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FÖRORD 
 
Under de 10 veckor som vi arbetat med denna uppsats har vi lärt oss mycket om de ideella 
föreningarnas arbetssätt. Vi har också fått förståelse för hur tillämpningen av en ny styrmodell 
kan gå till inom en organisation och vi har fått en djup inblick inom området för 
ekonomistyrning. Sammantaget har detta arbete lett till nya insikter om hur praktiken 
förhåller sig till teorin. 
 
Vi vill tacka våra aktörer inom den ideella elitidrottsföreningen för deras vänlighet att ställa 
upp på våra intervjuer och deras engagemang för vår uppsats. Vi vill också tacka vår 
handledare, Kent Nilsson, för hans ovärderliga omdömen under arbetets gång. Slutligen vill vi 
tacka våra opponenter som bidragit med konstruktiv och värdefull kritik. Sist men inte minst 
riktar vi ett stort tack till våra familjer som stått ut med oss under tiden för skrivandet av 
denna uppsats. Tack! 
 
Luleå, juni 2007 
 
 
 
 
Sara Mattsson   Zoran Cicic

  



SAMMANFATTNING 
 
Elitidrottsföreningarna i Sverige blir allt större och många av dessa omsätter 
mångmiljonbelopp, vilket ställer krav på bättre styrning inom föreningarna. De flesta 
elitidrottsföreningar är ideella och många upplever att det är svårt att styra ideella 
organisationer. En modell för styrning som tillämpats flitigt, främst inom den tillverkande 
industrin, är processtyrning. Processtyrning syftar till att uppnå högre kundvärde i det som 
verksamheten producerar genom effektivare resursanvändning. Hur processtyrning tillämpas 
inom ideella föreningar i Sverige är relativt outforskat. Utifrån detta beskrivs i denna uppsats 
hur en ideell elitidrottsförening tillämpar processtyrning. Vidare presenteras ett antal faktorer 
inom organisationens struktur, kultur och ledarskap, vilka kan utgöra svårigheter vid 
tillämpningen av processtyrning. Studien är utförd som en fallstudie, där semistrukturerade 
intervjuer bland fyra av föreningens aktörer inom ledningen utgjort det empiriska underlaget.  
Studien visar att föreningen tillämpat modellen med hjälp av en konsult, ett nytt datasystem 
och handlingsplaner. De mest framträdande svårigheterna med att tillämpa processtyrning 
inom den ideella elitidrottsföreningen är; svårigheter att styra ideellt arbetande samt att det är 
svårt att anpassa organisationen till den nya styrmodellen. I och med att det är svårt att styra 
ideellt arbetande blir processerna inom föreningen svåra att förbättra och därmed riskerar 
arbetet med processtyrning att bli alltför tidsödande och därmed kostsamt. Att anpassa 
organisationen efter den nya styrmodellen ställer krav på förändringar inom föreningens 
struktur, kultur och ledarskap, vilka också kräver tid och resurser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ABSTRACT 
 
Top-level sport clubs in Sweden are growing bigger and bigger and many of these 
organizations are multimillion associations, which requires improved management control. 
Many of these top-level sport clubs are non-profit organizations and many people argue that it 
is hard to manage non-profit organizations. A control model that is used frequently within the 
manufacturing industry is business process management. The aim of business process 
management is to achieve higher customer satisfaction through more efficient capacity 
utilization. How to apply business process management within non-profit organizations in 
Sweden is a relatively unexplored area of research. This paper implicates how business 
process management is applied within a top-level non-profit sport club in Sweden and a 
number of identified factors within the organizations’ structure, culture and leadership that 
can create adversities. This case study is built upon semi structured interviews, performed 
with four participants in leading positions within the organization. This paper shows that 
business process management is applied by means of a consultant, new data software and 
plans of action within the organization. The most prominent adversities when applying 
business process management in a top-level non-profit sport club is to control non-profit 
workers and to adjust the organization to match the new control model. Non-profit workers 
who are hard to control restrain the processes from being improved which can be time and 
resource consuming. Adjusting the organization to match the new control model implicates 
demands on the organizations’ structure, culture and leadership, which also can be time and 
resource consuming. 
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1 INLEDNING 

I detta kapitel beskrivs uppsatsens problemområde. Avsnittet mynnar sedan ut i uppsatsens 
syfte och forskningsfrågor.  
 

1.1 Problemdiskussion  
 
Moderna ideella organisationer måste ta ett större ansvar för sin ekonomiska verksamhet 
(Chapman, 1998). För att kunna göra detta måste de använda nya metoder för styrning (ibid). 
Styrning innebär olika åtgärder för att uppnå verksamhetens uppställda mål (Samuelsson 
2004, s 25-26). Under de senaste årtiondena har olika metoder för styrning spridits bland 
företag och några blivit mer permanenta modeller som till exempel: Aktivitetsbaserad 
kalkylering (Activity based costing, ABC), Balanserat styrkort (Balanced scorecard) och 
Processtyrning (Business process management). Aktivitetsbaserad kalkylering innebär att 
analysera och mäta kostnader som varje produkt eller funktion medför baserat på de 
aktiviteter som utförs (Samuelsson, 2004, s 709). Modellen innebär högre precision i 
kostnadsmätningar eftersom den tar hänsyn till den totala resursåtgången (ibid). Styrning med 
ett balanserat styrkort innebär att utifrån finansiella och ickefinansiella perspektiv mäta 
medarbetares prestationer kopplade till företagets övergripande vision och strategi (se 
exempelvis Nørreklit, 2000). Processtyrning spreds flitigt under slutet av 1980-talet och under 
1990-talet, främst inom tillverkande företag (se exempelvis Melan, 1995). Processtyrning 
passar alla organisationer oavsett storlek och verksamhet (Walker & Poirier, 2005, s ix) och 
kan tillämpas inom vinstdrivande såväl som inom icke-vinstdrivande organisationer (Melan, 
1995, s 1). 
 
De flesta elitidrottsföreningar i Sverige är ideella organisationer. Dessa föreningar bedriver 
ofta ekonomisk verksamhet för att uppnå det ideella syftet men verksamheten bedrivs utan 
vinstsyfte för medlemmarna (Lundén & Lindblad, 2002, s 9). Med elitidrott avses: ”junior 
och senior idrott på mästerskapsnivå, nationellt och internationellt och den 
träningsverksamhet som erfordras för detta” (Riksidrottsförbundet, 2005). Dessa 
elitidrottsföreningar omsätter stora summor pengar årligen och behovet av bättre styrning har 
därmed ökat. 
 
I vilken utsträckning som processtyrning tillämpas inom den ideella sektorn i Sverige är inte 
känt. Tillämpning av processtyrning inom ideella elitidrottsföreningar är ett relativt outforskat 
område, men ett intressant område att studera med avseende på antagandet om ett växande 
behov av fungerande styrmodeller inom den ideella sektorn.  
 
Att tillämpa en ny styrmodell kan få både negativa och positiva effekter i en organisation 
(Samuelsson, 2004, s 23). Men, genom att tillämpa en ny styrmodell i en organisation skapas 
ett intresse för förändring som kan vara svårt att uppnå på andra sätt (ibid). Att tillämpa 
processtyrning innebär framförallt ett omfattande förändringsarbete där nya krav ställs på den 
strukturella och den kulturella utformningen av organisationen, liksom på ledarskapet (Egnell, 
1994; Alexandersson, Almhem, Rönnberg och Väggö, 1998; Melan, 1995; Alpander och Lee, 
1995; Lee och Dale, 1998).  
 

 1



 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
 
Att tillämpa processtyrning innebär ett arbete med att utforma, implementera och använda 
styrning. Hur detta arbete går till i en organisation där ett sådant arbete inte traditionellt utförs 
är studerat i denna uppsats. Att införa en ny styrmodell innebär ett stort förändringsarbete 
inom en organisations struktur, kultur och ledarskap. I denna uppsats har därför de krav som 
ställs på dessa studerats och de faktorer som utgör svårigheter under ett sådant 
förändringsarbete har identifierats. Mot denna bakgrund och genom ovanstående 
problemdiskussion är syftet formulerat som följer: 
 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur processtyrning tillämpas i en ideell 
elitidrottsförening samt att identifiera faktorer som kan utgöra svårigheter vid tillämpningen 

av processtyrning inom en ideell elitidrottsförening. 
 
Forskningsfråga 1:  Vilka strukturella faktorer utgör svårigheter vid tillämpningen av  

processtyrning inom en ideell elitidrottsförening? 
 

Forskningsfråga 2:  Vilka kulturella faktorer utgör svårigheter vid tillämpningen av  
processtyrning inom en ideell elitidrottsförening? 
 

Forskningsfråga 3:  Vilka ledarskapsrelaterade faktorer utgör svårigheter vid 
tillämpningen av processtyrning inom en ideell elitidrottsförening? 
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2 METOD 
I detta kapitel redogörs för tillvägagångssättet vid arbetet med uppsatsen. Inledningsvis 
behandlas forskningsansats och den valda forskningsstrategin. Vidare beskrivs valet av fall 
och hur litteratursökningen gått till. Avslutningsvis presenteras hur den empiriska 
insamlingen genomförts och metodproblemen diskuteras. 
 

2.1 Forskningsansats 
 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur processtyrning tillämpas i en ideell 
elitidrottsförening samt att identifiera faktorer som kan utgöra svårigheter vid tillämpningen 
av processtyrning inom en ideell elitidrottsförening. Utifrån detta syfte har olika aktörers 
uppfattningar och upplevelser tolkats. Detta aktörsynsätt är enligt inte av oss oberoende, utan 
utgår ifrån våra föreställningar (Arbnor och Bjerke, 1994, s 86 ff). Resultatet bidrar till allmän 
förståelse för olika sammanhang och presenteras genom beskrivningar. Aktörsynsättet utgår 
från att verkligheten är en social konstruktion där olika människor tolkar verkligheten på olika 
sätt (ibid). 
 
Uppsatsens syfte innebär att studera ett fenomen som är relativt outforskat. Arbetet inleddes 
därför med litteraturstudier på området och efter ett första möte med en av aktörerna hämtades 
ny teori. Den referensram som sattes upp användes som bakgrund för den empiriska 
insamlingen. För att förstärka uppsatsens referensram ytterligare har ny teori lagts till efter 
den empiriska insamlingen. 
 

2.2 Forskningsstrategi 
 
En fallstudie är lämplig då ett objekt skall studeras på djupet och då man vill undersöka 
relationer och processer (Denscombe, 2000, s 9 ff). I och med att syftet med studien var att 
beskriva hur processtyrning tillämpas inom en ideell elitidrottsförening och att identifiera 
organisatoriska faktorer som kan utgöra svårigheter vid en sådan tillämpning ansåg vi att en 
fallstudie var en lämplig forskningsstrategi. Fallstudien lämpar sig då man vill använda flera 
källor och metoder (ibid) – vilket vi också ville göra. Dels använde vi oss av intervjuer och 
dels studerade vi de av föreningen framtagna handlingsplaner för tillämpningen av den nya 
styrmodellen samt föreningens hemsida. 
 

2.3 Val av undersökningsenhet 
 
Genom våra studier inom företagsekonomi vid Luleå tekniska universitet intresserade vi oss 
för styrning av organisationer. Genom vår litteraturstudie av tidigare forskning på området 
upptäckte vi att styrning av ideella föreningar var ett relativt outforskat ämne. Vi fick under 
sökprocessen reda på att en lokal ideell elitidrottsförening nyligen hade påbörjat ett arbete 
med att tillämpa en ny modell för styrning – Processtyrning. Efter ytterligare litteraturstudier 
fick vi klart för oss att elitidrottsföreningar har ett stort behov av fungerande modeller för 
styrning, men att detta inte studerats i någon större utsträckning. Vi valde därför att studera 
den lokala ideella elitidrottsföreningen med syfte att beskriva hur de tillämpat processtyrning 
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samt att identifiera organisatoriska faktorer inom föreningen som utgör svårigheter vid 
tillämpningen. 
 

2.4 Litteraturstudier 
 
Vid litteratursökningen använde vi oss av flera tillvägagångssätt för att hitta relevant litteratur, 
dels för att formulera ett syfte för uppsatsen och dels för att besvara dess syfte. Vi studerade 
litteratur och tidigare forskning som behandlar styrning av såväl ideella organisationer som 
andra typer av organisationer. Vi utgick ifrån Luleå tekniska universitets biblioteks-databas 
Lucia, samt sökmotorn Libris för att söka efter litteratur. För att söka vetenskapliga artiklar 
användes databaserna Emerald, Ebsco och Artikelsök. De sökord som användes var 
exempelvis: ”process management nonprofit”, ”ekonomistyrning ideell*”, ”processtyrning 
ideell*” och ”ledning ideell”. Sökningar gjordes även på mer allmänna nyckelord såsom 
”ekonomistyrning”, ”nonprofit organization”, ”management control” och ”styrmodell”. Vi 
använde oss även av synonymer och liknande ord som till exempel ”elitidrott”, 
”idrottsförening” och ”verksamhetsstyrning” vid litteratursökningen. 
 

2.5 Empirisk insamling 
 
För att utforma den empiriska delen genomfördes semistrukturerade intervjuer och skriftliga 
källor studerades. Intervjuerna baserades till stor del på det material som vi fångat i vår 
teoretiska referensram. De skriftliga källorna bestod av de av föreningen framtagna 
handlingsplanerna som föreningen lånade oss under vårt första möte med föreningens 
klubbdirektör. Under det första mötet fick vi också bekräftat att föreningen påbörjat ett arbete 
med den nya styrmodellen. Vi fick också klartecken för att utföra intervjuer andra personer 
inom ledningen.  
 
