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Goal differences in non-profit associations 
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Fredrik Jensen & Michael Helber 
 

 
 

Sammanfattning 
Bakgrund: Genom elitidrottens utveckling mot en mer affärsmässig verksamhet har 
också kraven på och behoven hos elitidrottsföreningar förändrats. I föreningar på 
toppnivå inom exempelvis hockey drivs elitverksamheten mer eller mindre som 
företag, men ses rent juridiskt som föreningar. Ofta är dessa föreningar målstyrda. 
Balanced scorecard är en styrform som strävar efter att uppnå balans mellan 
målsättningar vad gäller mått, tid och organisation. Parallellt med den affärsmässiga 
verksamheten inom elitföreningarna finns det sektioner som drivs helt av ideella 
krafter och med helt andra målsättningar än de affärsmässiga. Här skapas således en 
målkonflikt inom organisationen mellan den affärsinriktade elitverksamheten och 
den ideella verksamheten. Problem kan uppstå med att få dessa olikriktade 
målsättningar att fungera tillsammans. Måldifferenserna har en påverkan på hur 
föreningen styrs, samtidigt som det även påverkar organisationens förmåga att uppnå 
en hög grad av målkongruens. 
 
Syfte: Beskriva framtagningen och utformningen av ett balanced scorecard för 
Linköpings Hockey Club. Utvärdera hinder och möjligheter att kombinera ideella och 

 



 

kommersiella mål i idrottsföreningar. Precisera begreppet måldifferenser och visa hur 
detta påverkar möjligheterna att uppnå målkongruens. 
 
Genomförande: Undersökningen är av fallstudiekaraktär där fallorganisationen är 
Linköpings Hockey Club. Data har samlats in genom öppna samtal med personer i 
och runt organisationen samt genomgång av relevant litteratur och publikationer från 
branschen. 
 
Resultat: Med utgångspunkt i det framtagna styrkortet i kombination med 
samtal/intervjuer har undersökningen utmynnat i en intressentmodell som visar 
svårigheterna med att förena ideella och kommersiella målsättningar. Måldifferenser 
är skillnader (motsättningar) i grundtanke och avsikt vad gäller organisationens 
övergripande målkategorier. Tydliggörande av och information om måldifferenser i 
kombination med kontinuerlig övervakning underlättar hanterandet av 
måldifferenserna i organisationen. En separeration av särskilda strategiskt relevanta 
måldifferenser i skilda organisationsformer kan vara en lösning på problemet. 
Måldifferenser har en negativ inverkan på förmågan att uppnå målkongruens i en 
organisation i avseende på de övergripande målsättningarna. Således måste 
eventuella måldifferenser elimineras för att uppnå en hög grad av målkongruens 
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Abstract 
Background: Swedish athletic associations have been required to improve their 
professionalism due to the increased commercial development within athletics. 
Athletic associations at the highest level are frequently managed similarly to 
incorporated companies however legally these organizations are still non- profit 
associations. Athletic associations now use strategy and goal setting to achieve 
financial stability. The balanced scorecard is a management system that enables 
organizations to clarify their vision and strategy and set goals with regards to 
measurement, time and organisational structure. Parallel to the business like 
organisation nearly all athletic associations have a youth program which is primarily 
run by a voluntary work force. This combination can be problematic due to conflicts 
with setting organizational goals. Goal differences influence how an organization is 
managed and at the same time it affects an organisation’s ability to achieve goal 
congruence. 
 
Purpose: Describe the process and structure of the balanced score card for Linköpings 
Hockey Club. Evaluate the problems and opportunities with the combination of a 
professional and a youth (voluntary) organization’s goals in an athletic association. 
Define the term “goal differences” and show how it affects the ability to reach 

 



 

congruence of strategic goals. 
 
Method: This is a case study where Linköpings Hockey Club is the organization 
studied. Information and data have been gathered through open interviews and 
conversations with subjects in and around the organization as well as use of literature 
and publications from relevant sources. 
 
Results: Evaluation of the balanced score card in combination with all of the 
interviews indicates an organization that has difficulties uniting youth (voluntary) 
and professional goals. Goal differences are differences between the basic idea and 
the intentions of the organization’s general goals. Enlightenment about, as well as 
information regarding goal differences is crucial for an organization when dealing 
with these problems. Separating specific goal differences thus creating separate 
organizations can also be a solution to solving these problems. Goal differences can 
have a negative effect for an organization in its quest in attaining goal congruence for 
its main goals. Therefore in order to attain goal congruence goal differences must be 
eliminated.  
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Förord 
 

Vi är två studenter som båda har spelat ishockey flera år inom Linköpings 

Hockey Club samtidigt som vi har haft förmånen att utbilda oss på Linköpings 

universitet. Vi kom till Linköping utan förutfattade meningar och blev kvar i 

många år i en förening och stad som har utvecklats enormt. Vi har fått uppleva 

mycket på det sportsliga planet och kunnat utvecklas som individer under tiden. 

Det känns naturligt att avsluta våra studier i Linköping och skriva vår 

magisteruppsats om en ishockeyförenings utveckling och dess betydelse inom 

föreningsvärlden i Sverige. 

 

Det finns ett antal personer som vi skulle vilja tacka för att ha hjälpt oss med 

magisteruppsatsen. Framförallt vill vi rikta ett tack till Mikael Bergsten på Ernst 

& Young för all hjälp med framtagningen av balanced scorecard. 

 

Självklart vill vi även rikta ett tack till alla som har bidragit till denna uppsats 

med sina synpunkter, kommentarer samt analys av Linköpings Hockey Clubs 

utveckling. Vi skulle även vilja tacka vår handledare Magnus Holmström för 

alla värdefulla synpunkter och kritik under studiens gång. 

 

Vi hoppas att Ni finner uppsatsen intressant och lärorik samt att ni kan ha 

användning av denna oavsett om ni verkar inom en ideell förening eller inte. Har 

ni som läsare några frågor kring arbetet är ni välkomna att kontakta oss för 

vidare information.  

 

 

Fredrik Jensen   Michael Helber 
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Jensen – Helber  Måldifferenser inom ideella föreningar 

1. Idrottens utveckling 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Idrotten i Sverige har genom årtionden förändrats på flera sätt, såväl sportsligt 

som ekonomiskt. Idrottsrörelsen har vuxit från att ha varit en stor folklig rörelse 

som engagerade stora delar av den svenska befolkningen på ideell basis och 

omvandlats till en del av upplevelseindustrin. Detta samtidigt som den äldre 

folkliga modellen fortfarande bildar en stark grund i den svenska idrottssjälen. 

En industri där kommersiella och ideella krafter kombineras och där ledningen 

försöker skapa förutsättningar för en god ekonomi samtidigt som ideella krafter 

och det samhälleliga engagemanget spelar en stor roll för att nå framgång. 

(Hegborn och Olovzon, 2001) 

 

Idrottens utveckling, från en rörelse nästan enbart bestående av icke-

kommersiell verksamhet, till en nöjesindustri som bara i Sverige omsätter 

miljarder har skapat en ny situation både för klubbledningar och medlemmar. 

Värderingar som förr i tiden har setts som självklara kan i dagens elitidrott vara i 

stort bortglömda eller negligerade, samtidigt som företagsvärlden terminologi i 

stora delar av idrottens toppskikt har vuxit sig starkare och viktigare för varje 

krona som omsättningen ökar i en idrottsförening. (Hegborn och Olovzon, 2001) 

 

Två olika världar har slagits samman och skapat en ny svårdefinierad 

mittemellan-värld där i vissa fall den gamla folkidrottsrörelsens ideologier och 

tankar har fått stå åt sidan för den mer hårda och karga företagsvärlden. I och 

med den stora olikheten i dessa två världar och det faktum att de har närmat sig 

varandra så mycket har oundvikligen skapat motsättningar. Dessa motsättningar 

och starka kontraster skapar dagligen problem i idrottsklubbarnas vardagliga 

arbete. Med å ena sidan en kommersiell verksamhet där lönsamhet och 

framgång är självklara krav och å andra sidan den ideella verksamhetens mer 
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mjuka målsättningar i form av socialt engagemang och att vara en 

sammanhållande kraft i det samhälle föreningen verkar i. Utvecklingen har skett 

så att de två falangerna under en period har verkat sida vid sida, det 

kommersiella bredvid det ideella, med en alltmer tydlig dragning åt att 

separeras, men utan att helt dela upp sig. Vissa beståndsdelar i 

idrottsföreningarnas organisation har på senare år kommit att bli mer delade och 

vissa idrottsföreningar har bildat aktiebolag vid sidan av den ordinarie 

verksamheten för att hantera delar av det kommersiella. Då utvecklingen inte har 

gått alldeles rakt från en punkt till en annan är detta en verklighet i ständig 

rörelse vilket har skapat och kommer att skapa problem av den typ som beskrivs. 

