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FÖRORD 
 
Denna rapport bygger på tre intervjuer genomförda hos Luleå Hockey och Martinsson 
IS. Ett tack är därför motiverat till respondenterna Anders Sundqvist, klubbdirektör 
Luleå Hockey, förre klubbdirektören Jörgen Eriksson samt platschef Hans Lindkvist-
Bodlund på Martinsson IS för att de tog sig tid att bli intervjuade. Andra personer 
som haft del i uppsatsens färdigställande är handledaren Håkan Ylinenpää samt våra 
opponenter som kommit med viktiga synpunkter under resans gång. 
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SAMMANFATTNING 
 
Omvärlden där dagens företag och ideella föreningar existerar, är till skillnad från 
tidigare, föränderlig. Från att omvärlden varit stabil har den blivit alltmer instabil och 
dynamisk, vilket har medfört att föreningar och företag har blivit tvungna att anpassa 
sig till den nya omgivningen. Föreningarna har blivit mer inriktade mot ekonomi, 
vilket exempelvis kan återspegla sig i styrelsernas sammansättning. Denna trend är 
också utmärkande i en tidsperiod där föreningar alltmer liknar traditionella företag. 
 
Den här uppsatsen ger ett försök att skildra hur ett företag och en idrottsförening 
skiljer sig åt samt att se vilka likheter som finns. Vidare försöker vi undersöka hur 
dessa verksamhetstyper skiljer sig åt när det gäller hantering av ekonomiska 
krissituationer. Undersökningen genomfördes genom fallstudier av Luleå Hockey 
respektive Martinsson IS. För att undersöka krishanteringen djupare använde vi oss av 
tidningsartiklar. Några av de slutsatser vi kunnat dra är att målsättning, intressenter, 
handlingsfrihet, styrning, mediahantering samt förekomsten av ideellt arbetande 
skiljer sig åt hos företag gentemot föreningar.   

 



ABSTRACT 
 
The world of today, where businesses and non-profit associations exist is, unlike 
before, unstable. The environment changing, from being stable to unstable, has made 
it necessary for organizations to adapt to the new circumstances. Non-profit making 
organizations have become more concentrated on the economy. This can, for 
example, be seen in the composition of directors. This trend is also significant in a 
period of time where non-profit making organizations tend to act more like traditional 
companies.  
 
This thesis tries to show how a company and a non-profit organization differs and in 
what ways they are alike. Furthermore, we try to investigate how these kinds of 
organizations differ when it comes to crisis management. The investigation was 
carried out by case studies of Luleå Hockey and Martinsson IS. In order to investigate 
crisis management on a deeper level we used different sets of news articles. Some of 
the conclusions we draw were that stakeholders, degree of empowerment, ways of 
handling media and the existence of idealistic work make up vital differences between 
the company and the non-profit organization. 
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1 Inledning 
Kapitlet inleds med en bakgrund, sedan en problemdiskussion som i sin tur följs upp 
av syfte och forskningsfrågor för att sedan avslutas med avgränsningar. Läsaren får 
veta vilka undersökningsfrågor som är ställda samt syftet med uppsatsen.  
 
 

1.1 Bakgrund  
I dagens publikidrotter har allt större fokus lagts på att skapa ett mervärde för 
åskådaren, vilket gör att denne kommer tillbaks. Utvecklingen går mot att 
idrottsklubbarna marknadsför sig allt hårdare för att generera intäkter. Förklaringen är 
enkel, ju större likvida medel en idrottsförening innehar, desto större är också 
möjligheterna att nå framgång.   
 
På samma sätt verkar också traditionella företag, där slagkraften och företagets 
möjligheter att konkurrera i de flesta fall bestäms av dess ekonomiska muskler. Då 
båda dessa organisationer eftersträvar en god ekonomi måste det också vara intressant 
att undersöka hur dessa organisationer hanterar svåra ekonomiska situationer.  
 
Under de senaste åren har både idrottsklubbar såväl som företag upplevt stora kriser. 
Bolag som SAS och Baxter har upplevt mänskliga katastrofer medan ABB och 
Skanska har sett sitt förtroende på kapitalmarknaden bli solkat. Samma sak har hänt 
inom idrotten där många klubbar dragits med ekonomiska problem. Då vi finner detta 
ämnesområde intressant vill vi undersöka hur en idrottsförening skiljer sig från ett 
företag, samt titta på hur en kris hanteras inom en idrottsförening i jämförelse med hur 
ett företag hanterar en sådan.  
 
 

1.2 Problemdiskussion 
Förutsättningarna har på en rad områden förändrats för dagens elitföreningar. 
Spelarna har genom Bosman-domen blivit mycket mer lättrörliga, med hela EU-
området som arbetsmarknad. Domen betyder i korthet att idrottsklubbarna inte kan ta 
betalt för spelare vars kontrakt gått ut. Detta har medfört att konkurrensen om 
spelarna har ökat vilket drivit upp spelarnas löner. Detta har medfört att föreningarnas 
ekonomi försämrats. Dessutom har skattemyndigheterna börjat intressera sig för 
idrottsföreningarnas förehavanden på ett helt annat sätt än tidigare. Dagens 
elitföreningar med mångmiljoninkomster från TV-rättigheter, sponsring och 
souvenirförsäljning liknar mer företag än ideella föreningar(www.idrottsjuristen.com) 
 
Situationen med omvälvande omvärldsförändringar är på intet sätt unik för 
elitföreningarna. En rad företag har hamnat i likartade situationer 
(www.idrottsjuristen.com). Tendenserna i dagens affärsvärld tyder på fortsatta 
förändringar på många olika plan. Några exempel på detta är EU:s utvidgning mot öst 
och växlande konsumtionsmönster. Därför är det väsentligt att varje företag ser på sig 
själv som en del av ett stort system där man har möjlighet att påverka men även bli 
påverkad av omgivningen (Jirby, 1990). Konkurrenssituationen för företag likväl som 
för idrottsföreningar ökar alltså (www.idrottsjuristen.com & Jirby, 1990).  
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Den senaste tidens utveckling har inneburit ökade krav på effektivitet och anpassning 
till omgivningen för att kunna bibehålla organisationens konkurrenskraft. Har inte 
organisationerna förmågan att anpassa sin verksamhet till rådande omständigheter kan 
detta leda till ekonomiska svårigheter (Carlsson, 2000).    
 
Varje organisation kan råka ut för en händelse som leder till en kris i organisationen. 
Krisläget leder i de flesta fall till att organisationens affärsmässiga handlingsutrymme 
minskar. Kan inte organisationen hantera denna kris leder detta till en ond spiral som 
är svår att ta sig ur. Läget kan snabbt förvärras och förtroendekapitalet förbrukas 
(Skoglund & Olsson, 1995). 
 
Kriser kan ta olika skepnader och dyka upp när vi minst anar det. Sådant som inte är 
möjligt att påverka, exempelvis naturkatastrofer eller andra oväntade företeelser kan 
skapa oreda inom en organisation. Andra kriser som kan uppstå om organisationen 
inte är vaksam är teknologiska, ekonomiska samt förtroendekriser (Lerbinger, 1997).    
 
Ytterst handlar kris om människors förmåga att bemöta och hantera dessa kritiska 
händelser. Dessa krissituationer medför ofta en känsla av frustration och osäkerhet, 
som framkallar starka känslor och reaktioner av de beslut som följer (Lind-Nilsson, 
1998). Vad som kan konstateras är att de organisationer som lärt av sina egna misstag, 
men också ansträngt sig för att identifiera och förbereda sig för nya hot, kommer att 
klara sig hyggligt i en krissituation. Hur omfattande krisens skadeverkningar blir 
beror ofta på hur informationen i pressade situation hanteras (Affärsvärlden 2001). 
 
Journalisterna utgör i många fall en viktig intressentgrupp för en organisation. Detta 
därför att det är medierna som förmedlar bilden av organisationen till marknaden och 
andra intressenter. Det är dock organisationen som genom sitt beteende och sin 
kommunikation som påverkar hur medierna framställer organisationer och händelser 
(Skoglund & Olsson, 1995). 
 
I dagens medievärld granskas såväl idrottsföreningar som företag noggrant, därmed 
blir kriser snabbt också till officiella kriser. Det innebär att organisationer blir 
bedömda utifrån hur krisen hanteras snarare än för vad som egentligen orsakat 
krisläget. Medierna kräver en öppenhet från organisationens sida som tidigare inte 
varit fallet. Det ställer allt hårdare krav på organisationen som råkar i kris (Skoglund 
& Olsson, 1995). 
 
 

1.3 Syfte 
Syftet är att söka klarlägga signifikanta skillnader samt se till de likheter som finns 
mellan en idrottsförening och ett företag. Vidare vill vi undersöka om deras 
tillvägagångssätt skiljer sig åt i krishantering. Finns det lärdomar som dessa 
organisationer kan dra av varandra? 
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1.4 Forskningsfrågor 
·Vilka är de fundamentala skillnaderna mellan ett företag och en idrottsförening? 
·Vilka likheter finns mellan ett företag och en idrottsförening? 
·Kan verksamhetstypen ha någon betydelse när det gäller hur kriser hanteras? 
 
 

1.5 Avgränsningar 
Den kris vi valt att se till är ekonomiska kriser, vi kommer alltså inte att gå in djupare 
på teknologiska kriser. Fortsättningsvis har vi valt att inte gå in djupare på politiska 
föreningar då vi inte har för avsikt att undersöka dessa närmare.  
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2 Metod 
Metodavsnittet beskriver den valda undersökningsansatsen som senare ligger till 
grund för det fortsatta arbetet. Utifrån vårt syfte motiverar vi vår valda 
undersökningsansats. Vidare kommer datainsamlingsmetoder och val av 
fallstudieobjekt att redogöras för samt studiens reliabilitet och validitet.  
 
 

2.1 Forskningsansats 
Beroende på sättet att mäta och graden av mätbarhet talar teorin om två olika metoder 
för att samla in data, den kvantitativa och kvalitativa (Ericsson & Wiederheim 1991). 
Den kvalitativa metoden kännetecknas av att ett fåtal miljöer studeras väldigt 
ingående och den kvantitativa bygger på att flera miljöer studeras, dock inte lika 
ingående (Holme & Solvang 1997). Vidare finns det två olika forskningsansatser. 
Ansatsen kan vara deduktiv eller induktiv (Ericsson & Wiedersheim-Paul, 1997). 
 
Eftersom vi valde att studera ett företag samt en idrottsförening, det vill säga ett fåtal 
aktörer, utgör detta grund för en användning av ett kvalitativt angreppssätt. Vidare 
valde vi att använda oss av en deduktiv ansats då vi utgått från befintlig teori och 
sedan gjort intervjuer som sammanställts och jämförts med teorin. 
 
 

2.2 Undersökningsansats 
Undersökningsansatsen beskriver på vilket sätt vi har valt att söka svar på våra 
forskningsfrågor. Alternativen är survey, experiment eller fallstudie. Som 
undersökningsansats valde vi att utföra en fallstudie. En sådan innebär att vi 
undersöker ett fåtal objekt i en mängd avseenden. Fallstudie är en bra metod att 
använda när vi vill studera ett historiskt förlopp, betona aktörsrollen och ha en god 
kommunikation med verkligheten (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997).  
 
Anledningen till att vi valde att göra en fallstudie var att vi ville undersöka ett 
historiskt förlopp. Under detta förlopp ville vi studera hur en idrottsförening och ett 
företag skiljer sig åt samt hur hanteringen av en ekonomisk kris skiljer sig mellan en 
idrottsförening och ett företag. 
 
 

2.3 Datainsamlingsmetod 
För att sätta oss in i ämnet började vi med att göra en litteraturstudie på biblioteket. Vi 
sökte information på universitetets sökmotorer Lucia och Libris. Databaserna EBSCO 
och BIBDIA har också nyttjats. De sökord vi använde oss av var krishantering, 
ekonomiska kriser, intressent samt crisis management. Vi tog även del av NSD:s 
tidningsarkiv där vi fann tidningsartiklar som berörde de utvalda studieobjekten. 
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Genom att vi valde att göra personliga intervjuer var vår ambition att intervjua en 
ideell förening samt ett företag inom Luleå med omnejd. Dessa skulle båda också ha 
haft ekonomiska bekymmer, eller med lite starkare ord genomgått ekonomiska kriser. 
En idrottsförening som varit mycket omskriven för sin ekonomiska situation är hela 
länets ”stolthet” Luleå Hockey. Från att varit landets näst rikaste ishockeyklubb var 
klubben på ruinens brant efter guldåret 95/96.  Därför valde vi Luleå Hockey som 
fallstudieobjekt. En inledande kontakt togs med nuvarande klubbdirektören Anders 
Sundqvist eftersom han är ytterst ansvarig för verksamheten. Han ställde sig positiv 
till att intervjuas på sitt kontor. Under intervjun, som varade ungefär 45 minuter, 
visade det sig att han inte var delaktig under Luleå Hockeys akuta kris. Därför 
kontaktade vi även den förre klubbdirektören Jörgen Eriksson. Då Jörgen hade svårt 
att ”komma loss” anordnades en telefonintervju som varade cirka 45 minuter. 
Eftersom Luleå Hockey är en ideell förening valde vi att fokusera oss på denna typ av 
förening i teoriavsnittet. 
 
Valet av företag kändes lite knivigare, vi ville helst undersöka en verksamhet i 
ungefär samma storlek som Luleå Hockey. Vi försökte välja två organisationer med 
relativt lika redovisade omsättningar för att i mesta möjliga mån kunna utföra en 
komparativ studie av verksamheter uppbyggda på olika sätt. Denna metod att välja 
företag baserade vi på att idrottsföreningar ofta har en väldigt stor del ideellt 
arbetande. Hade fokuseringen istället varit på antalet anställda var vi övertygade om 
att detta skulle ge en missvisande bild av idrottsföreningens storlek.  
 
Luleå Hockey uppskattas ha en omsättning på motsvarande 35 miljoner kronor 
(www.luleahockey.se). Denna omsättning utgick vi sedan från vid urvalet av tilltänkta 
företag. För att hitta ett företag tog vi avstamp i en bransch som haft en rejäl nedgång 
de senaste åren nämligen IT-branschen.  
 
Då Martinsson IS är ett av många företag som besvärats av denna nedgång ansåg vi 
att deras verksamhet lämpade sig mycket väl, då deras omsättning i Luleå ligger på 
cirka 40 miljoner (www.foretagsfakta.se). Då verksamheten i Luleå är en del i en 
större koncern tog vi kontakt med Hans Lindkvist-Bodlund som är platschef och 
ansvarig för Luleå kontoret. Han visade sig vara villig att ställa upp för intervju. 
Denna intervju hölls på Lindkvist-Bodlunds kontor och varade nästan en timme.  
 
 

2.4 Metoddiskussion 
Under detta avsnitt har vi för avsikt att diskutera validiteten och reliabiliteten i 
rapporten. 
 

2.4.1 Validitet (giltighet) 
Validitet är ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses ska mätas. Mäter vi 
exempelvis effektivitet, ska utredningen ge besked om detta (Ericsson & Wiederheim 
1991). När det gäller validiteten i vår undersökning anser vi att information som 
behandlades under intervjuerna var den som vi var ute efter. De frågor som vi hade 
ställt upp fångade in det som var intressant för analysen. Under intervjuerna 
förklarades frågorna för att respondenten klart skulle förstå vad avsikten med frågan 
var. Då frågorna förklarades fanns det en risk att våra personliga erfarenheter 
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påverkade. Förklaringarna gjordes dock så neutrala som möjligt för att risken för 
påverkan från oss skulle bli så liten som möjligt.  
 