Valet av aktörer grundades på att personerna på ett eller annat sätt varit ansvariga för beslutet 
att tillämpa den nya styrmodellen och/eller varit involverade i processen att ta fram 
handlingsplanerna eller att de skulle vara personer i ledande befattningar inom föreningen. 
Aktörsurvalet gjordes utifrån ett aktivt val av personer som är betydande inom organisationen 
och som kan därför kan ge oss relevant information inom vårt forskningsområde. Fyra aktörer 
valdes för intervjuerna. Var och en av intervjuerna tog cirka 45 minuter och intervjuerna 
spelades in på band. Vi gjorde även anteckningar för att försäkra oss om att inte gå miste om 
det insamlade materialet.  
 
Vi förberedde en intervjuguide (Bilaga 1) i vilken vi formulerade tio öppna frågor. Öppna 
frågor kan beskrivas som korta frågor med långa svar som respondenten själv formulerar 
(Denscombe, 2000, s 122). Detta ger intervjuaren en bred information och hela komplexiteten 
i respondentens svar blir återspeglande (ibid). Att använda en intervjuguide med öppna frågor 
kallas för semistrukturerade intervjuer (op cit, s 135). Genom semistrukturerade intervjuer kan 
respondenten fritt utveckla sina idéer inom ämnet, vilket dock ställer krav på att intervjuaren 
är flexibel i intervjusituationen (ibid). Frågorna ställdes i samma ordning till samtliga 
respondenter och intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplats. Vi valde att låta 
föreningen och våra respondenter vara anonyma på grund av att respondenterna kände sig 
bekvämast då. 
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2.6 Analysmetod 
 
Utifrån vår referensram strukturerade vi vårt empiriska material och vi identifierade teman 
som vi byggde analysen på. Resultatet blev en beskrivande analys vilket hör samman med 
kvalitativ forskning (Denscombe, 2000, s 205). Kvalitativ forskning beskriver helheten av en 
bestämd företeelse, vilket leder till en djupare förståelse hos forskaren (ibid). Kvalitativ 
analys skildrar verkligheten och tillåter tvetydigheter och motsägelser (op cit, s 259-261). 
Kvalitativ analys accepterar att olika forskare kan komma fram till olika slutsatser, trots att 
det använt samma metoder (ibid).  
 

2.7 Metodproblem 
 
För denna studie har ett aktörsynsätt tillämpats. Aktörssynsättet har kritiserats för att det 
tenderar att betrakta alla sociala företeelser med utgångspunkt från de enskilda aktörernas 
subjektiva föreställningar (Arbnor & Bjerke, 1994, s 455). Enligt kritiken frambringar 
aktörsynsättet endast subjektiv kunskap, som är av mindre värde för att lösa mer övergripande 
problem (ibid). 
 
Vid kvalitativ forskning är inte empirin nödvändigtvis representativ. Dessutom speglas 
intervjuarens personliga egenskaper vid framtagande av empiri och vid analys. Vid kvalitativ 
forskning föreligger en risk för förenklade förklaringar eftersom studier av sociala fenomen är 
komplicerade. (Denscombe, 2000, s 259-261) 
 
En nackdel med fallstudien som forskningsstrategi är att långvarig inblandning kan påverka 
forskningsobjektet till att ändra beteende och att möjliga tillträdesproblem till objektet bör 
beaktas (Denscombe, 2000, s 54). Vi upplevde inga svårigheter med att få access och vår 
mycket tidsbegränsade forskning påverkade troligen inte föreningens aktörer och deras 
beteende nämnvärt.  
 
Att validera någonting innebär att göra någonting giltigt. Det finns inte några konkreta 
kriterier för vad som kan validera en studie med ett aktörssynsätt (Arbnor & Bjerke, 1994). 
Detta kan bero på att om verkligheten ses som en social konstruktion som förändras med dess 
omgivning är möjligheterna att validera studien väldigt små (ibid). När vi utförde intervjuerna 
med aktörerna försökte vi skapa en trygg miljö för aktörerna genom att utföra intervjuerna på 
deras respektive arbetsplatser. För att förstärka validiteten valde vi att låta aktörerna vara 
anonyma så att de skulle känna sig bekväma med att besvara våra frågor. Vi valde också att 
utelämna föreningens namn. Aktörerna tilläts, om de så önskade, att läsa igenom 
intervjufrågorna i god tid före intervjutillfället. Detta innebär dock en risk för att frågorna kan 
ha diskuterats mellan aktörerna i förväg. Vi förklarade också för varje aktör varför just 
han/hon hade valts som respondent och att hans/hennes kunskaper var av betydelse för vår 
uppsats, vilket vi tror har påverkat aktörernas vilja att utveckla sina svar. Varje aktör fick god 
tid på sig att svara på frågorna. Genom att inte avbryta aktören fanns förhoppningar att få så 
uttömmande svar som möjligt. För att få aktörerna att ta ställning i vissa frågor och få dem att 
argumentera för sina uppfattningar ställdes följdfrågorna aktivt.  
 
Att genomföra en fallstudie med intervjuer som empirisk insamlingsmetod påverkar studiens 
reliabilitet. Reliabiliteten blir i stort sett obefintlig då andra forskare som önskar genomföra 
studien på nytt sannolikt kommer att tolka respondenternas uttryck på annat sätt. 
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3 REFERENSRAM 
 
I detta kapitel beskrivs inledningsvis vad som kännetecknar en ideell elitidrottsförening. Vidare 
presenteras begreppen styrning och tillämpning av styrning. Sedan beskrivs styrmodellen 
processtyrning och hur modellen tillämpas i en organisation. Avslutningsvis behandlas de krav 
som ställs på en organisations struktur, kultur och ledarskap vid tillämpningen av processtyrning. 
 

3.1 Ideella föreningar och elitidrott 
 
Ideell verksamhet innebär att någon på egen hand eller tillsammans med andra, osjälviskt och 
självuppoffrande, verkar för ett ändamål (Thunberg, 2006, s 19). De ideella verksamheterna 
har på så sätt utvecklats genom folkrörelser och idag har den ideella sektorn i Sverige fler 
medlemmar än vår totala folkmängd, i och med att många är medlemmar i fler än en förening 
(ibid). Syftet med en ideell organisation är att samla människor med gemensamt intresse i en 
organiserad form (Lundén & Lindblad, 2002, s 9). En ideell organisation är formell, privat 
och självstyrande (). Vidare delar en ideell organisation inte ut sitt ekonomiska överskott som 
vinst (Wijkström & Lundström, 2002, s 8; Lundén och Lindblad, 2002, s 9). Finansiering av 
en ideell organisation sker delvis eller helt genom bidrag och en sådan organisation har 
frivillig medverkan från privatpersoner (ibid). En ideell organisation kan bedriva ekonomisk 
verksamhet genom att exempelvis ha avlönad personal, men med ett ideellt syfte för 
verksamheten (Lundén och Lindblad, 2002, s 9). Idrottsföreningar är exempel på ideella 
föreningar som ägnar sig åt ekonomisk verksamhet (exempelvis via intäkter från 
inträdesavgifter och från servering vid arrangemangen) men som har ett ideellt ändamål med 
sin huvudsakliga verksamhet (Skatteverket, 2006). 
 
Idrottsrörelsen är Sveriges största och mest livskraftiga folkrörelse. Idrottsrörelsen har nära tre 
miljoner medlemmar och det finns olika sätt på vilken en idrottsrörelses verksamhet 
finansieras. Massmedia fokuserar ofta på några få idrotters översta skikt där stora summor 
pengar hanteras och där en stor del av arbetet är yrkesmässigt utfört. Sådan elitidrott agerar 
utifrån marknadens villkor och måste därför också skötas affärsmässigt. Elitidrottsföreningar 
kan skiljas från andra idrottsföreningar utifrån att föreningen är framgångsrik inom den 
specifika idrotten. Med elitidrott avses: ”junior och senior idrott på mästerskapsnivå, 
nationellt och internationellt och den träningsverksamhet som erfordras för detta” 
(Riksidrottsförbundet, 2005) 
 
Sammanfattningsvis är en ideell elitidrottsförening en idrottsförening där idrottsutövandet 
sker på mästerskapsnivå och där verksamheten har ett huvudsakligt ideellt syfte. Inom en 
ideell elitidrottsförening är organisationen formell, privat och självstyrande och finansieras 
delvis eller helt genom bidrag. En ideell elitidrottsförening har frivillig medverkan från 
privatpersoner och delar inte ut vinst till medlemmarna. En ideell elitidrottsförening kan dock 
bedriva ekonomisk verksamhet och en stor del av arbetet kan vara yrkesmässigt och 
affärsmässigt. 
 
Ett sätt att förbättra ekonomin inom en ideell elitidrottsförening är att ta emot sponsorpengar. 
Sponsorn kan i gengäld få exempelvis biljetter till föreningens evenemang, tillgång till lokaler 
och reklamplatser (Thunberg, 2006, s 73). En av sponsringens nackdelar är att sponsorn 
ibland försöker styra föreningens verksamhet (op cit, s 82). Förutom genom sponsring 
finansieras den ideella föreningen vanligen genom: medlemsavgifter, lotterier och bidrag från 
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kommun, stat eller EU (Lundén & Lindblad, 2002, s 153-156). Under de senaste åren har 
dock föreningarnas egna intäkter från försäljning av varor och tjänster ökat (Wijkström & 
Lundström, 2002, s 47-48). Inom idrottsrörelsen uppgår denna del till cirka 60 procent av 
idrottsrörelsens totala intäkter (op cit, s 167-169). Detta utgör ett led i de ideella föreningarnas 
kommersialisering där resursflödet från den offentliga sektorn till de ideella organisationerna 
har gått från att handla om bidrag till att istället utgöra ersättning genom kontrakt och 
entreprenader (op cit, s 19-20). Kommersialiseringen har också inneburit att ansvaret för 
många svenska idrottsanläggningar förflyttats från kommuner till idrottsföreningarna själva. 
Dessutom har företag och näringsliv fått ett allt större inflytande på de ideella 
organisationernas förehavanden (ibid). Relationen mellan vinstdrivande företag och ideella 
organisationer kan jämföras med relationen mellan staten och den ideella sektorn där parterna 
är beroende av varandra och samspelar i större utsträckning än tidigare (op cit, s 37).  
 

3.2 Allmänt om styrning  
 
Styrning innebär ”olika åtgärder för att uppnå verksamhetens uppställda mål.” (Samuelsson, 
2004, s 25). Ledningen strävar mot att organisationen ska uppnå de ställda målen, men 
individerna i organisationen har även personliga mål, vilka inte nödvändigtvis ligger i linje 
med organisationens mål (Anthony och Govindarajan, 2003, s 8). Det huvudsakliga syftet 
med styrning är att säkerställa att målöverensstämmelse uppnås genom att styra individerna så 
att det som gynnar dem också gynnar organisationen (ibid).  
 
Ledning och styrning av organisationer blir allt svårare eftersom det inte längre räcker att 
producera resultat i form av produkter och tjänster (Alvesson och Svenningsson, 2007). 
Organisationer måste även leva upp till de hårda krav som ställs på etik, jämställdhet, 
mångfald samt följa moden och trender (ibid). Vår tids dynamiska samhälle ställer allt större 
krav på organisationer och för att uppnå verksamhetens mål behöver organisationen förändras 
och metoderna för styrning anpassas (Chapman, 1998; Samuelsson, 2004, s 23).  
 

3.2.1 Tillämpning av styrning 
 
Genom att tillämpa en ny styrmodell inom en organisation kan både positiva och negativa 
effekter uppstå, men framförallt skapas ett intresse för förändring som kan vara svår att uppnå 
på andra sätt (Samuelsson, 2004, s 23).  
 
Tillämpning av styrning innebär ett förändringsarbete under tre faser: utformning, 
implementering och användning. Att utforma styrning handlar om att ta fram, formulera och 
fastställa de styrmedel som ska användas vid tillämpningen av modellen. Dessa styrmedel kan 
till exempel vara: order, regler, mål eller omdöme beroende på vilken styrform som 
organisationen valt. När styrningen utformats kan styrningen implementeras i organisationen. 
Att implementera styrning handlar om att kommunicera styrmedlen till dem som ska styras i 
organisationen. De som ska styras blir härigenom medvetna om vad som förväntas och krävs 
av dem. När styrningen har utformats och implementerats kan den börja användas. Att 
använda styrning innebär att planera, utvärdera/mäta/kontrollera och ta beslut. Planeringen 
sker utifrån de styrmedel som tagits fram under fasen utformning och som kommunicerats 
under fasen implementering. Att utvärdera/mäta/kontrollera handlar om att ta reda på om 
styrmedlen följs eller uppnås, beroende på vilken styrform som har valts. Att 
utvärdera/mäta/kontrollera kan också innebära att ta reda på om planerna följs. Utifrån det 
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som framkommit vid utvärderingen/mätningen/kontrollen tas beslut som direkt eller indirekt 
påverkar planerna. De olika aktiviteterna i fasen användning är alltså inte isolerade var för sig 
utan påverkar varandra. Besluten kan också handla om att utforma nya styrmedel vilket gör att 
tillämpningen hela tiden är föränderlig. (Nilsson, 2005) Detta resonemang illustreras i figur 
3.1. 

Utforma styrning 
 

Ta fram styrmedel 

Implementera styrning 
 

Kommunicera styrmedel 

Använda styrning 
 

Planering 
Utvärdering/mätning/kontroll 

Fatta beslut 
 

 
 

Figur 3.1: Tillämpning av styrning (bearbetad efter Nilsson, 2005, s 24) 
 

3.3 Allmänt om processtyrning 
 
Alla organisationer, vars medlemmar arbetar tillsammans för att uppnå en gemensam vision, 
kan kallas för produktiva system (Melan, 1992, s 1-2). Ett sådant system kan indelas i mindre 
delar, processer (ibid). En process kan beskrivas som: ”En aktivitet eller en grupp aktiviteter 
som skapar värde gentemot en intern eller extern kund” (Harrington (1991, s 16). Processer 
förbrukar alltså organisationers resurser för att skapa slutliga resultat och en process existerar 
inte utan en produkt eller tjänst och en produkt eller tjänst existerar inte utan en process. 
Processer finns överallt i verksamheten och de är mer eller mindre uppmärksammade (ibid). 
 