Man kan därför fråga sig om det kan vara lämpligt att helt dela upp de två 

världarna eller om man på något sätt kan kombinera de två och samtidigt skapa 

goda förutsättningar för att uppnå respektive världs målsättningar. (Hegborn och 

Olovzon, 2001) 

 

Ishockey är en av de största sporterna i Sverige och också en av de idrotter där 

toppskiktet av klubbarna har kommit att bli företagsliknande ideella föreningar 

med omsättningar på tiotals miljoner kronor. (Färjestad BK - årsredovisning) 

Inom ishockeyns toppklubbar kan man hitta flertalet exempel på den värld som 

beskrivs ovan där två olika kulturer möts och samverkar samtidigt som de 

interna målsättningarna för olika delar av klubben kan skapa motsättningar och 

svårigheter. Djurgårdens IF var tidigt ute vad det gäller att dela upp den ideella 

och kommersiella verksamheten. Både fotboll- och ishockeysektionerna har vid 

sidan av föreningen ett aktiebolag. (Inbjudan till förvärv av aktier i Djurgårdens 

fotboll, 2003) Linköping Hockey Club har under den senaste tioårsperioden följt 

denna utveckling och fått en mer tydlig kommersiell inriktning. I den svenska 

Elitserien i ishockey har alla deltagande klubbar kommit relativt långt när det 

gäller att förena kommersiell och ideell verksamhet. 
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1.2 Problemdiskussion 
 
En organisation är en samling individer som samverkar för att förverkliga 

gemensamma övergripande målsättningar. Målsättningar har olika stor betydelse 

för verksamheten och för individerna som arbetar inom organisationen. De mål 

som bestäms i styrelserummet eller av företagsledningen riktar sig ofta mot 

aspekter som lönsamhet och att skapa värde för aktieägarna. Då organisationer 

ofta består av många individer och underavdelningar förekommer det också 

olika målsättningar internt inom en organisation. Exempelvis har varje individ 

som verkar i organisationen sina egna, helt individuella målsättningar, som i 

vissa fall kan överensstämma med organisationens mål som helhet, men lika 

vanligt är det att de individuella målen och de övergripande målen är 

motsägelsefulla. Anthony och Govindarajan menar i sin bok Management 

Control Systems (2001) att genom skapandet av bra och tydliga målsättningar 

för en organisation underlättar man för individen att agera så att dessa uppfylls. 

De menar att de mål som sätts inom en organisation kan ge goda förutsättningar 

för att styra verksamheten i den riktning som önskas.(Anthony och 

Govindarajan, 2001)  

 

Givetvis kan det förekomma organisationer där målen sinsemellan motverkar 

varandra, exempelvis en ishockeyförening som både kan ha affärsmässiga och 

ideella mål att uppfylla och verka efter. De två världarna drar åt olika håll, 

idealism sätter värde på engagemang medan kommersialism strävar efter vinst 

som kan motverka det ideella engagemanget. 

 

Organisationer styrs på många olika sätt och målstyrning har kommit att bli en 

av de vanligaste styrformerna i både kommersiella och ideella organisationer. 

Anthony och Govindarajan (2001) påpekar att det finns ett formellt styrsystem 

som består av de olika normer, regler och traditioner som finns i alla 

organisationer. Man kan även påverka styrningen av organisationen genom 
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strukturen på företaget. Balanced scorecard (BSC) är en modell för målstyrning 

som introducerades av Kaplan och Norton 1992. BSC strävar efter en balans i 

organisationsmålen vad gäller tid, mått och organisation. En av modellens 

viktigaste bidrag till målstyrningstanken anses vara dess försök att kombinera 

långsiktighet med kortsiktigt tänkande. (Olve et al, 1999) 

 

En central uppgift i ett företags målstyrningsprocess är att skapa målkongruens 

för att få de individer som organisationen består av att verka för den 

gemensamma målsättningen. Detta försvåras av att individerna har egna mål 

som inte nödvändigtvis verkar i samma riktning som de gemensamma målen. 

Det bör beaktas i sammanhanget att det inte förekommer något sådant som full 

överensstämmelse mellan en organisations målsättningar och individernas mål. 

Dock ska organisationsstyrningen verka för att individens mål åtminstone inte 

motverkar organisationens intressen. (Anthony och Govindarajan, 2001) 

 

För att skapa förutsättningar för målkongruens ligger det i 

organisationsledningens intresse att informationsasymmetrin som föreligger 

mellan ledningen och de olika individerna minskas. Detta motiverar en 

decentraliserad målformulering för att göra målen begripliga för individen och 

skapa delaktighet i organisationens framgång (Anthony och Govindarajan, 

2001). Målsättningar som har förankring hos individerna är bra målsättningar 

och skapar acceptans för målen inom organisationen (Anthony och 

Govindarajan, 2001). Balanced Scorecard-modellen ger ökade möjligheter att 

involvera organisationens medlemmar på individnivå för att i förlängningen nå 

en acceptabel nivå av målkongruens. Detta sker genom att engagera hela 

organisationen i arbetet med att uppfylla målsättningarna. Genom att man ger 

varje enhet eller individ i företaget i uppgift att sätta sina egna mål, skapar man 

också den målhierarki som bidrar till att uppfylla de övergripande målen samt 

uppnå målkongruens. (Kaplan och Norton, 1999) 
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Som tidigare har diskuterats förekommer organisationer där det finns 

motsättningar i målsättningarna. Idrottsklubbar och frikyrkor är exempel på 

organisationer där ideella eller ideologiska mål inte stämmer överens med, eller 

rentav motverkar, de affärsmässiga målen. En ideell målsättning kan vara att 

sysselsätta ett visst antal ungdomar i ungdomsverksamheten och på så vis 

uppfylla en roll i samhället som en viktig social funktion för många familjer och 

inblandade. Detta kan skapa en kostnad som ur företagsekonomisk synvinkel 

inte är försvarbar i den affärsorienterade delen av föreningen då det påverkar 

lönsamheten negativt, åtminstone i ett kortsiktigt perspektiv. 

 

Begreppen målkongruens och måldifferens berör till viss del samma typ av 

problemområde. Medan målkongruens beaktar och jämför målsättningar 

vertikalt i en organisation handlar måldifferenser om motsättningar om målen på 

samma plan inom organisationen, företrädesvis de övergripande 

målsättningarna. Då ett övergripande mål torde kunna ha mer eller mindre stöd 

från organisationens medlemmar borde också dessa två begrepp kunna vara 

relaterade till varandra. Dock får man anse kopplingen som ganska vag eller 

åtminstone svår att definiera och konkretisera. Inom målstyrningslitteraturen är 

begreppet målkongruens vanligt förekommande. Däremot är det svårt att finna 

utförliga diskussioner och preciseringar av begreppet måldifferens. Med 

måldifferens avser vi mål som motverkar varandra. Detta har inget med att göra 

att individerna har olika mål eller att individerna inte delar organisationens 

målsättningar. Det handlar snarare om att kombinationen av att samtidigt ha mål 

för att öka den ekonomiska vinsten och öka satsningen på 

ungdomsverksamheten kan vara svår att förverkliga. (Anthony och 

Govindarajan, 2001) 
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Linköpings Hockey Club har under det senaste decenniet utvecklas till att bli en 

av Sveriges toppklubbar inom sin idrott. Detta har medfört att organisationen har 

förändrats och antagit en mer affärsinriktad skepnad samtidigt som den 

sportsliga delen hela tiden har varit det centrala, det som är kärnan i 

verksamheten. Kombinationen mellan idrott och affärer, som är nödvändig på 

denna nivå, har skapat ett tydligt problem i och med svårigheten att förena 

ideella och affärsmässiga målsättningar. Den ideella idrotten styrs av tradition 

och ideologi som i mycket skiljer sig från den affärsmässiga delen av idrotten 

vilket skapar utmaningen att förena dessa ytterligheter och få dem att verka för 

föreningens bästa. Hybriden av företag och förening som elitidrottsföreningarna 

har utvecklats till en ständig balansgång för klubbarna i och med de olika regler 

och lagar som gäller för dessa två typer av organisationer. Klubbledningen 

strävar efter att utnyttja det bästa från varje kategori av organisationen och 

genom detta ge sig själva bättre förutsättningar ekonomiskt och organisatoriskt. 