2.4.2 Reliabilitet (tillförlitlighet) 
Reliabilitet är ett mätinstruments förmåga att ge tillförlitliga och stabila utslag. Om 
någon undersöker ett problem och får ett visst svar ska en annan oberoende person 
som undersöker samma problem få liknande svar. Då är tillförlitligheten stor och 
reliabiliteten ökar (Ericsson & Wiederheim 1991).  
 
För att få så god reliabilitet som möjligt har intervjuerna i vår undersökning utgått 
från en i förväg gjord frågemall. Frågemallen gjordes för att strukturen i 
undersökningen skulle vara konsekvent i samtliga fall, en sorts standardisering. 
Intervjuguiden utformades utifrån den teoretiska referensramen. Intervjuerna låg 
sedan till grund för sammanställning av empirikapitlet. För att stärka empirin 
ytterligare samlades artiklar om respektive verksamhet in.  De följdfrågor som 
efterhand uppkom under intervjuerna med Luleå Hockey och Martinssons var relativt 
likartade.  
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3 Teori 
Detta kapitel kommer att behandla de för rapporten nödvändiga teoriavsnitt där den 
teoretiska referensramen har skrivits utifrån problemdiskussionen. Teoriavsnittet 
föregås av definitioner för att klargöra för läsaren olika begrepp och termer. 
 
 

3.1 Definitioner och begrepp 
En organisation kan beskrivas som ”ett antal individer som utför olika arbetsuppgifter 
på ett samordnat sätt i syfte att nå mål” (Bruzelius och Skärvad 1989, s.17). Begreppet 
kris kan definieras som ”en händelse som utgör ett hot mot människor, materiella och 
immateriella värden och där åtgärder utöver de normala krävs för att bemästra 
situationen” (Skoglund & Olsson, 1995, s.14). Det är dessa definitioner vi kommer att 
använda oss av i detta arbete. 
 
Det finns tre huvudtyper av organisationer: Den politiskt styrda organisationen, 
företaget och föreningen (Lind-Nilsson 1998). Vi har valt att fokusera oss på företag 
och förening, varvid vi inte beskriver den politiska organisationen närmare. I många 
fall skiljer sig karaktäristiken hos företag och förening åt markant. I de situationer där 
vi måste åtskilja dessa kommer vi klargöra detta genom att använda orden företag 
alternativt förening. I vårt fall avser vi idrottsföreningar. Då Luleå Hockey tillhör 
kategorin ideella föreningar kommer vi att behandla teorier om dessa. I de fall 
idrottsföreningar skiljer sig från teoribildningar om ideella föreningar har vi valt att 
behandla dessa separat. I annat fall där verksamhetstypen inte har betydelse kommer 
samlingsnamnet organisation att användas. 
 
 

3.2 Ideella föreningar 
Ideella föreningar har mycket varierande karaktär. Det finns tre olika grupper av 
ideella föreningar. Den första är rent ideella föreningar, som har till ändamål att 
främja medlemmars ideella intressen genom att bedriva en icke-ekonomisk 
verksamhet. Ett exempel på detta kan vara politiska partier eller religiösa samfund. 
Till den andra gruppen hör föreningar som har ett ideellt syfte och främjar detta syfte 
genom ekonomisk verksamhet. Exempel på detta kan vara vissa idrottsklubbar och 
välgörenhetsföreningar. En tredje grupp är föreningar som har till ändamål att främja 
medlemmars ekonomiska intressen genom icke-ekonomisk verksamhet. Exempel på 
detta är fackföreningar, hyresgästföreningar med mera. Rättsligt behandlas de tre 
olika grupperna som ideella föreningar och de följer i stort samma regler (Smiciklas, 
1999).  
 
Enligt rättspraxis betraktas en ideell förening som juridisk person när beslut om 
bildande finns, stadgar antagits och styrelse och revisorer valts. Det är medlemmarnas 
ansvar att utse styrelse och anta stadgar. I föreningens stadgar bestäms vem som ska 
företräda föreningen utåt. Finns det inget angivet i stadgarna är det styrelsen som 
företräder föreningen. Stadgarna måste ha ett visst innehåll för att en förening ska 
bildas. De bör vara skriftligt utformade och innehålla en bestämmelse om att de gäller 
för en förening. De ska innehålla en för de personer som bildar föreningen gemensam 
målsättning. De ska också innehålla föreningens namn och ändamål samt 
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bestämmelser om hur beslut ska fattas i föreningen. När föreningen är bildad är den 
en juridisk person. Det är föreningen som med sin egendom svarar för skulderna. 
Medlemmarna svarar alltså inte för skulderna (ibid.). 
 
Syftet med en ideell förening är att samla ett antal människor, som har ett gemensamt 
intresse, i en organiserad form. Av ordet ideell är det lätt att tro att verksamheten 
måste bedrivas ideellt i ordets betydelse av idealistisk, det vill säga med ett 
högtstående syfte. I de flesta fall dock, bygger en ideell förening på ideellt arbete från 
ett antal medlemmar. Ofta är det en förutsättning för att föreningen ska kunna bedriva 
sin verksamhet då det är kostsamt att betala ut löner. Givetvis kan föreningen också 
bedriva kommersiell näringsverksamhet, ha avlönad personal, men detta kräver att 
föreningen har de rätta resurserna (Lindblad & Lundén, 1998). 
 
Ideella föreningar i form av idrottsklubbar agerar mer och mer som företag där 
fokuseringen på ekonomin har blivit allt starkare och får allt större betydelse för 
klubbarnas fortbestånd på elitnivå. Beräkningar visar att svensk idrott står för cirka 
två procent av Sveriges BNP, eller motsvarande 20 miljarder kronor 
(www.riksdagen.se). Det förekommer även att elitidrottsföreningar bedriver delar av 
sin verksamhet i aktiebolagsform. Detta är ytterligare ett led i att ”företagisera” 
föreningarna (Lindblad & Lundén, 1998). 
 
 

3.3 Företag 
I företagets omgivning finns kunder. En kund är en aktör med mycket mer specifika 
krav än en medborgare. Som kund till ett företag räknar man med att tillfredsställa ett 
eller ett fåtal intressen. Olika potentiella kunder hos ett företag kan i och för sig ha 
olika intressen och krav, men till skillnad från andra organisationer behöver inte 
företaget motsvara alla dessa. Det kan välja att tillfredsställa bara vissa kunder, att 
specialisera sig mot vissa grupper och intressen. Medan en medborgare är en aktör 
med breda intressen är således en kund en aktör med avgränsade intressen, nämligen 
dem som företaget vill och kan tillgodose (Brunsson, 1985).  
 
Den första lagstiftningen av aktiebolag, som i Sverige är från 1848, syftade till att 
reglera de ekonomiska förhållandena mellan aktiebolaget och dess intressenter. 
Aktiebolagslagen anger ägarna på bolagsstämman som de i sista hand beslutande, 
styrelsen som ansvarig för bolagets organisation och förvaltning samt VD som 
ansvarig för den löpande förvaltningen. I princip, och under vissa betingelser, är 
aktieägarnas ansvar begränsat till deras aktieinsatser (Hägg, 1987).    
 
Effektivitet är en form av handlingsmässig duglighet. Detta är i sig inte ägnat att 
väcka förvåning då grundidén i ett företag är att kombinera strävan efter minsta 
möjliga resursutnyttjande med strävan efter bästa möjliga avkastning. Efter hand 
formas då den effektivitetsdominerande kulturen. Det moderna företaget utgör 
sålunda en speciell typ av organisationskultur, till vars kännetecken hör en inbyggd 
strävan till självkorrigering i form av effektivitetshöjande åtgärder. Företag är 
fortsättningsvis institutioner i samhället där fokuseringen på effektivitet lämpar sig, 
där uppoffringar görs i syfte att åstadkomma högsta möjliga avkastning (Weber, 
1978). 
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Företaget som idé, är ett barn av den ”osynliga handen”. Det förväntas agera fritt och 
autonomt i en omgivning av andra mer eller mindre fria aktörer. Då någon total frihet 
inte kan sägas ha existerat någonsin, är den nästan obegränsade handlingsfriheten en 
företagets grundprincip. Detta innebär att företaget får göra mer eller mindre vad som 
helst, i sina försök att tillfredsställa sina egna intressen. Denna grad av autonomi kan 
lätt leda till att företaget i sin strävan att tillfredsställa sitt egenintresse, kolliderar med 
andra aktörers intressen (ibid).  
 
 

3.4 Skillnader 
För att tydligare klargöra skillnader mellan företag och idrottsföreningar har vi valt att 
redovisa en tabell. Denna tabell beskriver var det finns skillnader samt var likheterna 
sitter. Då många förklaringar av företag känns allmänt vedertagna förklarar vi inte 
dessa lika ingående som hos föreningar.   
 
Tab. 1. Skillnader mellan idrottsföreningar (ideella föreningar) och företag. Utarbetad 
med stöd av Pihlgren (1985), Brunsson (1985) samt Lindblad & Lundén (1998). 
 
      

Idrottsförening( Ideell förening) Företag 
   
Mål    Sportsliga framgångar, stabil ekonomi  Ett huvudmål  
 
Framgångskriterier  Sportsligt och ekonomiskt   Lönsamhet, expansion 
 
Legitimitet   Socialt ansvar, värderingar   Försäljning, värderingar 

 
Huvudintressent  Medlemmen    Ägaren 

 
Objekt för verksamheten Medlemmen, publik och sponsorer  Kunden 

 
Handlingsfrihet  Liten     Stor 

 
Styrning   Oklart, flera aktörer    Oftast klart 

 
Konkurrenssituation  Stor     Stor 

 
Beskattning   Gynnande, ex artistskatt   Normal 

 
Finansiering   Sponsorer, publikintäkter, försäljning  Försäljning 

 
Anställda   Mestadels ideellt arbetande   Anställningskontrakt 

 
 
Trots att den idrottsliga föreningen har som mål att dess ekonomi ska vara god, är inte 
grundidén att drivas med ett vinstsyfte för medlemmarna, till skillnad mot andra typer 
av föreningar eller företag. Det är i en förening upp till styrelsen att sätta upp vissa 
mål för verksamheten. Styrelsens uppgift är sedan att sprida målsättningen till de 
övriga medlemmarna i föreningen för att försöka ena samtliga inblandade att arbeta 
mot ett gemensamt mål. Att sprida detta i en stor förening med många medlemmar 
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och många viljor kan i praktiken vara svårt. I en ideell förening beskrivs föreningens 
ändamål, regler, syfte samt dess övergripande mål i föreningens stadgar. Inom ett 
företag presenteras dessa istället i företagets verksamhetsidé (Lindblad & Lundén, 
1998). 
 
I företag mäts framgång i form av lönsamhet och expansion (Pihlgren, 1985). Till 
skillnad från företag mäter idrottsföreningar ofta framgångar med hur bra den 
sportsliga delen går. Ekonomi och sportsliga framgångar är dock sammankopplade 
(Lindblad & Lundén, 1998). 
 
För idrottsföreningar är det viktigt att ett socialt ansvar tas samt att föreningen står för 
sunda värderingar. Detta skapar legitimitet (Lindberg, 1999). För nutida företag räcker 
det inte alltid att sälja produkter och generera vinst. För att bevara sin legitimitet 
måste de på olika sätt visa att de skapar och stödjer värden som uppfattas som 
anständiga, rättvisa, rationella, effektiva och moderna. Kort sagt att företaget är en del 
av det moderna projektet om framsteg och rättvisa. Exempel på denna typ av 
legitimitet är omgivningens krav på en allt renare miljö samtidigt som krav på högre 
produktion ställs. Dessa krav skapar en motstridighet vilket gör att konflikter kan 
skapas inom företagets struktur. Dessa konflikter kan byggas in i företagets struktur i 
form av fackligt medbestämmande (Brunsson, 1985). 
 
Vad det gäller intressenter är medlemmarna föreningens huvudintressent (Lindblad & 
Lundén, 1998).  Företagets huvudintressent är ägaren (Pihlgren, 1985). En 
organisation är verksam i ett samhälle med en mängd olika intressenter som var för 
sig och tillsammans, mer eller mindre, är med och avgör handlingsutrymmet. Dåligt 
skötta relationer med någon eller några av intressenterna kan medföra att 
organisationen får svårt att genomföra tänkta åtgärder inom den tid som från början 
angivits. Samtidigt skapar bra relationer effektivitet och ett ökat affärsmässigt 
handlingsutrymme (Skoglund & Olsson,1995).   
 
Den enskilde medlemmen, som är en förutsättning för varje förenings uppkomst och 
fortbestånd, får idag förutsättas själv ha valt att bli medlem. Av ett medlemskap i en 
förening följer också i de flesta fall möjligheten att ha inflytande och att utöva det vi 
brukar kalla de demokratiska rättigheterna. Detta försvårar naturligtvis 
handlingsfriheten då fler viljor måste tillgodoses. Det finns anledning att göra ett 
viktigt konstaterande, nämligen att demokratin i föreningstappning är en trögflytande 
massa. Detta beroende på det faktum att medlemmarna har en stor del i 
beslutsfattandet (Lindberg, 1999).    
 
Ideella föreningar är annorlunda och mer svårstyrda än kommersiella företag och 
offentliga organisationer. De förväntas vara såväl effektiva i sitt arbete som trogna 
sina ideal. Den balansgången är inte enkel, i synnerhet som förutsättningarna för att 
kunna mäta framgångar alls inte är självklara inom den ideella sektorn Den växande 
förekomsten av ekonomisk sponsorverksamhet, eller ”samarbete” från i första hand 
näringslivet, komplicerar ledningsfunktionerna ytterligare (Lindberg, 1999).  . 
 
Det är viktigt att komma ihåg att strukturerna ser olika ut i företag, förvaltning och 
förening. Organisatoriska förhållanden påverkar i varierande grad chefers möjlighet 
att agera i situationer av kris, kaos och förändring (Lind-Nilsson 1998). Vidare 
beskrivs lednings- och styrformerna ha stor betydelse för effektiviteten (Arvidsson & 
Lind, 1991). Ofta är det svårare att styra en ideell organisation jämfört med 
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traditionella företag. Detta beror på att resurserna ofta är små och styrelsen i 
föreningen oftast inte är ”proffs” utan har styrelsearbetet vid sidan om sitt vanliga 
arbete (Lindberg, 1999). Målens komplexitet, styrformerna samt kopplingen mellan 
politik och administration skiljer sig så mycket att ledningsfrågorna får delvis olika 
innebörder i dessa två verksamhetstyper (Alvesson & Berg, 1988). 
 
