans att förstå deras kultur. Genom att studera symbolerna kommer vi att hitta kulturella 

artefakter som gör att vi förstår vad som driver personalen. Den kommer också kunna ge oss en 

djupare förståelse till Scheins yttersta nivå i Scheins modell. 

2.4 Identiteter 
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Alvesson (2013) nämner organisationsidentitet som något som ger självkänsla och riktning. 

Identitet utmärker skillnader och särdrag som en organisation har emot en annan organisation, 

och svarar på frågan “Vad står vi för?”. Kultur och identitet påverkar varandra, exempelvis kan 

en gemensam organisationskultur med klara idéer, värderingar och symboler ge en organisation 

en distinkt identitet, och tvärt om. Om det är klart för medlemmar i en organisation vad deras 

identitet är - vad de står för - kan det öka tendensen att tänka likartat och generera gemensamma 

idéer, värderingar och symboler. Om en organisation innehåller många olika grupper kan det 

lätt bli en “vi” och “de”-känsla, vilket kan resultera i bristande känsla för tillhörighet och 

gemenskap. Organisationsidentitet kan således vara ett internt sätt att minska konflikter, öka 

samverkan och orientering mot organisationens övergripande mål. (Alvesson, 2013) 

Social identitet hänvisar till en grupp människor som en individ identifierar sig med, såsom 

kön, profession, ålder eller nationalitet med mera. Som Alvesson uttrycker det; “Vem jag är” 

blir en del av “vem vi är” (Alvesson, 2013:137). Social identitet är sålunda en bidragande faktor 

till gemenskap, sammanhållning och villighet att göra någonting för någon annan, som till 

exempel den organisation man tillhör. (Alvesson, 2013) 

Självidentitet handlar enligt Alvesson (2013) om individuell identitet istället för vad som 

utmärker en hel grupp eller organisation. Den styr individens tankar, känslor och värderingar i 

en viss riktning och uttrycker således en särskild subjektivitet. Självidentitet söker en djupare, 

mer personlig mening där den centrala frågan är “Vem är jag?”. Denna teori har valts av den 

anledningen att det numera enligt Forslund (2013) blir vanligare att sportorganisationer liknar 

vinstdrivande organisationer. En sådan förändring kan medföra att fler personer anställs. Om 

det tillkommit anställda tar de med sina självidentiteter och det kan i sin tur påverka hela 

organisationens identitet. Eftersom kulturen i en organisation beror på artefakter, uttalade 

värderingar, symboler och tolkningen av dessa, och grundläggande antaganden är det viktigt 

för en fungerande kultur att dessa är tydliga för medlemmarna i organisationen. Det är när var 

individ kan identifiera sig själv, sina idéer och värdegrunder med en organisation som likartade 

idéer och värderingar kan genereras. 

2.5 Ideella organisationer 

”Desire must replace existence as a criterion of choise.” – Ackoff, Magidson & Addison 

(2006:27) 
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Kännetecken som många ideella organisationer har är en ideologisk bas, demokratisk 

uppbyggnad och frivilligt medlemskap (Forslund, 2013). Forslund skriver att 

sportorganisationer förr var ideella, men att de nu börjar utvecklas till att likna traditionella och 

vinstdrivande företag. Ideologi är det ord som används för att beteckna de idéer, värderingar 

och trossatsers som delas av en viss social grupp med gemensamma intressen. Med detta menas 

likartad uppfattning av organisationen, dess miljö och historia som medlemmarna i 

organisationen delar (Berg & Jonsson, 1991). Användningen av begreppet inom 

organisationsteorin är enligt Berg och Jonsson det kognitiva och ordnade elementet och finns 

till för att förmedla struktur till människor och knyter sålunda medlemmar till en viss kultur. 

Vidare kan ideologi kopplat till ett uttalat engagemang som Berg och Jonsson beskriver som 

den ”ideologiska passionen”. Detta innebär att ideologin bygger på ett djup och känslomässigt 

engagemang hos individer och grupper. I den ideologi som existerar inom en organisations 

väggar finns något kallas för den objektiva ideologin. Den innefattar de idéer som omfattas av 

alla medlemmar och ger således ett gemensamt grundval för beslut och handling och skapar 

koppling mellan ideologi och intresse, samt mellan mål och medel. Ideologi motiverar 

personalen och hjälper till med att ge organisationen dess identitet. Den ideologi som vanligtvis 

genomsyrar sportorganisationer menar Forslund är baserat på medvetenheten om kropp och 

hälsa. 

2.6 Integrering av kultur 

Schein (2010) vill att hans modell för organisationskultur ska vara komplext och djupdykande. 

Exempel på krafter som kan observeras är: gruppnormer, uttryckta värden, oskrivna regler för 

att komma överens i organisationen, klimatet, delade meningar, metaforer och symboler, 

inbäddade färdigheter, ritualer, ceremonier och ramar som styr människors tankar och 

uppfattningar. Alla ovan begrepp relaterar till kulturen och speglar hur 

organisationsmedlemmar integrerar och hör ihop, men de kan inte användas för att beskriva den 

rådande kulturen. Schein tar upp fyra koncept som kan påverkas beroende på hur pass väl 

artefakter och symboler, uttalade värderingar, grundläggande antaganden och identiteter är 

etablerat i en organisation. 

Det första konceptet Schein (2010) tar upp är strukturell stabilitet. Det innebär att när kulturen 

väl har satt sig ger den organisationen stabilitet, mening och förutsägbarhet till medlemmarna 

och blir därmed svår att ändra. Även i de fall personal slutar eller om det tillkommer nya 

medlemmar kommer en väl grundad kultur att hålla sig kvar. Det andra begreppet Schein tar 
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upp är djup. En djup kultur i en organisation är svår att definiera och förstå, men med djuphet 

kommer även stabilitet. Djup är det som skiljer det tidigare styckets koncept mot vad kultur kan 

beskrivas som. Kultur är ett väsen och de tidigare koncepten är ytliga framträdanden av det. 

Det tredje begreppet är bredden på kulturen. Efter att en kultur är utvecklad och implementerad 

kommer den nå alla delar av organisationen. Det sista konceptet Schein nämner är mönster, 

vilket betyder att de olika delarna i organisationen knyts ihop och skapar ett större paradigm. 

När exempelvis ritualer, värderingar och klimat knyts samman får organisationen det väsen som 

skapar just den specifika kulturen för en specifik organisation. Vi tycker att Scheins 

kulturkoncept fångar upp meningen med organisationskulturen på en djupare nivå än att skrapa 

kulturen på. Även om begreppet kultur är svårt att förstå ger detta koncept en bred och djup 

grund och inblick i helheten. Om Alvessons tolkningar tillsammans med Scheins tre nivåer är 

välfungerande och väletablerade i en organisation ökar stabiliteten, djupet, bredden och 

mönstret i organisationskulturen, och vice versa. Vi kommer därför att ha stor nytta av teorin 

för att kunna förstå sportorganisationers kultur och dess kontext på ett djupare plan. Detta för 

att uppnå vår fråga angående den administrativa personalens arbete ur ett organisationskulturellt 

perspektiv. 

 

Bild 2 Integrering av kultur Källa: Egen bild baserad på Schein (2010) 
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Bild 3 Summering av kultur Källa: Egen bild utifrån teorier 
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3. Metod 

I detta avsnitt kommer beskrivning av tillvägagångssätt som använts i studien att presenteras, 

samt argument för varför. För- och nackdelar med metodvalen kommer att diskuteras och 

vidare vad det kan komma att ha för konsekvenser i resultatet. Därefter kommer en skildring 

för studiens etiska krav och kvalitetsmått att redogöras. 

3.1 Epistemologi och Ontologi 

Människors uppfattningar är individuella och kulturen är något som kan bestå av många olika 

perspektiv. För att nå vårt mål med studien tycker vi det är viktigt att ta vara på de olika 

perspektiven hos människor och därför lutar vi mot den ontologiska ståndpunkten, 

konstruktionism. Enligt det konstruktionistiska synsättet är sociala aktörer och organisationer i 

ständig revidering mellan varandra och samspelet mellan individer pågår hela tiden, de påverkar 

alltså varandra. Att människors åsikter varierar är något som tagits till hänsyn under hela 

studien. Då vi vill försöka förstå den verklighet som medlemmarna i en sportorganisation lever 

i har en tolkande ansats tillämpats vid behandling av det insamlade materialet (Bryman & Bell, 

2013). 

Inom epistemologi talar Bryman och Bell (2013) om två angreppssätt att se på världen. Det ena 

angreppssättet ser riktig kunskap som något som bekräftas genom vägning och mätning och det 

andra sättet menar att det som människor upplever med sina sinnen är förenligt med 

verkligheten. Utifrån en förstående ansats utgår vi från att kunskap är något som respondenterna 

upplever genom sina sinnen och att det påverkar hur deras verklighet uppfattas. Att nå deras 

verklighet är följaktligen forskningens målsättning för att uppnå syftet. 

3.2 Abduktivt arbetssätt 

Vid en studie kan ett deduktivt eller induktivt sätt anammas. Vid en deduktiv inställning har 

forskaren information och teorier inom sitt valda område och det testas sedan genom 

exempelvis en enkätundersökning. Vid induktion går processen åt motsatt och börjar då med 

observationer och resultat för att sedan skapa en teori (Bryman & Bell, 2013). Det finns även 

ett tredje sätt att resonera från enligt Alvesson och Sköldberg (2008). Det abduktiva synsättet 

är en medelväg mellan ett deduktivt och ett induktivt tillvägagångssätt. Abduktion handlar om 

att ett hypotetiskt mönster används för att tolka ett specifikt fall. Det innebär att forskaren har 

vissa förkunskaper och teorier inom området och utgår från mönstret. Under processens gång 
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kommer materialet att ändras och till skillnad från andra modeller har abduktion en djupare 

förståelse då de fokuserar på mönster. Vi har använt oss av ett abduktivt tillvägagångssätt. 

Genom intervjuer med administrativ personal i en organisation har vissa beteendemönster 

kunnat tolkas, vilket har lett till att vi vill utveckla de först valda teorierna. Utifrån ny och 

gammal information under processens gång har utveckling av valda teorier gjorts, samt tillägg 

av ytterligare information och fakta. Det tydligaste exemplet på att vi använt oss av ett abduktivt 

arbetssätt är att vi efter empirin upptäckte att diskussionen kring ideella organisationer passade 

in på vårt ämne, vi valde således att finna en teori kring detta. 

3.3 Val av undersökningsmetod 

Metoden väljs beroende på vad som ska undersökas och syftet med undersökning. Det finns två 

övergripande metoder att välja mellan, kvantitativ metod eller kvalitativ metod. Kvalitativa 

studier lägger vikten på ord, tolkning och förståelse, medan kvantitativa studier riktar in sig på 

kvantifiering av data som sammanfattas i statistik och har ett mer förklarande syfte (Bryman & 

Bell, 2013). I denna studie har organisationskulturen analyserats och tolkats. Den kvalitativa 

metoden är följaktligen den mest givande, då vi har lagt stor vikt på ord och förståelse av 

människors tankar och åsikter. 

3.3.1 Fallstudie 

Fallstudier kan användas när forskningsfrågan består av hur eller varför. En fallstudie är en 

empirisk undersökning och meningen med en fallstudie är att den studerar det aktuella ämnet i 

sitt verkliga sammanhang (Yin, 2013). Vi har valt att skriva en kvalitativ uppsats och använt 

Karlskronas Hockeyklubb som ett exempel, vilket gör att en fallstudie passat bra in i detta 

arbete. Vi har valt ishockey på grund av dess popularitet och vårt intresse för sporten. 

Anledningen till varför fokus ligger på Karlskronas Hockeyklubb (KHK) är för att få ett levande 

exempel av en svensk sportorganisation som har administrativ personal. Vi utgår från ramen av 

Sveriges gränser. Detta främst för att den organisationskultur som existerar i 

sportorganisationer här inte kan jämföras med beteendemönster och värderingar för andra 

länders sportorganisationer. Kultur skiljer sig från land till land (Hofstede, 2016). Karlskrona 

är det enda hockeylaget i Blekinge som är med i SHL och som har nått sportslig framgång fort. 

De har även under de senaste åren synts och hörts mycket i media där vi har läst om utökade 

budgetar, nyanställningar samt att det går bra för många av deras lag. På grund av 

uppmärksamheten de fått har ögonen öppnats upp på Blekinge och KHK representerar därför 

både Blekinge och den sport som finns i länet. 
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3.3.2 Primärdata 

Vid en kvalitativ undersökning är intervjuer ett vanligt insamlingssätt av information. Det är 

även kvalitativa intervjuer som riktar intresset mot vad respondenterna har för ståndpunkter. 