(LHCs verksamhetsplan – utgåva 3) 

 

Utifrån den diskussion vi har fört om mål och problemen med differenser i 

målsättningar inom ideella föreningar med elitidrottsanknytning har vi 

formulerat följande undersökningsfrågor: 

 

Går det att förena ideella mål och kommersiella mål i en idrottsorganisation? 

 

Hur påverkar måldifferenserna inom en organisation möjligheten att uppnå 

målkongruens? 
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1:3 Syfte 
 
Syftet med magisteruppsatsen är att: 

• Beskriva framtagningen och utformningen av ett balanced scorecard för 

Linköpings Hockey Club. 

• Utvärdera hinder och möjligheter att kombinera ideella och kommersiella 

mål i idrottsföreningar. 

• Precisera begreppet måldifferenser och visa hur detta påverkar 

möjligheterna att uppnå målkongruens. 
 

1:4 Metod 
 

1.4.1 Kunskapssyn 

Vid författandet av en uppsats som denna är det av vikt att förklara synen på 

vanliga vetenskapliga undersökningsproblem för att förklara de utgångspunkter 

och det grundläggande synsätt vi antar för att hantera dessa problemställningar. 

 

1.4.1.1Objektivitet/subjektivitet 

Ett grundläggande veteskapligt undersökningsproblem är frågan om objektivitet. 

Objektivitet betyder att man skiljer på fakta och värderingar och att man 

förutsättningslöst behandlar det ämne och de fakta som insamlas. 

Trovärdigheten beror till stor del på objektiviteten och hur man hanterar fakta 

samt den verklighet som påverkar externt. (Lundahl och Skärvad, 1992) 

 

Holme och Solvang (2001) menar att en forskares utgångspunkt bör vara att 

försöka befinna sig helt utanför det studerade fenomenet för att på så sätt 

påverka och påverkas så lite som möjligt. Lundahl och Skärvad (1992) beskriver 

objektiviteten som ett svårdefinierbart begrepp som kan ses på olika sätt i olika 

vetenskapliga sammanhang. Exempelvis kan objektivitet beskrivas som att skilja 

på fakta och värderingar, opartiskhet, förutsättningslöshet eller mångsidighet.  
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Vårt förhållningssätt till objektivitetsbegreppet i kombination med vårt 

undersökningsproblem har flera aspekter. Eftersom båda författarna har verkat 

eller verkar inom den studerade organisationen har förhållningssättet stor 

betydelse för både uppsatsens trovärdighet och vår egen trovärdighet som 

undersökare. Oundvikligen sker det en inverkan på undersökningen såväl som 

den undersökta organisationen i och med denna direkta koppling. Samtidigt bör 

poängteras att den grundläggande förutsättningen är att resultatet är trovärdigt, 

inte att vi som individer är fullständigt objektiva. Det är inte möjligt för någon 

forskare att vara helt objektiv, men betydelsen av noggrannhet och ambitionen 

att vara opartisk ger goda förutsättningar för att skapa trovärdiga resultat genom 

vårt deltagande i den aktuella organisationen. Det bör beaktas att vi, med de 

ingående kunskaper och den förståelse som det innebär att verka inom 

organisationen, har en stor möjlighet att verka för ett trovärdigt resultat, 

emellertid utan att negligera möjligheten att det motsatta skulle kunna ske. 

 

Vi ser vår roll i organisationen som en fördel för att nå en djupare kunskap och 

förståelse om måldifferenserna. Vi har inga förutfattade meningar om detta 

problem, utan vill beskriva och analysera motsättningar mellan ideella och 

kommersiella mål på ett opartiskt och mångsidigt sätt. 

 

Förutsättningslösheten kan naturligtvis ifrågasättas utifrån vår bakgrund. Detta 

problem utgör likafullt ett mindre hot mot objektiviteten då man beaktar 

undersökningsproblematiken och dess samband med 

undersökningsorganisationen. Organisationen som sådan är väl känd för oss, 

medan den undersökta problematiken, som i tidigare kapitel beskrivs, inte kan 

direkt kopplas till nuvarande eller föregående positioner inom organisationen. Vi 

strävar enbart efter att få en så sann bild som möjligt av 

undersökningsproblemet. 
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1.4.1.2 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet handlar om huruvida resultatet av undersökningen är möjligt 

att tillämpa i liknande situationer eller andra liknande organisationer. 

Generaliserbarheten anger på sätt och vis värdet eller användbarheten av 

resultatet. Yttre validitet innebär hur pass generaliserbara resultaten i en 

undersökning är. För att uppnå en hög yttre validitet krävs det att det finns en 

hög inre validitet i undersökningen.  Vanligtvis har kvalitativa fallstudier hög 

inre validitet (Merriam, 1994). Vi anser att denna studie har en hög inre validitet 

samt en hög yttre validitet vilket innebär att resultatet bör vara generaliserbart. 

Materialet kan användas för att inte bara svara på våra frågeställningarna i vår 

organisation, utan har även ett förklaringsvärde i andra liknande organisationer. 

 

1.4.1.3 Paradigm 

I forskningssammanhang används ofta ordet paradigm för att beskriva de 

vedertagna antaganden om vetenskapliga metoder och etablerade teorier, vari 

man befinner sig med den aktuella undersökningen eller forskningen. (Lundahl 

och Skärvad 1992) 

 

Teoriområdet för denna undersökning är Management Control System (MCS), 

som enligt Anthony och Govindarajan (2001) definieras som: “Management 

control is the process by which managers influence other members of the 

organization to implement the organization’s strategies.” MCS är en 

målstyrningsmodell och därför lämplig att använda i denna studie. Dessutom är 

MCS ett vedertaget begrepp och tankarna har visat på god överlevnadsförmåga.  
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1.4.2 Undersökningsansats 

1.4.2.1 Fallstudie 

Den undersökningsansats som används i arbetet rubriceras som en fallstudie 

eftersom undersökningen riktar sig mot en fallorganisation utifrån vilken man 

gör en djupgående och detaljerad studie av ett fenomen inom ett enskilt fall. 

(Lekwall och Wahlbin, 1993) Fallstudien innefattar, enligt Lundahl och Skärvad 

(1992), endast ett eller ett fåtal undersökningsobjekt som grundligt och ingående 

studeras och bildar en konkret bild av det som undersöks. Fallstudier genomförs 

ofta i syfte att formulera hypoteser, utveckla teorier eller att exemplifiera och 

illustrera. Fallstudier används ofta vid undersökningar rörande organisationer 

och dess verksamheter och kan vara lämpliga att tillämpa när det är svårt att 

förutsäga vad som är viktigt att undersöka och vad som är mindre viktigt. 

(Lundahl och Skärvad, 1992) Enligt Lekwall och Wahlbin (1993) är det 

karaktäristiskt för fallstudier att intresset för studien är riktat mot detaljerade och 

mångsidiga beskrivningar av det enskilda fallet. Denna typ av undersökningar är 

lämpade för problemkartläggande och är inte statistiskt generaliserbara då de 

ofta är deskriptiva till arten och sällan leder till några kvantitativa resultat.  

 

Lundahl och Skärvad beskriver i sin bok Utredningsmetodik för samhällsvetare 

och ekonomer, (1992) följande arbetssteg som ofta förekommer i en fallstudie: 

 

- Datainsamling för att beskriva det studerade fenomenet. 

- Beskrivning av det studerade fenomenet. 

- Tolkning av det studerade fenomenet utifrån de studerade aktörernas 

subjektiva logik. 

- Sökandet av mönster i det studerade fenomenet. 

 

Den fjärde punkten är det arbetssteg som leder fram till syftets uppfyllande och 

svaren på problemställningen. Dessutom är det dessa mönster som ska kunna 
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komma att tillämpas i liknande organisationer vars verklighet liknar vår 

fallorganisation. Vi har för avsikt att genomföra fallstudien i enlighet med de 

fyra stegen som beskrivs ovan: 

 

- Samla in relevant data för att kunna beskriva LHC och besvara 

frågeställningen. 

- Beskriva BSC och måldifferenser i LHC. 

- Utvärdera och tolka hur måldifferenser påverkar möjligheten att uppnå 

målkongruens. 

- Hitta mönster för att precisera begreppet måldifferens. 