Konkurrenssituationen för idrottsföreningar har hårdnat genom Bosman-domen vilket 
medfört att spelarna blivit mer lättrörliga med hela EU som arbetsområde. Detta har 
drivit upp spelarlönerna och medfört att föreningarnas ekonomi försämrats. Dagens 
elitföreningar konkurrerar inte bara om pengar från TV-rättigheter utan även i hög 
grad om sponsorer  (www.idrottsjuristen.com). Många faktorer i dagens affärsvärld 
leder till en allt högre grad av konkurrens bland dagens företag (Jirby, 1990). Några 
exempel på detta är EU:s utvidgning mot öst och växlande konsumtionsmönster. 
Konkurrenssituationen för företag likväl som för idrottsföreningar ökar alltså 
(www.idrottsjuristen.com & Jirby, 1990).  
 
Då skattelagstiftningen lägger hinder i vägen för direkta ekonomiska bidrag från 
näringslivet (det blir då inte en från skattesynpunkt avdragsgill kostnad) medför detta 
att sponsorn givetvis kräver en motprestation. Denna motprestation ligger oftast inom 
ramen för föreningens syfte, men sannolikt kräver mottagande av sponsorbidraget en 
större eller mindre anpassning av verksamheten (Lindberg, 1999). En idrottsförening 
har i princip samma skatteregler som ett aktiebolag. Ibland förekommer det 
situationer där föreningarna väljer en anställningsform via korttidskontrakt. Denna 
form av kontrakt möjliggör att föreningarna kan betala en lägre skatt och benämns 
ofta i idrottssammanhang som artistskatt (Lindblad & Lundén, 1998).   
 
Väl utarbetade stadgar måste finnas inom föreningen för att skattemyndigheten skall 
anse att föreningen är begränsat skattskyldig. En ideell förening är skyldig att betala 
reklamskatt på sålda reklam- och annonstjänster. Ersättningar i samband med 
idrottsverksamhet beskattas allmänt som inkomst av tjänst, dvs. som en vanlig lön. 
(Lindblad & Lundèn,1998). 
 
Det finns två sätt att finansiera verksamheten i förening och företag.. Dessa är 
antingen via egna intäkter (självfinansiering) eller genom lån (extern finansiering). 
Tyvärr har det under de senaste tio åren lånats alltför mycket pengar vilket medfört att 
många föreningar har ekonomiska problem. Självfinansiering inom idrottsföreningar 
kan ske genom medlemsavgifter, lotteriförsäljning, reklam och sponsring, kommunala 
bidrag samt entréintäkter (Lindblad & Lundén, 1998). Till företaget kommer pengar 
huvudsakligen genom försäljning av varor eller tjänster. När ett företag vill låna 
pengar på kapitalmarknaden bör det framhålla hur bra verksamheten går och kommer 
att gå. Det finns därför redovisningsregler till skydd för borgenärerna, som ska hindra 
företaget från att överskatta sin ekonomiska ställning (Arvidsson&Lind,1991). 
  
Många idrottsföreningar har anställd personal som föreningen får bidrag för. Ibland är 
det svårt att få medlemmarna att arbeta ideellt när det finns anställda. Därför är det 
viktigt att styrelsen uppmuntrar medlemmarna till ideellt arbete. Ideella föreningar har 
oftast en eller flera eldsjälar som lägger ner ett stort arbete inom föreningslivet. 
Eldsjälarna bör uppmuntras, men inom föreningen bör de se till att arbetsuppgifterna 
fördelas, för att undvika att dessa personer blir utbrända (Lindblad & Lundèn,1998). 
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Då människorna i föreningen i många fall arbetar ideellt är det inte möjligt att på 
samma sätt ställa krav på dessa som om de varit anställda. I föreningsliv arbetar ofta 
styrelsen helt ideellt till skillnad från företag vars styrelse ofta erhåller arvode. Av 
anställda kan föreningen kräva att de ska utföra de uppgifter som de är anställda för 
att göra. Det är inte möjligt att på samma sätt kräva de som är ideellt engagerade då de 
inte erhåller någon betalning utan gör detta frivilligt (Lindberg, 1999). 
 
 

3.5  Intressentmodellen: 
När vi studerar en organisation är det viktigt att inte titta på organisationen som en 
isolerad verksamhet, utan alla organisationer verkar i och påverkas av omvärlden. 
Därför är det mycket viktigt att veta vad som händer i denna omvärld och anpassa sig 
efter denna. Ett enkelt sätta att beakta och analysera organisationens omvärld är att 
använda intressentmodellen. I vårt fall är intressentmodellen av stor betydelse för att 
bättre kunna åskådliggöra varför organisationer agerar som de gör i krissituationer. 
 
  Figur 1. Intressentmodellen ur en idrottsförenings synsätt. 
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En idrottsförening består av medlemmar som alla har ett intresse i föreningen. Detta är 
den största intressenten i en ideell förening och något som föreningen måste värna 
om. Om medlemsantalet minskar, minskar även föreningen intäkter och detta är inte 
bra. De flesta föreningar strävar därför att ha så många medlemmar som möjligt. 
Många medlemmar ger ofta ökade intäkter i form av medlemsavgifter. Ett högt 
medlemsantal väger dessutom tungt vid bidragsansökningar hos stat och kommun. 
Likaså vid försäljning av sponsring (Lindblad & Lundén, 1998). 
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Styrelsens roll är också mycket viktig för föreningen. Det är styrelsen som sätter upp 
målen för verksamheten och de har även till uppgift att förankra dessa mål till 
samtliga inblandade, så att alla arbetar efter samma mål (ibid.). 
 
En idrottsförening får in mycket pengar från sponsorer. I gengäld får sponsorerna, det 
vill säga oftast företagen, sätta upp reklam för sina företag, i arenan, sporthallen eller 
dylikt. Denna relation är mycket viktig att behålla för föreningen eftersom det finns 
stora pengar att hämta (ibid.). 
 
En annan stor intressent för idrottsföreningar är media som får allt större inflytande i 
vårt samhälle. Medias exponering av föreningsverksamheten är av stor betydelse då 
föreningen kan dra fördelar och skapa ett stort publikt intresse för dess verksamhet 
(Zerman, 1995).   
 
I en förening arbetar många ideellt, det vill säga utan lön. Utan dessa personer skulle 
föreningen ha mycket svårt att klara sig då deras arbete utgör en hörnsten i 
föreningslivet. Det stora utbudet av aktiviteter i idrottsföreningarnas regi är möjligt 
tack vare alla de ideellt arbetande ledarna. Till betydande del är de ideellt arbetande 
ledarna föräldrar till unga idrottsutövare och de förmår hålla ut så länge de egna 
barnen tränar och tävlar. Omsättningen på idrottsledare är över huvud taget stor. De 
som drabbas av detta är i första hand klubbarna med stor bredd- och 
ungdomsverksamhet. För samhället är det därför angeläget att stödja dem som är 
verksamma inom idrotten. Naturligtvis har idrottsrörelsen själv här en mycket stor 
uppgift i att bättre tillvarata den ledarresurs som nu ofta går förlorad 
(www.riksdagen.se). 
 
Stat och kommun är också en stor intressent i en idrottsförening då föreningen fyller 
en stor social funktion bland många barn och ungdomar (Lindblad & Lunden, 1998). 
Detta blir speciellt tydligt i krissituationer där kommuner ofta stöttar denna typ av 
verksamhet. Senaste exemplet på detta torde vara kommunen i Helsingborg som gick 
in och räddade fotbollsklubben Helsingborgs IF (Aftonbladet 2003-05-05).  
 
Fackföreningens uppgift är att ta tillvara medlemmarnas fackliga, ekonomiska och 
sociala intressen i deras roll som arbetstagare och idrottsutövare samt företräda dem i 
deras förhållande till arbetsgivarna/föreningarna och deras organisationer 
(www.sico.se). De långivare föreningen har, vill ha ränta och amorteringar på det 
kapital de bidrar med. Betalas lånen i tid är det större chans för föreningen att få nya 
lån i framtiden. Leverantörer bidrar med varor och tjänster till föreningen (Bakka, 
Fivelsdal & Lindkvist, 1999). 
 
De av föreningen anställda vill ha skälig lön för det arbete de utför. De vill vidare ha 
en god arbetsmiljö med möjlighet till fortsatt utveckling. Föreningen som 
representerar de anställda måste värna om de anställda för att inte tappa kompetens 
och därmed tappa konkurrenskraft (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 1999). Förutom 
alla dessa intressenter finns även andra som kan ha stort intresse i hur det går för en 
idrottsförening. Dessa kan exempelvis vara samarbetsklubbar eller spelaragenter 
(www.idrottjuristen.com). Dessa har vi valt att placera in i ”övriga intressenter”.  
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Figur 2. Intressentmodellen ur ett företags synsätt1. 
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Ägarna har satsat kapital i företaget. Detta kapital kan de förlora och därför är de 
intresserade av att företaget ska överleva. Företagens mål är därför att generera vinst 
och ge utdelning. Ägarna vill helt enkelt att kapitalet och de materiella resurserna ska 
förvaltas på bästa sätt. Det är styrelsens yttersta uppgift att se till att dessa mål 
uppfylls. De anställda som arbetar på företaget vill ha skälig lön för det arbete de 
utför. De vill ha en god arbetsmiljö med möjlighet till fortsatt utveckling med mera. 
Företagen som representerar de anställda måste vara måna om de anställda för att inte 
tappa kompetens och därmed tappa konkurrenskraft.  
 
Kunderna är en av företagens viktigaste intressentgrupp. Utan kunder kan företaget 
inte överleva. Kunderna bidrar med kapital genom att köpa företagets varor eller 
tjänster. Är kvaliteten och priset det rätta är det stor chans att kunderna återkommer 
och företaget kan förhoppningsvis fortleva. En annan intressent kan vara media och 
miljörörelser som får allt större inflytande i vårt samhälle. Genom att stå på god fot 
med olika opinionsbildande grupper kan företaget få värdefull publicitet och 
därigenom vinna kunder. Leverantörer bidrar med varor och tjänster till företaget. Ett 
bra förhållande med leverantörer är nödvändigt för att företaget ska kunna konkurrera. 
 
De långivare företaget har, vill ha ränta och amorteringar på det kapital de bidrar 
med. Betalas lånen i tid är det större chans för företaget att få nya lån i framtiden. 
Staten och kommunen brukar bidra med olika typer av samhällsservice till företaget. 
Det kan röra sig om bostäder, utbildning, arbetsförmedling, infrastruktur, 
kommunikationsmedel med mera. De kan också ge bidrag till verksamheten så att 
verksamheten kommer igång eller så att de fortsätter att utvecklas. I utbyte får stat och 
kommun in skatt.  
 
Fackföreningar och andra intresseorganisationer är de föreningar som företaget är 
medlem i. Det kan vara olika branschorganisationer, till exempel 
arbetsgivarföreningen. De sköter bland annat förhandlingar i företagets intresse. I 
gengäld betalar företaget medlemsavgift för tjänsterna de fått.  

 14
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3.5.1 Dynamik i intressentmodellen2 
Organisationen är ett öppet system som konkurrerar och samarbetar med sin omvärld 
för att överleva. För att producera måste organisationen äga resurser, exempelvis 
finansiella, kompetensmässiga resurser samt ha en effektiv resursomvandling internt. 
Detta får organisationen ofta genom sitt nätverk och detta skänker därmed trygghet till 
den egna organisationen men även dess intressenter.  
 
En grundläggande tanke i intressentmodellen är att en organisation tillgodoser 
intressen inte endast för ägarna, utan även för övriga intressenter. Vissa kritiker till 
intressentteorin förnekar att verksamheten tjänar några andra intressen än ägarnas, 
men de flesta av dem tycks ändå acceptera att en organisations verksamhet kommer 
fler än ägarna tillgodo.  
 
Ledningens roll enligt intressentmodellen beskrivs som att uttolka situationens krav 
och balansera intressenternas ofta motstridiga anspråk för att göra det möjligt för 
organisationen att bevara och öka sina resurser och därmed överleva. Ledningen 
måste alltså se till helheten och stå över de fragmentariska ofta kortsiktiga 
särintressena för att värna om organisationens långsiktiga konkurrenskraft och 
utvecklingsförmåga.  
 
När vi ser en organisation med hjälp av intressentmodellen kan vi betrakta 
organisationen som koalitioner av olika aktörer. En organisation har en 
rolluppsättning med specifika roller i förhållande till de olika aktörerna. Dessa roller 
bygger på förväntningar från aktörerna vilket medför att ledningens uppgift blir att 
hantera dessa roller och med olika strategier vidareutveckla dem i förhållande till en 
övergripande vision. Vidare kan dessa roller leda till att ledningen kan komma i svåra 
dilemman på grund av konflikter i detta rollsystem.  
 
En intressent bidrar med vissa resurser till organisationen och får andra resurser i 
gengäld (arbete-lön, pengar-produkter, ägarkapital-avkastning, samhällsservice-
skatter och så vidare) Det finns dock intressenter som inte har något resursutbyte med 
organisationen men de är dock nog så viktiga. Ofta kan de påverka organisationens 
resursutbyte med andra aktörer. Detta kan ske genom att försöka ändra spelreglerna 
och påverka andra intressenter att förändra sina förväntningar och därmed ändras 
resursutbytet. Exempel på sådana intressenter kan vara politiker, riksbank, 
konkurrenter, forskare, massmedia och andra opinionsbildare.  
 
Intressenternas möjlighet att få gehör för sina förväntningar och därigenom påverka 
organisationens utveckling, är i första hand beroende av deras makt. Denna grundas 
på om intressenten har någon för organisationens livsnödvändig resurs eller kan 
kontrollera tillgång eller användning av denna. Om resursen är substituerbar eller om 
intressenten är det, det vill säga om resursen kan erhållas från någon annan minskar 
intressenternas möjligheter att med framgång driva sina krav.  
 
Intressenten ställer ofta sina krav i förhållande till hur mycket som står på spel för 
honom eller henne. När en organisation hamnar i en ekonomisk kris syns detta tydligt 
i och med att de grupper, till exempel ledning och anställda, vilka skulle drabbas 
hårdast vid en nedläggning arbetar intensivast för att finna lösningar.  
                                                 
2  Dynamik i intressentmodellen är utarbetad med stöd av Ljung (1992) samt Lundahl & Skärvad 
(1982) 
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Organisationen har en stor uppsättning roller (a role set), det vill säga en roll gentemot 
respektive intressent. I vissa fall finns stor överensstämmelse mellan rollerna. I många 
fall är dock skillnaderna stora. Exempel på detta kan vara följande. Industriministern 
har förväntningar på företaget både som sysselsättningsskapare och som drivkraft i 
landets ekonomiska utveckling. Aktieägarna å sin sida förväntar sig utdelningstillväxt, 
värdestegring på sina aktier och så vidare. De lokala fackklubbarna ställer krav på bra 
arbetsmiljö och god löneutveckling. De kommunala myndigheterna har förväntningar 
på skatteintäkter, sysselsättningsökning och en god yttre miljö. Åtskilliga av dessa 
krav och förväntningar är motstridiga eller i direkt konflikt med varandra. 
 