Genom att fokusera på processer möjliggörs tydligare kundfokus (Harrington, 1991, s 16). 
Detta kan leda till att organisationen enklare kan förutsäga och kontrollera förändringar vilket 
i sin tur leder till en effektivare resursanvändning och en nöjdare kund i slutet av 
aktivitetskedjan (ibid). Processfokusering hjälper också till att hantera relationer inom 
organisationen och skapar en struktur över organisationens aktiviteter, vilket möjliggör att 
framtida problem kan förebyggas (ibid). Vanliga problem som kan uppstå är till exempel: 
bristande kundfokusering och helhetssyn, ineffektiva flöden och resursslöseri och svårigheter 
att engagera medarbetare och revirtänkande (Lee och Dale, 1998). Arbetet med att förebygga 
framtida problem underlättas i och med att processtyrning är funktionsöverskridande och 
inriktad på kunden, enligt Lee och Dale. Att modellen är funktionsöverskridande kan 
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förklaras som att synsättet är snarare horisontellt än vertikalt (ibid). En tydlig 
processfokusering hjälper också till att hitta mätbara aktiviteter vilket gör det enklare att se 
vad man har och vad man kan åstadkomma (Harrington, 1991, s 16). Med processfokus är en 
organisation bättre rustad för framtidens utmaningar (ibid). Enligt Melan (1995, s 48) kan 
processtyrning vara en lämplig styrmodell för att uppnå högre moral hos medarbetarna men 
framförallt ett högre upplevt kundvärde i det som verksamheten producerar. Rentzhog (1998, 
s 16) anser att behovet av att arbeta med processer kommer att växa i framtiden på grund av 
ökad komplexitet inom organisationer, ökad efterfrågan på service i levererad produkt och en 
ökad kundfokusering.  
 
Processtyrning är bra för kunden, medarbetarna och företaget (Alexandersson, Almhem, 
Rönnberg & Väggö, 1998, s 19). Detta kan förklaras med att de inblandade får förståelse för 
såväl helheten som detaljer och att var och en ser konsekvenserna av sitt arbete. Arbetssättet 
förbättrar kommunikationen mellan medarbetare, avdelningar och funktioner samt leder till 
förändringar (ibid).  
 

3.4 Tillämpning av processtyrning 
 
Att tillämpa processtyrning, med avsikt att uppfylla verksamhetens mål, bygger på att förstå 
verksamhetens processer och vad de ska åstadkomma, att leda och styra dem, att följa upp 
deras utfall eller prestanda mot de mål som ställts och att efter hand förbättra processerna och 
deras utfall (Rosam & Peddle, 2004). Detta arbete kan beskrivas genom de tre faser under 
vilka styrningen utformas, implementeras och används på ett liknande sätt som beskrivits i 
kapitel 3.2.1.  
 

3.4.1 Utformning av processtyrning  

I utformningsfasen gäller det att noggrant kartlägga och dokumentera organisationens 
aktiviteter med fokus på kunden (Lee & Dale, 1998). För att åstadkomma stegvisa genombrott 
i förbättringsarbetet bör man granska varje aktivitet och fråga sig: Vad inom aktiviteten är 
värdehöjande? Kan vi upphöra med aktiviteten? Kan teknologi ersätta någon aktivitet? Kan vi 
utföra aktiviteten på något annat sätt? Kan vi utföra aktiviteten på något nytt och innovativt 
sätt? Har vi någon överflödig aktivitet som inte är värdeskapande? Kan vi förbättra aktiviteten 
om vi omorganiserar? (Melan, 1995)  

Arbetet med processtyrning handlar inledningsvis om att förstå verksamhetens processer och 
vad de ska åstadkomma (Rosam & Peddle, 2004). Genom att involvera medarbetarna kan 
kärnprocesser identifieras och dokumenteras (Lee & Dale, 1998). Kärnprocesser kan 
beskrivas som de interna logistiska flödena, förädling av produkter, externa logistiska flöden 
och marknadsförings- och försäljningsaktiviteter (Melan, 1995, s 2-4). Även stödprocesser 
måste identifieras, vilka utgörs av exempelvis informationssystem och administration (ibid). 

Att kartlägga och dokumentera den befintliga processen och hitta lämpliga mått och 
mätpunkter kan vara svårt och arbetskrävande (Egnell, 1994). Att fastställa mätpunkter 
innebär att kontrollera, inspektera, granska och göra fysiska mätningar och beräkningar. 
Mätpunkter används för att avgöra om någon aktivitet är korrekt eller inkorrekt. Om 
mätpunkter saknas leder det till dålig intern feedback och gör att man inte känner till 
slutproduktens kvalitet förrän den lämnat processen och kunden påtalar den. Efter att ha 
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fastställt mätpunkter måste mått tas fram för att i tid upptäcka brister för att anpassa processen 
efter uppställda krav. Det valda måttet måste vara betydelsefullt, tidsenligt, exakt och 
användbart. Saknas någon av dessa faktorer blir inte styrningen effektiv. Mätpunkter och mått 
måste anpassas för att senare kunna utvärdera dem och göra prestationsförbättringar. (Melan, 
1992, s 59-63) 

Genom att definiera processer åstadkoms bättre förståelse och kommunikation mellan de 
involverade i processen. Dessutom skapas grunden för senare utvärderingar av 
förbättringarna. Varje aktivitet och arbetsuppgift kan beskrivas i ord, med symboler eller som 
en kombination. De ska vara lätta att tolka. (Melan, 1992, s 45-54) 

Under den inledande fasen utses processägare, vilka kan och bör vara 
avdelningsöverskridande. Den som utses till processägare av någon process måste ha klart och 
tydligt uttalad ansvarighet för att kunna korrigera avvikelser och göra förbättringar i 
processen. Processägaren måste också ha en vilja lösa problem och vilja ta ansvar för 
processen. Processägaren måste också kunna lösa tvärfunktionella frågor och ha utslagsrätt 
gällande processen man har ansvar för, och genom sin befogenhet göra förändringar som 
leder till förbättringar inom processen. (Melan, 1992, s 27-31) Genom en processindelad 
struktur tvingas processägare och deras medarbetare att utvärdera sina resultat och förändra 
sitt beteende för att uppnå förbättringar (Lee och Dale, 1998).   
 

3.4.2 Implementering av processtyrning  
 
Att implementera styrning handlar som tidigare nämnts om att kommunicera ut valda 
styrmedel. En lyckad implementering beror på förmågan att jobba med och mot andra, 
förmågan att organisera, motivera, bilda kultur och genom att skapa starka och hållbara 
förhållanden mellan den valda styrmodellen och organisationens rutiner (Thompson & 
Strickland, 1989, s 9). För att lyckas med implementeringen bör den interna 
organisationsstrukturen utvecklas och förbättras så att den kan ta hand om den nya 
styrmodellen. Vidare bör organisationen bygga och ta till vara på dess kompetenser och tillse 
att det finns kunskaper inom organisationen så att den nya styrmodellen kan implementeras. 
Detta arbete handlar om att se till att rätt person är på rätt plats. (Thompson & Strickland, 
1989, s 266) Implementeringen är ett av de svåraste momenten under förändringsarbetet 
(Egnell, 1994). 
 
För att kunna genomföra en förändring i en organisation är det viktigt att det finns ett behov 
av förändring. Det är viktigt att organisationens anställda och dess ledning tycker att en 
förändring är nödvändig, annars finns risken att de anställda inte känner sig motiverade. 
Därför är det viktigt att skapa en känsla inom organisationen att förändringen leder till något 
bra. Det är också viktigt att personalen har rätt utbildning och kunskaper för att lyckas med 
implementeringen. (Kotter, 1996, s 35 ff)  
 
Det är viktigt att ledningen kontinuerligt kommunicerar ut aktuell information angående hur 
väl personalen lever upp till förväntningarna så att de som blir styrda ska känna sig 
involverade och motiverade (Kotter, 1996, s 86). Ledarskapet innebär att entusiasmera 
personalen och klargöra att deras idéer och bidrag till förverkligandet är välkomna och 
nödvändiga för att lyckas (ibid). 
 

 10



 

Företagsledare upplever ofta att de anställda inte vill eller kan ta till sig något nytt. Detta kan 
bero på rädsla för förändring, men det kan också bero på att ledningen inte har kommunicerat 
ut målen på rätt sätt. Det måste vara enkelt att förstå vad som förväntas. Ett allt för tekniskt 
och invecklad språk leder till oförståelse. Genom att tydligt klargöra målen till de inblandade 
förenklas beslutsfattandet. (Kotter, 1996, s 86 ff) 
 

3.4.3 Användning av processtyrning  
 
Att använda styrningen handlar, som tidigare nämnts om planering, utvärdering/ 
mätning/kontroll och att fatta beslut.  Varje ansvarig måste ställa sig frågan vad som krävs av 
dem för att de ska kunna implementera deras del av visionen och hur de kan göra det bäst. 
(Thompson & Strickland, 1989, s 264 ff) Processtyrning bygger på att någon kan leda och 
styra processerna, följa upp utfallet gentemot de ställda målen och efter hand förbättra både 
processerna och deras utfall (Rosam & Peddle, 2004). 
 
En organisation som arbetar efter ett processinriktat synsätt, inriktar sig på att mäta det som 
händer i verksamheten (Lindvall, 2001). Genom att mäta prestationer och sätta upp mål kan 
varje aktivitet förbättras och den processindelade strukturen tvingar de anställda att utvärdera 
sina resultat och förändra sitt beteende för uppnå förbättringarna (Lee och Dale 1998). Var 
och en av medarbetarna kan vara med och mäta utfallet av processerna och vara delaktiga i att 
förbättra dem för att uppnå önskad effekt (ibid). 
 
Genom att uppmuntra medarbetarnas förslag och idéer, genom ett väl fungerande 
belöningssystem, motiveras medarbetare till att uppnå ställda mål (Kotter, 1996, s 103-108). 
Men för att bedöma om medarbetarna uppnått sina mål måste man mäta deras prestationer och 
risk finns för att man mäter fel saker (ibid). Ledare misslyckas ofta med att mäta det som 
faktiskt är meningsfullt, genomförbart och som leder till nöjdare kunder (Taliento & 
Silverman, 2005). Istället mäter de händelser för mätandets skull vilket i slutändan leder till 
att mätningar bara ses som ett slöseri med resurser som leder till ökade kostnader (ibid). 
Ledarskapet måste vara mer demokratiskt och delegerande istället för auktoritärt 
kontrollerande för att passa ett processinriktat arbete (Egnell, 1994). Medarbetarna måste få 
lov att fatta egna beslut inom processen och styras genom stimulerande mål. Ledningens 
viktigaste uppgifter innefattar stöd och engagemang, kommunikation och information samt 
långsiktighet och uthållighet (ibid). 
 
Ledningens beslut bygger på att utvärderingar visat att processer kan göras mer effektiva. För 
att en process ska bli mer effektiv måste önskat resultat samtidigt minska resursanvändningen. 
Processen måste helt enkelt förbättras genom att den som arbetar i processen kan anpassa 
kundens förväntningar på resultatet i förhållande till vad organisationen behöver för att kunna 
leverera det. (Harrington, 1991, s 15) 
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Figur 3.2: Tillämpning av processtyrning  

 
 
Att tillämpa processtyrning, enligt figur 3.3, innebär ett förändringsarbete under tre faser: 
utformning, implementering och användning där allt arbete som utförs är riktat mot kunden 
och dess önskemål. Att utforma processtyrning innebär att kartlägga och dokumentera 
verksamhetens aktiviteter. Därefter utarbetas mål och mått som är lämpliga för var och en av 
dessa aktiviteter och för att uppnå effektivitet kan det vara nödvändigt med en omfördelning 
av verksamhetens resurser.  
 
Att implementera processtyrning innebär att kommunicera ut de framtagna målen på rätt sätt 
och till rätt personer i organisationen. Det är därför viktigt att dessförinnan skapa en känsla av 
att en förändring är nödvändig för verksamheten.  
 
Användning av processtyrning handlar om att fatta beslut om verksamhetens aktiviteter och 
processer. Dessa beslut kan handla om att planera för förbättrade aktiviteter och därmed 
effektivare processer. Planeringen kan även innebära att förbereda för nya mål eller mått för 
de olika aktiviteterna. Att använda processtyrning handlar även om att kontrollera att rätt 
kunskaper finns inom varje process och att tillse att fortlöpande utbildning ges. Under denna 
fas utvärderas de befintliga processerna genom en så kallad processanalys där kunden är i 
fokus då nya beslut ska tas.  
 
En processanalys kan förbättra arbetsflöden genom att man systematiskt studerar varje 
aktivitet och dess uppgifter inom en arbetsgrupp eller avdelning (Melan, 1992, s 60 ff). 
Processanalysen som illustreras i figur 3.2 kan beskrivas med att: Organisationens resurser 
(input) leder till olika aktiviteter som bildar en kedja, en process. Varje aktivitet i kedjan 
(processen) mot kund övervakas och kontrolleras. Hela processen granskas, resultatet 
återkopplas till ledningen och eventuellt omarbetas innan den slutliga produkten (output) når 
kunden. Kunden utvärderar processen och lämnar feedback till ledningen som sedan planerar 
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för en förändrad process om sådana krav finns och utformar nya mål som ska gälla för var och 
en av aktiviteterna.  

 

Ledning 
Styrning 

 

Figur 3.3: Processanalys (omarbetad och översatt efter Melan, 1992, s 53). 
 

3.5 Anpassning av organisationen 
 
För att en organisation ska ha förmågan att tillämpa processtyrning måste den anpassas efter 
kundens krav och verksamhetens resurser (Egnell, 1994; Thompsson och Strickland, 1992). 
Detta arbete ställer krav på förändringar inom en organisations struktur, kultur och ledarskap 
(ibid).  
 