 

Vid valet av fallstudie som undersökningsansats är det viktigt att fenomenet som 

undersöks och syftet med undersökningen lämpar sig för en fallstudie. Ofta 

handlar det om komplexa frågeställningar och situationer där det krävs 

fokusering för att genomföra studien. I en fallstudie är det viktigt att poängtera 

fokuseringen för att inte komplexiteten ska leda forskningen in på fel spår som 

inte har fokus på undersökningsproblemet. Fallstudien måste således avgränsas 

och inriktas på de aspekter som är relevanta för syftet. (Lundahl och Skärvad, 

1992) Vi har för avsikt att bibehålla fokuseringen på det studerade fenomenet 

genom att koncentrera oss på det viktiga i undersökningsproblemet.  

 

Valet av fall och antal fall har betydelse för syftet såväl som undersökningens 

karaktär har betydelse för detta val. I vår undersökning använder vi oss av en 

enskild fallorganisation för att beskriva det specifika fenomenet vi ämnar 

undersöka då problemfrågeställningen i undersökningen är relativt komplex och 

det kan vara svårt att avgöra vad som ska läggas större eller mindre vikt vid. 

Denna problematik begränsas till viss del av valet av en enskild organisation. 

Dessutom bör den organisationen kunna ses som ett representativt fall som kan 

användas för tolkning av resultatet på liknande organisationer i liknande 
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realiteter, detta som en koppling till diskussionen om generaliserbarhet som 

tidigare tagits upp. Generaliserbarheten har en central roll i arbetet med vår 

uppsats då vi anser att det är högst angeläget att resultatet bör kunna tillämpas i 

idrottsorganisationer på toppnivå med liknande struktur som den aktuella 

fallorganisationen. Det faktum att en fallstudie inte presenterar några statistiskt 

generaliserbara data som resultat har mindre eller ingen vikt då detta inte heller 

är vårt syfte. (Lundahl och Skärvad, 1992; Lekwall och Wahlbin, 1993) 

 

Lundahl och Skärvad (1992) beskriver vidare att ett praktikfall måste ha en viss 

struktur samtidigt som det inte får vara alltför strukturerat. Undersökaren bör 

inte lägga in en egen tolkning av själva fallet då detta kan bidra till ökad 

komplexitet. Här belyses ännu en gång diskussionen om objektivitet och dess 

inverkan på undersökningen och resultatet. Vi har som avsikt att beskriva fallet 

så tydligt och strukturerat som möjligt för att undvika ökad komplexitet. 

 

Möjligheterna att dra slutsatser från en fallstudie är ett kontroversiellt ämne då 

många ofta ser det som ett initialt skede i formgivningen av en hypotes och 

andra ser det som forskningens topp, där nya teorier kan utvecklas och bli 

vedertagna. Denna fråga styrs till stor del av undersökningens syfte. Det är 

därför av yttersta vikt att syftets formulering tydligt klargör vad som eftersträvas 

med undersökningen vad gäller relationen mellan hypotes och teori. (Lundahl 

och Skärvad, 1992) Slutsatsernas koppling till undersökningens syfte ser vi som 

ytterst viktigt för vår undersökning och vår avsikt är också att få fram slutsatser 

som genom en tydlig och saklig presentation kan återkopplas till syftet. 
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1.4.3.Tillvägagångssättet 

1.4.3.1 Urval 

Vid val av studieansats finns det olika metodiska angreppssätt. Holme och 

Solvang (1999) skriver att man kan särskilja dem genom att se vilken 

utgångspunkt informationen har. De kan vara av karaktären mjukdata eller 

hårddata och man talar då om kvalitativa och kvantitativa metoder. Denna 

uppsats bygger på en kvalitativ metodansats och för att understryka detta val ges 

en kort beskrivning av de både angreppssätten kvalitativ och kvantitativ 

forskning. 

 

Skärskilda skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa metoder är skillnader i 

målsättning och sättet att ställa frågor. Starrin och Svensson (1994) skriver att 

målsättningen i kvalitativa undersökningar är att identifiera och klarlägga 

företeelser och egenskaper som inte är kända eller inte förklarats 

tillfredställande. Den kvantitativa undersökningen riktar sig mer mot att 

undersöka redan kända företeelser, deras egenskaper och innebörder. Vi 

bedömer att måldifferenser är ett relativt outforskat fenomen vilket därmed 

motiverar en kvalitativ studie som baseras på intervjuer och diskussioner. 

 

Vid användandet av kvalitativa metoder är inte det huvudsakliga syftet att ett 

statistiskt resultat ska vara generaliserbart och representativt (Starrin och 

Svensson 1996). Detta innebär att forskaren har en större frihet när det gäller att 

välja respondenter som tros kunna tillföra undersökningen viktig information. 

Detta innebär däremot inte att valet av respondenter är mindre viktigt, tvärtom är 

det helt avgörande för resultatet att de personer som intervjuas kan förmedla den 

typ av information som är nödvändig för att föra utredningen vidare. Valet av 

LHC som fallorganisation förklaras delvis med att vi har haft ständigt tillgång 

till all intern information om LHC samt tillgång till många respondenter som är 

relevanta för studien. 
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Trost (1993) beskriver även han skillnaderna mellan metoderna och menar att 

om det av forskningen skall framkomma frekvenser och procenttal bör den ta 

formen av kvantitativ undersökning. Om undersökningen istället skall mynna ut 

i förståelse eller att försöka finna handlingsmönster är det mer rimligt att välja 

en form av kvalitativ forskning. Vi vill uppnå en ökad kunskap och förståelse 

om måldifferenser i organisationer som har både ideella och affärsmässiga mål. 

 

Hur man väljer ut respondenter kan göras på olika sätt. Lekwall och Wahlbin 

(1993) diskuterar två sätt som vi har använt oss av för att välja ut respondenter i 

en kvalitativ studie. Det första benämns som bedömningsurval. Detta urval görs 

efter en bedömning av vilka personer och vilka befattningar som kan vara 

intressanta och viktiga för forskningen. Det forskaren vill fånga in är personer 

som tros besitta särskilda insikter samt personer som brukar reflektera över sin 

situation (Lekwall och Wahlbin, 1993). Bedömningen kan byggas på forskarens 

egna uppfattningar samt rekommendationer från andra. Utifrån de ursprungliga 

respondenterna kan ytterligare personer med viktig information komma på tal 

vilket kan innebära att listan på respondenter ökar. Detta är ett exempel på 

hänvisningsmetoden vilket är ett bra sätt att utveckla tankar som redan insamlad 

empiri gett. Urvalet av respondenter har gjorts successivt i vår studie. Vi har 

snarare samtalat med respondenterna mer än intervjuat dem och vi har hela tiden 

haft full access till alla relevanta respondenter i organisationen. (Lekwall och 

Wahlbin, 1993) 

 

Intervjuer kan genomföras på olika sätt. Lundahl och Skärvad (1992) skiljer på 

standardiserade respektive ostandardiserade intervjuer, samt strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. Det som skiljer standardiserade och ostandardiserade 

intervjuer är hur rigid frågeformuleringen är samt frågornas ordningsföljd 

mellan de olika respondenterna i undersökningen. Lundahl och Skärvad anser att 
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val av intervjumetoden är beroende av vilken typ av data som ska samlas in. Vid 

insamlade av ”hårda” data som är ämnat att kvantifieras anses standardiserade 

intervjuer vara bäst. Däremot om insamlad information är av ”mjuk” karaktär 

och kvalitativa förhållanden är ostandardiserad intervju lämplig. Vi har samlat in 

all relevant information, primärdata genom intervjuer och samtal samt 

sekundärdata i skriftlig form. 

 

1.4.3.1 Datainsamling 

Studien är tvådelad där vi först tog fram information för att kunna sammanställa 

ett balanced scorecard för den affärsmässiga delen av föreningen. Den andra 

delen var riktad åt att ta fram information om och kring fem perspektiv där vi 

kunde belysa och analysera de måldifferenser som uppstår när en förening har 

både sportsliga samt ekonomiska mål. 

  

Vi startade arbetet med att söka efter lämplig information angående balanced 

scorecard i allmänhet samt inom sektorn för icke-vinstdrivande organisationer 

via olika sökmotorer på Internet samt databaser på Linköpings universitets 

bibliotek. Efter sökningen av information och diskussioner med vår handledare 

formulerade vi våra problemfrågor.  