Vår empiri är baserad på intervjuer då det är bäst lämpat för att få ut så mycket information som 

möjligt om personerna och deras syn på Karlskronas Hockeyklubb. Primärdata i form av 

intervjuer ger möjlighet till flexibilitet (Bryman & Bell, 2013). Genom intervjuer har vi fångat 

upp respondenternas sociala verklighet och förståelse för händelser och beteende i klubben. 

Inom den kvalitativa metoden finns det två sätt att göra intervjuer på: ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer. Skillnaden mellan dem är att semistrukturerade intervjuer har 

ämnen som forskaren vill ta upp och kommer därför ha en lista på frågor som intervjun styrs 

efter, medan en helt ostrukturerad intervju mer liknar ett vanligt samtal med enbart en inledande 

eller ett fåtal frågor för att därpå skapa en diskussion (Bryman & Bell, 2013). Eftersom vi vill 

fånga respondenternas tankar har vi valt att arbeta med semistrukturerade intervjuer. 

Organisationskultur är ett brett ämne och för att fånga upp alla respondenters perspektiv och 

förväntningar är det därför viktigt för oss att inte påverka personerna, utan låta dem prata fritt. 

Detta har också påverkat våra formuleringar som ligger till grund för intervjuerna. Vi har valt 

att hålla det så öppet som möjligt för att inte hindra respondenternas alternativa tankesätt och 

idéer. Det är något som Bryman och Bell har påpekat och som vi tycker är väldigt viktigt i 

denna undersökning 

Observationer används för att få förståelse för människors beteende och samspel med andra. 

Bryman och Bell (2013) tar upp olika typer av observationstekniker, två av dessa är icke-

deltagande observationer och ostrukturerade observationer. Med icke-deltagande observationer 

menas att observatören iakttar händelser medan han/hon själv befinner sig i miljön, men deltar 

inte själv i dessa händelser. Ostrukturerad observation innebär att så detaljerat som möjligt 

notera hur människorna i en miljö beter sig. Dessa två ovan nämnda observationstekniker 

tillämpas oftast tillsammans i en kombination. Som komplement till intervjuerna har icke-

deltagande och ostrukturerade observationer gjorts. Genom att ha observerat Karlskronas 

Hockeyklubbs organisation vid ankomst, under intervjuerna och uppträdande generellt på plats 

i den miljön intervjuerna hållits, har ett helhetsintryck fångats upp samt att små detaljer från ett 

externt synsätt har varit av intresse. Eftersom vi själva inte är medlemmar i klubben och inte 

tillhör vardagen i sig, mer än som besökare, har allting kunnat observeras från ett icke-

deltagande perspektiv. Vi har således även observerat och noterat det första intrycket, 

bemötandet vi fick på morgonen, bemötandet från de personer som intervjuats, den sociala 
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jargongen kollegorna emellan, och dagens besökande som befinner sig i arenan. Även under 

intervjuerna fanns det möjlighet att göra observationer och noteringar om atmosfären och 

människornas agerande i miljön runt om. 

3.4 Materialinsamling 

För insamling av artiklar har vi i sökfältet hos OneSearch och Libris använt följande begrepp 

och kombinationer av sport, sportorganisationer, ledning, organisationskultur och kultur, samt 

den engelska översättningen till dessa. Vi fick således fram tidigare forskning som presenterats 

i inledningskapitlet. Utifrån dessa har en avsaknad av vårt specifika forskningssyfte hittats. 

Vidare har andra relevanta artiklar, böcker och journaler som berör vårt område valts för att 

utnyttja i inledning och för att ta fram teori. 

Vi har valt att intervjua sex personer. Dessa intervjuer har varit med klubbdirektören, press- 

och kommunikationsansvarig, sportchefen, restaurang- och försäljningsansvarig samt två 

säljare och inköpsansvariga. En av intervjupersonerna är släkting till en av oss. Detta har inte 

påverkat uppsatsens process eller utförande på något sätt, utan den enda skillnaden är att vi 

redan haft hans nummer och mejl till hands, medan vi hämtat resterande personers uppgifter på 

KHK:s hemsida. Det är inte rimligt att jobba som om den kontakten inte finns, men vi har valt 

att hålla det på en professionell nivå. Anledningen till detta urval av intervjupersoner var för att 

få en bred informationsbas från olika poster inom organisationen. Som nämnts tidigare är det 

kulturen den administrativa personalen befinner sig i som har undersökts i denna studie, därför 

har vi valt ut de övergripande personerna på kontoret som gett sin uppfattning om kulturen som 

råder där. Administrativ personal består av många personer och det var därför omöjligt i denna 

uppsats att hinna intervjua alla personer som jobbar på kontoret. 

 

Tabell 1 Intervjuade personer från Kontor & Personal i Karlskronas Hockeyklubb 
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En vecka innan intervjuerna gjordes skickades ett mejl ut till vederbörande om syftet med 

uppsatsen, tankar kring etik, olika moment och även de ramar vi valt att hålla oss till. Vi gjorde 

detta mejl dels för att deltagarna ska få chans att tänka över sin medverkan och dels för att de 

ska få möjlighet att förbereda sig på ungefär vad intervjun berör. Detta gör att vi kommer får ut 

så mycket information som möjligt och utnyttjar tiden under intervjuerna. För att underlätta 

bearbetningen av intervjuerna spelades de in. Vi båda deltog som intervjuare, en av oss hade 

helt fokus på respondenten och den andra förde under intervjuprocessen anteckningar som var 

av intresse och fångade upp helheten. Direkt efteråt avlyssnades inspelningarna och skrevs ner 

eftersom vi fortfarande hade mötet nära till minnes. Detta för att minska missförstånd och 

tolkningsfel. För att hålla respondenterna inom ramen för syftet med uppsatsen förbereddes ett 

fåtal övergripande frågor som fanns till behåll under var intervjutillfälle. 

 

Tabell 2 Kategoriserade intervjufrågor 

Frågorna är ställda utifrån de teorier vi har valt. Scheins modell (2010) beskriver artefakter, 

uttalade värderingar och grundläggande antaganden. Genom att ställa frågor som kan kopplas 
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till dessa begrepp har vi sedan kunnat analysera denna teori. Andra frågor som ställts berör 

teorierna angående symbolism, identitet och ideella organisationer. Eftersom teorin vi val som 

integrering av kultur påverkas och är beroende av att de många faktorerna i en organisation 

fungerar och är väl etablerade har vi dragit slutsatser och analyserat svaren på intervjufrågorna. 

Nämnas bör att alla frågor inte har ställts till samtliga respondenter under intervjutillfällena. 

Svaren har varierat och sålunda kunde en fråga till en av respondenterna gett svar, eller med 

kompletterade frågor berört ett visst område, utan att vi med avsikt försökt leda dem på detta 

spår. 

Då vi studerat ämnet ”organisation och ledning” vid olika tillfällen i tre års tid har vi valt att 

intervjua två nära anhöriga, som inte studerat detta område tidigare. De personerna är inte med 

i studien utan fungerade enbart som testpersoner. Anledningen till dessa i förväg gjorda 

intervjuer är för att se om frågorna gick att förstå och få svar på. Övningen var till för att få 

chansen att utveckla frågorna, samt att se vad som senare kunde underlätta för respondenterna. 

Detta gav oss också möjlighet att förbereda eventuella förklaringar och hjälpa dem förstå så att 

de kan ge bra och informativa svar. Tack vare att vi gjort denna pilotstudie insåg vi att frågorna 

behövde utvecklas. Frågorna var först baserade på ord som normer och värderingar, men vi 

valde att bryta ned dem till fler frågor. Detta dels för att frågorna ska bli lättare att förstå och 

dels för att vid ord som exempelvis värderingar gjorde att de som deltog i pilotstudien 

begränsade sina svar till de värderingar det talas om på arbetsplatsen, men kanske inte är de 

värderingar som faktiskt följs. Eftersom vi vill förstå kulturen som de lever i och inte 

nödvändigtvis den de talar om, bröt vi ned frågorna för att kunna göra egna slutsatser. Vi är väl 

medvetna att exempelvis frågan “Välkomnas nya idéer i gruppen eller gör ni mycket på 

traditionellt vis?” kan ge sken om enbart positiva svar. Denna fråga lades till som en 

kompletterande fråga under första intervjun, men efter att ha känt på klimatet och de öppna 

svaren vi fått på tidigare frågor såg vi inget problem med att ställa den och då utan att få vinklade 

svar. 

Empirin som är en sammanfattning av respondenternas historier och tankar kring kultur har vi 

valt att presentera i tempusformen presens för att få en mer berättande och levande text. I 

analysdelen som följer har vi istället valt att återkoppla till sådant som sagts och hänt och därför 

skrivit i imperfekt. Detta är ett medvetet val vi gjort i uppsatsen. 

3.5 Tolkning av empiriskt material 
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Narrativ analys är argumenterat för att användas vid framtagning av känsligt material, som 

beror mycket på respondenternas berättelser om livet som sker runtomkring dem. Målet med 

den sortens analys är att få fram respondenternas skildring av olika händelser, vilket gör att 

forskaren ständigt söker efter den intervjuade personens perspektiv på berättelsen (Bryman & 

Bell, 2013). För att få en intressant forskning och en bra förståelse för KHK:s kultur har vi 

antagit ett sätt som tillåter respondenternas personliga berättelser att komma fram och ta rum. 

Alla individer har olika upplevelser och olika perspektiv på samma händelse. Intervjuerna vi 

gjort har visat att berättelserna respondenterna delar med sig av under intervjutillfällena 

uttrycker skillnaderna hos individerna och det ger således mycket användbar information. En 

annan sorts analys, än den narrativa, är därför inte intressant för oss.  

3.6 Metoddiskussion 

Fördelen med en kvalitativ metod är att vi kunnat nå bredare och djupare frågor än om vi använt 

oss av en kvantitativ metod. Vid en kvantitativ metod, exempelvis en enkätundersökning, är det 

inte säkert att en person kan svara det han/hon egentligen vill och studien kan då få missvisande 

resultat. Den kvalitativa metoden har gett utrymme för respondenterna att svara det de verkligen 

tycker och det är en fördel med den valda metoden. Däremot är det lättare att analysera svaren 

i en kvantitativ metod än i en kvalitativ. (Bryman & Bell, 2013) 

Kvalitativ metod har blivit kritiserat för att vara subjektiv. Det betyder att forskarnas resultat 

oftast baseras på deras egna åsikter om vad de tycker är betydelsefullt och att de skapar en 

relation med respondenterna som kan påverka resultatet (Bryman & Bell, 2013). Det här är 

något som vi ideligen försökt ha i åtanke. Med hjälp av bekräftelsekriteriet kunde detta 

förhindras. Varje studie har en specifik inriktning beroende på vilken forskningssynsätt en 

kulturforskare har. 

Generalisering är ett annat problem som kvalitativ metod har kritiserats för. När observationer 

eller ostrukturerade intervjuer görs med ett fåtal individer kan inte studien överföras till andra 

miljöer. Bryman och Bell (2013) beskriver att lösningen på det problemet är att resultatet som 

en kvalitativ studie kommer fram till ska kopplas ihop med teori och inte till en population. 

Detta är också något vi har haft i åtanke när vi skrivit uppsatsen. Vårt resultat är hänvisat till 

varför KHK:s organisationskultur ser ut som den gör, men bidraget som studien ger är vi noga 

med att presentera som enbart något som kan generaliseras i teorin och inte en generalisering 

till olika populationer. 
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3.6.1 Kvalitetsmått 

Reliabilitet, validitet och replikerbarhet är begrepp som används som kriterier vid en 

företagsekonomisk forskning (Bryman & Bell, 2013). Reliabilitet förklarar hur tillförlitlig 

studien är och om resultatet skulle bli likadant om studien skulle återupprepas på samma sätt. 

Validitet ifrågasätter om meningen med forskningen verkligen är det som analyseras, 

exempelvis om man mäter det som verkligen ska mätas. Med replikerbarhet som krav måste en 

studie vara tillräckligt detaljrik så att det finns möjlighet för andra forskare att göra en liknande 

studie efteråt. Dessa tre kvalitetsmått är dock argumenterade att enbart fungerar att tillämpa på 

en kvantitativ metod och att de är olämpliga vid en kvalitativ analys (Bryman & Bell, 2013). 