3.5.1 Struktur 
 
De flesta organisationer organiserar sig vertikalt för att samla kunskap och färdigheter 
tillsammans i funktionsindelade grupper (Harrington, 1991, s 7-9). Detta skapar en effektiv 
och stark organisation som jobbar mot att uppfylla sina uppdrag (ibid). Detta traditionella sätt 
att organisera en verksamhet får konsekvenser när processer studeras, eftersom processerna 
löper horisontellt snarare än vertikalt (op cit, s 8-10).  
 
Begreppet organisationsstruktur syftar på arbetsfördelningen på individ- och gruppnivå, 
fördelning av auktoritet och styrsystem, samordning och kontroll av uppgifter i organisationer 
(Jacobsen och Thorsvik, 2002, s 86-87). Inom organisationsstrukturen bestäms hur 
arbetsuppgifter ska fördelas, hur de ska samordnas och hur befogenhet att fatta beslut ska 
fördelas i organisationen (ibid). 
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 A 

Aktivitet 
B 

Övervaka o  
kontrollera 

feedback 

Omarbetning 

Kund 
 Granskning 

återkoppling 

Aktivitet 
C 

Aktivitet 
 D Input Output 

 13



 

Den ideella strukturen 
ren inte lika hierarkisk som inom företagsvärlden (Taliento & 

om en ideell verksamhet är det inte lika självklart att mäta resultat som inom ett företag, 

tt konstant problem inom ideella organisationer är att resurstilldelningen är ojämnt fördelad 

rocessinriktad struktur 
e som syftar till ett mer kundorienterat synsätt måste förståelse 

ledningsvis behöver organisationen konkretisera vilka strukturella förändringar som behövs 

alet av styrmodell bör basera sig på den befintliga organisationsstrukturen och dess 

rganisationsutvecklande mål måste inrymmas i den övergripande visionen eller som mål i 

I det ideella är struktu
Silverman, 2005). Målen inom ideella verksamheter är ofta otydliga och mer konfliktfyllda. 
Anledningar till dessa problem kan vara säsongsbetonade och beroende av förändringar i 
omvärlden. Lösningarna kännetecknas ofta av organisationens ekonomiska eller 
organisatoriska svagheter men mindre ideella organisationer överlever dock genom 
ömsesidigt förtroende, delade värderingar och gemensamma mål, ledare och volontärarbetare 
emellan. (Larsson & Rönnmark, 1996) 
 
In
eftersom inga givna mätetal finns (Lindberg, 1990, s 40). Det är oerhört svårt att mäta 
prestationer i ideella organisationer eftersom mätning av prestationer inte ligger i den ideella 
föreningens natur (Taliento & Silverman, 2005).  
 
E
över året och åren (Taliento & Silverman, 2005). Ett annat problem när det gäller resurser är 
att ideella organisationer har ett behov av att bygga en stark organisation, men resurser får 
sällan användas för detta ändamål, varken från medlemmarnas sida eller från sponsorernas 
(ibid). 
 
P
Under ett förändringsarbet
skapas för vilka faktorer som bidrar till effektivitet och verkan. Arbetsuppgifter och 
funktioner försvinner och ersätts av nya. Genom att skapa en flexibel struktur med 
anpassningsbara medarbetare som är villiga att initiera förbättringsarbeten kan resurserna 
utnyttjas maximalt till minimala kostnader. Ett väl genomfört strukturellt arbete påverkas 
kulturen i rätt riktning, så att ett kundorienterat synsätt skapas.  (Alpander och Lee, 1995) 
 
In
inom såväl struktur som processer samt utreda vilka resurser som behövs. Detta arbete kan 
göras när man besvarat följande frågor: Vart är vi på väg? Hur ska vi ta oss dit? Vad får vi för 
att vi försöker komma dit? Svaren på dessa frågor måste utarbetas i ledningen men med input 
från alla medarbetare i organisationen. (Alpander och Lee, 1995) 
 
V
förutsättningar (Anthony & Govindarajan, 2001). Thompsson och Strickland (1989, s 5) 
upplever istället att organisationsstrukturen måste utvecklas och anpassas för den valda 
styrmodellen. Även Kotter (1996, s 105) anser att organisationsstrukturen måste anpassas för 
att styrmodellen ska leda till att uppsatta målen uppnås. Om inte organisationsstrukturen 
anpassas efter processerna i verksamheten allteftersom organisationen växer, kan fokus på 
kunden tappas (Harrington, 1991, s 17). Detta kan förklaras med att det finns risk för att 
ansvaret för processerna då delas mellan olika personer så att kontrollen förloras med 
tidsödande byråkrati som följd och att ingen längre vill ta ansvar för att omdefiniera 
processerna och förbättra dem (ibid). Organisationsstrukturen bör också anpassas efter 
kortsiktiga mål som ska vara tydligt utformade avseende hur de ska genomföras och när 
(Kotter, 1996, s 117). 
 
O
den strategiska planen (Alpander & Lee, 1995). Mätbara mål, såväl kortsiktiga som 
långsiktiga mål, måste utarbetas för att täcka in alla intressenters önskemål. Nya 
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prestationsmål måste tas fram för varje individ och ett matchande belöningssystem måste 
skapas för att gynna samarbete och skapa kreativitet och flexibilitet (ibid). Tanken bakom att 
använda belöningssystem är att människor sporras att prestera något extra när de förespeglas 
eftertraktade belöningar (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 306-307) Vidare är samarbetet 
nödvändigt för att sprida kunskap och etablera gemensamma mål och för att skapa en 
stödjande anda i att uppnå dessa mål (Alpander & Lee, 1995). Ett väl fungerande samarbete 
kan uppnås genom att bygga processteam inom en organisation (ibid). Processteam kan 
utgöras av processägaren och andra aktörer inom processen som tillsammans diskuterar 
processens aktiviteter och hur dessa kan förbättras gentemot kund. (Harrington, 1991, s 16 ff) 
 

3.5.2 Kultur  

rganisationskulturen är ett mönster av grundläggande antaganden som är uppfunna, 

ulturen, de samlade värderingarna, skapar de grundläggande reglerna inom en organisation. 

en ideella kulturen 
n organisation ur två olika perspektiv. Det ena, den institutionella 

öretag, är verksamma i en mer teknisk omvärld än de ideella föreningarna som istället 

rocessinriktad kultur 
tt kulturförändringar kommer att ske är ett av skälen till att 

 
O
upptäckta eller utvecklade av en viss grupp efter hand som den lär sig bemästra sina problem 
med extern anpassning och intern integration (Schein 2004, s 17). Dessa antaganden har 
fungerat tillräckligt bra för att bli betraktade som giltiga och som därför lärs ut till de nya 
medlemmarna som det riktiga sättet att uppfatta, tänka och känna (ibid). Kulturen bygger på 
lärande vilket innebär anpassning till förändring och nya erfarenheter i arbetssituationen (op 
cit, s 80-81). 
 
K
När medarbetares beteenden tidigare fungerat tillfredsställande men inte längre passar sig för 
den rådande situationen – då gäller det att skapa en anpassningsbar kultur där medarbetare 
stödjer varandras försök att identifiera problem och utföra fungerande lösningar. Sådana 
organisationer måste bygga upp tillit och förtroende (Alpander & Lee, 1995). 
 
D
Omvärlden påverkar e
omvärlden, innehåller samhällets värderingar, antaganden och normer vilka präglar dess 
inställning till hur verksamheter bör styras och organiseras. Det andra perspektivet, den 
tekniska omvärlden, speglar förhållanden utanför organisationen som direkt avgör hur den 
löser uppkomna problem. Dessa uppfattningar är ofta reglerade i lagar och regler och skapar 
tydliga förväntningar på vad som ska göras. De organisationer som inte uppfyller dessa 
förväntningar får lätt legitimitetsproblem beroende på att avvikelser från förväntningarna 
skapar osäkerhet om vad som gäller. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 
 
F
bedriver verksamhet i en omvärld där de har större utrymme, än företagen, att påverkas av 
institutionella faktorer (Carruthers, 1995). För många offentliga organisationer är den 
institutionella omgivningen viktigare än den tekniska eftersom organisationer är beroende av 
legitimitet för att kunna utföra sina uppgifter (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Om kunderna inte 
tycker att verksamheten bedrivs på ett bra sätt eller inte är nöjd med organisationens 
förändringar kommer verksamheten att upplevas som ineffektiv och på längre sikt kan detta 
leda till att kundernas stöd förloras (ibid). 
 
P
Bristen på insikt om a
processtyrning ibland inte fungerar (Rosam & Peddle, 2004). Även Kotter (1996, s 145 ff) 
upplever att en djupt förankrad kultur kan hindra en fortlöpande styrning enligt 
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processmodellen. Det finns risk för att organisationen återgår till gamla rutiner när ett 
förbättringsarbete är genomfört och att det därför är viktigt att påvisa förbättringar under hela 
förändringsprocessen och försöka förankra dessa förändringar till att skapa nya rutiner och 
byta ut de gamla (ibid). 
 
Organisationskulturen är svårast att förändra eftersom den innehåller de värderingar, normer, 

3.5.3 Ledarskap 

edarskap är ett beteende som människor utövar för att förändra andras beteende, det vill säga 

edarskapet kännetecknas av en rad olika faktorer: planera och organisera arbetsuppgifter, 

et ideella ledarskapet 
eell verksamhet jämfört med kommersiella företag och jämfört med 

ör att åstadkomma något inom det ideella fungerar inte ett auktoritärt ledarskap som ger 

tt det är få avlönade inom de ideella organisationerna innebär en större arbetsbörda för 

om alla organisationer är kommunikation viktigt för att ledarskapet ska bli effektivt, men 
inom en ideell organisation krävs att kommunikationen är än mer motiverande. Detta eftersom 

regler och beteenden som finns inom organisationen (Egnell, 1994). Vidare måste kulturen 
förändras från en "vi-och-dom-anda", till "vi-anda" genom att arbeta med ständiga 
förbättringar och kundcentrering (ibid). Ett omfattande förbättringsarbete kännetecknas i hög 
grad av en kulturell utmaning (Ljungberg & Larsson, 2001). Alla medarbetare måste se det 
som sin uppgift att aktivt upptäcka och motarbeta kvalitetsbrister och att det måste vara tillåtet 
för alla att ifrågasätta existerande rutiner och ge förslag till förbättringar (ibid). 
 

 
L
deras tänkande, inställning och uppförande. Ledarskapet innebär en rad handlingar som 
utövas av en eller flera individer med avsikt att få andra individer att utföra någonting samt att 
ledarskapet ska bidra till att organisationen når sina mål genom att fördela arbetsuppgifter 
mellan individer och avdelningar samt skapa förutsättningar så att de uppsatta mål och 
uppgifterna blir uppnådda och lösta på bästa sätt (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 473). 
 
L
identifiera och analysera viktiga problem, klargöra vad arbetet ska gå ut på, förmedla 
relevanta upplysningar till de berörda, övervaka arbetsgången, motivera till engagemang i 
arbetet samt fungera som konsult för de arbetande och uppmuntra arbetare att vara med i 
beslutsprocessen. (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 478). 
 
D
Det är svårare att styra id
offentliga organisationer. Detta beror på att ledningen traditionellt bestått av människor som 
försörjt sig på annat sätt samt att resurserna varit små. Vidare har den växande förekomsten av 
sponsorpengar från framförallt näringsliv, komplicerat ledningsfunktionerna ytterligare 
(Lindberg, 1999, s 40-42). 
 
F
befallningar och direktiv. Ledarskapet måste istället vara mjukare och syfta till att inspirera 
medarbetarna. Det ideella ledarskapet måste kunna ta hand om de många viljorna inom 
organisationen, både inom och utanför styrelserummet. Ledarskapet syftar till att samla alla 
önskemål och koppla dem samman med den vision som verksamheten strävar mot.(Taliento 
& Silverman, 2005)  
 
A
ledningen när det gäller ansvar (Taliento & Silverman, 2005). En ledare inom en ideell 
verksamhet får ofta stort förtroende eftersom övriga aktörer inom organisationer brister i 
kunskap när det gäller exempelvis personalfrågor och finansiell styrning (ibid). 
 
In
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den som ledare inte har samma möjligheter att motivera genom belöningar och genom 
formellt ledarskap. En stor motivationsfaktor inom det ideella är status, snarare än titel. För att 
ett ledarskap skall fungera tillfredsställande inom det ideella måste ledaren fokusera på att 
kommunicera och bygga relationer externt eftersom det finansiella uppnås i kontakter utanför 
företaget. (Taliento & Silverman, 2005) 
  
Processinriktat ledarskap 
För att passa det processinriktade synsättet, måste ledarskapsstilen bli mer demokratisk och 

edarbetare få lov att fatta egna beslut inom processen och styras 

a 
tyrmodellen, för att åstadkomma påverkan på kulturen och tydliggöra varför ett samarbete är 

på medel istället 
r mål och att för mycket vikt läggs vid hårda faktorer istället för mjuka värden. Ofta 

 
kaffa kunskap och träna in nya färdigheter (Alpander och Lee, 1995). Ledningen måste skapa 

delegerande. Vidare måste m
genom stimulerande mål. Ledarskapet bör vara fokuserat på: stöd och engagemang, 
kommunikation och information samt långsiktighet och uthållighet. Det finns fyra moment 
inom ett större förändringsarbete som kan anses särskilt svåra eller arbetskrävande, vilka är: 
implementering av den förbättrade eller nya processen, hitta lämpliga mätpunkter och mått i 
processen, kartläggning av den befintliga processen, dokumentation av den nya eller 
förbättrade processen. (Egnell, 1994) Samtidigt som det är fulltmöjligt att förklara hur 
processer i en förändring fungerar, är det svårt att förutse resultatet i förväg (Burns, 1999). 
Ledare av processer måste kunna hantera oplanerade och oförutsedda konsekvenser som 
inträffar vid förändringsarbetet och som kan uppstå från både externa och interna håll (ibid). 
 