 

Efter en inledande diskussion med Ernst & Young (Mikael Bergsten) började vi 

samla in all nödvändig information som är grund för framtagningen av ett 

balanced scorecard för LHC. Mikael Bergsten hade samordningsansvar för 

framtagningen av LHCs balanced scorecard medan författarna var ansvariga för 

att diskutera samt ta fram all information för styrkortet. Författarna tillsammans 

med Ernst & Young i Linköping har tagit fram ett balanced scorecard för 

Linköpings Hockey Club. LHCs BSC skall vara en hjälp för läsaren att förstå 

hur en affärsmässig förening fungerar samt vara underlag när vi svarar på 
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problemformuleringen kring möjligheter att förena sport och affärer utifrån 

samma målplan. 

 

Vi har i vår empiriinsamling samlat in den viktigaste informationen via samtal 

och diskussioner med representanter från Linköpings Hockey Club. Dessutom 

har vi haft diskussioner med diverse representanter inom hockeysverige. 

Merparten av informationen är insamlad via informella intervjuer eller 

diskussioner kring ämnet. Samtalen genomfördes oftast i LHCs lokaler, som 

enligt vår uppfattning var en avslappnad miljö där man pratade om och kring 

problemen på ett bra sätt.  

 

Syftet med alla personliga kontakter var att öka kunskapen om hur 

måldifferenser i en ishockeyförening fungerar samt att försöka förstå 

problematiken från olika perspektiv. Detta var viktigt för att kunna erhålla 

övergripande information som kunde vara väsentlig när ett BSC skulle utformas.   

 

För att kunna samla in ytterligare information kring våra problemfrågor har vi 

haft tillgång till interna dokument från LHC, mötesanteckningar från alla 

klubbdirektörsmöten inom SHL, officiella dokument från SIF samt utredningar 

kring skatteproblem inom svensk idrott. Utöver detta har en av författarna 

(Michael Helber) deltagit veckovis i LHCs ledningsmöten vilket har gett 

möjlighet till informationsinsamling som hade varit omöjlig vid en extern studie.  

 

Efter att vi samlat in all relevant information har vi tagit fram ett BSC med hjälp 

av Ernst & Young. Dessutom har vi haft möjlighet att analysera resterande del 

av samlad information tillsammans med vårt nya BSC. Utifrån dessa 

informationskällor har vi analyserat och tolkat informationen för att kunna ge 

svar på våra ursprungliga frågeformuleringar.    
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1.4.3.3Metodkritik 

Kritik kan alltid riktas mot undersökningskvaliteten. Det finns ett antal faktorer 

som kan ha påverkat resultatet. Författarnas anställning samt personliga 

anknytning till LHC skapar en beroendeställning som därmed kan ha påverkat 

respondentens svar vid intervjutillfällena. Information från intervjuerna är 

beroende på vår förmåga att diskutera kring hela problematiken samt tolka 

svaren. Genom vårt sätt att leda diskussioner/intervjuer kan det förekomma att vi 

omedvetet försöker styra in respondenterna på vissa problem och 

frågeställningar. Avsikten har givetvis inte varit att styra svaren, utan snarare att 

få en lämplig inriktning på diskussionen. Vi har dock varit medvetna om dessa 

problem och eftersom vi är ute efter att nå en rättvisande kunskap om 

undersökningsproblematiken anser vi inte att vår ställning har påverkat resultatet 

negativt, snarare tvärtom. 

 

Informationsinsamling har skett utifrån en subjektiv bedömning. Vi anser att vi 

har kommit i kontakt med många relevanta personer i fallet, däremot finns det 

alltid risk att man har missat en eller flera viktiga informatörer. Eftersom vi har 

haft dokumenterade samtal (anteckningar fördes) med 13 personer samt haft 

informella diskussioner med ytterligare 15-20 personer inom och utanför LHC 

anser vi att denna risk är relativ liten. 

 

Det finns även risk med den sekundärdata som vi har använt. Den största delen 

av sekundär information kommer från LHC vilket kan leda till ensidighet. 

Dessutom kan materialet vara anpassat till de problem som studien försöker att 

belysa. Därför har författarna haft ett kritisk förhållningssätt till informationens 

tillförlitlighet och relevans. Vi har haft ovanstående i åtanke vid genomförandet 

av studien och vi anser att vi har gjort ett noggrant arbete med att samla in 

relevant och korrekt information. 
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2. Elitishockey – från Idrotts-Sverige till LHC 
 
 

2.1 Svenska Ishockeyförbundet1

 

Svenska Ishockeyförbundet (SIF) bildades den 17 november 1922 och har varit 

medlem i Sveriges Riksidrottsförbund sedan starten och i Internationella 

Ishockeyförbundet (IIHF) sedan 1920. Ishockeyförbundet är medlem av det 

Internationella Ishockeyförbundet, IIHF, som har sitt säte i Zürich, Schweiz. 

 

Det finns i Sverige 717 ishockeyföreningar och 2 916 lag med 66 737 

licensierade spelare och domare som är över 10 år gamla. Dessa är fördelade 

enligt följande: 2 077 veteraner, 23 182 seniorer, 39 744 juniorer och dessutom 

2 289 damer. Cirka 40 000 barn i åldrarna 4-9 år spelar ishockey i Björnligan. 

Det finns cirka 350 barn- och ungdomsföreningar, 292 ishallar och ytterligare 

250-300 isbanor i landet. Den första moderna ishallen, Rosenlundshallen, 

byggdes i Jönköping 1958. 

 

Ishockeyn spelas nationellt i följande nivåer:  

 Elitserien 

 Allsvenskan 

 Div. 1, Div. 2, Div. 3, Div. 4, Div. 5  

 Dam-, flick- 

 J 20, J 18, J 17, U 16, U 15, U 14, U 13, U 12, U 11, U 10,  

 Veteran 

 Skolserier  

 I Elitserien finns 12 lag. I Allsvenskan Norra 12 lag och i Allsvenskan 

Södra 12 lag, i Div. 1-serierna 62 lag.  

                                                 
1 Innehåll från Svenska Ishockeyförbundet www.swehockey.se 040310 
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I internationella ishockeyturneringar deltar Sverige med sju landslag:  

 Tre Kronor 

 Damlandslaget 

 Team 20 

 Team 19 

 Team 18 

 Team 17 

 Team 16.  

 

 

2.2 Svenska Hockeyligan2

 

2.2.1 Historik 

Den 9 oktober 1955 bildades Svenska Serieföreningen. Medlemmar var från 

början de ishockeylag som spelade i division 1 och division 2.  Namnet ändrades 

1957 till Serieföreningen Elitishockey. 

 

Elitserien startade 1975 och Serieföreningen Elitishockeys medlemmar kom 

därefter att bestå av de lag som kvalificerat sig för spel i Elitserien. Vid starten 

reducerades serien från 16 lag till tio; Elitserien utökades 1988 med två lag till 

tolv där de åtta första lagen går till slutspel. 

 

Den 1 januari 1995 fick föreningen sitt nuvarande namn, Svenska Hockeyligan 

(SHL). Vid årsmötet 2001 genomfördes en omorganisation där den ideella 

föreningen upplöstes och all sportslig och kommersiell verksamhet förlades i 

Svenska Hockeyligan AB. Anledningen till detta var bland annat för att skapa 

                                                 
2 Innehåll från Svenska Hockeyligan www.hockeyligan.se 040310 

19 



Jensen – Helber  Måldifferenser inom ideella föreningar 

tydligare ansvarsförhållanden och effektivare administration. 

2.2.2 Svenska Hockeyligan AB 

Aktieägarna i Svenska Hockeyligan AB är de föreningar som spelar i Elitserien 

och säsongen 2004/2005 är det följande:  

Brynäs 

Djurgården 

Frölunda 

Färjestad 

HV71 

Linköping 

Luleå 

Malmö 

MODO 

Mora 

Södertälje 

Timrå 

 

Bolaget ska, som företrädare för föreningarna, tillvarata gemensamma sportsliga 

och kommersiella intressen och hanterar bland annat radio- och TV-rättigheter 

samt ett antal för föreningarna gemensamt huvudsponsorskap. Beträffande de 

sportsliga frågorna skall Svenska Hockeyligan AB verka för en långsiktig stark 

svensk elitishockey (elitserie, landslag, övriga förbundsserier och 

elitjuniorverksamhet). SHLs totala omsättning uppgår till ca 120 miljoner 

kronor.  