Istället diskuterar Bryman och Bell (2013) att fokus ligger på att uppnå trovärdighetskriterierna: 

tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och bekräftelse. Med tillförlitlighet menas hur 

trovärdig forskningen är och för att uppnå det har vi att återkopplat till respondenterna med det 

vi fått ut från intervjuerna för att informationen ska vara helt korrekt uttryckt i skrift och 

undviker således eventuella tolkningsfel. Om studien är pålitlig kommer liknande resultat 

uppnås även vid ett senare tillfälle. Vi har därför granskat våra val under tidens gång för att se 

till att vi hållit oss till ämnet för den här specifika studien. Vi är medvetna om att resultatet från 

denna undersökning inte är helt överförbar i en annan kontext. Karlskronas Hockeyklubb och 

andra föreningar styrs av olika värderingar och normer som bildar en kultur. Även om de 

sannolikt förekommer likartade synsätt och antaganden inom samma bransch finns 

karakteristiska aspekter som enbart är anpassade till just den specifika klubben. Detaljnivån har 

därför lagts mycket fokus på för att komma så nära en överförbarhet som det går, även om detta 

kan vara lite problematiskt. Det sista kriteriet är bekräftelse, vilket innebär att forskarens egna 

åsikter lämnats utanför studien. Att uppnå trovärdighetskriterierna är viktigt för oss för att 

undersökningen ska vara användbar och uppnå vårt teoretiska bidrag. 

3.7 Etiska överväganden 

I vår undersökning har vi lagt stor vikt på våra respondenter och deras berättelser. För oss är 

det viktigt att respondenterna känner sig väl behandlade och att de hela tiden vet vad studien 

handlar om. Bryman och Bell (2013) beskriver etiska regler som kan tillämpas för att hålla en 

professionell nivå i forskning. Informationskravet och falska förespeglingar innebär att 

forskaren ska berätta för deltagarna om syftet och inte använda sig av falsk information om vad 

syftet med undersökning är. För att förhindra detta har vi en tid innan intervjuerna berättat för 

respondenterna om de moment som ingår i vår uppsats och vad vårt syfte med intervjuerna är. 

Samtyckeskravet menar att deltagarna ska veta om att de är med i forskningen helt frivilligt. I 
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det mejl som skickats ut angående moment och syfte har därför de personer som valts ut även 

här fått alternativet att tacka nej till vidare medverkan. Fortsatt undersökning har alltså gjorts 

på de som frivilligt valt att genomgå intervjuerna. Möjligheten att avbryta har varit öppen under 

hela studieprocessen fram till en vecka innan inlämningsdatum. Andra etiska överväganden vi 

tagit hänsyn till är konfidentialitets- och anonymitetskraven. De handlar om krav på att 

personuppgifter på de som är medverkande i undersökningen behandlas med försiktighet och 

att ingen obehörig ska kunna komma åt informationen. Används anonymitet betyder det att 

exempelvis namn och plats inte skrivs ut i uppsatsen. Om anonymitet inte används kan 

deltagarna, samt organisationen de jobbar för, skadas och påverkas på ett negativt sätt beroende 

på vad för studie det är som genomförs. För att uppnå denna undersöknings syfte är det svårt 

att helt utelämna namn och plats och därför har vi med intervjudeltagarnas godkännande med 

namn och platser i vår uppsats. Vår uppsats är heller inte av den art att den kan skada 

organisationen och medlemmarna på något sätt och därför är anonymitet inget vi har behövt 

lägga vikt vid. Redan vid starten av studien mejlade vi till Niclas Skoglund3från Karlskronas 

Hockeyklubb och fick ett godkännande att fördjupa oss i deras förening innan vi började. Vidare 

har vi varit noggranna med att påpeka avsikten med undersökningen och började varje intervju 

med frågan om de vill fortsätta trots identifierbarheten. 

  

                                                
3 Skoglund, Niclas. Press- och kommunikationsansvarig i Karlskronas Hockeyklubb, 160322 
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4. Empirisk tolkning 

Vi börjar detta kapitel med en presentation av Karlskronas Hockeyklubb och lite historia i 

deras utveckling sedan start 2001. Därefter kommer vi beskriva observationer som gjorts vid 

bemötandet, under och mellan intervjuerna. Detta för att få med våra egna intryck och 

anmärkningar på detaljer i och runt miljön. Observationerna följs av svar från de sex personer 

som intervjuats och delat med sig om sina uppfattningar om organisationskulturen bland den 

administrativa personalen i Karlskronas Hockeyklubb. Allt som skrivs under punkt 4.2 är 

respondenternas ord och ingenting annat är tillagt. Utifrån de huvudsakliga faktorerna inom 

organisationskultur kommer noteringar och deras berättelser att placeras och presenteras 

under rubriker valda efter noterade återkommande teman som dök upp i deras svar. 

4.1 Karlskrona Hockeyklubb 

Karlskrona Hockeyklubb (KHK) är en förening som ligger i Karlskrona i Blekinge. KHK 

grundades år 2001, sedan dess har utvecklingen tagit fart. De har många lag i både olika åldrar 

och kön. Under de senaste åren är det deras A-lag, det främsta och mest avancerade laget i 

klubben, som avancerat i divisionerna (spelnivåer) och nu spelar i Svenska Hockeyligan (SHL). 

SHL är den liga inom Sveriges gränser de 14 topprankade hockeylagen spelar i (SHL, 2016). 

Det började med att A-laget 04/05 bara spelade mot lag i Division 2, vilket är den näst högsta 

spelnivån. De själva har då uppnått Division 3 och mötte mer avancerade lag för att få upp 

tempo och se hur laget fungerade ihop mot hårdare motstånd. Säsong 05/06 lyckades A-laget 

ta sig upp i Division 2 och intresset för vidare elitsatsning dokumenterades i ELIT2010 med ett 

mål att ha tagit sig upp till Division 1 till år 2010. Nästkommande säsong 06/07 var för A-laget 

bland de bästa i KHK:s historia, med seriesegrare och idel vinster. 07/08 blev det år som A-

laget utvecklade sin spelteknik som mest och gick upp till Division 1, vilket innebär att år 08/09 

är det år där de får spela i den högsta divisionen. Efter sex år i Division 1 fick de år 14/15 

äntligen möta det hårda motståndet i SHL och deras spelinsats har gjort att de får stanna kvar 

även nästkommande säsong. (Karlskronas Hockeyklubb, 2016) Det går att följa klubben på 

sociala medier som instagram och facebook. Där kan man läsa hur mycket de engagerar sig 

utanför isen. A-laget är ute några gånger i månaden i samhället där de är med och lyssnar på 

olika föreläsningar, tar kampen mot rökning, arbetar/spelar med funktionshindrade, besöker 

barn- och ungdomsplanet på Blekingesjukhus, med mera (We stand together, 2016; 

KHKofficiella, 2016). 



33 
 

 



34 
 

Bild 4 Organisationsstruktur över Karlskronas Hockeyklubb Källa: Egen bild 

Bild 5 Kontorspersonal Källa: Egen bild baserad på KHK:s hemsida (2016) 

Bild 6 Anställda för sporten Källa: Egen bild baserad på KHK:s hemsida (2016) 

Bild 7 Restaurang- & Eventpersonal Källa: Egen bild baserad på KHK:s hemsida (2016) 
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Bild 8 Arena- & Volontäransvarig och Marknadsgruppen Källa: Egen bild baserad 
på KHK:s hemsida (2016) 

4.2 Observationer 

Måndag den 25 april och tisdag den tredje maj har vi haft intervjuer bokade med administrativ 

personal på KHK. Första, och sista, intervjun hade vi på deras kansli och är den byggnad där 

personalen mestadels håller till, såvida de inte är på lunch eller möter upp kunder. Karlsson 

mötte oss vid dörren klädd i jeans och svart kavaj med ett broderat klubbemblem på. Byggnaden 

var placerad en bit bort från ishallen där spelarna och tränarna håller till och även där 

restaurangen ligger nybyggd. Vissa har sina kontor enskilt inne på kansliet, medan andra sitter 

i delade kontorsrum. Tidigare var byggnaden kontoret är placerat i en gammal 

militärförläggning och när Karlskronas Hockeyklubb tog över höll de från början till på 

nedervåningen, men där står nu gamla möbler som inte längre används. Numera håller de till 

på övervåningen och där finns inget som symboliserar klubben mer än några bilder på spelare 

som hänger på väggarna. Vid ankomst erbjöds kaffe från en kaffemaskin, annars fanns där inte 

mycket möbler mer än några bord, stolar och bokhyllor inne i rummen. Vi gick igenom en lång 

och dyster korridor och slog oss ner på en samlingsplats i mitten. 

Vid resterande intervjuer befann vi oss i arenan och den nybyggda och fräscha restaurangen. Vi 

märkte genast av färgerna som symboliserar klubben på väggar och möbler. När vi kom dit satt 

spelarna i A-laget, tränarna och några av administrativa personalen och åt lunch i salen. Vi fick 

känslan om att detta var en samlingspunkt som används dagligen av alla anställda och 

medlemmar. Många olika samtal cirkulerade bland borden och i högtalarna spelades jazzmusik. 

Det var ett öppet och glatt klimat och vi blev väl omhändertagna. Mellan mötena blev vi bjudna 

på lunch och slog oss ner tillsammans med delar av administrativa personalen. 

Konversationerna var livliga och jargongen skämtsam. 

På grund av förhinder deltog bara en av oss på sista intervjun som ägde rum den tredje maj. 

Efter intervjun fanns chans att sitta kvar för en kaffe och intervjuaren denna dag valde att stanna 

kvar och hamnade då med i ett möte. Det som observerades under detta möte vara att de hade 

en väldigt familjär känsla mellan sig. Det var tuff attityd när någonting var fel, men det vände 

snabbt till ett vänligt high-five när en person gjort bra ifrån sig. 

4.3 Intervjuer  
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4.3.1 Arbetsbeskrivning  

Calle Höök började som säljare åt Karlskronas Hockeyklubb i maj 2010. Tidigare har han 

utbildat sig och jobbat som lärare och vid sidan om spelat ishockey i Division 1 fram till det att 

han bytte arbete. Magnus Karlsson har jobbat som säljare tillsammans med Höök sedan år 2011. 

Innan dess har han även jobberfarenheter inom ishockeybranschen sen år 2000. Johan Esseen 

är en av de nyare som tillkommit till föreningen. Han började i juni 2015 och har innan dess 

jobbat som marknadsförare på Stena Line i 20 år. Han gick då in som sponsor i Karlskronas 

Hockeyklubb, men har även engagerat sig som volontär innan beslutet om heltidsjobb som 

restaurang- och säljansvarig i föreningen togs. Rolf Lindberg har sedan år 2014 varit 

klubbdirektör och har varit med och byggt en organisation från fyra personer till 12 - 13 som 

de är idag. Han ser till så att de olika delarna i organisationen vet vad de har för uppdrag, 

målsättningar som ska levereras samt uppföljning på det. Mycket fokus har varit på ekonomin 

under dessa år. Niclas Skoglund har varit anställd i ett år efter att i sju års tid varit volontär. Han 

ansvarar för kommunikation, varumärke, projekt, kansli och medlemsbiten. Michael Sundlöv 

har varit anställd i klubben sen ett år tillbaka och jobbar som sportchef. Han har tidigare varit 

anställd i Brynäs Hockeyklubb. Sundlövs huvudsakliga arbetsuppgifter är att jobba nära 

sporten, allt från minsta knatte upp till A-lag. 

Även om de har titlar och är anställda för särskilda poster är det otydligt med vad som ingår i 

respektive roll, säger Höök och Karlsson. Skoglund menar på att “[...] vi är fortfarande en liten 

och förhållandevis ny organisation där man ibland delar på ansvar och arbetsuppgifter. Det 

är lätt att förväntningarna om att föreningen och sysslorna bara ska rulla och gå”. Förr när 

Höök och Karlsson började var de endast fyra anställda på kontoret och mellan 50 - 100 

volontärer som behövdes för att driva runt en ishockeymatch. Det innebar att de operativa fick 

göra sysslor långt över vad det var anställda för. Detta har idag trappats ner med 100 - 150 

volontärer och mer än dubbla styrkan på kontoret, men där gränserna ständigt övertrampas. ”Ju 

mer vi tagit in, desto svårare är det att få kugghjulen att rulla på”, säger Höök. ”En normal 

arbetsvecka är måndag till fredag med jobb mellan kl: 7.00 - 16.00. Som ishockeyklubb och 

medlemmar i SHL ingår, utöver arbetsveckan, också 26 matchevent som snabbt räknat tar runt 

fem timmar per gång. Varannan match spelas på hemmaplan och innebär att 13 lördagar 

spenderas utöver bestämd arbetstid”. Vidare berättar Höök att eftersom volontärerna som 

hjälper till under matchtillfällena har sina arbeten som en normal arbetsdag innebär det att 

möten med dem måste läggas kvällstid efter deras jobb. Karlsson tar över och förklarar att 

mötena de har med volontärerna omfattar vad som kallas 50/50-gruppen och hur de ska jobba, 
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parkeringspersonalen och rutinerna där, hur korvförsäljningen ska skötas och ta fram vem som 

är biljettansvarig med mera. ”Sedan förra året har försäljningsansvarig tillkommit, 

eventansvarig har tillkommit och volontärsansvarig har tillkommit. Detta har medfört betydligt 

effektivare arbete, men än är det fortfarande mycket övertid som läggs på föreningen”, avslutar 

Karlsson. 