Om kraven och förväntningarna är oförenliga måste organisationens ledning avgöra 
vilka av de övriga intressenterna som måste tillfredställas och vilka som bör 
ignoreras. Det kan beaktas som en av ledningens svåraste uppgifter att hantera dessa 
frågor. Förekomsten av oförenliga krav ökar risken att organisationen inte kan 
upprätthålla den resurs bas som krävs. Tillfredställs någon grupp kan detta innebära 
att någon annan missgynnas och därigenom beslutar sig för att dra sig ur koalitionen. 
Missnöjda intressenter kan dock stanna kvar i koalitionen om de förväntar sig bättre 
resultat i framtiden eller om de saknar alternativa möjligheter att tillgodose sina 
behov. Ett tredje alternativ är att de anpassar sig och ändrar sina förväntningar. 
 
Organisationens ledning söker säkra organisationens överlevnad inte bara genom att 
öka effektiviteten utan även genom att "skapa" eller omskapa sin omvärld. Det vill 
säga man söker få nya koalitionsmedlemmar eller med olika strategier påverka 
existerande medlemmar eller andra intressenter. Organisationens ledning är således en 
aktör som vill skapa handlingsutrymme för sig och organisationen. 
Handlingsutrymmet avgörs både av tillgängliga resurser och av restriktioner i hur 
resurserna kan användas. Genom lagar och mer informella spelregler skapas alltså 
dessa restriktioner för organisationens agerande.  
 
Förväntningar på viktiga aspekter av organisationens verksamhet får med tiden viss 
spridning och förankring bland koalitionens medlemmar. Ett sätt att uttrycka detta är 
att säga att de har en livscykel. Någon av koalitionsmedlemmarna har kanske 
påverkats av förändringarna i organisationens miljö och vill ändra organisationens 
inriktning, till exempel mot en ny marknad. Denne arbetar därför för att påverka de 
andra intressenterna. Sakta luckras de rådande dominerande förväntningarna upp och 
den nya strategiska förväntningen konkretiseras till en strategisk ide och så 
småningom växer det till en förankring i koalitionen.  
 
Ett annat scenario är om organisationen skulle hamna i kris och få allvarliga 
överlevnadsproblem. Själva krisen utgörs av en stor osäkerhet i hela 
koalitionssystemet. Vissa parter drar sig då ur och söker därmed rädda de resurser de 
investerat i koalitionen. Andra som tidigare varit med i koalitionen eller varit 
”sleeping partners” kommer in respektive vaknar till liv. Några intressenter klarar inte 
av den höga osäkerhetsnivån och blir handlingsförlamade. En tydlig indikation på att 
det är kris i systemet är att tvärrelationerna ökar kraftigt, det vill säga att kontakter 
mellan olika koalitionsmedlemmar tas direkt utan att gå den vanliga vägen via 
organisationens ledning. I akuta lägen kan ledningscentrum förflyttas exempelvis till 
ägaren eller i extrema fall till en konkursförvaltare.  
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3.6 Kris 
Kris kännetecknas av att de vanliga handlingsmönstren inte räcker till för att lösa 
situationen. Det måste till andra åtgärder än de vanliga och vardagliga. Ytterligare en 
faktor är överraskningsmomentet. Krissituationen inträffar därför att den föregås av 
en händelse som organisationen visserligen kan identifiera innan den inträffar men 
den går inte att förutse när den inträffar. Den kommer alltid överraskande. En tredje 
sak är tidsfaktorn. Under krisen upplever de inblandade sig ständigt arbeta mot tiden. 
Tiden blir en faktor som lätt kan förvärra krisen. Den fjärde faktorn som kännetecknar 
krisen är oförmåga att agera. Också denna handlingsförlamning leder till en stegring 
av krisförloppet - kanske med kaos som resultat. En femte faktor är ovisshet 
beträffande krisens förlopp och slut. När exempelvis en olycka händer vet ingen från 
början vad som kan hända ytterligare. Slutet på händelsen är okänd. Det försvårar så 
klart beslutsprocessen (Skoglund & Olsson, 1995). 
 
Det är organisationens beteende som avgör hur den ska klara att hantera en 
krissituation. Detta beteende kommer från organisationens kultur och på det sätt vilket 
medarbetare motiveras. En viktig faktor för att dels förebygga kriser, dels hantera 
kriser och skapa något konstruktivt ur dem, är att människor i en organisation vågar 
vara ärliga mot varandra. Att erkänna problem är en av de viktigaste faktorerna i 
krissammanhang; för att kunna lösa problem måste de inblandade först erkänna att de 
finns (Skoglund et al., 1995). När det kommer till att bygga upp en krisberedskap, 
gäller det också att kunna acceptera möjligheten att kriser kan uppstå i den egna 
organisationen (Lerbinger, 1997). Det är ofta lättare att skylla på andra när något går 
fel än att erkänna egen oförmåga och söka analysera hur man själv kan förändra och 
utveckla sig för att lösa uppkomna problem och förbättra resultat (Olsson, 2001)   
 
För att skapa en god beredskap är det viktigt att det finns förutsättningar att kunna 
identifiera potentiella kriser. Varningstecken på en framtida kris i företag kan vara allt 
ifrån minskade marknadsandelar, försämrad produktivitet, trender och 
konkurrensförhållanden (Kash & Darling, 1998). När det kommer till varningstecken i 
föreningar kan det handla om minskade intäkter, detta kan bottna i minskat 
publikunderlag eller en nedgång i sponsorpengar (Lindblad & Lundèn, 1998). 
 
Denna beredskap förutsätter en öppen och ärlig anda inom organisationen som 
innebär att problem tillåts komma upp på bordet. Det gäller därför att etablera en 
kultur där ledningen kan ta del i all information och därmed fatta sina beslut på rätta 
grunder. En öppen och ärlig kultur innebär att ledningen måste uppmuntra till att folk 
i organisationen säger sin mening. Det innebär samtidigt att ledningen måste vara 
beredd att ta kritik. Den dag underordnade inser att det är lönlöst att föra upp kritiska 
synpunkter – eller att det till och med bestraffas, så skär ledningen av en 
informationskanal (Skoglund et al., 1995). 
 
Kommunikationen är en livsnerv i organisationen. Det gäller att vårda den, för den 
måste fungera. Grunden för kommunikation är förtroendekapitalet. Finns ett stort 
förtroendekapital underlättas kommunikationen. Förtroendekapital skapas genom att 
ledarna visar att de förstått vilka utmaningarna på marknaden är, vilka problem som 
ska hanteras i den egna organisationen för att utmaningarna ska klaras av, vilka 
angreppssätt som ska användas och vilka förutsättningar i övrigt som medarbetarna 
behöver. I princip ska aldrig utmaningar eller problem kommuniceras utan 
angreppssätt (Olsson, 2001). 
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3.6.1 Krisers olika stadier 
Krishantering kan beskrivas som en rad av funktioner eller processer som används för 
att identifiera, studera och förutse kritiska situationer, samt fastställa vilka åtgärder 
som skall göras för att organisationen skall undvika eller hantera en kris (Darling, 
1994). Den generella tendensen idag är att organisationer inte räknar med att kriser 
kan uppstå, varmed de inte heller har någon fastställd åtgärdsplan om så skulle vara 
fallet. Det är ett stort misstag, frågan är nämligen inte ”om” en organisation skall 
hamna i kris utan snarare ”när” den gör det (Mitroff, Harrington & Pearson, 1996). 
 
Det finns två typer av kriser; ”de som du kan hantera” och ”de som hanterar dig”. 
Därför är det av högsta vikt att en krisplanering uppförs så att ledarens möjlighet att 
kontrollera situationen ökar, vilket möjliggör att situationen kan redas ut redan på ett 
tidigt stadium. De flesta kriser uppstår faktiskt inte som en ”blixt från klar himmel”, 
utan föregås ofta av en rad varningstecken (Augustine, 1995). 
 
När krisen väl inträffar är det fyra skeden som beskrivs (Fink, 1986).   
 
Prodrome 
Detta stadium kan jämföras med symptomen på en sjukdom. Symptomen visar på att 
någonting är fel eller kommer att gå fel om inte hänsyn tas. I organisationer är det inte 
alltid så att dessa tecken uppmärksammas. Detta kan bero på interna problem; en 
felaktig struktur eller kommunikationssvårigheter inom organisationen. (Mitroff et al., 
1996)  
 
Akut 
En akut krissituation infaller när symptomen kräver omedelbara åtgärder. Motåtgärder 
till den akuta krissituation kan exempelvis vara att omallokera resurser inom 
organisationen, vilket kan störa hela verksamheten. Anledningen varför det är så 
viktigt att uppmärksamma problemen på ett tidigt stadium är att det är mindre 
komplicerat att ta itu med ett problem innan det har brutit ut dvs. blivit akut (Kash et 
al., 1998). 
 
Kronisk 
Under denna period är symptomen alltid närvarande och gör sig ständigt påminda. För 
organisationen handlar det om att göra något av situationen. Efter att de akuta 
problemen länge hängt över organisationen och mer eller mindre integrerats med 
verksamheten, handlar det om att komma fram till en långsiktigt hållbar lösning 
(ibid.). 
 
Kris resolution 
Kriser kan upptäckas i olika skeenden. Eftersom symptomen kan relateras till olika 
problem eller kriser så finns en stor sannolikhet att de misstolkas. Detta kan i många 
fall leda till att ledningen uppfattar att de löst krisen, när så inte är fallet. Bristen på 
erfarenhet att hantera kriser kan också leda till att dessa blir kroniska vilket i längden 
antingen krossar organisationen eller försämrar dess slagkraft (ibid.).  
 
 

 18



3.6.2 Agera i kris 
 
Så snart symptomen till den uppstådda krissituationen är identifierade gäller det att 
snabbt ta kontrollen och avgöra vad slags väg organisationen bör gå för att lösa krisen 
(Kash et al., 1998). Om inte organisationen agerar i tid och ger allmänheten en 
rättvisande bild över situationen, kommer organisationen förklaras ”skyldigt tills 
annat bevisas”. Organisationen måste alltså vara förberett på att först erkänna en kris 
och därefter snabbt gå till att finna lösningar (Offer, 1996). 
 
Det yttersta ledarskapet har stor betydelse både före, under och efter en kris. Det är 
ledaren som till väldigt stor del anger den anda som ska råda i organisationen, det är 
ledaren som bestämmer hur stor vikt krishantering ska tillmätas och det är ledaren 
som ska ta organisationen och medarbetarna bort från krisen (Skoglund, 1995). Ibland 
beskrivs faktiskt en krissituation som något positivt. Dessa förespråkare anser att det 
kritiska läget kan utnyttjas till att ena organisationen, eller ligga till grund för en 
förändring till det bättre (Augustine, 1995). Kineserna har anammat dessa idéer då 
symbolen för deras ord kris faktiskt är en kombination av de två orden ”fara” och 
”möjlighet” (Darling, 1994).  
 
Det är upp till ledaren att bedöma hur allvarlig situationen är, utarbeta en fungerande 
krishanteringsplan och tillsätta en grupp människor att arbeta utefter denna. Gruppen 
skall bestå av personer med mångsidiga färdigheter och bakgrunder och skall 
aktiveras direkt situationen uppfattas som en krissituation (Mitroff et al., 1996). 
Gruppen bör sedan träffas varje halvår för att diskutera potentiella kriser och hur de 
bör gå tillväga för att klara av dessa (Hoffman, 1996). 
 
Det är också nödvändigt att bemöta massmedia på rätt sätt. Krisen som uppstår 
medför två problem för ledningsgruppen. Först och främst hur problemet i sig angrips 
men också hur massmedia hanteras. Arbetar organisationen på ett bra sätt mot media 
så skapas förutsättningar att dra nytta, istället för att media ska knäcka 
organisationens idéer och arbetssätt (Zerman, 1995). Kommunikationen med media 
och sättet att bemöta krisen, kan sedan göra att den drabbade organisationens ledare i 
allmänhetens ögon kan betraktas som hjältar om situationen hanteras på rätt sätt 
(Mitroff et al.,1996). 
 
Ledaren har om han eller hon åtnjuter ett starkt förtroende i organisationen stora 
förväntningar på sig. Klarar inte ledaren att bemästra krisen utifrån förväntningarna 
skapas oro och ängslan. Den som alla satt sitt hopp till kan inte ordna upp det hela. I 
en krissituation vill anställda och drabbade ha en ledargestalt att tro på. Detta är en av 
orsakerna till att ledaren inte omedelbart i ett krisläge ska göra uttalanden som efteråt 
kan visa sig felaktiga. Ledaren kan mycket väl visa sig, men bör akta sig för att göra 
bindande uttalanden (Skoglund, 1995). 
 

3.6.3 Ekonomisk kris 
De flesta ekonomiska kriserna är likviditetskriser som i värsta fall kan leda till 
konkurs om ledningen inte agerar i tid. De kan bero på dåligt utvärderade kreditbeslut 
från ledningens sida. Organisationen kan ha bristande kunskap eller en överliberal 
kredit policy. Dessa situationer tenderar att uppkomma när det är högkonjunktur och 

 19



organisationen bara ”trummar på” utan att tänka på konsekvenserna. Därför är det 
viktigt att tänka långsiktigt och följa den uppgjorda planen och inte bara se kortsiktigt 
(Chong & Escarraz, 1998). 
 
Organisationer kan också ha svår att finna en kreditgivare eller till och med tappa en 
sådan och detta kan leda till en omedelbar likviditetskris. Detta kan hända företag och 
föreningar av alla storlekar, men mindre organisationer tenderar oftare att hamna i 
denna situation. En orsak till att kreditgivare inte vill, eller upphör med kredit kan 
vara dåliga försäljningssiffror för företaget eller att de inte tror att det finns någon 
marknad för företagets produkter. Den ekonomiska situationen i företagen kopplad 
med var produkten befinner sig i produktlivscykeln kan också påverka kreditgivarens 
beslut om ny kredit (ibid.). 
 
En annan extern källa som kan påverka ett företags ekonomi är statens regleringar.  
Regleringar som är till för att skydda omgivningen från exempelvis expansion, kan 
leda till stora ekonomiska förluster för företag. Företag som hade planer att utvidga 
sin verksamhet tvingas kanske lägga planerna på is eller att flytta verksamheten och 
detta kan kosta mycket. Lagar och förordningar kan också leda till ekonomiska kriser. 
Detta sker dock inte direkt utan märks oftast när organisationen har förlorat ett mål i 
domstol. Delvis förlorar verksamheten pengar på domstolsutlåtandet men inte nog 
med det. En förtroendekris kan uppstå bland leverantörer, kreditgivare och kunder 
som gör att organisationen förlorar ännu mer pengar. Detta gör att de kan komma in i 
en ond spiral. Dessa kriser går hand i hand och den ena krisen leder ofta till den andra 
men det behöver givetvis inte vara så (ibid.) 
 
Överproduktion kan också leda till en ekonomisk kris. Orsaken till överproduktion 
kan bero på att ledningen har missbedömt marknadens efterfrågan. Företag som är 
omedveten om trenderna på marknaderna fortsätter ofta att producera tills de märker 
att lagret börjar växa mer och mer. Lager innebär ofta stora kostnader och för att 
kunna sälja allt som producerats krävs ofta stora prissänkningar och detta har effekt 
på vinsterna. De företag som drabbas hårdast av detta är ofta mindre företag eftersom 
de har färre produkter och därför mindre inkomstkällor. Mindre företag har dessutom 
mindre resurser, vilket gör att de inte kan ligga ute med pengar en längre tid. Detta 
gör att det slår hårdare mot dem än större företag (ibid.) 
 