 

 

20 



Jensen – Helber  Måldifferenser inom ideella föreningar 

2.3 SIF kontra SHL 

 

Svenska Ishockeyförbundet är underställt Riksidrottsförbundet och styr 

regelverket runt spelet ishockey; spelregler, seriesystem, 

landslagsadministration. (Svenska ishockeyförbundets stadgar 2003-04) Svenska 

Hockeyligan (SHL) är ett aktiebolag där var och en av de tolv föreningarna äger 

var sin lika andel. Bolaget tillvaratar gemensamma intressen inom elitserien, 

framför allt gällande den kommersiella sidan med gemensam reklamförsäljning 

och försäljning av TV-rättigheter. (www.hockeyligan.se 040310) 

 

SIF styrs fundamentalt av årsmötet där samtliga distrikt (23) har totalt 191 röster 

(4 grundröster per distrikt samt tilläggsröster i direkt proportion till totala antalet 

registrerade spelare och funktionärer) medan de tolv elitklubbar har fyra röster 

var, totalt 48. (Svenska ishockeyförbundets stadgar 2003-2004) Detta innebär att 

de lokala distrikten har 80% av alla röster medan SHL och dess klubbar har 

resterande 20 %. Inom hockeyvärlden är det allmänt känt att SIF och SHL är två 

parter som är beroende av varandra. De har dock ofta samarbetsproblem på 

grund av att inom SIF finns ett starkt idrottsideal och sympati för bredden inom 

hockeyn – medan SHL ser till kommersiella intressen och den 

underhållningsbransch som elitserien utvecklats till. 

 

Det finns en svensk ishockeydröm som bygger på en ideell folkrörelsetanke där 

alla ishockeyföreningar i Sverige ska ha möjlighet att kvalificera sig för den 

högsta serien genom seriesystemet. Däremot finns det enligt Peter 

Gudmundsson, VD för Svenska Hockeyligan, kommersiella krafter som har 

skapat en klyfta mellan elitföreningar och lagen i Allsvenskan (serien under 

elitserien) som är väldigt stor. Under säsongen 03-04 omsatte alla elitföreningar 

mer än 45 miljoner per klubb med Färjestad i topp på över 125 MSEK. Medan 
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topplagen i Allsvenskan omsatte mellan 4 och 20 miljoner. (www.aikforever.se 

040308) 

  

Gudmundsson vidareutvecklar detta och säger att kommersiella intressena 

medför att inriktningen på ishockey redan idag mer kan ses som en företeelse 

inom underhållningsbranschen. Alla klubbar i elitserien är registrerade som 

ideella föreningar, men denna organisationsform finns i praktiken enbart kvar på 

papper. I realiteten är elitföreningarna medelstora företag. Svenska Hockeyligan 

och dess 12 elitklubbar omsätter tillsammans nästan en miljard kronor. 

 

 

2.4 Elithockey i Linköping? – ”där idéer blir verklighet” 

 

Enligt Linköpings Hockey Clubs ordförande Christer Mård är Linköpings 

Hockey Club en symbol för den expansiva region kring Linköping som vuxit 

fram runt universitetet och tjänstemannastaden. LHC omsatte årligen fem 

miljoner kronor i början av 90-talet för att till bokslutsåret 2003/2004 utveckla 

en omsättning om 64 miljoner kronor. Linköpings Hockey Club har ungefär 50 

anställda samt ett antal personer som är arvoderade under varje säsong 

(ungdomsledare, etc). LHC äger dessutom ett dotterbolag till 100% som heter 

Ispalatset AB (IPAB). IPAB är ett driftsbolag som har ett avtal med Linköpings 

kommun för att sköta driften av Stångebro sportfält. IPAB har tre anställda och 

omsätt 2003 ungefär 7 miljoner kronor (Linköpings Hockey Club - 

årsredovisning 2004) 

 

Linköpings Hockey Club bildades redan 1976, då ishockeysektionen i BK Kenty 

drog sig ur den gemensamma föreningen för att stå på egna ben. Förutom de 

inledande åren då gamla Stångebro ishall invigdes bedrevs hockeyn i Linköping 

i en tynande tillvaro i division 2 under hela 80-talet. Sakta men säkert började 
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dock LHC utvecklas under 90-talet och laget avancerade upp från tvåan år 1992 

för att sedan dess ha utvecklats stadigt med kraftig tillväxt både ekonomiskt och 

sportsligt. (LHC – bakgrund och historik) 

 

Enligt Linköpings Hockey Clubs vice klubbdirektör Anders Mäki är Linköpings 

Hockey Club, numera känt som ”LHC” bland idrottsintresserade över hela 

landet. Han förklarar hur LHC det senaste decenniet har vuxit fram mer och mer 

som folkets lag i Linköping.  

 

”Klubben har ur i stort sett ingenting vuxit fram som en stor 

sammanhållande symbol för folket i staden, en företeelse att 

samlas och glädjas kring på ett sätt som nästan bara 

idrottens förbrödring har förmåga att göra i det moderna 

samhället.”  

 

Mäki säger att tusentals innevånare följer noggrant hur det går för laget under 

varje matchkväll i elitserien och även linköpingsbor i exil är stolta över att 

staden äntligen har etablerat ett lag i en av de största sporterna i landet. 
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2.5 LHCs Organisation 

 

Klubbens medlemmar är dess formella ”aktieägare”. Varje medlem över 15 år 

har rätt att säga sitt ord samt lägga sin röst på årsmötet för att bidra till val av 

föreningens styrelse. Under verksamhetsåret är det sedan den utsedda styrelsen 

som beslutar i de strategiska frågorna. Beroende på föreningens tillväxt har 

styrelsen dessutom beslutat att delegera de operativa besluten till tjänstemän 

anställda i föreningen. (LHCs stadgar) Det finns cirka 2500 medlemmar per 

040430 (Anders Mäki) 

 

Styrelsen utses av medlemmarna vid årsmötet. Medlemmarna väljer även 

ordföranden i styrelsen, samt ledamöter och suppleanter.  Ledningsgruppen 

består av några nyckelpersoner utsedda av styrelsen, exempelvis föreningens 

chefstjänstemän som operativt beslutar om föreningens verksamhet. (LHCs 

verksamhetsplan - utgåva 3) 

 

Linköpings Hockey Club styrelse har skapat en ledningsgrupp som består av en 

klubbdirektör (Michael Helber), vice klubbdirektör (Anders Mäki), ekonomichef 

(Kjell Sander), marknadschef (Fredrik Johnson), sportchef (Johan Hemlin) samt 

VD för IPAB (Rolf Johansson).  Ledningsgruppen träffas för ledningsmöte en 

gång i veckan. Därefter tar varje enhetschef information till sitt ansvarsområde 

och dess anställda. (Internmaterial - LHCs organisationsschema) 
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Vice 
Klubbdirektör 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Linköpings Hockey Clubs organisation (LHC internmaterial) 
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2.6 LHC Bakgrund, fakta och historik 

 

2.6.1 Sifferfakta 

LHC omsatte 2003/2004 64 miljoner kronor i föreningen. En ökning med nära 

åtta miljoner sedan året innan. LHCs dotterbolag Ispalatset AB omsatte sju 

miljoner 2003-04. Därmed uppgick omsättningen i koncernen till 71 miljoner kr. 

Koncernomsättningen budgeteras för 2004-2005 på 90 miljoner kronor. LHC är 

ett av regionens snabbast växande ”företag” med en omsättning på 30 miljoner 

kronor för tre år sedan och 13 miljoner kronor för sex år sedan. Årets vinst 

uppgick till fyra miljoner kronor (LHC årsredovisning 2004) 

 

I jämförelse med LHCs kollegor i elitserien ligger man en bra bit efter Färjestad, 

Frölunda och HV 71 som tack vare sina arenor, som ger högre intäkter, dragit 

ifrån något i omsättningsligan. Färjestad toppar med uppemot 125 miljoner 

kronor. (Färjestads BK – årsredovisning 2003) Som referens kan nämnas att 

lagen i världens bästa hockeyliga, National Hockey League (NHL) omsätter upp 

till en miljard kronor, i vissa fall mer. (www.NHL.com 040524) Alltså 10-15 

gånger mer än LHC.  

 

Tillväxten har finansierats främst genom ökade sponsor- och publikintäkter. 