4.3.2 Kansli 

Höök och Karlsson instämmer med varandra att de inte har det bästa kontoret, men att de inte 

heller kan förvänta sig att få allt som önskas som personal i en sportorganisation. Mycket av 

den totala budgeten går till spelare och tränare, inte bara som lön, utan även som resor för 

teambildning och dylikt. Personalen tar själva med sina datorer som arbetsmaterial till kontoret. 

Lindberg som ständigt är alla till lags är väl medveten om att kontoret behöver rustas upp, men 

eftersom planen är att så småningom flytta kontoret till arenan är det tråkigt att lägga den 

avgiften det skulle kosta nu. Målet, berättar han, är att få alla samlade kring sporten och nära 

till varandra där de kan få den dagliga kontakten till resten av organisationen. ”Tanken är att 

om alla sitter tillsammans kan kommunikationen ske mycket smidigare och möjligheten att 

avhandla saker mycket snabbare”. Utspriddheten som den är nu gör att dessa processer tar 

längre tid. Idag finns inte det stöd som behövs för att vara en fungerande arbetsplats. Skoglund, 

som har erfarenhet från tidigare jobb på Ericsson förklarar att det som personalen gnäller om 

där inte ens existerar hos dem på KHK. På andra företag brukar det vara mer förspänt och finnas 

bättre förutsättningar där kontorsregler för bra ergonomi står uppradat. Det finns regler på 

KHK, men dessa har inte blivit prioriterade eftersom det varit annat som ansetts vara viktigare. 

Sundlöv säger att kansliet idag inte symboliserar kansliet som KHK ska stå för, utan att det ska 

symbolisera något som organisationen kan växa i. Nya kontor är efterlängtat och Skoglund 

påpekar att många av dem gärna dröjer sig kvar nere i arenan efter lunchen eller kafferasten. 

”Attraktionskraften att ta sig över kullen till kansliet finns inte”. Som Skoglund uttrycker sig 

”[…] vi är nog alla tacksamma att få jobba för en sådan här organisation. En 

elitorganisation.”. Höök och Karlsson instämmer med detta utlåtande och förklarar att de nöjer 

sig med att kansliet och jobbförhållandena är som de är på grund av att de drivs av någonting 

annat. De drivs av intresset istället. Sundlöv håller med och förklarar att “[...] när 

personalstyrkan ökar behövs en gemensam plats och den ska personalen tycka om att gå till.”, 

vilket är förhoppningen när de flyttar ner till arenan. Esseen berättar “[...] vi har levt i en 

byggarbetsplats det senaste året och ska göra fram till midsommar 2016. Det har varit oerhört 

påfrestande. Det är kallt, smutsigt, högljutt med maskiner som kör så det skakar i väggar”. 
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“Det är inga problem att ta fram pengarna för att anordna en resa för A-laget till exempelvis 

Österrike för att dem ska få en lagkänsla, men den administrativa personalen har inte råd att 

åka till Österrike”, säger Höök och Karlsson. Utöver arbetstiden ska de lägga sin lördag och 

söndag för att åka runt till företag, fixa inför, under och efter matcherna. “Vi gör allt som står 

i vår makt för att laget ska få möjligheten till resan, men när tittar A-laget in på oss och säger 

hur duktiga vi är?”, menar dem. Alla respondenter nämner att det idag inte finns de 

arbetsplatser eller det stöd som behövs för att vara en helt fungerande organisation. Lindberg 

säger att lokalmässigt är det långt mellan administrativa personalen och sporten. Även om 

sportchefen sitter på kontoret träffar de inte övrig förening som är med i sporten, där volontärer 

är inräknade. För att en organisation ska fungera anser Lindberg att den dagliga kontakten 

behövs. ”Att se varandra i ögonen ibland, ta en kaffe, eller äta sin lunch tillsammans och kunna 

umgås. Det är nödvändigt för att bygga upp ett förtroende som kan utnyttjas i arbetet sen”. De 

positiva aspekterna med dagens kontorssituation är, som Karlsson lyfter fram, att det minskar 

spring i rummen. Detta gör att de inte blir störda så lätt och kan jobba i lugn och ro. Om, eller 

när, de flyttar kontoret till arenan förväntas tillgängligheten, men också störmomenten bli mer. 

Detta med exempel på volontärer som behöver fråga någonting, eller ta en kaffe för att känna 

sig delaktiga, säger Karlsson. Hitintills har de det senaste året levt i en byggarbetsplats då 

arenan byggs om utifrån SHL:s reglemente. Vibrerar det inte i väggarna, så ekar ljuden högt i 

rummet bredvid. Det är först när de lämnar arenan som det blir alldeles tyst. “Det är inte den 

miljö som uppskattas naturligtvis, men samtidigt nödvändig med tanke på ombyggnaden. Det 

blir jättebra när allt är klart”, menar Skoglund. Esseen sitter själv nästan aldrig på kansliet utan 

har sitt kontor i fickan och jobbar rätt inne i verksamheten utan något flashigt kontor där dörren 

kan stängas. Han förklarar att de har konferensrum upp i arenan om lugn och ro önskas. 

4.3.3 Rutiner 

Vid frågan om vad de har för vardagsrutiner var måndagsmötet det som tas upp först och främst 

av samtliga respondenter. Vi får förklarat för oss att detta möte äger rum varje måndag klockan 

8:30 där punkter om vad som händer kommande vecka och vad som ska göras tas upp. Vid 

nästkommande möte sker återkoppling på det som skulle ha gjorts och det som är avklarat ”up-

to-date” kan således checkas av. Mötena överskrider ofta den utsatta halvtimmen. Det senaste 

året har de anställda fördubblats på kontoret och det finns rutiner för respektive område där alla 

ska hitta sina roller. Detta tar tid menar Esseen. På mötena tas därför både långa och korta frågor 

upp, som Karlsson uttrycker det. “En kort fråga kan till vara då säkerhetsansvarig belyser 

städning som prioritet på grund av ny brandinspektion. En lång fråga handlar mer om att 
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utveckla volontärsgruppen till nästa säsong och även få med J-20, J-18, dam och U-164 som 

även dem spelar i de högsta nivåerna”, förklarar Karlsson. 

Utöver måndagsmötena har även alla smågrupper ett avstämningsmöte per vecka. 

Marknadsgruppen har var de kallar marknadsmöte varje torsdag. Lindberg har både 

måndagsmöte samt möte med en ledningsgrupp där de tar upp resultat och framåtvisioner. I 

ledningsgruppen kan, till följd av att de är så få inräknade i gruppen, enkelt ta mötet över en 

lunch, men rädd för att tappa strukturen finns planer på att utöka ledningsgruppen framöver. 

Det finns andra rutiner, fortsätter Lindberg, som att rapportera, säkerhetsrutiner, löner och 

liknande att ta hänsyn till i organisationen. Det är viktigt att kansliet flyttas till arenan för att få 

ihop gruppen lite mer. “Arbetsplatsen behöver bli mer arbetsvänlig, först då kan rutiner 

skapas”, säger Rolf. “Det pratas till och med om fredagsfika”. 

4.3.4 Hyllningar och tabun 

Vad angår tabun i organisationen så pratar de aldrig illa om föreningen utåt. Som Karlsson 

metaforiskt förklarar att “utåt sätt vill man alltid ha ett snyggt orange omslagspapper med en 

knut på, medan det som händer inne i lådan, stannar inne i lådan där de tillsammans kan jobba 

med eventuella problem”. Anledningen till detta är att det finns väldigt mycket med en 

sportorganisation som en reporter kan kritisera, som kall korv, dåligt flyt på parkeringen eller 

låg publiksiffra. Jämfört med ett producerade företag, som till exempel gjort en dålig kabel, kan 

de ge pengarna tillbaka till kunder som köpt den bristande produkten. Denna möjlighet finns 

inte för en förening på samma sätt. Höök fyller i att “[...]vi driver en sådan offentlig verksamhet 

att efter varje match blir vi bedömda och det sker två gånger i veckan”. Han menar på att även 

vid vinst kan reportrar gå på något som publiksiffran, eller annat, som kan ge negativ inverkan. 

Uttrycket ”det finns ingen dålig publicitet”, stämmer väl delvis, för de är beroende av den 

publicitet som finns. Sålänge det skrivs om dem finns det ett intresse, berättar han. “Alla som 

jobbar på Karlskronas Hockeyklubb är ambassadörer för föreningen dygnet runt, vilket 

innebär att om vi prata illa om föreningen blir det som att såga den gren du sitter på”. 

Essen förklarar att de jobbar under “[...]det goda exemplets makt”. De hjälper varandra och ger 

vardaglig uppmärksamhet som en kram eller en hand på axeln som uppmanar att gå hem efter 

en veckas hårt arbetande. Lindberg får glimten i ögat när han berättar att det finns en person 

                                                
4 J-20, J-18, u-16 är gruppindelning för ishockeylagen i en klubb, baserat på ålder och kön. U-16 innebär 

ungdomar upp till 16 år. J-18 är juniorer mellan 16 och 18 år och J-20 är juniorer från 18 år. 
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som alltid måste sitta på samma stol, men att de på skämt utmanar honom emellanåt. Numer 

har denna person vant sig att sitta på vilken annan stol. När det kommer till beteenden som inte 

uppskattas eller någonting positivt som ska lyftas fram utgår Lindberg från ”Ros i allrum, ris i 

enrum”. De har en rak och öppen kommunikation inom organisationens väggar. “Om ett 

beteende är oönskat och som inte ligger i linje med de värdegrunder vi har försöker man ta upp 

det med den berörda personen”, medan applåderna ljuder under mötena om någon gjort något 

bra. Borta i kansliet har även en tradition skapats. När Karlsson eller Höök gjort ett bra avtal 

sätter de på en specifik låt som “triggar igång” kontorsrummet. Varje gång den låten spelas 

utger det en positiv känsla och stämning kollegerna emellan, vilket även motiverar andra till att 

göra ett bra jobb. 

4.3.5 Symboler  

Skoglund och Esseen tar upp att Karlskronas Hockeyklubb har klädkod matchdagar. De som är 

med i matchorganisationen ska bära svart kavaj med broderat klubbemblem. Till det ska svarta 

jeans och vit skjorta eller svarta långärmade tröjor matchas. De som står och arbetar i kioskerna 

har kläder från coca-cola och inom servicen bär de pikéer.  Detta för att det ska vara möjligt att 

urskilja vilka som jobbar under matchtillfällena. “Vardagsmässigt på jobbet är klädkod inget 

tvingande, utan vi är noga att utåt sätt representera föreningen.  Varje gång vi ska utföra något 

event, göra ett kundbesök eller ett leverantörsbesök tar vi på oss KHK-tröjan. Det är ett 

varumärke vi säljer, med symbol, logga och färger”. 

Essen gå in mer på frågan om färgen de associeras med och berättar att det är orange och att det 

ska synas under matchdagarna. Vid sådana tillfällen kläds hela arenan i orange. Den nybyggda 

restaurangdelen har kontrasterna svart och vitt på möbler och väggar, bortsätt från huvudväggen 

dit alla vänder sig för att hämta maten som serveras. Även den är orange. A-laget är det starkaste 

ansiktet utåt mot ungdomarna. Han berättar att föreningen engagerar sig i arbete med utsatta 

barn, invandrare och flyktingbarn. “Vi går även ut till skolor där vi låter barnen få träffa 

spelarna då många har dem som idoler och stjärnor. Vi hoppas på detta sätt göra en förändring 

där symbolvärdet är i spelarna.” 

4.3.6 Mål och värderingar  

Ett visionsarbete de haft har tidigare bara blivit en pappersprodukt då de aldrig hunnit jobba 

efter den. “Det är först nu, fjärde försöket med att sätta ett visionsarbete, som de har blivit 

uppnått mycket på grund av de snabba, sportsliga framgångarna”, säger Höök. Skillnaden på 

de mål de haft innan och nu är att tidigare har de utsatta målen handlat om att släcka bränder. 
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Visionsarbetet idag är en femårsplan med utsatta mål som alla får vara med och bestämma. 