Vad det gäller idrottsföreningar handlar det allt som oftast att spelarlönerna skenar. 
Exempel på detta är Luleå Hockey, Boden IK, Björklöven och Helsingborgs IF som 
genom sportsliga framgångar råkat i ekonomiska svårigheter. De sportsliga 
framgångarna ledde till ökade kostnader för spelartruppen (Aftonbladet, 2003-05-05). 
 
Ett sista exempel som kan leda till likviditetskris är en förlust av en storkund. En del 
företag är beroende av vissa kunder och skulle dessa kunder av någon anledning börja 
köpa av någon annan kommer företaget troligen att få ekonomiska bekymmer (Chong 
&Escarraz,1998). 
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4 Empiri 
Detta kapitel redovisar den datainsamling som utförts. Den teoretiska referensramen 
har legat till grund för de intervjuer som utförts med representanter från Luleå 
Hockey samt Martinsson Informationssystem. För att stärka empiriavsnittet har 
sekundärdata i form av tidningsartiklar förknippade med dessa verksamheter samlats 
in. 
 
 
 

4.1 Luleå Hockey 

4.1.1 Organisationen 
Luleå hockey är en medlemsägd ideell förening som har en huvudstyrelse. Under 
huvudstyrelsen finns fem sektioner; tävlings-, ungdoms-, funktionär-, marknads- och 
damsektionen. I varje sektion finns det en ordförande utsedd av huvudstyrelsen och 
denna i sin tur utser sina gruppmedlemmar. Som klubbdirektör verkar sedan år 2000 
Anders Sundqvist. Varje ordförande är antingen med i huvudstyrelsen eller får 
möjlighet att vara med som adjungerade på mötena som huvudstyrelsen har. Där har 
de möjlighet att berätta hur det går i sektionerna.  
 
Antalet ideellt arbetande i föreningen är cirka 400 personer. Av dessa är 200 
funktionärer och resterande är alltså ledare för olika grupper i olika åldrar. Antalet 
anställda i föreningen är 40 personer och då är alla spelare medräknade. Det finns en 
heltidsanställd massör och dessutom har föreningen ett avtal med Hermelinen där 
sjukgymnaster och läkare finns att tillgå. Kansliet har sex personer anställda. Av dessa 
finns det en ekonom som har ansvar för ekonomin i föreningen. De olika 
organisationssektionerna har dock egna budgetar för sin verksamhet. Medlemsantalet 
ligger i dagsläget på cirka 4000. Denna siffra har dock föreningen som målsättning att 
höja till 5000 under de närmsta åren.   
 

4.1.2 Styrelsen 
Styrelsen består av tolv personer där nio är ordinarie styrelsemedlemmar och tre är 
suppleanter. Under styrelsemötena är klubbdirektören och marknadsordförande alltid 
adjungerade för att kunna meddela hur verksamheten utvecklas. Styrelsen arbetar helt 
ideellt och mötena sker oftast på kvällstid. Styrelsen har ett brett kontaktnät som gör 
att de täcker upp olika områden inom näringslivet vilket gör att klubben kan fortsätta 
att utvecklas och öppna nya dörrar för framtiden. Noterbart är att endast en person i 
styrelsen har en hockeybakgrund att prata om.  
 
Styrelsen tar de ekonomiska besluten för föreningen medan tränarna och 
tävlingssektionen tar de sportsliga besluten tillsammans. Om de sportsliga besluten 
skulle gå utanför de ekonomiska ramarna måste tränarna och tävlingssektionen alltid 
ta upp frågan i styrelsen. På detta sätt kan de olika besluten integreras, men annars 
jobbar de ansvariga rätt fritt. 
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4.1.3 Målsättning 
Enligt Sundqvist är föreningens målsättning rent sportsligt att nå slutspel. En annan 
målsättning är att ha en ekonomiskt stabil situation. Efter säsongen 2003-2004 ökar 
kraven från Hockeyligan på klubbarnas ekonomi. Då krävs en positiv balansräkning, 
annars blir klubbarna degraderade. Luleå Hockey visar för närvarande en positiv 
balansräkning och målet är enligt Sundqvist att förbättra denna situation ytterligare. 
 
Ishockey har starka traditioner i Norrbotten och trots allt större konkurrens står 
sporten fortsatt stark i länet. För Luleå Hockey som har en vision om att vara hela 
länets lag och fungera som en framgångsrik förebild, är det här av stort värde. I dag 
består stommen i Luleås elitserielag av spelare hockeyfostrade i Norrbotten. Det är 
ingen slump, istället handlar det om aktiva val. Föreningen vill att deras profil ska 
förknippas med Norrbotten och stå för laganda, glöd, framgång och glädje. 
Föreningen ska fortsätta bygga elitserielaget på spelare fostrade i länet, samtidigt som 
de kryddar med spelare utifrån. Målsättningen är att fortsätta tillhöra svensk och 
europeisk topphockey. 
 

4.1.4 Finansiering 
Föreningens verksamhet finansieras till största delen av tre block. Den största 
inkomstkällan är publikintäkter, sedan sponsorer och bidrag från hockeyligan. Från 
Hockeyligan erhålls pengar för tv-avtal samt vissa exponeringsytor i ishallen. Som ett 
typexempel passar Sundqvist på att nämna att ett stort samarbete mellan Luleå 
Hockey och Coop kommit till, där Coop köpte rättigheterna att namnge ishallen i 
samband med dess ombyggnation. 
 
Bosmandomen har också satt sina spår i klubben. Denna dom gjorde att spelarna 
kunde lämna klubben när kontraktet gått ut, utan att klubben fick ersättning för 
spelaren. Domen har på sikt inneburit att spelarlönerna kraftigt stegrats då ingen 
ersättning till föregående klubb behövs betalas ut för att knyta till sig spelaren. 
Sundqvist menar att Luleå Hockey jobbat efter dessa nya förutsättningar ett bra tag nu 
och ger som exempel när amerikanen Liam Garvey knöts till klubben. Då spelaren var 
kontraktslös utnyttjades situationen att skriva ett korttidsskontrakt och på detta sätt 
behövde bara klubben betala en så kallad ”artistskatt” eftersom kontraktslängden var 
begränsad.    
 
Konkurrenssituationen för Luleå Hockey är ganska tuff. Klubben konkurrerar inte 
bara med lag i samma serie utan även med andra idrotter såsom basket, fotboll och 
andra evenemang. Sundqvist påpekar att publikintäkter är väldigt svåra att sia om 
eftersom många olika faktorer spelar in. Dessa faktorer kan vara allt från 
ogynnsamma väderförhållanden, populära tv-program men framförallt hur laget går 
rent sportsligt, menar Sundqvist. Sponsorintäkter har minskat under senaste åren, mest 
på grund av konjunkturnedgång. Vidare upplever Sundqvist att det efter den 
ekonomiska krisen blivit svårare att knyta till sig sponsorer eftersom dessa inte vill 
”betala gamla skulder”. 
 
Idag arbetar klubben enligt Sundqvist med större försiktighet, ekonomin följs upp i 
tätare intervaller och krisen har fungerat som väckarklocka för hela föreningens sätt 
att tänka. Alla större beslut övervägs noga och försiktigare prognoser tillämpas. 

 22



4.1.5 Kris3 
Efter Luleå Hockeys SM-guld 1996 tappade de ansvariga i föreningen kontrollen över 
ekonomin.  Föreningen ville gärna behålla guldet uppe i Luleå och därför köptes 
spelare för glatta livet men tyvärr gjordes en intäktsbudget som saknade kontakt med 
verkligheten. Från att ha 10 miljoner i kassan gick föreningen till 9 miljoner i skulder 
och detta ledde till en ekonomisk och förtroendekris. Den gamle ordföranden och 
klubbdirektören tvingades avgå och många följde deras spår, eller ställde sina platser 
till förfogande.  
 
Det första beslutet nye ordföranden Staffan Larsson och den nya klubbdirektören 
Jörgen Ericsson gjorde, var att tillsätta en analysgrupp för att få fram sanningen om 
vad som hade hänt med ekonomin. Det första felet som gjordes, enligt analysgruppen, 
var alltså när de ansvariga lade ut pengar på spelare innan de visste hur mycket 
klubben skulle få in. Det normala brukar vara tvärt om, det vill säga, först upprättas en 
inkomstbudget och sedan handlar man. 
 
En annan orsak till att krisen kom att uppstå var enligt analysgruppen, ordföranden 
Stig Åkerström. Han ska enligt gruppen ha arbetat på ett mycket auktoritärt sätt och 
fattat beslut, som egentligen styrelsen borde ha tagit. Enligt analysgruppen visste 
styrelsen redan i december -96 att föreningens ekonomi var i fritt fall och att förlusten 
skulle bli minst fyra miljoner. Detta förnekade Åkerström som ansåg att föreningen 
skulle nå ett nollresultat tack vare att laget skulle nå slutspel. Detta ansågs av 
analysgruppen dock inte trovärdigt.  
 
Att Åkerström dessutom haft dålig relation med kassören Bo Åsen gjorde inte saken 
bättre. Åsen var officiell kassör under det år ekonomin raserades, men han menade att 
han var kassör endast på pappret och att föreningen i själva verket sköttes av 
Åkerström och klubbdirektör Dan Lundström. Denna version stöds i analysgruppens 
rapport. Dåliga relationer inom styrelsen och felkalkyleringar ledde alltså till den 
ekonomiska kris som Luleå Hockey hade och som de jobbar med än idag. 
 
Att Larsson och Ericsson lade alla kort på bordet ingav respekt. De mörkade ingenting 
och lät analysgruppen som bestod av tre herrar redovisa fullständigt fritt. De fick 
medlemmarna att tro på Luleå igen och ingav förtroende att denna kris skulle klaras 
av.  
 

4.1.6 Strategi  
I samband med krisen upprättades de mål och visioner som klubben har än idag. 
Strategin är att fokusera på publiken i högre grad än tidigare. Detta innebar att 
klubben kommit underfund om vad som i längden skapar en framgångsrik förening, 
nämligen en trogen publik. 
 
 
 

                                                 
3 Kriskapitlet är sammanställt utifrån tidningsartiklar från NSD. (Se referensförteckning) 
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Figur 3.  
För att få en bättre överblick över krisens förlopp har vi sammanställt de mest 
avgörande händelserna. Informationen har vi sammanställt utifrån intervjuerna.  
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4.1.7 Intervju med Luleå Hockeys klubbdirektörer  
Vid tidpunkten då Eriksson tillträdde 1 Maj 1997 gick han in under premisserna att 
Luleå Hockey var en av landets rikaste ishockeyföreningar. Bara tre veckor senare 
uppdagades att föreningen befann sig i en akut ekonomisk kris. Ingen i föreningen 
ville erkänna att klubben i själva verket hade 6.6 miljoner i skulder. Detta ledde till en 
djup förtroendekris som enligt Eriksson var tusen gånger värre än den ekonomiska 
krisen.  
 
Det första Eriksson och tillträdande ordföranden Staffan Larsson gjorde var att lägga 
upp en strategi för hur krisen skulle klaras av. Denna strategi utmynnade i en 
handlingsplan.  Det planerade årsmötet sköts upp med tanken att kunna presentera en 
åtgärdsplan för medlemmarna vid ett senare tillfälle. Utan denna plan hade krisen 
kunnat bli än värre. Det största arbetet för Eriksson och Larsson handlade om att 
återskapa förtroendet för föreningen. Detta gjorde de genom att lägga alla korten på 
bordet och informera om den prekära situationen. Vid ett tillfälle upplevde Eriksson 
och Larsson det ekonomiska läget som ohållbart och deklarerade därför öppet att om 
inte föreningen kunde driva in fem miljoner inom fyra månader skull föreningen gå 
under. Kommun, medlemmar, sponsorer ställde upp på föreningen och den akuta 
ekonomiska krisen undanvärjdes. 
 
Vid Erikssons arbete med att vända den ekonomiska situationen upplevdes dock 
inledningsvis att ingen ville betala ”friska pengar till en sjuk förening”. Sponsorer och 
medlemmar hade en djup förtroendekris för föreningen och krävde styrelsens avgång. 
Fortsättningsvis ville de veta vad som hänt och vem som var skyldig istället för att 
prata om föreningens framtid. Detta gjorde Erikssons och Larssons arbete ännu 
svårare. Många spekulerade i huruvida ekonomiska oegentligheter ägt rum och många 
i styrelsen fick mycket kritik för detta. Detta fick till följd att många 
styrelsemedlemmar ställde sina platser till förfogande. Förutom att hantera den 
känslomässiga stormen bestod arbetet dessutom i att ersätta den gamla styrelsen med 
friskt blod. 
 
Då nya styrelsen tillträdde, skapades inom föreningen en tydligare vision. Den nya 
visionen innebar mer än bara idrott; klubben skulle vara ett föredöme för unga och 
representera hela Norrbotten. Vidare gick visionen ut på att sätta publiken i fokus. 
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Utan publik, inga sponsorer. Utan sponsorer, inga intäkter. Utan intäkter, inget 
slagkraftigt lag. 
 
Föreningen använde sig av en som Eriksson kallar det ”gasa-bromsa” strategi för att 
komma tillrätta med krisen. Denna strategi gick ut på att gasa, det vill säga öka 
intäkterna samtidigt som de försökte bromsa kostnaderna. Inga utgifter var heliga, 
med undantag för ungdomsverksamheten. Där var sponsorerna väldigt tydliga i sitt 
budskap och menade att denna verksamhet var oerhört viktig för framtiden. 
Kostnaderna berörde främst anställda, spelare i a-trupp samt juniorverksamheten. Ett 
exempel på hur ”gasa-bromsa” strategin tillämpades var att flera kontrakt 
omförhandlades efter säsongens slut. 
 
Genom att i varje situation informera intressenterna om läget skapades en större 
delaktighet och förtroendet kom gradvis tillbaka. Det akuta konkurshotet upplevdes 
vara borta i mars 1998. Efter denna tidpunkt vände trenden och sponsorer och 
medlemmar såg mer optimistiskt på framtiden. Men i krisens efterdyningar uppkom 
ännu en motgång då föreningen eftertaxerades för skatteinbetalningar som inte 
skattemyndigheten godkände. Detta försvårade ytterligare klubbens efterarbete och 
sanering av ekonomin. Eriksson hävdar att klubben än i dag dras med krisen som 
uppstod och dess efterdyningar men han påpekar också att klubben har lärt av sina 
misstag.  
 
Jörgen Erikssons och Anders Sundqvists erfarenheter är att företag och 
elitidrottsklubbar inte skiljer sig åt när det gäller sättet att arbeta. De menar att 
föreningar mer och mer liknar traditionella företag. Största skillnaden anser Eriksson 
ligga i den ideella biten, där kravet på information är större i en förening. I ett företag 
är det enligt Eriksson nästan uteslutande de anställda som informeras. Föreningen har 
däremot fler intressenter som måste informeras, dessa kan vara medlemmar, ideellt 
arbetande, sponsorer, anställda, med flera. 
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4.2 Martinsson Informationssystem AB 
 

4.2.1 Organisationen 
Martinsson är en rikstäckande aktör inom området server- och serverrelaterade 
tjänster. Martinsson IS stärker företags och organisationers konkurrenskraft med hjälp 
av väl fungerande IT-lösningar, och har totalt 560 anställda fördelade på 19 orter. Den 
sammanlagda nettoomsättningen för bolagen för helåret 2001 uppgick till 1,2 
miljarder kronor. Martinsson Informationssystem ägs till 50% av 3i och till 50% av 
RATOS (www.martinsson.se). 
 