Sponsorintäkterna för sex år sedan var 3,5 MSEK mot dagens 30 MSEK. Totalt 

med de centrala sponsormedlen från Svenska Hockeyligan bidrar näringslivet 

med ca 37 MSEK till LHCs satsning. (LHC årsredovisning 2004) 

 

Linköpings Hockey Clubs ungdomsverksamhet är en stor del av föreningen. Det 

finns över 900 ungdomsspelare i Linköping (LHC samarbetar med Ljungsbro 

HF för alla spelare födda 1993 eller tidigare). (LHC årsredovisning 2004) För att 

finansiera ungdomssektionen finns det ett antal olika intäktskällor: A-sektion 

lämnar ett årligt finansiellt bidrag på 500 000 kr, intäkter från caféverksamhet 
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(föreningens café drivs av ungdomssektionen), aktivitetsbidrag, deltagaravgifter, 

samt diverse lotterier. (Kjell Sander) Dessutom skriver LHCs 

marknadsavdelning avtal för både A-sektion samt ungdomssektionen, däremot 

är det A-sektionen som avlönar alla inom marknadsavdelningen. Den totala 

omsättningen för ungdomssektionen är drygt tre miljoner kronor av 64 miljoner 

kronor för hela föreningen. 

 

Linköpings Hockey Clubs juniorverksamhet har runt 70 spelare mellan åldrarna 

17 till 20 år. Det finns tre lag i juniorsektionen: ett A-juniorlag där de bästa 

juniorerna spelar, samtidigt finns det två B-juniorlag som innehåller spelare upp 

till 18 år. Spelarna går dessutom i LHCs egna hockeygymnasium. Det finns två 

heltidsanställda tränare, två halvtidsanställda tränare samt en heltidsanställd 

materialförvaltare för dessa tre lag. Juniorverksamheten har en total årlig 

kostnad som uppgår till närmare tre miljoner kr. (LHC årsredovisning 2004). 

  

Spelarersättningarna är den snabbast växande utgiftsposten inom föreningen. 

Från debutsäsongen i Allsvenskan 96/97 med Tommy Boustedt som tränare och 

spelarersättningar på 1,7 MSEK slutade dessa 03/04 på 30 MSEK (lön, pension, 

sociala avgifter). (LHC internmaterial - Historik) 

 

Publikutvecklingen har också varit stadig de senaste åren. LHC har haft en 

snittpublik 4260 säsongen 03-04 mot 4100 året innan. Publiksnittet den kommer 

troligen att öka drastiskt när laget flyttar in i den nya arenan Cloetta Center med 

en kapacitet på 8500 åskådare. Mellan 96/97 och 00/01 (fem säsonger) har 

snittet legat från strax under 3000 personer till strax över 4000. Publikintresset 

har alltid varit stort i Linköping, redan 88/89 låg det på 2000 personer. (LHCs 

årsredovisning 2004) 
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2.6.2 Ideell förening eller aktiebolag? 

Linköpings Hockey Club är en ideell förening som följer en verksamhetsplan. 

Inledningen av verksamhetsplanen säger: 

 

I vår förening finns det plats för alla, vi är också en förening 

för alla; LHC har tjugo ishockeylag, över trettio 

träningsgrupper och över 700 aktiva ishockeyspelare. För att 

driva detta behöver vi hjälp av olika slag, så även om Du inte 

vill vara med och spela själv så finns det gott om utrymme 

för att vara med och stötta, hjälpa och arbeta för att ge våra 

spelare de bästa möjligheterna för att utvecklas och mäta 

sina krafter med de bästa lagen i landet. (LHCs 

verksamhetsplan utgåva 3) 

 

Enligt LHCs verksamhetsplan har föreningen sex olika delmål för föreningen 

delad mellan elitverksamheten och ungdomsverksamheten.  Det finns sportsliga, 

ekonomiska och sociala mål för båda delarna av föreningen. Utöver 

verksamhetsplanen finns det en affärsplan, informationspolicy, 

marknadsstrategi, kommunikationsplan, personal/anställningspolicy och en 

varumärkespolicy. Enligt LHCs styrelseordförande Christer Mård är 

verksamhetsplanen inriktad mot ungdomssektionen medan de andra 

policy/strategierna är mer inriktade mot elitverksamheten. 
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2.6.3 LHCs flaggskepp 

När man summerar alla siffror inser man att Linköpings elitishockeylag är en 

organisation i underhållningsbranschen med ansvar för ett 50-tal anställda. 

Enligt Anders Mäki verkar klubben i en mycket hårt konkurrensutsatt bransch: 

 

”Det finns fler än tolv städer som tävlar om platserna att få 

bedriva sin affärsverksamhet på samma sätt” (Anders Mäki).  

 

Christer Mård säger att klubbens ledning sedan länge har insett att man inte kan 

luta sig tillbaka och begrunda det man åstadkommit så här långt.  

 

”Tvärtom – om tillväxten varit god det senaste decenniet så 

måste denna utveckling fortsätta de närmaste åren eftersom 

man annars riskerar att halka tillbaka.” (Christer Mård)  

 

Därför byggs nu en ny evenemangsarena i Linköping där laget ska spela sina 

matcher. Cloetta Center kommer att ha kapacitet att ta emot 8 500 åskådare 

vilket skapar förutsättningar för hela regionen att få ta del av modern 

underhållningsidrott, där företag kan sluta affärer med sina kunder. Samtidigt 

blir arenan en träffpunkt där politiker kan träffa sina medborgare, där 

kontakterna med det gamla kompisgänget kan fortsätta och där familjer kan 

umgås runt ett gemensamt intresse. (LHC marknadsbroschyr) 
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2.7 Från Sport till upplevelse 

 

2.7.1 Idrottens syn 

Enligt Hegborn och Olovzon (2001) har det svenska socialistiska synsättet 

påverkat idrotten på så sätt att svenskar har haft en ”kooperativ” attityd till 

idrott. Traditionen av ideella föreningar har påverkat engagemanget från 

tusentals ledare, medlemmar, och supportrar under alla år. Författarna hävdar att 

detta synsätt har styrt idrottens utveckling i Sverige under större delen av 1900 

talet. De påstår att den svenska idrottsrörelsen motsätter sig utvecklingen av 

ökad professionalism och kommersialism vilket har skett i många andra delar av 

Europa. De skriver att kommersialismen fick sin start i Sverige i början av 90-

talet då massmedia började bli intresserade av idrotten. Idrott visades på TV 

långt tidigare, men för första gången blev exponering av varumärke och 

produkter intressant. 

 

Enligt sociologen Coakley (1998) har idrott aldrig haft så stor betydelse på 

individers liv som den har idag. Författaren säger att människor aldrig tidigare 

haft så pass mycket fritid att fylla ut och aldrig har idrott och dess profiler varit 

så nära kopplade till karaktärsdaning, för patriotism, personlig hälsa och 

inkomster. Idrotten har, enligt Coakley vuxit till att bli en kombination av 

företagsekonomi, underhållning, utbildning, moralisk träning och politisk 

tillhörighet. 

 

Idrott är en multinationell pengamaskin där idrotten integreras med ekonomi allt 

mer. SHLs VD Peter Gudmundsson hävdar att det är praktiskt taget omöjligt att 

driva en stor ishockeyförening utan att ha en professionell organisation.  Han 

påstår att det är viktigt idag att ledningen inom stora föreningar har ett stort 

kunnande i många olika områden såsom ledarskap, marknadsföring, 

kommunikation, redovisning, finansiering, etcetera. Gudmundsson säger 
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dessutom att ledningskraven kommer att öka ytterligare på grund av att kraven 

på större ekonomi kommer i takt med ökade sportsliga krav. (Peter 

Gudmundsson)  

 

2.7.2 Regionens största mötesplats 

LHCs A-lags matcher har utvecklats till ett stort evenemang där publikens 

intresse är stort. Klubben hävdar att ishallen är ”regionens största mötesplats” 

där många företag använder elithockeymatcher som samlingspunkt och 

marknadsföringskanal för att bygga företagets varumärke. (Linköpings Hockey 

Clubs marknadsbroschyr) Elithockeyklubbarna ser sig själva som professionella 

aktörer inom mötes- och upplevelseindustrin. Utöver hockeymatcher erbjuder 

klubbar upplevelser, events och en mötesplats där företag kan utveckla 

relationer med anställda, kunder, leverantörer, med mera. 