Karlsson fyller i att “[...] det är första gången vi har med allt ifrån vaktmästare, till sporten, 

marknad, kansli och restaurang i planen. Vilka är vi? Vilka vill vi bli förknippade med? Hur 

ska vi jobba? Vart vill vi vara om 1 år? 2 år? 5 år? Samt vad ska vi göra för att nå dessa mål”, 

är frågor som de besvarar och har med i visionsarbetet. Värdegrunder de har och som är 

meningen ska ligga i botten på allt de gör är vad de kallar ÖSER. Nyckelorden som gömmer 

sig bakom detta förklarar Skoglund är ödmjukhet, stolthet, engagemang och respekt. De jobbar 

med att implementera dessa värdegrunder djupare i organisationen så att det även genomsyrar 

alla föräldrar, barn och ungdomar. Esseen menar på att det ska visa att ”[…] så här beter vi oss, 

så här sköter vi oss, så här är det. Det är viktigt att nyckelorden visas inom väggarna där 

spelarna och medlemmarna ska agera förebilder, och skapa en miljö där vi sköter oss och 

respekterar varandra”. Det är lätt att värderingarna liksom visionsarbetet bara blir en 

pappersprodukt. Det är därför viktigt att ha dem framför ögonen så att medvetenheten om vad 

de jobbar för blir tydligt. Skoglund berättar att värdeorden är grunden i varumärkesbyggandet 

och kulturen i organisationen och att det därför är viktigt att det syns i arenan vad de står för. 

Det är som en skyldighet till volontärer som lägger ner gratistid för dem och de 500 barn som 

finns i ishockeyorganisationen. “Om vi inte själva följer värderingarna som anställda i 

klubben, är det svårt att få andra att göra detsamma.” 

Essen beskriver KHK som en förhållandevis ny organisation där man får lära känna varandra, 

testa varandra och ta hänsyn till varandra. Det är viktigt i en organisation att lära uppskatta 

varandras olika styrkor och svagheter. “I en grupp under utveckling sker en viss dynamik och 

det är viktigt att människor litar på varandra och varandras styrkor”. Esseen nämner under 

intervjun att han inte har något behov av att veta vad dem gör borta på kansliet, utan förutsätter 

att de jobbar mot samma mål och har tillit på att de gör det dem ska. Sundlöv är av samma 

mening och tycker att de har ett öppet klimat och trots att de är så pass nya, även har stark tillit 

till och för varandra. Lindberg klargör för oss att enligt honom är förståelse en viktig 

framgångsfaktor. De har en kreativ miljö och välkomnar nya idéer. Höök menar på att detta är 

en av deras starkaste sidor i föreningen. Idéer från tidigare erfarenheter och framtidsvisioner 

bollas ständigt mellan medlemmarna. Lindberg har dock åsikten att de måste respektera att 

vissa idéer prioriteras bort som inte anses genomförbara i den situation de befinner sig i.  

Lindberg berättar även om en styrmodell de sätter upp. “I modellen tittar vi på olika strategier 

och hur vi ska ta oss till målen. Målen säger vart vi ska vara om ett antal år och vi sitter med 

strategier om hur vi ska ta oss dit nu”. En måltrappa ska läggas fram som förklarar hur långt 
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de ska ha kommit på strategi A säsong 16/17, 17/18, 18/19, 19/20 osv. Han förklarar vidare att 

de för första gången kommer ha mätbara aktivitetsmål utöver tidigare budgetmål. 

4.3.7 I förändring 

Höök och Karlsson berättar om Lindbergs resa som började 2014. Då var de timmar ifrån att 

gå i konkurs och allt Lindbergs fokus var på ekonomin. Sportchefen sa upp sig och samma år 

går de upp i SHL. De anställde fler och kraven på arenan höjdes, vilket drog igång en 

byggprocess. “Det är otroligt mycket arbetsuppgifter som Lindberg har gjort. Hans närvaro 

och fokus på personalfrågorna har av förklarliga skäl inte varit så bra som man hoppats, men 

hans dörr står alltid öppen. Sen är feedback eller uppföljningen inte alltid på plats, men han 

har fört med sig ett ofantligt mycket bättre klimat än vad vi haft innan, för då arbetade vi i ett 

klimat som inte var bra.”, säger Höök. 

Sundlöv är en av dem som jobbat inom sportorganisationer i många år. Han har innan KHK 

jobbat i Brynäs och nämner att det såklart är gigantiska skillnader mellan klubbarna. Brynäs 

har gjort den resa som KHK genomgår nu. Karlskronas A-lag gick upp i SHL när ingen trodde 

och de som jobbat på kontoret har gjort ett fantastiskt arbete, säger han. KHK är en organisation 

i ständig förändringsarbete sedan det startade år 2001. Karlsson och Höök säger att 

Hockeyklubben fortfarande är modellera. Jämfört med Brynäs som bildades 1912 och har 100 

års erfarenhet så har KHK hittills bara 15 års erfarenhet. Eftersom det har gått fort för KHK i 

seriesystemet, hinner inte organisationen sätta sig innan nästa utmaning. Skoglund berättar att 

deras vision var att gå upp i SHL 2020 och de gick därför upp tidigare än vad de trodde, vilket 

inte organisationen var byggd för och därför har de fått skynda på det arbetet. Vidare berättar 

Skoglund att “[...] år 2001 var starten för nybildade KHK som då spelade i Division 3. 2012 

gick vi upp i Hockeyallsvenskan och inför förra säsongen tog vi klivet upp i SHL, fem år “för 

tidigt”. Ny säljare tillkommer, samma säljare försvinner och in med nästa. Många nya 

människor anställdes, bland annat klubbchef, sportchef, restaurangfolk och vaktmästare”. Alla 

respondenter nämner att så fort organisationen började sätta sig sker en förändring, exempelvis 

när de gick upp i SHL. Skulle de ramla ur SHL efter nästa säsong är de inne i en ny 

förändringsprocess igen, för då måste folk försvinna. Höök och Karlsson nämner att 

förändringen märks olika beroende på vilket rum man sitter i. Lindberg säger att det behövs 

minst tre - fyra år i SHL för att hitta vart organisationen vill vara och få organisationen att 

stabilisera sig. Enligt Lindberg lever de i en förändringsbubbla och det har blivit en del av 

vardagen. Skoglund förklarar att “[...] tryggheten med att jobba för KHK är mindre än i ett 

vanligt arbete, men det är också en unik arbetsplats på många sätt”. De utvecklas och kan få 
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vara med att påverka och forma organisationen. Alla kommer från tidigare jobb, vissa har jobbat 

inom förening länge och andra kommer från större företag. Alla tar med sina tidigare 

erfarenheter in i klubben och sätter en prägel på den. Folk är oerhört hängivna och dedikerade. 

De sköter sig själva och det bli frihet och ansvar. Höök uttrycker det som, “Det är viktigt att 

folk brinner men de får inte brinna slut.” 

4.3.8 Liknelse till företag 

Många av respondenterna nämner att organisationen är väldigt platt. Höök ger ett exempel på 

att om punkter från måndagsmöten inte blir gjorda är det bara Lindberg som kan driva på och 

har mandat nog att säga till. Vidare menar han att mellanchefer som kan dra lite i tyglarna hade 

underlättat. “Eftersom alla ligger under Lindberg är det också han som får ta tag i många 

frågor, vilket ibland gör det svårt för honom att vara effektiv. Han är med i frågor som ’Hur 

ska vi bygga en uterink om fyra år?’ till ’Vilken ketchup ska vi använda?’”, säger Karlsson lite 

skämtsamt som exempel. Karlsson berättar om en situation i december 2015 där Lindberg tog 

semester, Sundlöv som är andre man på jobbet är sjuk och där sitter de på måndagsmötet. “Vi 

behöver ta ett beslut, men vem tar beslutet?”. En organisation som omsatte 70 miljoner förra 

året kan sitta helt utan roder på grund av att två personer är borta, säger Karlsson. 15 anställda 

sitter och vet inte vad som händer. Så platt kan det inte vara, utan det måste, fortsätter Höök, 

finnas en kanslichef eller liknande som har mandat och kan gå in med hela handen och säga att 

”[…] nu gör vi så här”. 

Karlsson och Höök berättar att de ibland får höra att driva en förening är som att driva ett vanligt 

företag, men det håller dem inte med om. Grunderna i sig är desamma menar dem, men det 

finns många andra faktorer inom idrott och föreningen är även beroende av att det ska gå 

sportsligt bra. Detta gör det svårt att sätta en budget. Förlorar de exempelvis tio matcher 

kommer det att kännas på publikintäkterna direkt. Färre folk bidrar till minskade kioskintäkter 

och övriga intäkter. Det är även något som Sundlöv diskuterar, budgeten är det de jobbar efter. 

Han nämner också att ”[…] om man ska jobba i en organisation som den här så är det ett 

kall.”. Det är inte som att gå till Ericsson, utan det behöver finnas ett intresse. Jobbet kräver 

anpassning efter de förutsättningarna som finns, vilket exempelvis människor på ett företag inte 

hade tänkt. 

Vid en omsättning på 70 miljoner står tränarna och spelarna för i alla fall en tredjedel av den, 

grovt räknat. De är på kontrakt och kan liknas med ett bemanningsföretag som är inhyrd 

personal i ett, kanske tre år. Karlsson och Höök har varit anställda längst, men någonstans blir 



44 
 

det lätt att det är sporten som sätter kulturen eftersom det är en viktig del i föreningen, även om 

de inte är där över tid. “Även det är en utmaning. Vem det är som ska sätta kulturen?”. 

Höök säger att “[...] det är ett jobb, men även ett liv vi valt där vi måste jobba extra”. Han 

menar på att de har lyckats på grund av att medlemmarna och volontärer lagt ner sina själar i 

föreningen. ”Har du fått chansen att jobba här så kommer det med ett pris i andra änden 

också.”. De får inte fyra veckors semester, utan får komma in på möten mitt i sommaren. Det 

krävs lite mer av en än på ett vanligt jobb, medan andra när klockan slår 16.00 stänger ner sina 

datorer och är kontaktbara först nästa arbetsdag. Lindberg beskriver deras organisation som 

“[...] en hybrid mellan en föreningsorganisation, ideell organisation och en 

affärsorganisation”. Drivkraften har aldrig varit business, utan det är sporten som har drivit 

hela tiden. ”Man har jobbat mycket med hjärta och engagemang.”. 

4.3.9 Klimat 

“Den kan vara rå, men ändå hjärtlig, kommer du utifrån så kan det uppfattas som övertramp.” 

Alla respondenter säger att det finns tillit på arbetsplatsen men att det märks att organisationen 

är under en förändring. Alla idéer välkomnas och det är viktigt att prioritera idéerna för att driva 

verksamheten framåt på ett kostnadseffektivt sätt. Höök och Karlsson säger att tilliten i deras 

grupp är stor och de har högt i tak, förmodligen för att de känt varandra länge och jobbar tätt. 

Att organisationen aldrig hinner sätta sig är något som också märks i deras arbetsförhållande. 

Skoglund berättar att jargongen också kommer med tillit och relationer som bildas med tiden. 

“Alla har inte känt varandra så länge och tillit är något som behöver utvecklas. Har man känt 

varandra länge utvecklas ett sätt att vara mot varandra”. Även Sundlöv är inne på det spåret, 

han nämner att eftersom det är några få personer som tidigare drivit klubben är det inte så 

konstigt att de ibland får problem när vissa saker ska göras. Det blir lätt “så har vi gjort förr”, 

vilket Sundlöv tror är en naturlig process vid en sådan förändring som företaget gör. Han 

påpekar dock att “[...] tilliten att prata om problemen finns. Att prata med Rolf Lindberg om 

problem inte ser någon av oss som något svårt, utan hans dörr står alltid öppen”. Skoglund 

säger att det är viktigt att inte ha en jargong där någon kan ta illa vid sig. Samtliga säger att 

klimatet har varit grabbigt när de bara varit killar, men nu har de fått in Lii Johansson och Anette 

Petersson till exempel och då har klimatet mjuknat lite. Lite ironi, armbåge i sidan med största 

vänlighet bildar en skämtsam miljö med högt i tak. Alla kan inte ta ironi och då kommer det 

upp på mötena om något inte uppskattas. Esseen berättar att denna säsong har de en övertid på 

närmare tre månader. ”Det finns ingen morgon, även om man inte mår hundra, som man inte 
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går till jobbet och när man kommer hit så inser man hur kul vi har det. Det är ett bra 

arbetsklimat.”. 