Ledningen måste ha förmågan att förklara och föra fram visionen bakom den ny
s
nödvändigt för att lyckas Ledningen måste också skapa möjligheter för att diskutera problem 
och kunna ta fram lösningsförslag och förstå varför kulturen måste förändras för att kunna 
propagera för dess förändringsbehov. Ledare måste lära sig att se vart problemen finns och 
kunna definiera dem inom sin egen avdelning för att klara av att styra mot förändringsarbetets 
stora och komplexa strukturella och kulturella mål.  (Alpander & Lee, 1995) 
 
Att processtyrning inte alltid fungerar kan bero på att alltför stor fokus läggs 
fö
används ett alltför krångligt språk som lätt leder till missförstånd och de metoder som används 
är inte alltid förankrade hos aktörerna vilket leder till bristande intresse. Ytterligare en 
anledning till att processtyrning ibland inte fungerar är att det ofta råder brist på uthållighet i 
väntan på långsiktiga resultat. (Alexandersson, Almhem, Rönnberg & Väggö, 1998, s 22-24) 
 
För att klara av att hantera de strukturella och kulturella förändringarna måste ledningen
s
sig en bredare förståelse för verksamheten än bara inom det som ligger inom den egna 
verksamheten. Detta uppnås genom aktivt deltagande i det strategiska planeringsarbetet och 
genom att arbeta med förbättringsprocesser (ibid). Ledarskap och styrning av en 
processindelad verksamhet måste kännetecknas av ett effektivt och konsekvent ledarskap som 
ger en klar och otvetydig inriktning, som säkerställer att det som planerat och utlovats också 
blir genomfört (Rosam & Peddle, 2004). 
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4 EMPIRI 
 
Detta avsnitt behandlar uppsatsens empiriska material. Inledningsvis beskrivs den för studien 
valda föreningen och de valda aktörerna presenteras. Vidare beskriver aktörerna hur 
processtyrning tillämpas inom föreningen och de upplevda strukturella, kulturella och 
ledarskapsrelaterade faktorer som kan utgöra svårigheter vid tillämpningen av den nya 
styrmodellen. 
 

4.1 Om föreningen 
 
Elitidrottsföreningen bildades på 1970-talet och har sedan 1980-talet varit framgångsrik inom 
idrottens högsta serie. Föreningen har sedan 1970-talet vuxit sig större både i antal 
medlemmar och i omsättning och behovet av styrning har därmed blivit allt större. I dag har 
föreningen en omsättning på cirka 70 miljoner kronor. Föreningen består av flera 
verksamheter där ungdomsverksamhet, kansli, A-lag och kioskverksamhet utgör de 
huvudsakliga verksamheterna. Flera av lagen inom föreningen utövar idrotten på 
mästerskapsnivå och A-laget är representerat inom idrottens högsta serie. Föreningen driver 
även en restaurang och en souvenirbutik.  
 
Elitidrottsföreningens verksamhet drivs i huvudsak med ett ideellt syfte där den stora 
ungdomsverksamheten är själva kärnan i föreningen. Verksamheten finansieras med bidrag, 
sponsorpengar och medlemsinsatser, men även med egna medel som genereras genom 
försäljning av reklam, arrangemang, souvenirer, mat, dryck mm. Vidare är föreningen 
självstyrande med en av medlemmarna vald styrelse och privat, det vill säga att den inte ägs 
av andra än medlemmarna. Föreningen delar inte ut vinst till sina medlemmar. 
 
År 2004 arbetade föreningens ledningsgrupp, tillsammans med en konsult, fram den nya 
styrmodellen som anpassades efter verksamheten. Valet av processtyrning som ny styrmodell 
var resultatet av mångåriga problem med att kontrollera aktiviteter och svårigheter att uppnå 
ställda mål. Arbetet resulterade i handlingsplaner och manualer samt ett nytt affärssystem. 
Den styrform som föreningen tillämpar är målstyrning och föreningen har övergripande 
visioner som sträcker sig över två till tre år. 
 

4.1.1 Presentation av aktörerna  
 
Fyra personer ur föreningens ledningsgrupp, samtliga heltidsarbetande för föreningen, 
intervjuades. De fyra aktörerna presenteras som: klubbdirektör, ekonomiansvarig, 
marknadschef samt logistikansvarig.  
 
Klubbdirektören har tidigare arbetat inom andra elitidrottsföreningar och har en lång 
bakgrund inom den aktuella idrotten men han har även varit en framgångsrik ledare inom 
andra idrotter. Klubbdirektören har varit i föreningen under flera år och var med när 
styrmodellen togs fram. Den ekonomiansvarige har arbetat i föreningen sedan ett år tillbaka 
och har inte varit med när styrmodellen togs fram. Den ekonomiansvarige har tidigare arbetat 
med processtyrning och har en lång erfarenhet av ekonomiarbete. Marknadschefen är den som 
har varit med i föreningen längst. Marknadschefen har mest arbetat med försäljning av 
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tjänster, men har även varit involverad i många andra uppdrag inom föreningen i och med sin 
långa erfarenhet inom föreningen. Den logistikansvariges väg in till föreningen började då han 
som idrottsutövare i föreningen var i unga år. Den logistikansvarige har även varit medlem i 
föreningens supporterklubb där han var ordförande och arbetade under några ideellt med olika 
uppdrag inom föreningen. Sedan några år tillbaka har den logistikansvarige arbetat på kansliet 
med diverse arbetsuppgifter men nu arbetar han mest med logistik och försäljningsärenden. 
 

4.2 Aktörerna om tillämpningen av processtyrning 
 
Utifrån aktörernas uppfattningar och upplevelser beskrivs i detta avsnitt hur processtyrning 
tillämpas inom en ideell elitidrottsförening.  
 

4.2.1 Utformning 
 
Klubbdirektören uttrycker att modellen inte är anpassad för en verksamhet med mycket ideell 
kraft, utan för verksamheter där medarbetarna är avlönade. Vidare framhåller klubbdirektören 
att ju tydligare processer och dokumentationer en förening har, desto tydligare är det att jobba 
i en verksamhet med många ideellt arbetande. Ju tydligare processer och dokumentationer 
man har desto lättare har man också för att ersätta medarbetare fortsätter klubbdirektören. 
Både klubbdirektören och den logistikansvarige anser att ju noggrannare varje process 
granskades ju tydligare visades var brister fanns och var förstärkning behövdes. 
Klubbdirektören fortsätter: ”Vi har modellerna, vi har simbanorna.” Med detta upplever 
klubbdirektören att alla aktiviteter ännu inte kartlagts, men att de rätta förutsättningarna finns. 
Vidare förklarar klubbdirektören att vissa processer dokumenterats, men att de ännu inte 
kunnat förbättra dem på grund av olika anledningar.  
 
Klubbdirektören anser att föreningen fortfarande är i startskedet avseende tillämpningen av 
processtyrning. Vidare förklarar klubbdirektören att de inom vissa avdelningar, som till 
exempel marknad och sport, hunnit längre än andra i arbetet med att kartlägga och förbättra 
processer. Detta bekräftas också av övriga aktörer. Ekonomiavdelningen ligger en bit efter i 
och med att man dels bytt personal och dels utökat tjänsten framhåller klubbdirektören.  
 
Klubbdirektören förklarar att de inledningsvis gett alla avdelningar god tid att ta fram 
information om deras respektive verksamhet som sedan legat till grund för handlingsplanerna.  
– ”Handlingsplanerna syftar till att ge klara och tydliga instruktioner för varje aktivitet”, 
fortsätter klubbdirektören. Den logistikansvarige upplever att handlingsplanerna för 
processerna inte alltid följs eftersom man gärna arbetar som man gjort förut men förklarar att 
de nyanställda har lättare att följa handlingsplanerna eftersom de inte har gamla invanda 
arbetssätt. Klubbdirektören framhåller att handlingsplanen är ett levande dokument som 
utifrån individerna hela tiden förändras.  
 
Den ekonomiansvarige förklarar att varje avdelningschef fungerar som processägare för alla 
processer som ligger under respektive avdelning med ansvar för att varje process fungerar 
tillfredsställande och att målen uppnås. 
 
Den ekonomiansvarige, som inte varit med från början när modellen togs fram, har tidigare 
jobbat med processer och säger att modellen i grunden är till för att göra kunden nöjd och 
marknadschefen betonar att allting som marknadsavdelningen gör är starkt kopplat till 
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kundernas och sponsorernas nöjdhet. Marknadschefen upplever att alla aktiviteter som utförs 
på marknadsavdelningen måste styras och genom att kartlägga processer fungerar det. Vidare 
anser marknadschefen att det är viktigt att ha tydliga processer och att de är dokumenterade så 
att leveransen kan säkras och så att kunderna i slutändan blir nöjda. – ”På 
marknadsavdelningen har ansvarområden ändrats och idag blir det proffsigare hanterat”, 
framhåller han. Marknadschefen upplever också att hanteringen av order blivit mycket bättre i 
och med att de registreras i det nya dataprogrammet vilket bland annat gör leveranserna 
säkrare.  
 
Marknadschefen upplever att det kan vara svårt att bibehålla kundnöjdhet trots effektiva 
processer eftersom alltför många utomstående har insyn i föreningen vilket ofta medför att 
negativa rykten sprids som påverkar exempelvis samarbetspartners vilja att stödja föreningen. 
Detta uttrycker han så här: – ”Det kan uppstå sanningar som inte nödvändigtvis är sanningar”. 
 

4.2.2 Implementering  
 
Klubbdirektören förklarar att målen för olika processer ännu bara kommunicerats ut till 
nyckelpersoner inom de olika avdelningarna och upplever att långt ifrån alla som ska styras är 
informerade om vad som krävs för att processen ska fungera som den är tänkt enligt 
handlingsplanen.  
 
Den ekonomiansvarige upplever att det är oerhört viktigt vid allt förändringsarbete att 
ledningen kan övertyga de som ska styras om att förändringen är nödvändig och motivera 
personalen till att börja med nya rutiner på en gång. På detta sätt förankras de ställda målen i 
organisationen förklarar hon. 
 

4.2.3 Användning 
 
Klubbdirektören upplever att de ideella medarbetarnas arbete är svårt att kontrollera, 
framförallt inom ungdomsverksamheten och arrangemangsverksamheten där det finns flest 
ideellt arbetande. Klubbdirektören anser att om man går in och styr för mycket riskerar man 
exempelvis att 130 ideella medarbetare, som föreningen är väldigt beroende av, inte dyker 
upp under en elitmatch.  
 
Den ekonomiansvarige tycker att information är A och O vid planering av en förändring och 
ger ett exempel på detta: – ”Ta till exempel kontanthanteringen. Vi som sitter på 
ekonomiavdelningen måste ut och samla information om vad de berörda tycker. Sedan så ska 
man fatta beslut om vad som är bäst för medarbetarna, men samtidigt det som är bäst för 
föreningen.” Klubbdirektören förklarar att alla som velat vara med och tycka till vid 
införandet av processmodellen har fått göra det och att anledningen till detta är att det är 
viktigt att besluten grundar sig på gemensamma åsikter. 
 
Marknadschefen upplever att konsulten, som är expert på processtyrning, ofta anlitas för att 
hjälpa marknadsavdelningen att kartlägga processerna, utvärdera dem och fatta beslut. 
Marknadschefen upplever att det blivit enklare att fatta beslut och ta fram beslutsunderlag i 
och med den nya styrmodellen. 
 

 20



 

Oavsett vilken modell för styrning som tillämpas, påverkas trots allt resultatet främst av A-
lagets framgångar, förklarar klubbdirektören och marknadschefen. Klubbdirektören uttrycker 
detta så här: – ”Processerna påverkas av stolpe in och stolpe ut. Stolpe in gör vardagen 
enklare, klimatet vänligare och ekonomin bättre. Stolpe ut innebär att man kan ha vilken 
styrmodell som helst, men det funkar ändå inte.” Med detta upplever klubbdirektören att goda 
resultat inom framförallt A-laget genererar större intäkter och att mindre goda resultat 
påverkar intäkterna i omvänd riktning. 
 

4.3 Aktörerna om organisatoriska faktorer som kan utgöra svårigheter vid 
tillämpningen av processtyrning  
 
Utifrån aktörernas uppfattningar och upplevelser beskrivs i detta avsnitt vilka strukturella, 
kulturella och ledarskapsrelaterade faktorer som utgöra svårigheter vid tillämpning av 
processtyrning inom en ideell elitidrottsförening. 
 

4.3.1 Strukturella faktorer 
 
För att klara av att styra arbetet inom föreningen i enlighet med den nya modellen, anser 
klubbdirektören att en hel del omstruktureringar krävs, vilka kan ta lång tid. För att anpassa 
verksamheten till den nya styrmodellen har föreningen hittills gjort en del omstruktureringar 
av verksamheten och har bland annat anställt ny personal till marknadsavdelningen och flyttat 
receptionen, förklarar klubbdirektören. Dessutom har ny personal anställts till 
kioskverksamheten och personal som förstärkt såväl marknads- som ekonomiavdelningen, 
fortsätter klubbdirektören. Vidare framhåller klubbdirektören att en anställd vid kansliet har 
lämnat verksamheten på grund av övertalighet inom sitt verksamhetsområde. Ett exempel på 
en yttre omständighet som ytterligare ställer krav på en omorganisering är beslutet om att 
föreningen inom kort tar över anläggningens drift- och underhållsansvar från kommunen, 
förklarar den logistikansvarige.  
 
Både klubbdirektören och den logistikansvarige anser att ju noggrannare varje process 
granskades desto tydligare kunde de se var brister fanns och var förstärkning behövdes. Den 
logistikansvarige som varit med och sett förändringsarbetet från första dag upplever att 
processmodellen bidragit med att rollerna tydliggjorts i föreningen. Detta uttrycker han så här: 
– ”Det var ofta kaos innan vi började med processtyrning eftersom flera personer ofta 
jobbade samtidigt med samma saker”. 
 