Martinssons verksamhet i Luleå involverar 17 anställda och omsätter 40 miljoner. 
Verksamheten genomgick år 2000 strukturförändringar där en renodling av 
verksamheten var målet. Från att ursprungligen varit verksam inom tre områden sålde 
företaget av en avdelning och satsade istället på att vara bäst inom systemintegration. 
Denna förändring gjordes för att fokusera verksamheten och förbättra resultatet.   
 

4.2.2 Styrelse 
Ägarna har på senare tid tillsatt tungviktare inom svenskt näringsliv däribland Telias 
förre VD Jan-Åke Kark och TietoEnators vice koncernchef Åke Plyhm 
(www.martinsson.se). Alla större strategiska och ekonomiska beslut måste förankras i 
styrelsen innan dessa kan genomföras. Styrelsen bestämmer med andra ord ramverket 
inom vilket varje platschef kan agera inom. 
 

4.2.3 Målsättning 
Martinssons VD Lars Pettersson siktar på att företaget år 2005 ska sysselsätta 600 
medarbetare och omsätta två miljarder. Detta är att jämföras med att de år 2001 hade 
cirka 230 anställda och omsatte en halv miljard. Visionen är enligt Pettersson att bli 
ledande i Sverige inom området server och serverrelaterade tjänster. Visionen ska de 
uppfylla genom att jobba efter sitt motto ”en partner att lita på”. Martinssons kunder 
anses vara främst bland företag och organisationer som är medelstora och stora 
(www.martinsson.se). Lokalt är målsättningen att bli bäst i Norrbotten, visa en god 
lönsamhet och att sätta kunderna i fokus. 
 

4.2.4 Finansiering 
Företaget finansierar sin verksamhet genom försäljning av tjänster. Dessa tjänster kan 
delas upp i åtta olika sektorer. Dessa är: Lagring och backup, Systems Management, 
Server Based Computing, Katalogtjänster, Drift, Applikationsoptimering samt IT-
strategi och projektledning. 

4.2.5 Kris 
Hösten 1999 slutade flera personer på Martinsson i Norrbotten. Bakgrunden var en 
kombination av att verksamheten delades upp i tre självständiga företag och att det 
bildades ett nytt lokalt IT-bolag. Avhoppen var ett avbräck, men organisationen 
repade snabbt nytt mod och idag är det full fart igen. Efter en tung period förknippad 
med en nedgång inom IT-sektorn vände vinden i januari 2000.  
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Efter att redovisat förlust visade Martinsson vinstsiffror sex månader på rad på en 
mycket tuff marknad (www.martinsson.se). Efter nedgången i IT-branschen har 
dataföretaget Martinsson IS hämtat sig och börjat nyanställa igen. Under de goda åren 
1997-1998 hade Martinsson cirka 70 anställda jämfört med dagens 17 anställda. 
Martinsson räknar dock med att nyanställa 3 personer innan årets slut. Anledningen 
till den positiva trenden är enligt platschefens mening att Martinsson valt att nischa in 
sig på vissa områden. Dessa områden handlar om bygga infrastrukturplattformar. Dit 
räknas bland annat server- och backuplösningar, kommunikation och lagring. Vid en 
jämförelse vid ett husbygge beskrivs Martinsson som den aktör som ”gjuter 
grunden”(Norrbottens Kuriren, 2003-01-20). 
 

4.2.6 Strategi 
Fokusering på ett verksamhetsområde. Detta verksamhetsområde består av sju 
fokusområden: Lagring och backup, Systems Management, Server Based Computing, 
Katalogtjänster, Drift, Applikationsoptimering samt IT-strategi och projektledning. 
Medarbetarna inom de olika områdena har ett nära samarbete, vilket möjliggör 
kostnadseffektiva lösningar där samtliga aspekter av säkerhet, stabilitet, tillgänglighet 
och funktionalitet är invägda. 
 
Figur 4. 
För att få en bättre överblick över krisens förlopp har vi sammanställt de mest 
avgörande händelserna. Informationen har vi sammanställt utifrån intervjuerna. 
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4.2.7 Intervju med platschefen  Martinsson IS 
Enligt Lindkvist-Bodlund började den ekonomiska krisen hösten 1999 och var till stor 
del förknippad med IT-kraschen. I samband med att styrelsen förändrade företagets 
strategi blev det oreda i företaget som ledde till stora avhopp. Befintliga platschefen 
ansåg sig inte kunna arbeta under dessa förutsättningar varmed han ställde sin plats 
till förfogande. Under en tidsperiod på en månad hade 75% av företagets personal i 
Luleå lämnat in sina uppsägningspapper. Från att varit 44 anställda krympte 
personalstyrkan till ynka 11 anställda. I media förekom negativa skriverier om 
Martinssons verksamhet vilket Lindkvist-Bodlund hävdar missgynnade dem. Många 
potentiella kunder valde konkurrerande företag på grund av turbulensen som fanns 
inom företaget. 
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Lindkvist-Bodlund menar också att det är ingen hemlighet att avhoppen var av dubbel 
betydelse för företaget, delvis förlorad kompetens men också att de tog med sig 
viktiga kunder. Detta spädde på problemen med den redan ansträngda ekonomin. Den 
ekonomiska krisen samt avhoppen ledde till en väldigt allvarlig situation för företaget. 
Det är lätt att vara efterklok menar Lindkvist-Bodlund, men under rådande situation 
upptäcktes inga tendenser på framtida problem 
 
Under ett styrelsemöte i samband med den akuta krisen garanterade huvudägarna att 
verksamheten i Luleå skulle räddas. Detta gav trygghet åt de kvarvarande anställda 
samt de kunder som var kvar. I ett första skede beslöt styrelsen att stötta 
verksamheten med ett ägartillskott på x antal miljoner. Detta säkerställde den dagliga 
driften och för att inte kunder skulle drabbas lånades personal in från andra 
avdelningar i Martinssons verksamhet.  
 
Han menar vidare att eftersom Martinssons kundkrets till största del består av få, stora 
företag som de har väldigt bra kontakt med så var det inga problem att upprätthålla en 
god kommunikation med dessa. De var väldigt förstående och hade tålamod med 
företaget. Kanske märkte kunderna aldrig av den allvarliga krisen tack vare 
Martinssons strategi. Under hela krisen hade de ett uttalat mål att de högprioriterade 
kunderna ej skulle drabbas trots den ekonomiska krisen. Millenniumskiftet kom också 
lägligt för Martinssons då många företag satsade stora pengar på att kvalitetssäkra sin 
informationshantering. Detta gjorde att läget förbättrades något. 
 
Det upprättades en lokal handlingsplan där de största prioriteringarna var att 
upprätthålla ett gott samarbete med kunderna samt att i största mån behålla den 
kvarvarande personalen. Lindkvist-Bodlunds roll handlade mycket om att hålla täta 
personalmöten, coacha sin personal samt hålla personliga samtal. För att behålla de 
största kunderna lades mycket tid ner på att informera om den rådande situationen. 
Med en korrekt, snabb och ärlig information skapades förståelse och förtroende inom 
kundbasen.   
 
I en bransch tidigare präglad av generösa förmåner insåg platschefen att stora 
besparingar måste göras. För att vända den vikande trenden planerade Lindkvist-
Bodlund att fokusera på kostnadsbesparingar i första hand. Det vändes på varje krona 
och de generösa förmånerna försvann.  
 
Krisen ansågs över sommaren 2000 då fler kunder strömmade till. IT-branschen i sig 
går fortfarande lite trögt men Lindkvist-Bodlund menar att sektorn inom vilken 
Martinsson verkar har framtiden för sig. Numer jobbar företaget mer med att upprätta 
prognoser för att inte samma sak ska hända. Dessa prognoser bygger på 
kundkontakter runt om i landet och en noggrannare planering av verksamhetens 
tjänstebeläggning. Företaget har blivit mer kostnadsmedvetet och försöker ställa 
försiktigare prognoser än tidigare. Lindkvist-Bodlund har ingen personlig erfarenhet 
av aktivt föreningsliv men anser att föreningar mer och mer liknar företag i sitt sätt att 
arbeta. 
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4.3 Artikelsök 
En sökning över artiklar förknippade med kriser relaterade till Luleå Hockey och 
Martinsson Informationssystem i Luleå utfördes i NSD:s tidningsarkiv. Någon 
liknande sökning var inte möjlig på den andra lokala nyhetstidningen Norrbottens 
Kuriren, då deras arkiv inte fanns på någon databas. På grund av tidsskäl användes 
därför i huvudsak NSD:s arkiv. Vidare nyttjades även Aftonbladet databas över 
artiklar på Internet.  Tidsperioden som undersöktes var 1997-01-01—2003-01-01. 
Nedan redovisas ett urval av resultaten varpå dessa resultat diskuteras. 
 

4.3.1 Resultat artikelsök 
Tab.2   
Luleå Hockey Martinsson IS 

”Kritik mot LuleBo” 23okt.1997 NSD (ang. sponsring) 
”Tillbaka igen efter IT-
kraschen” 20 jan.2003 NK 

”Ledare” 24 okt. (ang. Luleå Hockeys kris) 1997 NSD  

”Om ett år kan allt vara över” 28 aug. 1997 NSD  

”Analysgruppens slutsatser” 5 nov. 1997 NSD  

”Luleå Hockey misstänks för skattebedrägeri” 18 aug. 1998 
Aftonbladet  

”Lystring alla norrbottningar” 18 okt. 1997 NSD  

”Före årets slut måste Luleå ha löst krisen” 14 okt. 1997 NSD  
 
 
Antalet träffar på Martinsson Informationssystem under sökordet kris var väldigt 
lätträknade. Som vi redan konstaterat genomgick företaget en allvarlig kris under 
senhalvåret 1999 där stora delar av personalen hoppade av. På grund av att 
Norrbottens Kuriren upphört med sin databas över artiklar var det inte möjligt att söka 
gamla artiklar. På NSD stötte vi på problem med att hitta artiklar om Martinsson. 
Detta menade de anställda berodde på att ett nytt datasystem installerats vilket 
medförde att vissa artiklar försvunnit. Platschefen på Martinsson försåg oss dock med 
en tidnings artikel som berörde Martinsson.  
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5 Analys och slutsatser 
Av den teori vi använt oss av i vår uppsats är den till största del skriven med hänsyn 
tagen till företag. Det har varit väldigt svårt att finna vettiga teoribildningar som är 
utarbetade med utgångspunkt i ideella föreningar. Det faktum att många teorier ger 
stöd åt att föreningar blir mer och mer likt företag (Brunsson, 1985 m.fl.), samt att 
klubbdirektören för Luleå Hockey Anders Sundqvist, förre klubbdirektören Jörgen 
Ericsson samt platschefen på Martinssons IS Hans Lindkvist-Bodlund också hävdar  
samma sak, gör att teorierna som är utformade för företag även till stor del bör 
överensstämma mer med idrottsföreningar. 
 
 

5.1 Skillnader och likheter 
I föreningslivet likväl som i företag besitter styrelsemedlemmarna viktiga kontakter 
inom näringslivet. Dessa kontakter är viktiga på så sätt att de skapar goda möjligheter 
för tillväxt. Skillnaden i styrelsen mellan en förening och ett företag är att styrelsen 
som är verksam i föreningen verkar helt ideellt medan en styrelse i ett företag erhåller 
ersättningar. Genom att styrelsen arbetar alltmer affärsmässigt men samtidigt har kvar 
det ideella som kännetecknar föreningar så skapas en unik kombination (Lindberg, 
1999). Detta stämmer väl överens med både Luleå Hockey och Martinsson IS där 
styrelsen i föreningsverksamheten arbetar ideellt men majoriteten av denna har även 
förankring i näringslivet. Martinssons  styrelse är däremot arvoderade. 
 
Idrottsföreningar har i många avseenden flera olika mål. Sportsliga mål är 
tillsammans med en stabil ekonomisk grund huvudmålen (Lindblad & Lundén, 1998). 
Detta är något som också Sundkvist kan bekräfta. Han menar vidare att målsättningen 
för Luleå Hockey som ideell förening är att marknadsföra länet och vara en förebild 
för unga. Företagens mål är mer konkreta där huvudmålet är lönsamhet (Pihlgren, 
1985). Lindkvist-Bodlund anser att huvudmålet för Martinsson IS är lönsamhet men 
passar också på att nämna marknadsandelar, vilket i sig kan vara ett delmål på vägen 
till lönsamhet. 
 
För idrottsföreningar är det viktigt att ett socialt ansvar tas samt att föreningen står för 
sunda värderingar. Detta skapar legitimitet (Lindberg, 1999). Som företag handlar det 
om att uppvisa goda försäljningssiffror. Detta räcker dock inte, utan för att bevara sin 
legitimitet måste de även visa goda värderingar (Brunsson, 1985). I Luleå Hockey 
läggs mycket kraft på att ta ett stort socialt ansvar genom att vara en förebild för unga. 
Genom att satsa på sin ungdomsverksamhet visas tydligt vilka värderingar klubben 
har. Martinsson IS har som slogan ”en partner att lita på” vilket ger en indikation av 
vilka värderingar de har, och hur de vill uppfattas. Vidare är deras slogan en del i hur 
de ska vinna kunder och därmed öka sin försäljning.  
 
En organisation är verksam i ett samhälle med en mängd olika intressenter som var 
för sig och tillsammans, mer eller mindre, är med och avgör handlingsutrymmet. 
Dåligt skötta relationer med någon eller några av intressenterna kan medföra att 
organisationen får svårt att genomföra tänkta åtgärder inom den tid som från början 
angivits. Samtidigt skapar bra relationer effektivitet och ett ökat affärsmässigt 
handlingsutrymme (Skoglund et al., 1995) 
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Vidare påverkar olika intressenter styrningen, ett exempel är sponsorbidrag som ofta 
gör att föreningen måste göra en större eller mindre anpassning av verksamheten 
(Lindberg, 1999).  
 
Luleå Hockey bekräftar det mesta som Lindberg, Skoglund & Olsson säger. 
Idrottsföreningen har en mängd intressenter som de måste tillfredställa och ta hänsyn 
till innan beslut kan fattas. Detta märktes inte minst när klubben var i kris. Föreningen 
var tvungen att skära i kostnaderna och mest troligt hade alla verksamheter inom 
föreningen drabbats av nedskärningar om det inte vore för de större sponsorerna. De 
menade att ungdomsverksamheten inte fick drabbas av detta och Luleå Hockey följde 
deras krav för att överhuvudtaget få behålla sponsorerna. Ett annat exempel var när 
Coop gick in med stora pengar i föreningen. Detta ekonomiska stöd gav Coop 
rättigheterna till att namnge den nyombyggda ishallen. Den gamla ishallen Delfinen 
blev därmed Coop Arena.  
 