Hur de jobbar med ett problem beror på vilket problem det är. Sundlöv menar på att om det 

handlar om sport tar han kontakt med Lindberg eller tränare. Är det av större art så att det blir 

mediamässigt tas kommunikationspersonal in. Han ser dock inga problem med att lösa problem 

om de är inom de ramar för vad han kan göra själv. Det behöver bli uppstyrt och det är något 

de lär sig hela tiden. Skoglund berättar att kommunikation är dygnet runt. “Det är svårt att 

släppa, men samtidigt går det inte att släppa”. Många lördagsmatcher resulterar i sex dagars 

jobb i veckan, vilket är naturligt, och sen läggs söndagarna på det. “Med en än mer planerande 

organisation kommer det att bli bra och enklare att effektivt använda personalen” 

4.4 Summering av empiri 

Genomgående i intervjuerna tycktes de vara väldigt ärliga med sin förenings fördelar och 

nackdelar. De tog upp många likartade ämnen i svaren, men uttryckte sig på olika sätt vilket 

gav oss olika vinklar på samma positiva/negativa sak eller handling. De hade alla kopplingar 

till ishockey eller KHK på något sätt innan de själva började jobba i organisationen som 

utvecklats mycket de senaste åren. De lägger ner mycket tid i ishallen och jobbar över, kvällar 

och på helger. Kansliet, där de alla har sina kontor, är inte så bra som det skulle kunna vara, 

men är ett mål de har att bygga om, då i arenan för att komma närmare sporten och samla alla i 

föreningen på samma ställe. Den främsta rutin de har är deras måndagsmöten där de går igenom 

vad som sker i veckan och vad/hur det som ska göras. Återkoppling sker sedan veckan därpå. 

De pratar inte illa om föreningen utåt på grund av att de är en sådan offentlig verksamhet och 

blir bedömda på nästan allt de gör. Inom organisationens väggar förekommer en rak och öppen 

kommunikation där en skämtsam jargong råder. De har klädkod de gånger de ska representera 

KHK. Detta till exempel under matchdagar, andra event eller vid möte med leverantör eller 

kund. De håller på med ett visionsarbete i form av en femårsplan med utsatta mål som de alla 

får vara med att bestämma. Annars jobbar de utefter sina värdeord som gömmer sig i ordet 

ÖSER, Ödmjukhet, Stolthet, Engagemang och Respekt. Dessa nyckelord ska vara grunden till 

alla beslut och handlingar och ska nå till alla medlemmar och volontärer som jobbar för KHK. 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer vi analysera empirin i föregående avsnitt utifrån våra valda teoretiska 

referensramar. De kommer presenteras i samma ordning som teorin gör i kapitel två. Utifrån 

föregående avsnitt noterades att KHK aktivt arbetar för att visa upp sig på ett bra sätt, vilket 

även kan ha gjorts att det som sagts under våra intervjuer förskönat organisationen. Vi har 

därför i vår analys försökt få fram olika perspektiv på det empiriska materialet. 

5.1 Scheins modell 

5.1.1 Artefakter 

Scheins modell (2010) beskriver och visar samband mellan tre olika nivåer i en organisation. 

Om vi börjar med vad som syns hos KHK är det deras kansli och arena. Kansliet är gammalt 

och har inga bra förutsättningar. Enligt Schein är kansliet en produkt av de underliggande 

antaganden som finns i organisationen, men artefakterna kan enbart tydas om kunskap finns om 

grundläggande antaganden och uttalade värderingar. Enligt Scheins modell kan vi då koppla 

ihop respondenternas antaganden med varför kansliet ser ut som det gör. Många av 

respondenterna nämnde att kansliet inte har prioriterats för att det inte har funnits tid eller 

pengar, utan pengarna har lagts på annat. Det kan därför argumenteras för att deras 

grundläggande antaganden i många år varit att alla i organisationen, förutom de själva är 

viktigare. En annan anledning kan vara att det är en uttalad värdering att prioritera annat före 

kansliet, för att de har märkt att den strategin fungerar. Höök och Karlsson beskrev exempelvis 

hur Lindbergs arbete till stor del varit att släcka bränder och att fokus varit mycket på ekonomin, 

som lett till att kansliet inte prioriterats. Hade kansliet kommit i första hand kanske resten av 

organisationen inte överlevt och det hade i sin tur inte funnits någon nytta med ett fint kansli. 

De förklarade hur många ungdomar och barn som finns i organisationen och vikten av att de 

ska få allt de behöver. Under intervjuerna fick vi känslan av att barn och ungdomar faktiskt är 

det viktigaste och att respondenterna känt sig skyldiga att ta hand om organisationen på bästa 

sätt. Jämfört med kontoret är arenan modern med många förutsättningar. Arenan visar ett 

betydligt mer vänligt klimat och administrativa personalen sade att de gärna spenderar tid 

tillsammans där. Även det kan kopplas till grundläggande antaganden eller uttalade värderingar 

som existerar i organisationen. 

Vad organisationen har för klädkod är även det en artefakt enligt Schein (2010). Vid möten och 

arrangemang har de en kod som alla följer, men när de bara ska vara på kontoret har alla fri 
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klädsel. Karlsson beskrev att de gärna har ett fint omslagspapper utåt och vi fick därför 

uppfattningen att det är viktigt för organisationen hur KHK framstår. Karlsson och Höök 

förklarade anledningen till varför det är viktigt att sportorganisationer visas utåt på ett bra sätt. 

Det är för att det finns mycket som en reporter kan kritisera organisationen för, vilket kan vara 

anledningen till att en tabu för organisationen är att prata illa om den utåt. De är medvetna om 

sitt val att använda sig av en klädkod och visa upp KHK på ett bra sätt, anledningen kan vara 

att det är en strategi som fungerar i klubben och har därför blivit ett grundläggande antagande 

och/eller uttalad värdering. 

Rutiner som KHK har är måndagsmöten, avstämningsmöten och ledningsmöten. På mötena tas 

frågor, problem, visioner och resultat upp. Scheins modell (2010) nämner rutiner som en 

artefakt. När vi ställde frågan angående rutiner var dessa möten något som alla respondenter 

tog upp. Karlsson berättade att alla sorters frågor berörs och återkoppling sker vid 

nästkommande möte. Det verkar således viktigt för dem att ha dessa möten. Lindberg sade att 

de lever i en förändringsbubbla och att det krävs några år för organisationen att sätta sig och 

Karlsson och Höök sade att organisationen fortfarande är modellera. Kanske är det deras rutiner 

angående möten något som grundar sig i vikten av att klara av de förändringar som de står inför 

och få organisationen och dess kultur att stabiliseras. Även förändringsfasen de befinner sig i 

är något som KHK är medvetna om, vilket gör att de strategier som klubben använder sig av 

blir till uttalade värderingar. När de gör dessa processer omedvetet och utan ifrågasättande har 

de däremot skapat ett grundläggande antagande. 

Scheins modell (2010) beskriver även jargongen som en artefakt. Klimatet hos KHK är 

beskrivet som “grabbigt” och med högt i tak. Den kan verka rå, men de säger saker med 

välmening. Schein nämner också att när nya människor kommer in i en organisation kan 

grundläggande antaganden ifrågasättas och de möter nya problem som in sin tur skapar nya sätt 

att bete sig på för organisationen. Höök och Karlsson berättade att när kvinnor anställdes till 

arbetsplatsen mjuknade deras jargong. Vi tror således att anledningen kan vara att de nya 

personerna tog med sig en kultur från tidigare arbetsplatser och som påverkade KHK:s 

antaganden om deras jargong, vilket har lett till att problemen de mötte har gett dem en ny 

kultur kring jargongen. Eftersom att KHK, och många andra sportorganisationer, rör sig i en 

miljö där många förändringar kan stötas på är det kanske inte konstigt att tilliten är något som 

hela tiden behöver jobbas med på deras arbetsplats då många nya människor anställs och andra 

slutar. Vi tror därför att kulturen kring tillit är något som just nu förändras på KHK, de har mött 

problem när nya människor anställs och försöker därför hitta ett nytt sätt som passar. Hur 
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KHK:s jargong ser ut kan påvisa och hjälpa till att tolka uttalade värderingar och grundläggande 

antaganden som finns i organisationen. 

5.1.2 Uttalade värderingar   

Det är enbart det senaste året som KHK har börjat använda sig av interna mål och visioner. 

Scheins (2010) uttalade värderingar är det som passar in på organisationers mål och strategier. 

Anledningen till varför KHK inte haft det tidigare är svårt att svara på, men kanske kan 

anledningen vara att ständiga förändringar gjort att de aldrig hittat ett sätt att göra saker på. När 

en individ kommit på ett sätt att lösa exempelvis ett problem på, har det kanske bara fungerat 

en gång för att de i nästa stund befinner sig i ett läge där problemet inte kan lösas på samma 

sätt. Det är även något som de beskrev när de talade om att tidigare arbete enbart gått ut på att 

släcka bränder. De mål och strategier de har nu ligger inom en femårsplan och involverar alla 

delar i organisationen. Hur de valt mål och strategier enligt Schein kan bero på erfarenheter från 

tidigare arbeten, eller så är det tankar som en individ yttrat och som verkar fungera. Fungerar 

deras femårsplan kan det övergå till något de fortsätter göra, vilket kan utvecklas till exempelvis 

en norm eller grundläggande antagande. ÖSER är en värdegrund de har börjat jobba med och 

de tryckte på vikten av att de begrepp som döljer sig i ordet ÖSER ska genomsyra hela 

organisationen. ÖSER står för Ödmjukhet, Stolthet, Engagemang och Respekt. Skoglund sade 

att värdeorden är grunden till byggandet av deras varumärke och kultur. Lindberg sade att de 

har en kreativ miljö som välkomnar nya idéer och att det är vanligt att planer diskuteras 

tillsammans. Det verkar därmed som att de är medvetna om processen att hitta uttalade 

värderingar som fungerar för deras organisation. Skoglund berättade att “Om vi inte själva följer 

värderingarna som anställda i klubben, är det svårt att få andra att göra detsamma.”. 

Uttalandet tyder på att de vill hitta en norm att följa, vilket enligt Schein skulle underlätta deras 

processer. 

Lindberg beskrev deras organisation som en hybrid och Karlsson och Höök förklarade att deras 

organisation är väldigt beroende av att det ska gå sportsligt bra. Sportorganisationer kan alltså 

stå i ett läge där de liknar företag, men drivkraften är sporten. Den administrativa personalen 

jobbar med frågor som restaurang, försäljning av kläder och reklam för att sporten ska gå runt. 

Alla KHK:s strategier är en uttalad värdering och det är något de kommer jobba med så länge 

det fungerar. Att exempelvis börja sälja KHK-kläder kan vara något som en person en gång 

kom på, visade sig fungera och därför har de fortsatt med det och skapat en norm och beteende 

som fungerar för just deras organisation. 
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Ett problem som många av respondenter tog upp är angående deras arbetsbeskrivning. Höök 

berättade att ju fler personer som anställts, desto svårare har det blivit att hålla gränserna på 

varandras arbeten. Från början var det få personer som jobbade i KHK och därför hade de också 

många arbetsuppgifter. Trots det har organisationen utvecklats, vilket tyder på att det har gått 

bra och något har gjorts rätt för att driva organisationen framåt. Något annat som kan kopplas 

till det är hur de jobbar kring problem och hur idéer tas emot. Sundlöv sade att eftersom några 

jobbat på KHK länge har de ett speciellt sätt att göra saker på. Nya idéer välkomnas, men det 

är heller inte ovanligt att kollegor hänvisar till hur de har gjort förr. Precis som Schein (2010) 

beskriver orsakar viljor att förändra kulturen ibland problem. De som har jobbat på KHK länge 

har jobbat med en viss kultur för att den har fungerat när Sundlöv kom in med kultur från Brynäs 

möter KHK en krock i sin kultur. När exempelvis Sundlöv ifrågasätter och försöker förändra 

något i organisationen kan det skapa oro och ångest för att stabiliteten kan rubbas. Detta tror vi, 

med hänvisning till Scheins teorier, kan vara både negativt och positivt. Antingen leder det till 

en bra förändring eller så förstörs stabiliteten och sammanhållningen i gruppen. Det här är även 

något Skoglund formulerade “Alla tar med sina tidigare erfarenheter in i klubben och sätter 

prägel på den.”. Enligt Schein är alltså Karlskronas Hockeyklubb i processen att utvecklas mot 

en ny kultur. Nya människor har anställts som ifrågasätter kulturen och organisationen möter 

då nya problem. När problemet angående arbetsbeskrivning är över har de kommit över ett 

hinder som leder till ny kultur, uttalade värderingar och/eller grundläggande antaganden. 