Den ekonomiansvarige uttrycker optimism kring föreningens fortsatta arbete med 
processtyrning och förklarar att alla successivt är med och anpassar sina arbetssätt allt 
eftersom nya förbättringsområden lokaliseras. Den ekonomiansvarige upplever också att 
processtyrning fungerar bra inom ekonomienheten eftersom de styrda där är avlönade. 
 
Klubbdirektören har det övergripande ansvaret för att arbetet med den nya styrmodellen ska 
fortlöpa, anser den logistikansvarige. Den ekonomiansvarige upplever dock att varje 
avdelning är ansvarig för de processer som löper inom avdelningen och att var och en tar eget 
ansvar att målen uppnås.  
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4.3.2 Kulturella faktorer 
 
Klubbdirektören upplever att personalen har tillräcklig kunskap för att arbeta efter den nya 
styrmodellen men förklarar att kunskapen tidigare varit bristande inom ekonomifunktionen 
men att nyanställningar och utökning av en tjänst korrigerat detta. Klubbdirektören upplever 
dock att det är svårt att ändra medarbetarnas tankesätt och eftersom det är många ideellt 
arbetande inom föreningen uppstår lätt konflikter. Ett exempel på detta, framhåller 
klubbdirektören, är att de ideellt arbetande ofta kräver mer än vad de får genom sitt 
medlemskap vilket innebär att föreningen inte alltid kan tillgodose medlemmarnas önskemål 
och att detta skapar irritation och konflikter. 
 
Den ekonomiansvarige upplever att de som varit med länge har olika och starka önskemål för 
hur något ska utföras. Ett exempel på detta är hur löner ska rapporteras och när det ska göras, 
upplever hon och uttrycker arbetet inom föreningen så här: – ”Det är både komplext och 
problematiskt att arbeta i en verksamhet med ideell kraft”. Den logistikansvarige upplever att 
trots att planerna för framtiden är klara så måste man inse att kulturen gör att det kan ta lång 
tid att genomföra dem. Det handlar om att skapa tydliga rutiner så att de lättare kan 
kontrollera att varje arbetsuppgift inte görs av flera på samma gång, förklarar den 
logistikansvarige. Klubbdirektören framhåller att ungdomsverksamheten och 
arrangemangsverksamheten är svårast att styra eftersom det inom dessa verksamheter finns 
flest ideellt arbetande.  
 
Ett annat kulturellt problem är att många intressenter, både medlemmar och sponsorer inte 
ännu förstått att föreningen gått från rent ideell till affärsdrivande, vilket marknadschefen 
uttrycker. Han upplever att människor utifrån ibland frågar om hans arbete åt föreningen sker 
på heltid och att många fortfarande inte förstår att föreningen omsätter många miljoner varje 
år. Marknadschefen upplever att utvecklingen lett till andra förutsättningar som inte alltid 
accepteras av omgivningen. Klubbdirektören upplever att många samarbetande parter inte 
förstår att verksamheten drivs affärsmässigt vilket ofta leder till att exempelvis inbetalningar 
av fakturor inte prioriteras i tid till föreningen. Denna syn från omvärlden gör också att det är 
svårt för föreningen att skicka ut påminnelser och kräva betalt, av rädsla för att de ska mista 
sina intäkter, anser han. 
 
Marknadschefen upplever att det är svårt att motivera ideellt arbetande då annan personal är 
avlönad. Marknadschefen upplever att föreningens arbete mot processtyrning påverkas av 
dessa faktorer i och med att processmodellen ställer krav på att alla aktiviteter ska genomföras 
med exakthet. Vidare framhåller marknadschefen att mycket är bra men att det också kan bli 
bättre.  
 

4.3.3 Ledarskapsrelaterade faktorer 
 
Den ekonomiansvarige upplever att ledningen varit tydlig i sin kommunikation angående den 
nya styrmodellen. Klubbdirektören upplever dock att den vardagliga verksamheten tagit 
alltför mycket tid och att detta påverkat hur mycket tid som kunnat läggas ner på arbetet med 
processmodellen. 
 
Klubbdirektören förklarar att ledarskapet ser olika ut i de olika delarna av föreningen.  
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– ”Att styra med och inte över är det viktiga” säger klubbdirektören och upplever att 
ledarskapet måste anpassas till de funktioner där många arbetar ideellt. Ledarskapet måste 
vara mjukare i sådana verksamheter eftersom man inte kan kräva lika mycket av en oavlönad, 
upplever klubbdirektören. Klubbdirektören är väldigt tydlig med vad som ska göras och det är 
bra för verksamheten, anser den logistikansvarige.  
 
Den ekonomiansvarige anser att ledningen sedan är ansvarig för att gå ut med tydliga budskap 
om vad som gäller. Hon upplever också att det är viktigt att lyssna på alla inblandade innan en 
process förändras och att ledarskapet har stor betydelse även här.  
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5 TOLKNING, JÄMFÖRELSE OCH ANALYS  
 
I detta kapitel tolkas, jämförs och analyseras empirin utifrån referensramen. Inledningsvis 
definieras den valda undersökningsenheten som en ideell förening. Vidare tolkas, jämförs och 
analyseras föreningens arbete vid tillämpningen av processtyrning. Avslutningsvis tolkas, 
jämförs och analyseras de identifierade organisatoriska faktorerna som kan utgöra 
svårigheter vid tillämpningen. 
 

5.1 Föreningen – en ideell elitidrottsförening 
 
Elitidrottsföreningens verksamhet drivs i huvudsak med ett ideellt syfte där den stora 
ungdomsverksamheten är själva kärnan i föreningen. Inom föreningen sker en stor del av 
idrottsutövandet på mästerskapsnivå vilket gör föreningen till en elitidrottsförening 
(Riksidrottsförbundet, 2005). Verksamheten finansieras med bidrag, sponsorpengar och 
medlemsinsatser, men även med egna medel som genereras genom exempelvis försäljning av 
reklam, arrangemang, souvenirer, mat och dryck. En ideell förening kan ägna sig åt 
ekonomisk verksamhet så länge den bedriver verksamheten för att uppnå det ideella syftet 
(Wijkström & Lundström, 2002; Skatteverket, 2006). 
 
De flesta som arbetar inom föreningen arbetar ideellt, det vill säga oavlönat. Vidare är 
föreningen självstyrande med en av medlemmarna vald styrelse. Vidare är föreningen privat, 
det vill säga att den inte ägs av andra intressenter än medlemmarna och föreningen delar inte 
ut eventuella vinster till sina medlemmar. Ovanstående stämmer överens med Wijkström och 
Lundströms (2002) definition av en ideell förening som en privat, formell och självstyrande 
verksamhet där vinst inte delas ut till medlemmarna. 
 

5.2 Tillämpning av processtyrning 
 
Utifrån figur 3.3 Tillämpning av processtyrning och faserna utformning, implementering och 
användning analyseras i detta avsnitt hur den ideella elitidrottsföreningen tillämpat 
processtyrning.  
 

5.2.1 Utformning av styrning 
 
Klubbdirektören anser att föreningens arbete måste tydliggöras. Detta för att föreningen, dels 
har mycket ideell kraft och dels för att tydliga processer och dokumentationer underlättar när 
personal ska ersättas. Även marknadschefen framhåller att det är viktigt att ha tydliga 
processer och att de är dokumenterade så att leveransen kan säkras och att kunderna i 
slutändan blir nöjda. Detta inledande arbete med att tydliggöra processer och att dokumentera 
dessa handlar enligt Rosam och Peddle (2004) om att förstå verksamhetens processer och vad 
de ska åstadkomma. Detta förefaller vara något som de båda aktörerna är väl införstådda med. 
Marknadschefen förklarar också att allt som marknadsavdelningen gör är starkt kopplat till att 
kunder och sponsorer ska bli nöjda. Detta tyder på att marknadschefen ser ett behov av 
processtyrning där fokus ligger på kunden i det som verksamheten producerar, vilket 
exempelvis Lee och Dale (1998), Melan (1995) och Harrington (1991) framhåller som det 
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centrala inom processtyrning. För att kunna genomföra en förändring i en organisation är det 
viktigt att det finns ett behov av en förändring, upplever Kotter (1996). Rentzhog (1998) 
förklarar att behovet av att arbeta med processer grundar sig på en ökad komplexitet inom en 
organisation, ökad efterfrågan på service i levererad produkt och en ökad kundfokusering. 
Både marknadschefen och klubbdirektören framhåller att verksamheten kännetecknas av 
framförallt två av dessa faktorer, där de många ideellt arbetande utgör komplexitet inom 
organisationen och att allt det de gör, åtminstone inom marknadsavdelningen, är 
kundfokuserat. Även om förståelse skapas för vilka faktorer som bidrar till effektivitet och 
verkan (Alpander & Lee, 1995) anser marknadschefen att det kan vara svårt att bibehålla 
kundnöjdhet i och med att alltför många utomstående har insyn i föreningen. Detta medför 
ofta att negativa rykten sprids som påverkar exempelvis sponsorers vilja att samarbeta, de 
effektiva processerna till trots.  
 
Klubbdirektören förklarar att alla aktiviteter ännu inte kartlagts, men att de rätta 
förutsättningarna finns. Vidare förklarar aktören att de fortfarande är i startskedet avseende 
tillämpningen och framhåller att man inom vissa avdelningar som till exempel marknad och 
sport hunnit längre än andra i arbetet med att kartlägga och förbättra processer. Detta 
bekräftas också av övriga aktörer. Detta arbete med att kartlägga och dokumentera den 
befintliga processen och hitta lämpliga mått och mätpunkter kan vara arbetskrävande och 
svårt (Egnell, 1994), vilket kan förklara varför arbetet med processtyrning blivit mindre 
prioriterat inom föreningen. Lee och Dale (1998) upplever att det inom funktionsstyrda 
verksamheter är vanligt med problem såsom: ineffektiva flöden och resursslöseri, svårigheter 
att engagera medarbetare och revirtänkande. Dessa faktorer kan också vara orsaker till att 
föreningen inte gynnar arbetet med processtyrning, men detta är inget som utretts ytterligare i 
denna uppsats. 
 
Att fastställa mätpunkter innebär att kontrollera, inspektera, granska och göra fysiska 
mätningar och beräkningar (Melan, 1992). Mätpunkter används för att avgöra om någon 
aktivitet är korrekt eller inkorrekt upplever Melan. Och om mätpunkter saknas leder det till 
dålig intern feedback och gör att man inte känner till slutproduktens kvalitet förrän den lämnat 
processen och kunden påtalar den förklarar författaren. Efter att ha fastställt mätpunkter måste 
mått tas fram för att i tid upptäcka brister för att anpassa processen efter uppställda krav och 
det valda måttet måste vara betydelsefullt, tidsenligt, exakt och användbart (ibid). 
Marknadschefen förklarar att detta arbete har datoriserats vilket underlättat hanteringen av 
order och att till exempel leveranserna säkrats i och med detta. Klubbdirektören förklarar att 
de inledningsvis gett alla avdelningar god tid att ta fram information om deras respektive 
verksamhet som sedan legat till grund för handlingsplanerna, vilka innefattar de mätpunkter 
som tagits fram. Melan (1992) framhåller att varje aktivitet och arbetsuppgift kan beskrivas i 
ord, med symboler eller som en kombination och att de ska vara lätta att tolka, vilket 
föreningen också gjort vid framtagande av handlingsplanerna. På detta sätt har de processer 
som tagits fram för respektive avdelning utformats. De processer som marknadsavdelningen 
fokuserar på under en årscykel illustreras i figur A (Bilaga 2) och en sådan process med dess 
aktiviteter illustreras i figur B (Bilaga 2). 
 
Den ekonomiansvarige säger att ansvaret för processerna uppnås i och med att varje 
avdelningschef fungerar som processägare för alla processer som ligger under respektive 
avdelning med ansvar för att varje process fungerar tillfredsställande och att målen uppnås. 
Den som utses till processägare av någon process måste ha klart och tydligt uttalad 
ansvarighet för att kunna korrigera avvikelser och göra förbättringar i processen (Melan, 
1995). Detta innebär dock att processägaren inte är avdelningsöverskridande inom föreningen 
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som Melan upplever att den personen bör vara. Detta kan innebära att processägaren inte har 
fullständig kontroll över aktiviteterna vilket påverkar möjligheten att fatta beslut som rör hela 
processen. 
 

5.2.2 Implementering av styrning 
 
Den ekonomiansvarige anser att det är oerhört viktigt vid allt förändringsarbete att ledningen 
kan övertyga de som ska styras om att förändringen är nödvändig och motivera personalen till 
att börja med nya rutiner på en gång. På detta sätt, upplever hon, förankras de ställda målen i 
organisationen, vilket överensstämmer med Kotter (1996) som framhåller vikten av att 
organisationens anställda och dess ledning tycker att en förändring är nödvändig. Kotter 
upplever att det annars föreligger en risk för att de anställda inte känner sig motiverade och att 
det därför är viktigt att skapa en känsla inom organisationen att förändringen leder till något 
bra. Vidare framhåller klubbdirektören att målen för olika processer ännu bara kommunicerats 
ut till nyckelpersoner inom de olika avdelningarna. Klubbdirektören förklarar att långt ifrån 
alla som ska styras är informerade om vad som krävs för att processen ska fungera som den är 
tänkt enligt handlingsplanen. Anledningen till detta kan vara att man ännu inte anpassat den 
interna strukturen så att rätt kunskaper finns inom företaget och att rätt person är på rätt plats 
(Thompson & Strickland, 1989). I vilken utsträckning och på vilket sätt som detta arbete 
genomförts inom föreningen är inte utrett, men att rätt kunskaper finns, åtminstone inom 
ekonomiavdelningen framgår tydligt. Den ekonomiansvarige anser också att ledningen hittills 
varit tydlig i sin kommunikation angående den nya styrmodellen. 
 