Luleå Hockey är alltså ett bra exempel på att föreningar måste ta hänsyn till en mängd 
intressenter när beslut ska tas och därmed minskas deras handlingsfrihet och 
styrningen blir mer komplicerad än i ett företag. I företaget Martinsson finns det inte 
några exempel på intressenter som försvårat beslutsfattande och dylikt. Detta tror vi 
beror på, precis som teorin säger, att företag har färre intressenter att ta hänsyn till. 
Därmed blir handlingsfriheten större och styrningen blir lättare än i en förening. 
 
Ofta är det svårare att styra en ideell organisation jämfört med näringsliv och offentlig 
verksamhet. Detta beror på att resurserna ofta är små och styrelsen i organisationen 
oftast inte är ”proffs” utan har styrelsearbetet vid sidan om sitt vanliga arbete 
(Lindberg, 1999). Att resurserna är små håller Luleå Hockey med om, men däremot 
stämmer inte synen om styrelsen överens med vad teorin säger. Många har i och för 
sig styrelsearbetet vid sidan om sitt vanliga arbete, men de som sitter i styrelsen nu, 
har alla lång erfarenhet och god kompetens. De har många kontakter i näringslivet 
vilket gynnar föreningen. Att teori och empiri inte stämmer överens här tror vi beror 
på att elitidrottsföreningar börjar likna företag alltmer.  Skulle vi däremot ha tittat på 
en mindre förening är vi övertygade om att teorin stämmer bättre överens med 
verkligheten.  
 
Inom föreningslivet existerar vissa förmåner när det gäller beskattning. Bland 
idrottsföreningar kan detta ta form i såna företeelser som artistskatt och dylikt 
(Lindblad & Lundén, 1998). Sundqvist nämner att detta förekommer men vill 
samtidigt påpeka att de nyttjat denna möjlighet endast en gång. Denna möjlighet 
utnyttjade Luleå Hockey i samband med skador i spelartruppen då de skrev 
korttidskontrakt med amerikanen Liam Garvey säsongen 2002-2003. Martinssons 
verksamhet beskattas som vilket annat företag som helst. 
 
Idrottsföreningar finansierar sin verksamhet genom publikintäkter, sponsorer samt 
försäljning (Lindblad & Lundén, 1998). Detta anser Sundqvist stämma ganska väl, 
men menar samtidigt att Luleå Hockey får större inkomst av Hockeyligan än vad 
souvenirer och eventuella spelarförsäljningar skulle ge. Detta beror av de ändrade 
förhållandena inom spelarmarknaden där Bosman-domen präglat 
idrottsverksamheten. Företag finansierar sin verksamhet genom försäljning av varor 
eller tjänster (Brunsson, 1985). Detta är något som Lindkvist-Bodlund bekräftar. 
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Ideella föreningar präglas av att dess verksamhet i stor utsträckning består av ideellt 
arbetande. Detta är något nödvändigt för föreningarnas fortsatta överlevnad (Lindblad 
& Lundén, 1998). I Luleå Hockey finns i dagsläget ungefär 400 ideellt arbetande och 
40 anställda. Sundqvist är benägen att hålla med om att Luleå Hockey är beroende av 
dessa ”eldsjälar”, utan deras existens skulle inte klubben leva vidare. När det kommer 
till företag och anställda bottnar alla anställningar i någon form av 
anställningskontrakt, vilket Lindkvist-Bodlund också menar är fallet i Martinsson. 
 
Gemensamt för alla slags föreningar är att medlemmen är objekt för verksamheten. 
Medlemmarna äger föreningen och sätts i första rummet när styrelsen ska fatta beslut 
som rör föreningen (Lindblad & Lundén, 1998). Luleå Hockey är här inget undantag. 
Detta märktes inte minst under krisen då medlemmarna krävde att få en fullständig 
bild om vad som hade orsakat denna. När väl medlemmarna blev informerade så 
ökades förtroendet för klubben och gjorde att en större delaktighet skapades. Objektet 
för verksamheten i ett företag är kunden, vilket mycket tydligt visades i Martinsson 
sätt att hantera krisen. I ett första skede deklarerades att kunderna inte skulle behöva 
komma i kläm. För att klara av alla sina högprioriterade kunder hyrde därför 
Martinsson in personal från andra avdelningar runt om i landet. Kunden sattes alltså i 
fokus. 
 
Konkurrensen är enligt teorin stor bland både föreningar och företag. Detta kan både 
Sundqvist och Lindkvist-Bodlund bekräfta. Sundqvist menar att konkurrensen är stor 
för Luleå Hockey. Det är enligt honom inte bara andra hockeyklubbar de konkurrerar 
med utan även andra sporter och evenemang. Denna konkurrens handlar delvis om att 
locka publik men även att få till avtal med sponsorer. Luleå Hockey konkurrerar alltså 
på flera plan, vilket kan tyckas utgöra en tuffare konkurrenssituation än bland 
traditionella företag. När det kommer till Martinsson menar Lindkvist-Bodlund att 
konkurrensen är stenhård inom IT. Martinsson har dock valt att nischa in sig på en 
speciell marknad vilket gör att de ser ljust på framtiden. Detta val gör att de kan öka 
sin spetskompetens inom ett speciellt område och därmed tror de sig vara mer 
konkurrenskraftiga.  
 
Det faktum att dagens omvärld är föränderlig har förutom att vanliga företag måste 
anpassa sig, även medfört att ideella föreningar har tvingats genomgå vissa 
förändringar. Generellt kan det vara svårt att upptäcka tydliga skillnader mellan olika 
organisationer, då de kan bestå av flera olika kännetecken. Tendensen tycks dock vara 
att organisationer går mot olika typer av blandformer (Lind-Nilsson, 1998). Detta är 
något som både Sundqvist, Eriksson och Lindkvist-Bodlund alla understryker. De 
menar att större idrottsföreningar mer och mer liknar företag. Denna förändring är 
något som krävs för att föreningen ska överleva i dagens samhälle. Vissa tecken på att 
Martinssons verksamhet anammar föreningsideèr ser vi i olika personalvårdande 
aktiviteter för att stärka samanhållningen som annars utmärker föreningslivet. 
Exempel på aktiviteter som Martinsson har är fjällresor, middagar med respektive och 
så vidare. 
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5.2 Verksamhetstypens betydelse vid krishanteringen 
Kris beskrivs i teorikapitlet som ”en händelse där de vanliga handlingsmönstren inte 
räcker till för att lösa situationen”. En krissituation uppges vidare ha flera olika 
kännetecken. Det första är överraskningsmomentet, krisen inträffar alltså när aktören 
minst anar det. Detta stämmer väl överens med både Luleå Hockey och Martinsson 
IS. Luleå Hockey gick efter SM-guldet 95-96 på små rosa moln. Klubben gjorde 
intäktskalkyler som de ansåg var rimliga, men som senare visade sig vara 
glädjekalkyler. När det kommer till Martinsson är det enligt Lindkvist-Bodlund lätt att 
vara efterklok, IT-branschen beskrevs länge som en bubbla, därför torde det inte varit 
någon större överraskning när nedgången kom. Överraskningen var snarare hur 
kraftigt den kom och hur starkt den kom att påverka hela branschen. I Martinssons 
situation förstärktes krisen också ytterligare när ett massavhopp från företaget skedde.  
 
Vidare beskrivs tidsfaktorn känneteckna krishanteringen. De inblandade känner sig 
ständigt arbeta mot tiden. Luleå Hockey hade likviditetsbekymmer vilket medförde att 
ledningen var tvungna att dra in ett visst antal miljoner på en kort tid. Då förtroendet 
efter krisen var lågt för föreningen krävdes det massor av arbete för att klara av denna 
uppgift i tid. Platschefen på Martinsson upplevde på samma sätt att tiden förvärrade 
krisen. På kort tid förlorade företaget viktig kompetens vilket gjorde att vissa kunder 
till viss del bortprioriterades och blev drabbade. Hade inte tiden varit så knapp hade 
förmodligen företaget kunnat rekrytera alternativt haft större chanser att försöka 
behålla sin personal för att kunna tillfredsställa alla sina kunder. 
 
Oförmågan att agera är ett ytterligare dilemma. Denna handlingsförlamning kan spä 
på krisen ytterligare. För Luleå Hockeys del utmärkte detta föreningens krishantering 
till en början. På grund av kommunikationsbrister i gamla styrelsen så försvann 
möjligheten att agera i tid. Rätt person fick inte rätt information i rätt tid vilket ledde 
till att kaos uppstod. För Martinsson anser vi att det handlade om bristande 
kommunikation mellan ledning och anställda. Hade kommunikationen fungerat på ett 
bättre sätt, hade ledningen i ett tidigare skede kunnat se tendenser på att vissa i 
personalen övervägde att hoppa av. På detta sätt hade ledningen i större mån kunnat 
förebygga den akuta kris som kom att uppstå. 
 
Ovisshet vad gäller krisens förlopp och slut är den sista faktorn som inverkar på 
krisens omfattning.  För Luleå Hockey var inte krisen över bara för att likviditeten 
förbättrades under en kort period, utan oförutsedda kostnader kom senare att uppstå. 
Efter att den akuta krisen avvärjts uppdagades att föreningen betalat ut spelarlöner på 
ett sätt som skattemyndigheten inte godtog. Detta innebar att föreningen i efterhand 
var tvungen att betala en form av restskatt vilket försämrade Luleå Hockeys 
ekonomiska läge. Än idag brottas Luleå Hockey med ekonomiska problem från 
tidigare år. För Martinsson blev ägartillskottet räddningen på krisen. Dock så var 
företaget beroende av hur väl deras val av nisch slog ut samt när IT-branschen skulle 
vända. Deras problem verkar idag vara över och ledningen ser idag med tillförsikt på 
framtiden.  
 
Det är organisationens beteende som avgör hur den skall klara att hantera en 
krissituation. En viktig faktor för att hantera kriser är att erkänna problem och vara 
ärlig mot varandra (Skoglund et al., 1995). Delar av Luleå Hockeys gamla styrelse 
ville inte vare sig acceptera eller erkänna att föreningen stod inför en krissituation, 
utan hävdade att klubben skulle uppvisa ett noll-resultat vid årets slut. Detta skapade i 
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efterhand förvirring och minskat förtroende bland allmänheten och det var först när 
den nya styrelsen tillsattes som trovärdigheten kom tillbaka. Den nya styrelsens sätt 
att agera med en ärlig och rak kommunikation skapade något positivt ur situationen 
och kom på sikt att stärka föreningen. Martinsson erkände problemen direkt och lade 
mycket kraft på att informera sina kunder om situationen. Därför ökade kundernas 
förståelse vilket medförde att många stannade vid Martinssons sida.    
 
När krisen väl inträffar är det fyra skeden som beskrivs (Fink, 1986). Det första 
stadiet är prodome och detta stadie kan jämföras med symptomen på en sjukdom. 
Symptomen visar på att något är fel eller kommer att gå fel om inte hänsyn tas. 
Varken Luleå Hockey eller Martinsson IS såg några varningstecken på att en kris var 
på gång. I båda fallen tror  vi att det beror på bristande kommunikation. 
 
I Luleå Hockeys fall spelade gamla styrelsen, med Stig Åkerström i spetsen 
tillsammans med klubbdirektör Dan Lundström, en stor roll i krisens uppkomst. Hade 
de agerat i tid hade det förmodligen inneburit att krisens omfattning kunnat begränsas. 
För Martinsons del låg mycket av ansvaret i ett första skede på ledningen som inte 
tillräckligt noga uppmärksammat att stora delar av personal var på väg att hoppa av. 
Hade ledningen tagit situationen på större allvar kunde nog skadorna ha minskats via 
förebyggande åtgärder. 
 
Det andra skedet som beskrivs är en akut kris. Denna krissituation infaller när 
omedelbara åtgärder krävs. Både Luleå Hockeys och Martinssons kris måste ses som 
en akut kris då det krävdes snabba åtgärder för deras fortsatta överlevnad. I detta 
andra skede hade den nya ledningen i Luleå Hockey ett stort ansvar. Deras uppgift var 
att klargöra för sig själva och för alla andra vad som hade hänt. De upprättade en 
handlingsplan som följdes mycket noggrant. Media hade också en stor del i denna fas 
då föreningen ville återskapa det förbrukade förtroendekapitalet. När vi utförde ett 
artikelsök på Luleå Hockeys respektive Martinsson fann vi att den övervägande delen 
av artiklarna berörde Luleå Hockey. Detta anser vi beror på att Luleå Hockey har fler 
intressenter, vilket innebär att ett större publikt intresse för verksamheten finns. 
Förutom traditionella intressenter såsom medlemmar och anställda kommer dessutom 
sponsorer, näringsliv och kommun in i bilden.  
 
Ytterligare en anledning till att mer artiklar funnits om Luleå Hockey anser vi beror 
på att företag och förening arbetar olika mot media. På föreningen ställs högre krav på 
öppenhet från allmänheten, medan företaget löser problemen bakom slutna dörrar. 
Ägartillskottet i Martinssons verksamhet var avgörande för företagets framtid och 
spelade därför en väldigt stor roll. Vidare så hade den nytillträdde platschefen Hans 
Lindkvist-Bodlund en viktig roll. Dennes uppgifter bestod i att informera både kunder 
och egna anställda om allvaret i situationen. Informationen var också här väldigt rak 
och ärlig och syftade till att behålla en så bra relation som möjligt. 
 
Det tredje stadiet är ett kroniskt stadie där symptomen gör sig ständigt påminda. Det 
handlar för organisationen om att göra något åt situationen. För att komma fram till en 
långsiktig lösning valde Luleå Hockey en tydligare vision där publiken skulle vara i 
fokus. Detta ansåg föreningen vara den rätta vägen för att komma ifrån de 
ekonomiska problemen. I Martinssons fall specialiserade de sig inom ett område för 
att bättre kunna hävda sig bland konkurrenterna. Denna åtgärd gjordes i samband med 
IT-kraschen och är den största orsaken till att de har vänt trenden. 
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I detta skede hade styrelsen i Luleå Hockey fortfarande en stor roll. Dess uppgifter 
bestod nästan uteslutande av att informera alla intressenter. Sponsorer, medlemmar 
och av föreningen anställda samt ideellt arbetande hade förmodligen den allra största 
rollen här. Sponsorerna sköt till mer pengar, medlemmar och ideellt arbetande drog 
också ett stort lass, där bland annat pengainsamlingar gjordes. I den akuta krisens 
efterdyningar drog också de anställda sitt strå till stacken, där bland annat många 
spelare gick med på att sänka sina löner. När det kommer till Martinsson hade 
Lindkvist-Bodlund en fortsatt stor roll. Vidare fick även anställda ge upp vissa 
förmåner i syfte att minska företagets kostnad. Till en viss del så hade även media en 
liten roll här, då bilden av hur Martinsson hanterade krisen åskådliggjordes för 
allmänheten. De kunder som visade förståelse för Martinssons situation och som 
valde att stanna kvar hos Martinsson upplevdes mycket värdefulla.  
  