5.1.3 Grundläggande antaganden 

Som vi ovan nämnt anser Schein (2010) att för att förstå de grundläggande antaganden som 

finns i en organisation behövs även en förståelse och tolkning av uttalade värderingar och 

artefakter. Vi kan därför bara anta och tolka KHK:s grundläggande antaganden. Vi har tidigare 

nämnt delar av empirin som vi har kopplat till deras grundläggande antaganden, som 

exempelvis deras tankesätt och strategier. Men vad är det egentligen för grundläggande 

antaganden som ligger till grund för KHK? Genom empiri, observationer och sociala medier 

har vi material som kan tolkas till grundläggande antaganden och vi tolkar det till två 

övergripande antaganden. Att KHK:s kansli ser ut som det gör och respondenternas välvilja för 

samhället runt omkring och medlemmarna i organisationen tyder på att de inte alltid prioriterar 

sig själva. KHK jobbar med frågor angående hälsa. Forslund (2013) nämner att 

idrottsorganisationer ofta styrs av en ideologi som handlar om hälsa och välmående och vi ser 

att KHK passar in på den beskrivningen. Vi tolkar det som att ett grundläggande antagande för 

KHK är just att hälsa och välmående är viktigt, utifrån deras uttalanden och artefakter. Ett annat 
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grundläggande antagande vi kan anta att de har, utifrån empiri och sociala medier, är att barn 

och ungdomar prioriteras. Detta är märkbart dels på arbetet de lägger på sjukhus och människor 

med funktionshinder och liknande, men också för att det är tydligt att de prioriterat budgeten 

till medlemmarna i föreningen framför sig själva och sitt kansli. 

5.2 Symbol och symbolik 

Schein (2010) förklarar den kulturella ytan som det som syns, hörs och känns i en organisation. 

Alvesson översätter de kulturella artefakterna i språk, handlingar och material och menar att 

genom att tolka det som händer i en organisation kan man få en tydlig bild på hur kulturen är. 

Kulturen är det som sker mellan oss människor. I Karlskronas Hockeyklubb kan språket, hur 

de pratat med varandra och vad de pratar om, ge sken om föreningens värderingar, normer och 

antaganden. Det visar vad den administrativa personalen tycker är viktigt och mindre viktigt. 

Utifrån det Alvesson beskriver som det mentala, våra egna observationer och vad som faktiskt 

tas upp och hur de uttrycker sig under och mellan intervjuerna har vi kopplat ihop och tolkat 

språket. Våra egna observationer när vi klev in på kontoret var att språket var väldigt rakt och 

burdus. De är också väldigt skämtsamma, vilket observerades under lunchtimmen mellan 

intervjuerna när vi satt med dem. Vi la märkte till att det fanns en tuff attityd mellan dem, men 

med en familjär och vänlig jargong. Respondenterna själv nämnde att jargongen som de har 

kollegor emellan utvecklas med tiden. Höök och Karlsson berättade att tillit byggs upp med 

relationsbildningen bland de anställda. Eftersom de två har jobbat tillsammans länge och nära, 

känner de varandra väl och kan lita på varandra helt och fullt. Skoglund var inne på samma spår 

när han berättade att tillit kommer ju starkare relationerna blir och nämner därför att tilliten 

finns, men behöver utvecklas eftersom de anställt ny personal. Skoglund, Karlsson och Höök 

berättade att klimatet sen kvinnor anställdes i organisationen har mjuknat, men att det 

fortfarande är väldigt skämtsamma. Esseen sade att de har ett bra arbetsklimat och att han trivs 

på sin arbetsplats. Enligt Alvesson kan vi inte bara se till objektet i sig utan det är genom 

tolkningarna av dem som vi kan få en förståelse om kulturen. De tillsammans ser till att 

uppskatta varandras arbete och engagemang samtidigt som det på möten och vid behov tar upp 

viktiga frågor om ekonomi och resultat för att kunna sätta delmål för veckan, men även framtida 

mål. Med hänsyn till vad vi observerat och vad som sagts verkar det som att det är en bra 

fördelning mellan vad som kan Alvesson kallar sifferorienterad organisation och fokus på 

personalen. 
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En annan kulturell artefakt som Alvesson belyser är vardagshandlingarna i en organisation. 

Med detta menar han att allt vi människor gör, lägger tid på och prioriterar i vår vardag, kan 

tolkas till vad som är viktigt för en person eller en hel organisation. I vårt fall betyder det att 

det som administrativa personalen säger att de gör och vad de verkligen gör kan symbolisera 

och tolkas som vad som är viktigt för Karlskronas Hockeyklubb. Att det finns ett intresse för 

barn och människor är tydligt. Detta genom de 500 medlemmar som åker med puck och klubba 

på isen, genom det arbete de har med utsatta barn, invandrare och flyktingbarn samt att de 

engagerar sig i sina 150 volontärer så att de vet vad som ska göras vid matchtillfällena och 

andra evenemang. Det är administrativa personalen, med viss hjälp av sporten, som jobbar för 

att få in pengar till klubben så att det går runt och gör att det är den verksamhet det är idag. 

Betydelsen som barn, ungdomar och volontärerna med flera, har är något som respondenterna 

nämnde under intervjuerna och vi märker därför att arbetet med dessa delar är viktigt i deras 

organisation. För att inte bara utgå från vad KHK själva säger att de gör har vi även sett till vad 

de faktiskt gör, som enligt Alvesson är väsentligt för att få förståelse för deras kultur. Då vi vid 

presentationen av Karlskronas Hockeyklubb uppmärksammade “KHK i samhället” som skrivs 

mycket om i sociala medier ser vi att de gör ett stort jobb utöver sporten. Det ger även ett starkt 

intryck av att människa är en prioritet och således en viktig del i deras kultur. Med övertid på 

nacken är det, som Höök förklarade det, ”[…] inte bara ett jobb utan ett liv det valt”. De stannar 

kvar efter jobbet för att kunna ha möten när volontärerna kan, de är där under matchtillfällena 

för att finnas till hands och stötta lagen. De är själva anställda under en viss post, men hjälper 

varandra när de kan. Höök och Karlsson berättade att Lindbergs jobb mestadels varit med fokus 

på ekonomin de senaste åren. Detta har gjort att personalen i sig kommit lite i skymundan, men 

om ekonomin inte fungerat skulle heller inte personalen ha funnits kvar. Det gäller att prioritera 

och vi har märkt att resterande anställda har full förståelse för dessa handlingar och gör allt för 

att underlätta och hjälpa till, i stället för det motsatta. Det märks att de jobbar för samma mål 

och vill föreningens bästa. Med stolthet ska detta även synas utåt. När de är match, möte med 

säljare, möte med leverantör eller vid andra liknande event är de noga med att ha kläder som 

representerar klubben. De har klädkod vid dessa tillfällen för att visa varifrån de kommer och 

jobbar för. Karlsson hade till exempel på sig den svarta kavajen med det broderade emblemet 

under vår intervju med honom. Klädkoden visar tydligt på ett gemensamt handlande, att så gör 

de där. Eftersom alla vill att det ska gå bra för föreningen visar de sin bästa sida utåt dels för att 

sätta ett ansikte på föreningen och dels för att det även ger ett igenkännande. Det ger oss som 

externa intressenter en känsla av ett stiligt helhetsintryck och en professionell förening. För att 

driva en fungerande organisation är förståelse för varandra en viktig egenskap, sade Lindberg. 
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Alvesson har ritualer och ceremonier som exempel på handlingar som symboler. Deras 

måndagsmöten är ett exempel på rutin som skapar stabilitet i organisationen. En sådan iscensatt 

social situation skapar även gemenskap. En annan rutin som skapar intern sammanhållning för 

dem som sitter nere på kansliet är det Karlsson berättade de gör när han eller Höök gjort en bra 

affär. När en bra affär fullgjorts och kommer tillbaka till kontoret går det fram till CD-spelaren 

och sätter på en specifik låt. Det är samma låt varje gång detta sker. Detta gör att resterande på 

kontoret och även de som sitter i andra rum som kan höra musiken förstår att det hänt något 

bra, vilket ger en positiv jargong. Detta är ingenting vi kan observera utan kan bara anta att det 

är någonting de faktiskt gör. I så fall är det en ceremoni som genomsyrar hela kansliet och kan 

ge en känsla av gemenskap och visar även på att en sådan händelse inte bara påverkar dem 

själva, Karlsson och Höök, utan ger inverkan på och är positivt för hela föreningen som alla 

kan ta del av. 

Den tredje symbolen som kan tolkas från ett kulturellt perspektiv enligt Alvesson är material. 

Vi har påpekat det tidigare och det har även nämnts under alla intervjuer att kansliet inte är bra. 

När kontoret har möjlighet att flytta ner till arenan kommer de allihop närmare varandra och de 

får nära till sporten som gemensamt verkar vara där intresset ligger. Alvesson menar på att det 

är tolkningen om hur materialet uppfattas i en viss kontext som är det väsentliga. Med var vi 

fått höra och själva observera under våra två dagar har kontoret blivit accepterat på grund av att 

engagemanget ligger någon annanstans. Det är endast de som arbetar på kansliet som ser hur 

det ser ut där, men det ger även ett intryck av att de som sagts är sanningsenligt när vi ser hur 

de faktiskt jobbar. Hade de med mycket fokus på ekonomin å andra sidan suttit i dyra, 

toppmoderna och fina lokaler hade funderingarna börjat vandra kring om de istället inte är 

slösaktigt och själviska. Av det som ovan är nämnt angående språk och handlingar som råder i 

Karlskronas Hockeyklubb drar vi slutsatsen att så inte är fallet, utan de verkar vara genuina och 

hjälpsamma och tar hand om varandra och detta gör att vi känner en viss ärlighet i allt som sagts 

och även en förundran i att de alla verkar ha drivet, att de prioriterar bort sig själva så att barnen 

och ungdomarna som spelar kan få det bra och utvecklas. 

5.3 Identiteter 

Alvesson delar en organisation i tre identiteter. Den första är självidentitet och svarar på frågan 

”Vem är jag?”. Karlskronas Hockeyklubb är, som tidigare nämnt, en relativt ung klubb och i 

ständig förändring. Detta medför att det är mycket folk som tillkommer och försvinner. Bara de 

senaste två åren är det fyra av våra sex respondenter som kommit in som nya anställda. Som 
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nyanställd tar de med sig tidigare erfarenheter som kan ge inverkan på kulturen om den inte 

hunnit sätta sig och skapat stabilitet. Sundlöv har erfarenhet från rivalerna Brynäs Hockeyklubb 

som varit en förening i över 100 år. Skoglund har jobbat som volontär för KHK i sju år. 

Övergången från volontär till heltidsanställd blev därmed väldigt diskret. Höök har själv varit 

spelare i en annan ishockeyklubb. Karlsson har jobbat inom branschen i närmare 16 år och 

Esseen har varit sponsor åt Karlskrona Hockeyklubb innan han tog chansen att jobba fulltid hos 

dem. Höök förklarade att kollegornas åsikter absolut styr hans agerande inom organisationen 

på grund av att han vill leverera. Skoglund menade att de blir färgade av föreningen eftersom 

de lever i den hela tiden. De tidigare erfarenheterna sätter sin prägel på hur de sedan gör sitt 

jobb på KHK, samtidigt som de verkar lyssna på varandras åsikter och behov. Alvesson 

förklarar att självidentitet styr individens tankar, känslor och värderingar i en viss riktning. Det 

är svårt för oss att förstå eller ens tolka en individs tankar och känslor, men de personliga 

värderingarna verkar vara gemensamt för alla. Det märktes när vi försökte att få fram deras 

personliga värderingar och de svarade organisationens värderingar ÖSER som de vill arbeta 

efter. Men utan att fråga genomsyrades alla intervjuer av ett driv för arbetet som inte är så 

vanligt inom andra jobb. Vi tolkar detta tillsammans med deras tidigare erfarenheter som deras 

personliga värderingar och till frågan ”Vem är jag?”. 

Vidare bidrar det till klubben och blir en del av ”Vem vi är” som är en annan identitet Alvesson 

tar upp, den sociala identiteten. Social identitet innebär att det finns en grupp människor som 

en individ identifierar sig med. I KHK:s fall innebär detta inte ålder, nationalitet eller kön, även 

om det varit mansdominerat länge. Det handlar mer om att de hittat ett gemensamt intresse för 

sporten, där de blandar sin profession och gör allt i sin makt för att föra föreningen och dess 

medlemmar framåt. Intresset har i detta fall varit en faktor till gemenskap och sammanhållning. 