5.2.3 Användning av styrning 
 
Klubbdirektören säger att de ideella medarbetarnas arbete är svårt att kontrollera. 
Klubbdirektören upplever att om man går in och styr för mycket riskerar man att 130 ideella 
medarbetare, som föreningen är väldigt beroende av, inte dyker upp under en elitmatch. 
Vidare säger han att modellen inte är anpassad för en verksamhet med mycket ideell kraft, 
utan för verksamheter där medarbetarna är avlönade. För att lösa en sådan situation upplever 
Kotter (1996) att det kan vara nödvändigt att ha ett belöningssystem som fungerar som morot 
för medarbetarnas motivation för att uppnå ställda mål. Men Kotter upplever att det alltid 
finns en risk med att bedöma medarbetares prestationer eftersom risk finns för att man mäter 
fel saker (ibid). Taliento och Silverman (2005) upplever dock att det är oerhört svårt att mäta 
prestationer i ideella organisationer och anser att mätning av prestationer inte ligger i den 
ideella föreningens natur. Den ekonomiansvarige framhåller att processtyrning fungerar bra 
inom ekonomienheten eftersom de styrda där är avlönade och att föreningen bör fortsätta sitt 
arbete med den nya modellen genom att successivt anpassa arbetsuppgifter allteftersom nya 
förbättringar måste göras. Detta tyder på att ett engagemang finns för att få den nya 
styrmodellen att fungera inom hela organisationen, men att vissa delar av tillämpningen ses 
som komplicerade utifrån att många arbetar oavlönat inom föreningen. 
 
Den ekonomiansvarige tycker att information är A och O vid en förändring. Ett exempel på 
detta är kontanthanteringen, där ekonomiavdelningen måste ta reda på information om vad de 
berörda anser som lämpliga arbetssätt för detta. Vidare förklarar den ekonomiansvarige att 
utifrån det som framkommit ska beslut fattas, grundade på vad som är bäst för medarbetarna 
och samtidigt på vad som är bäst för föreningen. Ledningens beslut bygger på att 
utvärderingar visat att processer kan göras mer effektiva upplever Harrington (1991) och 
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framhåller att för att en process ska bli mer effektiv måste ett önskat resultat samtidigt minska 
resursanvändningen. Processen måste helt enkelt förbättras genom att den som arbetar i 
processen kan anpassa kundens förväntningar på resultatet i förhållande till vad 
organisationen behöver för att kunna leverera det (ibid). Detta arbete är särskilt tydligt inom 
marknadsavdelningen där både klubbdirektören och marknadschefen framhåller att 
effektivare processer skapats med mer kundfokuserad inriktning. Detta tyder på att ledningen 
fattat beslut utifrån Harringtons synsätt vilket innebär att föreningens utvärderingar förtydligat 
vilka processer som kunnat göras mer effektiva. 
 
Marknadschefen förklarar att konsulten, som är expert på processtyrning, ofta anlitas för att 
hjälpa marknadsavdelningen att kartlägga processerna, utvärdera dem och fatta beslut. Att 
utvärdera och fatta beslut innebär att utreda om målen uppnås och om planerna följs (Nilsson, 
2005).  Utifrån detta förefaller det sig som att föreningens arbete underlättats i och med att de 
anlitat en konsult och att de fått bättre kontroll på om målen uppnås samt om planerna följs. 
Marknadschefen upplever att det blivit enklare att fatta beslut och ta fram beslutsunderlag i 
och med den nya styrmodellen. Klubbdirektören och marknadschefen upplever dock att 
många beslut måste omarbetas i och med att planeringen påverkas av A-lagets skiftande 
resultat. Detta överensstämmer med Nilssons (2005) resonemang om att de olika aktiviteterna 
under fasen användning påverkar varandra vilket gör att tillämpningen hela tiden är 
föränderlig. Goda resultat genererar större intäkter vilket skapar mer resurser, och tvärtom, 
anser aktörerna. Detta stämmer överens med Taliento och Silverman (2005) som anser att ett 
konstant problem inom ideella organisationer är att resurstilldelningen är ojämnt fördelad över 
året och över åren. Det förefaller sig som att dessa ojämnt fördelade resurser skapar 
svårigheter med att fatta beslut och att fatta beslut som är långsiktiga. 
 

5.3 Identifierade faktorer  
 
Detta avsnitt behandlar de identifierade organisatoriska faktorerna som kan utgöra svårigheter 
vid tillämpningen av processtyrning inom den ideella elitidrottsföreningen. 
 

5.3.1 Strukturella faktorer 
 
Föreningens organisation är avgränsad genom olika avdelningar, exempelvis 
marknadsavdelning och ekonomiavdelning. Harrington (1991) upplever att en sådan 
funktionsindelad verksamhet får konsekvenser när processer studeras eftersom processerna 
löper horisontellt snarare än vertikalt. Den ekonomiansvarige bekräftar att föreningen har ett 
vertikalt synsätt, i och med att hon beskriver att varje avdelning är ansvarig för sina respektive 
processer där de tar ett eget ansvar för att målen uppnås.  
 
För att anpassa verksamheten till den nya styrmodellen har föreningen gjort en del 
omstruktureringar av verksamheten, vilka tagit lång tid, upplever klubbdirektören. Anthony 
och Govindarajan (2001) upplever att valet av strategi, i detta fall styrmodell, ska basera sig 
på den befintliga organisationsstrukturen och dess förutsättningar. Thompsson och Strickland 
(1989) upplever istället att organisationsstrukturen måste utvecklas och anpassas för den valda 
styrmodellen. Även Kotter (1996) anser att organisationsstrukturen måste anpassas för att 
styrmodellen ska leda till att de uppsatta målen uppnås. Hittills har föreningen bland annat 
anställt ny personal till marknadsavdelningen och flyttat receptionen förklarar 
klubbdirektören. Dessutom har föreningen anställt ny personal till kioskverksamheten och 
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förstärkt ekonomiavdelningen med ny personal och en anställd vid kansliet har lämnat 
verksamheten på grund av övertalighet berättar klubbdirektören. Den logistikansvarige 
förklarar att nya omstruktureringar är på gång. Bland annat finns planer inom föreningen på 
att ta över anläggningen, vilket skulle medföra en större omstrukturering av organisationen. 
Detta arbete tyder på att föreningen arbetar mot att anpassa strukturen såsom Thompson och 
Strickland (1989) och Kotter (1996) förespråkar.  
 
Allteftersom nya förbättringsområden lokaliseras, upplever den ekonomisansvarige att de 
anställda anpassar sina arbetssätt. Detta tyder på att det inom föreningen föreligger en flexibel 
struktur med anpassningsbara medarbetare som är villiga att initiera förbättringsarbeten 
medför att resurserna kan utnyttjas maximalt till minimala kostnader (Alpander & Lee, 1995).  
 
Av de framtagna handlingsplanerna framgår att olika personer tilldelats olika ansvarsområden 
mot kortsiktiga mål under exempelvis elitsäsongen, vilket illustreras i figur C (Bilaga 3). 
Detta tyder på att organisationsstrukturen anpassats efter de kortsiktiga strategierna och att de 
är tydligt utformade avseende hur de ska genomföras och när (Kotter, 1996). Hur detta arbete 
ska genomföras har tydliggjorts genom de beskrivna processerna i handlingsplanen. Den 
logistikansvarige som varit med och sett förändringsarbetet från första dag upplever att 
processtyrningen bidragit med att rollerna tydliggjorts i föreningen på ett bättre sätt. Det 
förefaller som att föreningen förberett en anpassning av organisationsstrukturen efter de mer 
kortsiktiga målen och att detta i sin tur skapar andra positiva effekter, såsom att 
ansvarsfördelningen tydliggjorts. 
 

5.3.2 Kulturella faktorer 
 
Rosam och Peddle (2004) upplever att ett av skälen till att processtyrning ibland inte fungerar 
är att det råder brist på insikt om att kulturförändringar kommer att ske. Detta verkar 
klubbdirektören ha varit medveten om redan från början i och med att han visar förståelse för 
att de ideellt arbetande har många egna viljor och att de har svårt att ändra sina tankesätt 
vilket lätt skapar konflikter. Den ekonomiansvarige upplever att de som varit med länge har 
olika och starka önskemål för hur något ska utföras. Ett exempel på detta är hur löner ska 
rapporteras och när det ska göras, förklarar den ekonomiansvarige. Även den 
logistikansvarige upplever att många gärna arbetar som de gjort förut och att 
handlingsplanerna för processerna inte alltid följs på grund av detta. Den logistikansvarige 
upplever att det fungerar bättre för de nyanställda att följa handlingsplanerna eftersom de inte 
arbetar i gamla invanda rutiner. Enligt Schein (2004) finns dock en risk för att de tidigare 
antagandena, om hur saker och ting bör vara, lärs ut till de nya medlemmarna som det riktiga 
sättet att uppfatta, tänka och känna. Utifrån den logistikansvariges uppfattning verkar de 
nyanställda ännu inte ha påverkats av gamla rutiner, vilket kan bero på att de nyanställda bara 
arbetat en kortare tid, och därmed ännu inte påverkats av de personer som har varit med länge. 
 
Kotter (1996) upplever att en djupt förankrad kultur kan utgöra ett hinder för att 
processtyrningen ska fortlöpa. Kulturen förefaller vara den svåraste delen inom föreningen att 
förändra, vilket också bekräftas av Egnell (1994) som upplever att organisationskulturen är 
svårast att förändra eftersom den innehåller de värderingar, normer, regler och beteenden som 
finns inom organisationen. Den logistikansvarige upplever att trots att planerna för framtiden 
är klara så måste man inse att kulturen gör att det kan ta lång tid att genomföra dem. Vidare 
upplever den logistikansvarige att det handlar om att skapa tydliga rutiner så att de lättare kan 
kontrollera att varje arbetsuppgift inte görs av flera personer på samma gång. Detta 
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resonemang bekräftas av Kotter (1996) som anser att det är viktigt att påvisa förbättringar 
under hela förändringsprocessen. Vidare upplever Kotter att dessa förbättringar måste 
förankras på ett sådant sätt att nya rutiner skapas och att gamla rutiner byts ut. Det verkar 
emellertid finnas kunskaper och idéer om hur ett sådant arbete skulle kunna utföras enligt 
aktörernas medvetenhet om de ideellt arbetandes viljor, det invanda beteendet och idéer om 
att skapa tydliga rutiner. 
 
En svårighet vid tillämpningen av processtyrning som lyfts upp av marknadschefen är att 
många intressenter, både medlemmar och sponsorer ännu inte förstått att föreningen 
förändrats från att vara rent ideell till att också vara affärsdrivande. Marknadschefen upplever 
att externa intressenter fortfarande förvånas över det faktum att han arbetar på heltid åt 
föreningen och att föreningen omsätter många miljoner kronor varje år. Utvecklingen har lett 
till andra förutsättningar som inte alltid accepteras, förklarar respondenten. Även 
klubbdirektören upplever att många samarbetande parter inte förstår att verksamheten drivs 
affärsmässigt vilket exempelvis leder till att inbetalningar av fakturor inte alltid prioriteras i 
tid till föreningen. Denna syn från omvärlden gör också att det är svårt för föreningen att 
skicka ut påminnelser och kräva betalt, av rädsla för att de ska mista anseendet och därmed 
intäkter. Taliento och Silverman (2005) upplever att det är viktigt att ledningen fokuserar på 
att kommunicera och bygga relationer externt eftersom det finansiella uppnås i kontakter 
utanför företaget. Enligt klubbdirektören är verksamheten affärsdrivande, vilket utgör en risk 
för att den inte längre uppfattas som ideell. Detta kan i sin tur leda till ett minskat intresse från 
bidragsgivare och kan förklara varför inte fakturorna alltid betalas i tid. 
 

5.3.3 Ledarskapsrelaterade faktorer 
 
Enligt klubbdirektören har alla fått vara med och tycka till vid införandet av processmodellen 
och att alla fått god tid på sig att göra det. Han upplever att det är viktigt att besluten grundar 
sig på gemensamma åsikter. Även den ekonomiansvarige upplever att det är viktigt att lyssna 
på alla inblandade innan en process förändras och att ledarskapet har stor betydelse när det 
gäller att ta reda på vilka möjligheter som finns att erbjuda stimulerande mål. Detta 
överensstämmer med Kotters (1996) resonemang om att ett ledarskap inom en modern 
organisation kännetecknas av att många människor hjälps åt inom varje kunskapsområde för 
att leda, planera och införa förändringen så att den blir bestående. Detta tyder på att ledningen 
genomfört en god planering för införandet av den nya styrmodellen. När det sedan gäller att 
leda och införa förändringen förefaller det som att ledningen inte involverat lika många 
medarbetare i arbetet vilket, enligt Kotter, kan äventyra att förändringen blir bestående.  
 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) innebär ledarskapet bland annat att det ska bidra till att 
organisationen når sina mål genom att fördela arbetsuppgifter mellan individer och 
avdelningar samt skapa förutsättningar så att de uppsatta mål och uppgifterna blir uppnådda 
och lösta på bästa sätt. Egnell (1994) anser att ledningen bör fokusera på att; visa 
engagemang, tydliggöra information samt arbeta långsiktigt och att, precis som aktörerna 
beskriver, låta medarbetarna få lov att fatta egna beslut inom processen och styras genom 
stimulerande mål. Den ekonomiansvarige upplever att ledningen här är ansvarig för att gå ut 
med tydliga budskap om vad som gäller. Klubbdirektören är ansvarig för att modellen hålls 
vid liv, upplever marknadschefen. Den logistikansvarige anser att klubbdirektören är väldigt 
tydlig med vad som ska göras och att det är bra för verksamheten. Det verkar här återigen som 
att arbetet mot en processtyrd verksamhet avstannat i och med planeringsarbetet och att det 
återstår arbete med att gå ut med tydliga budskap om vad som ska göras, av vem och hur. 
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Klubbdirektören upplever att ledarskapet ser olika ut i de olika delarna av föreningen. Inom 
de delar där många arbetar ideellt måste ledarskapet anpassas och vara mjukare eftersom man 
inte kan kräva lika mycket av en oavlönad och att det därför är det viktigt att ”styra med” 
istället för ”över” framhåller klubbdirektören. Detta tyder på att ledarskapstilen är mer 
demokratisk än auktoritär vilket en ideell organisation kräver (Taliento & Silverman, 2005). 
En mer demokratisk ledarstil är bättre anpassa för processtyrning (Egnell, 1994). De 
kulturförändringar som uppstår vid tillämpning av processtyrning ställer krav på ett effektivt 
och konsekvent ledarskap som ska tydliggöra den nya inriktningens betydelse för företaget 
(Rosam och Peddle, 2004). Här upplever den logistikansvarige att klubbdirektören varit 
väldigt tydlig med vad som ska göras, vilket aktören upplever är positivt för verksamheten.  
 