Det fjärde stadiet heter kris resolution. Eftersom symptomen kan relateras till olika 
problem eller kriser så finns en stor sannolikhet att de misstolkas. Detta kan i många 
fall leda till att ledningen uppfattar att de löst krisen när så inte är fallet. I Luleå 
Hockeys fall ansågs den akuta krisen över mars –98, men med vetskap om att 
framtiden fortfarande skulle vara oviss. Detta skulle också visa sig vara fallet då 
föreningen eftertaxerades på stora belopp tack vare ”svarta spelarlöner”. Den 
ekonomiska krisen gjorde sig därför på nytt påmind. Martinssons kris ansågs över 
sommaren –00, då de märkte att konjunkturen börjat vända uppåt igen. Efter en djup 
kris har nu företaget börjat gå med vinst igen och inga nya problem har ännu uppstått.   
 
Med utgångspunkt i de resonemang som förts ovan har vi försökt klargöra de mest 
signifikanta intressenterna i krishanteringen i följande figur. I figuren visar sig tydligt 
att Luleå Hockeys verksamhet i krisen involverade en bredare skara av intressenter än 
Martinsson IS. 
 
Figur 5. Signifikanta intressenter vid krishantering 
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När det kommer till att arbeta vidare efter krisen så hade Luleå Hockeys styrelse en 
viktig roll då de såg till att föreningen arbetade målmedvetet efter den handlingsplan 
de arbetat fram. Även Martinsson jobbade mycket hårt med att fortsätta vara 
kostnadsmedvetna och sätta kunden i fokus. Ledarskap har stor betydelse både före 
och efter en kris. Det är ledaren som bestämmer hur stor vikt som ska tillmätas 
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krishanteringen och det är ledaren som ska ta organisationen och medarbetarna bort 
från krisen. Det kritiska läget kan nyttjas till att ena organisationer eller ligga till 
grund för en förändring till det bättre (Augustine, 1995). Luleå Hockeys ledare 
Staffan Larsson och Jörgen Eriksson agerade på ett respektingivande sätt. 
Inledningsvis tillsatte de en analysgrupp för att ta reda på hur djup krisen var och 
varför den uppkom. Larsson och Eriksson var också väldigt noga med att hela 
sanningen skulle komma fram och sköt därför upp ett planerat årsmöte. De var väldigt 
raka och ärliga och detta skapade ett engagemang som inte funnits tidigare. På så sätt 
är det möjligt att säga att de förändrade verksamheten till det bättre. Lindkvist- 
Bodlund var också rak och ärlig i sin information vilket gjorde hans jobb lättare. Han 
jobbade mycket med att coacha sina medarbetare och lade stor vikt vid att förbättra 
relationerna inom företaget och kundkontakterna.  
 
Det är också nödvändigt att bemöta massmedia på rätt sätt. När en kris uppstår medför 
detta ofta två problem för ledningsgruppen. Delvis problemet i sig, men även hur 
massmedia hanteras. Arbetar organisationen på ett bra sätt med media så skapas 
förutsättningar att dra nytta av situationen istället för att media skall skapa ytterligare 
problem för organisationen (Zerman, 1995). Luleå Hockey arbetade mycket 
målinriktat med media där stor kraft lades på att skapa en ärlig bild om hur situationen 
såg ut. Detta var nödvändigt för föreningen, i och med att klubbens öde låg i 
omgivningens händer. På många sätt var därför media en av de allra viktigaste 
intressenterna för föreningen. Martinsson däremot valde att försöka lösa krisen internt 
och informera sina högprioriterade kunder själva. Därför tillhörde inte media alls i 
samma utsträckning en lika viktig intressent, något som tydligt illustreras av våra data 
i tabell 2. 
 
 

5.3 Slutsatser 
Ett företag och en förening skiljer sig på en mängd olika punkter även om 
verksamheterna är av jämförbar storlek. Den största enskilda skillnaden som vi funnit, 
är att föreningsverksamhet involverar fler människor (Se figur 5). Detta gör att större 
hänsyn måste visas en bredare skara av intressenter vilket i slutändan innebär att 
verksamheten blir mer svårstyrd. Då intressenterna i en förening är fler, måste 
effektivare kommunikationskanaler nyttjas för att nå ut till dessa. Därför har media en 
viktig funktion i föreningar när det gäller att informera. 
 
Orsaken till att föreningarna fortfarande till stor del är ideella är att föreningarna inte 
skulle överleva utan det ideella tillskottet. Förekomsten av ideellt arbetande möjliggör 
föreningarnas existens och är en annan distinkt skillnad sett till traditionella företag. 
 
Det börjar handla mer och mer om pengar för idrottsföreningar, därför går det inte 
längre att säga att föreningarna är helt ideella. Faktum är att idrottsföreningens 
struktur och sättet att jobba påminner alltmer om ett traditionellt företag. Föreningar 
kan i många fall ta lärdom av hur företag jobbar. Detta kan vara alltifrån att fatta 
snabba beslut till att se hur verksamheten är uppbyggd. Ett tydligt exempel på detta är 
den växande trenden att bolagisera verksamheten och bilda aktiebolag. Genom 
bolagiseringen sker det stora förändringar både inom och utanför föreningen.  
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Då vi förstått genom vår intervju med klubbdirektören för Luleå Hockey Anders 
Sundqvist, att föreningar inte skulle kunna överleva utan det ideella engagemanget, är 
det en viktig fråga för föreningarna att utreda hur det blir i framtiden. Om en 
bolagisering skulle påverka de ideellt engagerade på så sätt att de inte längre vill 
engagera sig ideellt blir föreningarna tvungna att på annat sätt skaffa den tillgången. 
 
Företag kan likväl lära av föreningar då dessa i många fall jobbar mer målmedvetet 
med media för att dra fördelar av detta samarbete. Föreningar ägs av dess medlemmar 
som i stor utsträckning är engagerade och påverkar dess framtid. Detta är något som 
företag kan ta och har tagit efter för att skapa ett större engagemang. Föreningslivet 
handlar mycket om gemenskap och detta är något som företag kan anamma. Kan 
företagen arbeta mer målinriktat med att skapa en sammanhållning, blir förmodligen 
förutsättningarna för att personalen stannar kvar vid företaget större.  
 
När det kommer till att hantera kriser så arbetar både företag och föreningar delvis på 
liknande sätt. Mycket tid läggs ned på att informera viktiga intressenter för att 
återskapa det i många fall förlorade förtroendet. Vikten av att informera klargörs i 
figur 3 och 4 där vändpunkten i krisarbetet förutsätter en god kommunikation. 
Fokuseringen för företag handlar mycket om att behålla kunder medan 
idrottsföreningar måste tänka bredare. Sponsorer måste behållas, medlemmar och 
anställda informeras samt så har ofta kommunen ett stort intresse av att de existerar. 
 
Sett till kriser generellt så ställs det höga krav på ledningen i både företag och 
förening. Det är ledningen som skall ta anställda och medlemmar ur krisen, och för att 
göra detta krävs det att de har förtroende och god kompetens. Är så inte fallet är 
risken stor att krisen blir så djup att den i slutändan kan leda till konkurs. 
 
 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
Utifrån den fallstudie vi gjort är det svårt att dra några generella slutsatser, men vi 
anser det vara möjligt att åtminstone se antydningar om hur företag och föreningar 
liknar och skiljer sig åt, både allmänt och i krissituationer. För att kunna styrka dessa 
resultat måste dock en bredare undersökning utföras, men då tiden var knapp gavs inte 
möjlighet att göra detta. 
 
Vi anser vidare att det kunde vara intressant att undersöka föreningar som väljer att 
bolagisera sin verksamhet och hur detta skulle påverka föreningens struktur, ägarskap, 
styrning samt de ideellt engagerade. Fenomenet med bolagisering anser vi vara 
ytterligare ett steg mot att föreningar mer och mer liknar företag. På vilket sätt skulle 
förhållandena i intressentmodellen förändras? Skulle idealiteten i föreningen 
försvinna? Hur kommer t ex inkomstskatten, sociala avgifterna och momsen att 
förändras vid en ombildning? Vad händer med de statliga och kommunala bidragen? 
 
Under resans gång, har vi mestadels funnit litteratur om vad föreningar lärt av företag 
men inte vice versa. Därför skulle detta vara mycket intressant att studera mer 
ingående. Vi anser att både föreningar och företag i många avseenden har lärt av och 
kan lära sig av varandra. Intressanta aspekter att undersöka kan vara om företag kan 
lära av föreningar i form av personalvårdande aktiviteter, medlemskap, 
mediahantering och så vidare.  
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Bilaga 1.  
 
INTERVJUGUIDE FÖRENING- Anders Sundqvist 
 
Hur ser er organisation ut? 
-  Hur många jobbar ideellt? 
-  Hur många anställda? 
 
Hur ser styrelsens utformning ut? 
-  Ekonomiskt kunnande? 
-  Idrottsligt kunnande? 
 
Hur ser beslutsfattandet i föreningen ut? 
-  Ekonomiskt? 
-  Sportsligt? 
-  Tas sportsliga såväl som ekonomiska beslut av samma personer? 
 
Ledarstil i förening? 
-  Vad har du som klubbdirektör för uppgifter inom föreningen? 
-  Vilka befogenheter har du? 
-  Har du någon erfarenhet av att sättet att arbeta skiljer sig mellan företag och 

förening? (Vad gäller beslutsfattande och att tillgodose intressenters intressen)  
  
Hur ser föreningens mål ut? 
 
På vilka sätt kan föreningen utvecklas? 
- Sportsligt? 
-  Organisationsmässigt?  
 
Hur mäts framgångar inom föreningen? 
- Sportsliga framgångar eller ekonomi?  
 
Hur finansierar ni Er verksamhet? 
 
När upplevde ni att ni hamnade i ekonomiska svårigheter? 
-  Såg ni några varningstecken före problemen infann sig? 
-  Upplevdes några direkta faser i ”krishanteringen”, och i så fall vilka? 
- När ansåg ni att den ekonomiska situationen stabiliserades? 
- Hade olika aktörer olika stort inflytande under olika faser i förändringsarbetet? 
 
Hade Ni någon medveten strategi som Ni följde för att vända trenden? 
- När det gäller att informera det kritiska läget? 
- Att skapa en delaktighet bland intressenter? 
- När det gäller att kapa kostnader? 
- När det gäller att öka intäkter? 
 
Var fattades beslut om att förändring måste genomföras? 
- Var det någon aktör som var speciellt viktig i arbetet mot att få skeppet på rätt 

köl? 
- Vad var ledningens betydelse i Ert arbete? 
- Vilken roll hade styrelsen? 
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-  Intressenter som medlemmar och ideellt arbetande som inte förekommer i 
företagsverksamhet, vad hade dessa för betydelse?  

- Har synen på ert sätt att arbeta förändrats efter motgångarna, har ni några 
förebyggande åtgärder för att undvika framtida bekymmer? 

 
Upplever Ni att de ekonomiska svårigheterna medförde ett minskat förtroende 
för föreningen? 
-  Vad ansåg medlemmarna samt de ideellt arbetande om föreningens situation? 
- Kände ni ett minskat stöd från näringslivet när den ekonomiska situationen 

uppdagades?  
-  I sådana fall, hur har Luleå Hockey arbetat för att återfå förtroendet? 
Motivera! 
- På vilket sätt har media påverkat ert sätt att jobba? 
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Bilaga 2.  
 
INTERVJUGUIDE FÖRENING- Jörgen Eriksson 
 
 
Ledarstil i förening? 

- Har du någon erfarenhet av att sättet att arbeta skiljer sig mellan företag och 
förening? (Vad gäller beslutsfattande och att tillgodose intressenters intressen) 

-   
 
Vilka sportsliga och ekonomiska mål hade föreningen under Er tid? 
 
Vid vilken tidpunkt blev Ni medvetna om att ni hamnade i ekonomiska 
svårigheter? 
-  Såg ni några varningstecken före problemen infann sig? 
-  Upplevdes några direkta faser i ”krishanteringen”, och i så fall vilka? 
 (Hur såg krisen ut då föreningen kom till insikt om allvaret- Begynnande? 
Akut?)  
- När ansåg ni att den ekonomiska situationen stabiliserades? 
- Hade olika aktörer olika stort inflytande under olika faser i förändringsarbetet? 
 (Ledning? Styrelse? Ideellt arbetande? Kommun? Näringsliv?) 
 
Hade Ni någon medveten strategi som Ni följde för att vända trenden? 
- När det gällde att informera om det kritiska läget? 
- Att skapa en delaktighet bland intressenter? 
- När det gällde att kapa kostnader? 
- När det gällde att öka intäkter? 
 
Var fattades beslut om att förändring måste genomföras? 
- Vad var ledningens betydelse i Ert arbete? 
- Vilken roll hade styrelsen? 
-  Intressenter som medlemmar och ideellt arbetande som inte förekommer i 

företagsverksamhet, vad hade dessa för betydelse?  
- Har föreningens syn att arbeta förändrats efter motgångarna, finns några 

förebyggande åtgärder för att undvika framtida bekymmer? 
 
Upplever Ni att de ekonomiska svårigheterna medförde ett minskat förtroende 
för föreningen? 
-  Vad ansåg medlemmarna samt de ideellt arbetande om föreningens situation? 
- Kände ni ett minskat stöd från näringslivet när den ekonomiska situationen 

uppdagades?  
-  I sådana fall, hur arbetade Luleå Hockey för att återfå förtroendet?  
- På vilket sätt påverkade media ert sätt att jobba? 
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Bilaga 3.  
 
INTERVJUGUIDE FÖRETAG-  Hans Lindkvist-Bodlund 
 
 
Hur ser er organisation ut? 
-  Hur många anställda? 
 
Hur ser beslutsfattandet i företaget ut? 
-  Ekonomiskt? 
- Strategiskt? 
 
Hur ser företagets mål ut? 
 
På vilka sätt kan företaget utvecklas? 
- Produktmässigt? 
- Organisationsmässigt 
 
Hur mäts framgångar inom företaget? 
- Uppfyllelse av mål? 
- Ekonomiska vinster? 
 
Hur ser konkurrensen ut och hur väljer Ni att konkurrera? 
 
Hur finansierar ni Er verksamhet? 
 
När upplevde Ni att Ni hamnade i ekonomiska svårigheter?  
-  Hur gick Ni tillväga när Ni tog tag i detta? 
- Hade Ni någon medveten strategi som Ni följde för att vända trenden? 
-  Var fattades beslut om att förändring måste genomföras? 
-  Såg Ni några varningstecken före problemet infann sig? 
- Har synen på ert sätt att arbeta förändrats efter motgångarna? 
- Var det någon aktör som var speciellt viktig i motgången? 
- När ansåg ni att den ekonomiska situationen stabiliserades? 
 
Kan de ekonomiska svårigheterna ha medfört ett minskat förtroende för 
företaget? 
-  I sådana fall, hur har företaget arbetat för att återfå förtroendet? Motivera! 
- På vilket sätt har media påverkat ert sätt att jobba? 
 
Har ni tagit lärdom av motgången? 
-  På vilket sätt?  
 
Ledarstil i företag? 
-  Vad har Ni som chef för uppgifter inom företaget? 
-  Vilka befogenheter har Ni? 
-  Har du någon erfarenhet av att sättet att arbeta skiljer sig mellan företag och 

förening? (Vad gäller beslutsfattande och att tillgodose intressenters intressen)  
  