Den tredje identiteten som Alvesson nämner är organisationsidentitet och utmärker skillnader 

och särdrag som en organisation har mot en annan organisation. Står det klart för var anställd 

vad deras identitet är kan det öka tendensen att tänka likartat och även frambringa gemensamma 

värderingar. Sundlöv som kommer från en annan hockeyklubb och dess kultur ska in ny hos 

KHK och ska anpassa sig till hur de gör där. Det är viktigt att vid nya idéer ha “Vilka är vi?” i 

grunden för alla beslut som tas, men det är också viktigt att inte avvisa en idé på grund av att 

den är ny och främmande. Eftersom de är många medlemmar i klubben, men med relativt få 

heltidsanställda är det lätt att ha bra sammanhållning. Sett till administrativa personalens kultur 

är de en grupp för sig i organisationen, kärnan för en fungerande förening då de tillsammans 

hjälper till att sätta mål och värderingar för klubben och försöker hålla en ”vi”-känsla. 
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5.4 Ideella organisationer 

Lindberg förklarade för oss att deras organisation, som kan liknas med andra idrottsföreningar, 

är en blandning mellan en affärsorganisation och en ideell förening, men där drivkraften aldrig 

varit business. Ofta i en ideell verksamhet är det endast det gemensamma intresset för någonting 

som håller samman en grupp människor, eftersom det inte finns något vinstdrivande som ligger 

till grund för verksamheten. I KHK jobbar de med mycket hjärta och engagemang. Lindberg 

menade på att de som arbetar och driver föreningen har även tolkat stadgar efter sitt eget 

individuella driv och tar organisationen framåt. Höök nämnde att det är ett jobb, men även ett 

liv de valt och att de lyckas på grund av de själva och volontärerna lägger ner sina själar i 

organisationen. Vidare förklarade han att de som fått chansen att jobba för KHK kommer ut 

med ett pris i andra änden. Skoglund berättade att de nöjer sig med de arbetsförhållanden de 

har just nu för att de drivs av intresset istället, vilket gör att den bekväma stolen kanske inte är 

ett att prioritera. Ideologi är något som betecknar idéer, värderingar och trossatser som delas av 

en viss grupp och som ger en likartad uppfattning av organisationen och dess medlemmar. Vi 

bedömer utifrån intervjuerna att det Berg och Jonsson kallar den ”ideologiska passionen” och 

som bygger på ett djup och känslomässigt engagemang hos individer finns bland administrativa 

personalen på KHK. Utan intresset för sporten och verksamheten hade det inte varit densamma. 

De kämpar för att hålla föreningen på fötter med framtidsvisioner och engagemang som ger 

intrycket att ingenting är omöjligt. Att de jobbar med hjärtat kan vara det som behövs för att 

överleva. Och med mycket hjärta tar det hand om varandra och sin förening. 

5.5 Integrering av kultur 

En organisation som etablerat sig en längre tid har med stor sannolikhet genomgått förändring 

och problem för att hitta ett sätt som fungerar och således skapat en stabilitet och djup i 

organisationen. Karlskronas Hockeyklubb är en relativt ny organisation med 15 års erfarenhet, 

men är än under ständig förändring, vilket gör att de inte hunnit stabilisera sig och vi kan således 

se att detta påverkar allting de gör i föreningen. Värderingar och normer visar de mål och 

förhållningssätt som finns i en organisation. Vad var och en i personalen har för uppgifter och 

hur de ska jobba kan därför anses vara en del av de normer och värderingar som finns. Att 

administrativa personalen i KHK inte alltid vet vad som ingår i deras roll är tydligt. Det kan 

diskuteras om det är för att deras normer och värderingar är uppbyggda på det arbetssättet eller 

om gemensamma arbetssätt inte existerar än. Schein (2010) och hans fyra koncept som 

integrerar kulturen gör att vi kan gå djupare in i frågan. Det finns ingen stabilitet i frågan om 
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arbetsbeskrivning eftersom människor i organisationen inte alltid vet vad de ska göra. Enligt 

Schein finns det strukturell stabilitet om kulturen hinner sätta sig. Det är många människor som 

är inblandade i sporten och KHK har även fått in många nya anställda de senaste åren. 

Respondenterna sade även att de är under ständig förändring och får känslan av att deras kultur 

aldrig hinner sätta sig. Om kulturen har satt sig och strukturell stabilitet har infunnit sig kommer 

en kultur hålla sig kvar även om det slutar eller börjar ny personal. Höök och Karlsson nämnde 

att ju fler personer som kommit in i organisationen desto svårare har tydligheten i 

arbetsbeskrivning blivit, vilket idkar till att kulturen aldrig hunnit sätta sig för att få en 

strukturell stabilitet. En anledning kan vara att KHK från början hade få anställda och de gjorde 

alla arbetsuppgifter, men nu när fler har anställts blir uppgifterna mer uppdelade men gränserna 

övertrampas kontinuerligt. Detta ger mer belägg till att stabilitet och kultur aldrig infunnit sig. 

Det visar också att Scheins koncept som handlar om djupet heller aldrig infunnit sig. Kulturen 

är det djupaste som finns i organisationen. Om djupet på kulturen i organisationen funnits hade 

de haft en annan stabilitet och organisationen och dess kultur hade inte påverkats i samma 

utsträckning av att personal anställs eller försvinner. 

Ett annat begrepp som Schein (2010) diskuterar är bredden på kultur. Eftersom organisationen 

är ny och ständigt möter nya utmaningar nämnde de att visionsarbetet inte varit prioriterat. Det 

är bara det senaste året som en femårsplan och värdegrunder har skapats. De är alltså i starten 

av att bredda sin kultur till alla delar av organisationen. De nämner vikten av att implementera 

sina mål och värdegrunder så att det även genomsyras till barn, ungdomar, föräldrar och 

volontärer. De sade att de som jobbar heltid med organisationen, som administrativa 

personalen, ska föregå med gott exempel. Om inte de själva följer värderingarna som anställda, 

är det svårt att få andra att göra detsamma. 

Detta leder oss till det sista konceptet som Schein (2010) tar upp, mönster. Vi nämnde tidigare 

att KHK är i starten för att bredda sin kultur och även för att stabilisera och få ett djup i kulturen. 

Lindberg berättade att organisationen behöver tre - fyra år för att vänja sig vid SHL och skapa 

en organisation som passar den spelnivån. Viktigt här är därmed att komma ihåg att om de 

mister sin plats i SHL kommer de att behöva göra om sin organisation igen och kulturen 

kommer därför ta ännu längre tid att implementeras. Håller de sig kvar på samma nivå inom 

sporten under en längre tid kommer de hitta ritualer, klimat och värderingar som passar ihop 

och kan knytas samman till en fungerande kultur. Under vårt arbete med KHK har vi kunnat se 

steg som visar att de rör sig mot en stabilare kultur och vardag, bland annat genom den nya 

arenan, skapandet av visioner, värderingsimplementering och diskussioner kring gemensam 
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samlingsplats i arenan. Detta öppnar upp för möjligheter att skapa det mönster som Schein idkar 

för. 

 

Bild 9 Utökad summering av kultur Källa: Egen bild baserad på teori och empiri 
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6. Slutsats 

Nedan kommer vi presentera det resultat vi fått genom att applicera Alvesson och Scheins 

kulturella forskning på Karlskrona Hockeyklubb. Vi kommer här svara på våra 

forskningsfrågor och avslutar med att diskutera möjligheterna till vidare forskning. 

Tidigare forskning har fokuserat på hur ideella organisationers förändring ser ut, hur 

subkulturer ser ut och hur fokus på organisationskulturen kan förbättra idrottsutövarnas 

prestationer. Vi har valt att fokusera på sportorganisationer på grund av att de dels är viktiga i 

samhället men också för att Forslund(2013) beskriver att deras tillstånd håller på att förändras 

till mer traditionella och vinstdrivande. Vår problemdiskussion är baserad på vikten av att 

studera administrativ personals kultur för att det dels inte har gjorts förr och för att det dels är 

viktigt att det fungerar nu när de mer och mer liknar företag. Det handlar inte längre om enbart 

sportslig framgång, utan också ekonomisk framgång. Problemdiskussionen ledde oss till två 

forskningsfrågor som vi svarar på nedan. 

6.1 Resultat 

1. Hur ser administrativ personals arbete ut i en sportorganisation utifrån ett 

organisationskulturellt perspektiv? 

Som vi ser i Bild 9 Utökad summering av kultur har KHK flera faktorer som kan kopplas till 

Schein (2010) och Alvessons teorier om organisationskultur. Enligt Schein påverkas en 

organisation när nya människor anställs och Alvesson uttrycker det som att en 

organisationsidentitet behöver finnas för att organisationen ska fungera optimalt. Genom att 

använda KHK som en fallstudie har vi upptäckt att en sportorganisations kultur beror mycket 

på i vilket stadie organisationen är. Karlskronas Hockeyklubb som är en relativt ny 

organisation och respondenterna beskriver sin kultur som något som inte satt sig än. Eftersom 

många nya människor anställts till klubben möter de ständigt nya problem som gör att deras 

kultur ständigt utvecklas. Det påverkar också deras gruppidentitet eftersom nya människor och 

den ursprungliga gruppen behöver hitta en ny dynamik. För oss betyder detta att de begrepp 

som finns i Scheins modell har vi fått tolka oss fram till, då organisationen är så pass ny och i 

förändring är de i ständig process att skapa uttalade värderingar och grundläggande 

antaganden - de finns där men är få och många av dem förändras utefter organisationens 

situation. Det är också något som KHK belyser när de pratar om sin organisation, de är under 

ständig förändring och tror att de behöver några år för att stabilisera organisationen. Efter att 
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ha tolkat artefakter och symboler, grundläggande antaganden, uttalade värderingar, stabilitet, 

djup, bredd och mönster har vi insett att de begreppen ständigt möter nya problem och därför 

också förändrar kulturen hela tiden.  Vi kan se att trots att förändring sker finns det faktorer 

som fungerar i organisationen. Deras klädkod och möten är exempel på artefakter och 

symboler som är bestående trots att organisationen förändras. Intresset för sporten och fokuset 

som ligger på medlemmarna, samhället, kropp och hälsa är något som kopplas till ideella 

organisationer, identitet och grundläggande antaganden och är så djupt rotade i organisationen 

att de är bestående även om föreningen förändras. 

 

2. Om och vilken kultur är det som driver sportorganisationer och den administrativa 

personalen? 

Magnus Forslund (2013) understryker att sportorganisationer förr och än idag är ideella 

organisationer. Han skriver dock också att sportorganisationer utvecklas mot att likna 

traditionella och vinstdrivande företag. KHK är numera en organisation som har både 

heltidsanställda och volontärer. Respondenterna beskriver och ger intryck av att 

organisationen är viktig för dem och under deras ansvar. De är även angelägna att de ungdomar 

och barn som är medlemmar i organisationen är dem de vill prioritera. Med vetskap om att 

klubben är, som Lindberg uttrycker det, en hybrid landar vi i KHK:s administrativa personal 

verkar drivas av intresse och engagemang för både sporten och medlemmarna. Den kultur som 

driver organisationen liknar därför en ideell organisation, men kulturen måste i KHK:s fall 

även anpassas till de faktorer som finns i mer traditionella företag. Svaren som vi fick 

angående KHK:s kansli visar tydligt att de själva inte är prioriterade, utan att de har valt att 

lägga budgeten på annat. Deras organisation är platt och saknar mellanchefer, vilket gör att 

den administrativa personalen jobbar nära organisationen med både små och stora frågor. Vi 

tror att det kan vara anledningen till att personalen känner sig ansvariga för organisationen, då 

de vet om vilka begränsningar som finns. Denna drivkraften tror vi är ett grundläggande 

antagande för klubben och även en del av deras organisationsidentitet - det visar vägen för hur 

de ska arbeta och vad som är viktigt för just deras organisation. De två övergripande 

grundläggande antaganden vi har diskuterat och kommit fram till är att hälsa och välmående 

är viktigt samt att barn och ungdomar i både organisationen och i samhället ska prioriteras. 

Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för sportorganisationers potentiella kultur hos 

den administrativa personalen. Genom vår studie har vi upptäckt att sportorganisationer har 

en kultur som drivs av både budget och intresse för sporten och medlemmarna, men det beror 
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även på hur organisationen är uppbyggd. Den administrativa personalens kultur beror på vad 

som sker i organisationen och då även sportmässigt, med anledning av de människor som 

anställs. Vi understryker att vi har gjort en kvalitativ studie med en fallstudie och få intervjuer, 

vilket gör att vårt resultat inte kan generaliseras till alla sportorganisationer utan vårt resultat 

kan enbart kopplas till nya teorier. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att intervjua flera sportorganisationer om deras 

organisationskultur. Ett alternativ kan vara att fokusera helt på ishockeybranschen och jämföra 

olika klubbar och hur dem arbetar där. Ett annat alternativ för ett mer generellt resultat skulle 

även kunna vara att undersöka flera olika sporter och deras administrativa personals verksamhet 

och dra slutsatser därifrån. I samband med att det är många sportorganisationer som likar mer 

traditionella företag i dag skulle det vara intressant att se djupare på de ideologier, om de 

existerar, i olika sportorganisationer och jämföra dem. Vi kom fram till att KHK drivs av 

engagemang och intresse, men måste lägga fokus på ekonomin även om vinst inte är det viktiga. 

Kan det då vara tvärtom, att det finns de sportorganisationer som fokuserar på businessdelen 

och att de utifrån det skapas ett intresse? 
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