Klubbdirektören upplever att den vardagliga verksamheten hittills tagit alltför mycket tid och 
att detta påverkat hur mycket tid som kunnat läggas ner på arbetet med processtyrningen. Han 
upplever att arbetet har avtagit med tiden. Detta är också något som den logistikansvarige 
bekräftar och han tror att det påverkat verksamheten negativt. Alexandersson, Almhem, 
Rönnberg och Väggö (1998) upplever att en anledning till att processtyrning ibland inte 
fungerar just är att det råder brist på uthållighet i väntan på långsiktiga resultat. Det förefaller 
som att det råder brist på uthållighet inom föreningen utifrån att aktörerna låtit 
processtyrningsarbetet blivit mindre prioriterat. 
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6 SLUTSATSER  
 
I detta avsnitt redogörs de huvudsakliga slutsatser som analysen av den empiriska 
insamlingen resulterat i. Slutsatserna handlar om hur föreningen tillämpat processmodellen 
och om de faktorer inom organisationsstrukturen, kulturen och ledarskapet som utgör 
svårigheter vid tillämpningen. Slutsatserna följs av en avslutande diskussion och studiens 
teoretiska och praktiska bidrag. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning. 
 

6.1 Hur processtyrning tillämpas inom föreningen 
 
Utifrån syftet beskrivs hur processtyrning tillämpas i en ideell elitidrottsförening, avseende 
utformning, implementering och användning av styrning. Trots att föreningen inte arbetat 
under längre än 3 år med processtyrning som ny styrmodell uppfyllde den föreningens behov 
av bättre kontroll och styrning inom flera delar av verksamheten. Det råder dock fortfarande 
brist på kontroll och styrning inom andra delar av föreningen där flest ideellt arbetande finns. 
Studie visar att föreningen tillämpat modellen med hjälp av en konsult, ett nytt datasystem, 
handlingsplaner och att de genomfört ett antal omstruktureringar.  
 
Konsulten som varit med från början då modellen infördes, anlitas fortfarande under det 
löpande arbetet med att utforma, implementera och använda styrningen. Inom 
marknadsavdelningen anlitas konsulten oftast, vilket har att göra med att det är 
marknadsavdelningens personal som har mest kontakt med kunder och därför har flest 
kärnprocesser. Men behovet av expertis beror också på att de har utökat personalen på 
avdelningen och att de från början hade bristande kunskap om vad processtyrning innebär.  
 
Det nya datasystemet har underlättat exempelvis marknadsavdelningens avtals- och 
orderhantering samt ekonomiavdelningens fakturahantering. Aktörerna förklarar också att det 
nya datasystemet har skapat gynnsamma förutsättningar för att utvärdera processer och 
möjliggjort förutsättningar för tydligare underlag med mer samlad information inför besluten. 
De hittills kartlagda förbättringsmöjligheterna kan följas genom de upprättade 
handlingsplanerna över varje enskild process. Detta arbete har skapat ett behov av 
omstruktureringar som också genomförts, dels för att frigöra resurser men också för att höja 
kompetensnivån i föreningen. 
  
Det är ett omfattande arbete att kartlägga processer och aktiviteter och att samtidigt utvärdera 
och följa upp andra. Detta arbete utfördes såväl gemensamt som enskilt och ofta med hjälp av 
konsulten. Föreningens arbete med att utforma processtyrningen resulterade i handlingsplaner 
och ett nytt datasystem där varje process kan läggas in och följas upp. Dessa handlingsplaner 
var till stor fördel i arbetet med att åskådliggöra tydligare kundfokus, framförallt för 
marknadsavdelningen som hade den största andelen kundmötande aktiviteter.  
 
Inom föreningen fanns svårigheter att formulera mål och mätpunkter inom vissa processer, 
som direkt påverkas av A-lagets prestationer. Stora variationer i prestationer utgör en ojämn 
resurstilldelning vilket får konsekvenser för planering och beslut. Föreningens mål är oftast 
uppställda på årsbasis, vilket stör föreningens långsiktiga arbete med processtyrning. Det 
fanns också svårigheter inom föreningen att kommunicera ut mål, både när det gäller att styra 
de ideellt arbetande och när det gäller att förändra beteendet hos de avlönade. Samtliga 
aktörer uttryckte att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att styra de ideellt arbetande i och 
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med att de inte uppbär ersättning för sitt arbete samt att de ideella inte jobbar på heltid med 
det ideella arbetet och att de nöjer sig med att jobba som de alltid gjort. 
 
En slutsats som avslutningsvis kan dras är att processtyrning tillämpas i större utsträckning 
inom de delar av verksamheten där avlönad personal arbetar än inom de avdelningar där de 
ideellt arbetande utgör majoriteten. 
 

6.2 Identifierade svårigheter vid tillämpningen 
 
Syftets andra del handlar om att identifiera faktorer som kan utgöra svårigheter vid 
tillämpningen av processtyrning inom en ideell elitidrottsförening. 
 
Forskningsfråga 1:  Vilka strukturella faktorer utgör svårigheter vid tillämpningen av  

processtyrning inom en ideell elitidrottsförening? 
 

Inom föreningen finns fortfarande ett vertikalt synsätt, trots att processmodellen kräver ett 
horisontellt tänkande, där processerna är avdelningsöverskridande med kunden i fokus. Trots 
att föreningen gjort en del omstruktureringar kvarstår de traditionella avdelningarna. Genom 
avdelningsgränser uppstår lätt revirtänkande och processer som löper genom fler än en 
avdelning riskerar att inte bli fullt effektiva. Detta kan påverka inte bara kundnöjdheten i 
slutet av processen utan kan även innebära ett slöseri med föreningens resurser i 
aktivitetskedjan, vilket skulle vara kostsamt för föreningen och dess medlemmar. 
 
Forskningsfråga 2:  Vilka kulturella faktorer utgör svårigheter vid tillämpningen av  

processtyrning inom en ideell elitidrottsförening? 
 

Organisationskulturen är mycket svår att förändra inom föreningen i och med att de ideellt 
arbetande är många. Dessa ideellt arbetande har dessutom många skilda åsikter och starka 
viljor och det är trots allt de som driver föreningen framåt, vilket påverkar föreningens 
möjligheter att styra deras arbete. Detta var också något som ledningen gärna hängde upp sina 
argument på när det gällde att förklara varför det är svårt och krävande att styra verksamheten 
inom den ideella elitidrottsföreningen.  

 
Forskningsfråga 3:  Vilka ledarskapsrelaterade faktorer utgör svårigheter vid 

tillämpningen av processtyrning inom en ideell elitidrottsförening? 
 
Ledningen har aktivt valt att inte involvera samtliga arbetande i föreningen i arbetet med den 
nya styrmodellen. Det råder också brist på uthållighet i arbetet med processtyrning och att en 
stor i del i arbetet innebär för ledningen att gå ut med tydliga budskap om vad som ska göras, 
av vem och hur, inom stora delar av organisationen. Denna brist på uthållighet har visat sig 
genom att flera av aktörerna uttryckt att arbetet med processerna hamnat lite i skymundan för 
det vardagliga arbetet. Samtliga aktörer hade dock ett processtänkande med kunden i fokus 
och det är just detta som arbetet med processmodellen syftar till.   
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6.3 Avslutande diskussion  
 
Studien har visat att det är möjligt att tillämpa processtyrning inom en ideell 
elitidrottsförening, vilket vi inte var övertygade om vid studiens början eftersom modellen 
ofta används inom tillverkande företag. Under vårt första möte med klubbdirektören fick vi 
känslan av att föreningen knappt påbörjat tillämpningen av processtyrning, men efter 
intervjuerna med aktörerna upptäckte vi att de faktiskt arbetar mycket mer processinriktat än 
vad vi och aktörerna själva trodde. 
 
Vi tror att en anledning till att föreningen inte har lyckats tillämpa processtyrning fullt ut ännu 
är att de saknar resurser i form av tid och personal för att genomföra ett sådant omfattande 
arbete, men att detta även beror på vad som prioriteras inom det vardagliga arbetet. 
 

6.4 Teoretiska implikationer 
 
Denna studie har bidragit med en konkret beskrivning av hur processtyrning kan tillämpas 
inom en ideell elitidrottsförening. För kommande, liknande studier kan figur 3.3, som ger en 
översiktsbild av de olika fasernas innehåll vid tillämpning av processtyrning vara användbar 
för att beskriva hur detta arbete går till inom såväl en ideell elitidrottsförening som andra 
organisationsformer.  
 

6.5 Praktiska implikationer 
 
Att det är svårt att styra ideellt arbetande utgör den största svårigheten inom föreningen. Dock 
var det ingen av aktörerna som nämnde något om huruvida ett belöningssystem, av icke-
ekonomisk karaktär kunde vara en lösning på detta. Detta genom att exempelvis utse 
månadens eller veckans medlem, eller genom att lägga mindre arbetsbörda på de personer 
som föreningen vill premiera för väl utfört arbete. Vi upplever att det handlar om att ställa upp 
mål som även de ideellt arbetande vill och kan följa och att ledningen behöver utveckla 
incitament för att de ideellt arbetande skall vilja uppnå dem. 
 
Förutom svårigheten att styra de ideellt arbetande fann vi svårigheter att anpassa 
verksamheten på ett sådant sätt så att ansvaret för processerna inte påverkas av revirtänkande 
inom avdelningarna. Detta är något som vi vill göra aktörerna uppmärksamma på. Vi fann 
också att det råder brist på uthållighet i arbetet med processtyrning och att ledningen måste bli 
bättre på att uppmärksamma och informera om de hittills gjorda förbättringarna för att 
inspirera och motivera andra inom föreningen till att fortsätta arbeta processinriktat. 
 
Avslutningsvis vill vi uppmärksamma föreningens ledning på att samtliga aktörer har ett 
processtänkande med kunden i fokus och att det är just detta som arbetet med 
processmodellen syftar till, vilket torde innebära en framgångsrik fortsatt tillämpning av 
processtyrning. 
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6.6 Förslag till fortsatt forskning 
 
De ideella föreningarna finns i alla storlekar och de bedriver sina verksamheter med vitt 
skilda mål. Det vore därför intressant att jämföra hur styrningen skiljer sig åt inom olika typer 
av föreningar. Det vore också intressant att studera skillnader mellan hur en ideell 
elitidrottsförening styr sin verksamhet jämfört med en elitidrottsförening i aktiebolagsform. 
Vidare vore det intressant att studera vilka förväntningar som finns inom en ideell 
organisation på någon styrmodell och sedan jämföra mot upplevda effekter utav den samma. 
Till exempel: förväntningar på det balanserade styrkortet och dess effekter inom en ideell 
elitidrottsförening. Förslagen till nya forskningsområden inom de ideella verksamheterna kan 
göras många och det finns definitivt ett stort behov, framförallt inom idrotten.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
 
Befattning ________________ 

 
Datum _________ 

 
 

 
 
1. Hur länge har ni använt processtyrning som styrmodell? 
 
2. Vad tycker du talar för att processtyrning är användbart inom en ideell 

förening som er? 
 

3. Vad anser du talar för att det är en ”bra” styrmodell? 
 

4. Vad anser du talar för att modellen är bristfällig? 
  

5. Hur har ni kommunicerat ut informationen om den nya styrmodellen och 
till vilka? 

 
6. Hur har strukturen inom organisationen ändrats sedan ni påbörjade ert 

arbete med processtyrning? 
 

7. På vilket sätt kan ledarskapet påverka tillämpningen av processmodellen? 
 

8. Använder ni er av någon expertis? Hur har ni utvecklat er kompetens när 
det gäller att jobba med processtyrning?  

 
9. Föreningens ålder? Vilken påverkan har det på hur den nya styrmodellen 

tillämpas? 
 

10. Vilka andra hinder eller problem upplever du att det finns inom 
föreningen för att uppnå en fungerande styrning? 

 
11. Tillämpning av styrning sker i tre faser (visar Nilssons modell). Känner 

du till om styrningen har tillämpats genom alla tre faser utifrån någon 
eller några processer? Vilka? 
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Bilaga 2: Processkartor 

 
 
 
 

Dec       Juni           Jan 

Bearbetning av kunder 

Pris justering Kontakt samtliga kunder 

Budget 

Uppföljning kunder 

Kampanjer, diverse 

Årscykel Marknad 
 
 
 
 
 
  

Figur A. Olika processer inom marknadsavdelningen på årsbasis 
 
 
 
 

 

Förberedelser Kartlägg 
beslutsfattare 

Personliga 
besök/telefon 

Omarbetning 
kund 

Presentera 
förslag, avtal 

0 % Försäljning mot budget 50 %           100 % 

Bearbetning av kunder 

 
Figur B. Processen ”bearbetning av kunder” inom marknadsavdelningen  
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Bilaga 3: Projektplan 
 
 
 
 

Jan   Feb  Mar Apr  Maj   Jun    Jul    Aug  Sep  Okt   Nov  Dec 

Förbättrade kravrutiner 
 
Slutsålda biljetter 

Ökad försäljning 

Förbättrad budgetprocess 
Hantering av bilar  
Verksamhetsplan - 
marknad  

Klubbdirektör 
 
Marknadschef 
 
Ekonomiansvarig 
 
Logistikansvarig 

Tidsplan för projekt 

 
Figur C. Tidsplan för projekt  
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