 

Enligt Peter Gudmundsson är publikens intresse en avgörande faktor för vidare 

utveckling av svensk ishockey. På grund av detta har hockeyns utseende ändrats 

de senaste åren, via regeltolkningar och förändrade spelupplägg (t.ex. 

straffavgörandet vid oavgjorda matcher). Coakley (1998) menar att idrottens 

struktur har ändrats på grund av kommersialism.  Detta visar sig när sporter 

ändrar regler för att snabba upp spelet, ökad målproduktion eller skapa ett 

seriesystem som ökar spänningen för fansen. Alla beslut om förändringar är 

gjorda med åskådarna i åtanke. 

 

2.7.3 Arenor 

Det finns ett antal elitserieklubbar som satsar på nya arenor för att utveckla sin 

affärsverksamhet runt ishockeylaget. Flera klubbar/kommuner har investerat 

mellan 50 -250 miljoner kronor i nybyggnation alternativt ombyggnation av sina 

arenor (Rolf Johansson). Två helt nya arenor har byggts (Jönköping och 

Karlstad) medan två arenor har genomgått en stor ombyggnation (Timrå och 
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Luleå) under de fyra senaste åren. Christer Mård hävdar bestämt att det var 

nödvändigt att Linköping byggde en ny arena om föreningen vill spela i 

elitserien flera år framöver. Cloetta Center är den tredje nya arenan att byggas 

för användning av en elitförening. Marknadschefen Fredrik Johnson anser att 

man måste kunna erbjuda mer än bra ishockey för att kunna locka publiken.  

 

”Vi vill ge åskådaren en helhetsupplevelse som inkluderar 

många delmoment men där spelet är den största och 

viktigaste delen.” (Johnson). 

 

Mård säger att de föreningarna som har byggt nya arenor har sprungit iväg från 

alla andra föreningar i både omsättningsliga men också i positivt eget kapital. 

 

Med tanke på osäkerheten angående upp- och nedflyttning inom sporten 

ishockey och det nuvarande seriesystemet är arenabyggandet ett riskprojekt då 

laget under en olycklig säsong kan hamna i en kvalserie och riskera sin plats i 

elitserien. Klubbdirektörerna i SHL anser arenainvesteringar som vitala för 

fortsatt utveckling men att det bör finnas ett skyddsnät som innebär att dessa 

”riskprojekt” i hundramiljonersklassen kan genomföras utan att laget riskerar sin 

seriestatus. (Mötesprotokoll – KD möte SHL 031218) Om en förening efter 

investeringen skulle åka ur elitserien kan det medföra negativa konsekvenser för 

hela kommunen. I och med att dessa arenor är en stor del av infrastrukturen i 

varje kommun blir det kommunens ansvar om en förening inte skulle klara av att 

betala sina åtagande. (Peter Gudmundsson) 

 

De höga kostnaderna för att driva ett elitlag innebär att svensk elithockey inom 

en tioårsperiod kommer att styras av alltmer kommersiella intressen. (Peter 

Gudmundsson) Utvecklingen närmar sig och följer den utveckling som sker i 
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NHL. Detta har redan startat i och med byggandet av nya arenor – precis som 

man gjort i NHL. 

 

2.7.4 Hockeyligan frigör sig från förbundet? 

SHL anser att om det skall bli någon utveckling inom hockeyn krävs det att 

klubbarna måste vågar investera i nya arenor.  SHL vill ge föreningar och 

kommuner en viss trygghet via en tröghet i degradering om laget inte skulle 

hålla sig kvar via sportsliga vägar. Däremot anser SHL att det naturligtvis kan 

komma upp nya lag till elitserien, om de kan påvisa långsiktig stabilitet, såsom 

balanserad och stark ekonomi, stabil organisation samt sportsliga framgångar 

där långsiktighet är nyckelordet. (Minnesanteckningar klubbdirektörsmöte SHL 

031218) 

 

Det finns en risk att inom en snar framtid (3-5 år) kommer SHL att frigöra sig 

från SIF, antingen helt eller via ett fördelaktigt avtal. SHL och SIF har haft 

många år av oenighet angående hockeyns utveckling. (Peter Gudmundsson) 

SHL tillsammans med dess klubbar omsätter närmare en miljard kronor medan 

SIF omsätter ungefär 100 miljoner kronor årligen. SHL har ekonomisk makt 

medan SIF styr regelsystemet. Avtalet mellan SHL och SIF är en ständig 

diskussion inom svensk hockey. SIF har för avsikt att hålla gamla folkliga 

traditioner kvar medan SHL ständig vill bli mer kommersialiserad. Skulle man 

inte komma överens om ett avtal skulle SHL helt enkelt bryta ut elitserien från 

spelet ishockey och bilda en egen toppliga med samma regler, men då helt i en 

fristående underhållningsbransch – precis som NHL är idag. (Peter 

Gudmundsson) 

 

I Finland är ligan kommersialiserad genom att den är stängd för upp- och 

nedflyttning samt att klubbarna administreras som aktiebolag. Detta för att säkra 

den ekonomiska skötseln av klubbarna. Lag underifrån kan få en chans att ta 
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plats i den högsta serien bara om de kan nå resultat i form av kriterier som 

ekonomiskt stabilitet, arenakvalitet och givetvis sportsliga kvaliteter. (Peter 

Gudmundsson) 

 

2.7.5 Ersättning 

Spelarlöner har de senaste åren ökat i Elitserien. Idag är snittarvoden, det vill 

säga lön och pension, mellan 50 000 - 60 000 kr per månad och en 

elitseriespelare har minst 12 000 kr i månaden medan de högst betalda i 

elitserien har över 175 000 kr i månaden. Det finns differenser mellan olika 

klubbar där vissa klubbar har högre medellön an andra. (SHL- internstatistik) 

 

Spelararvoden kan delas upp i två delar, skattepliktig lön och idrottspension. 

Lönen som betalas ut varje månad är skattepliktig enligt svensk skattetabell. 

Summan är offentlig, i efterhand, via skattemyndigheten. Utöver det man ”tar ut 

i månadslön” väljer spelare att sätta resterande del av sin lön i en 

”idrottspension” där de har rätt att ta ut pengarna när deras aktiva karriär är över. 

Dessa pengar beskattas enligt individens skattenivå vid uttagningstillfället, 

vilket innebär att en välavlönad spelare kan sprida ut sina inkomster över flera år 

och därmed ha möjlighet att minska sina skatteinbetalningar. (Intervju Kjell 

Sander) 

 

Ur arbetsgivarsynpunkt betalar föreningen en lägre arbetsgivaravgift om 

pengarna betalas ut i form av direktpension. Vid löneutbetalning är 

arbetsgivaravgift cirka 33% medan den vid pensionsinbetalningar är 24,26%. 

Detta innebär att föreningen spara ungefär 9% på varje krona en spelare sätter in 

i sin pension. (Kjell Sander)  
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2.7.6 Ekonomisk stabilitet 

Säsongen 03-04 fanns det ett krav från SIF och dess Allsvenska nämnd och 

Liganämnd att alla föreningar vara tvungna att visa ett positivt eget kapital vid 

årsbokslutet (de flesta föreningar redovisar 1 maj-30 april). (Liganämnd 

Elitlicens 2004) Detta är ett krav riktat mot de ansvariga inom svensk ishockey 

att se till att klubbarna skaffar sig en professionell syn på ekonomin. Enligt Peter 

Gudmundsson är det bristfälligt att mäta en ideell förenings ekonomiska 

stabilitet utifrån bara ett krav det vill säga positivt eget kapital. Gudmundsson 

anser att det finns många olika faktorer som påverkar en klubbs ekonomi som 

man bör undersöka. Däremot erkänner han att detta är bra sätt att skicka ut en 

signal till alla klubbar om hur viktig ekonomiskötsel är. När detta skrevs vet vi 

inte hur många klubbar som inte klarar av liganämndens krav, men två-tre 

klubbar på allsvensk nivå ligger i farozonen för att degraderas på grund av att 

man inte har ett positivt eget kapital per 040501. (Peter Gudmundsson) 

 

 

2.8 Idrottsförening eller aktiebolag? 

 

2.8.1 Skattefrågor 

Alla elitserieklubbar i ishockey omsätter mellan 45 – 120 miljoner kr. (Intern 

statistik – SHL) Hans Nyberg SHLs styrelseordförande anser att lagstiftning för 

föreningar är gammal och inte har utvecklats i samma takt som 

elitidrottsföreningarna. Detta har lett till olika sätt att lösa problemen med till 

exempel skatter samt kapitalanskaffning vilka är naturliga delar i dagens 

elitidrottsföreningar. (Hans Nyberg) 

 

Under de senaste åren har skatteproblematiken för idrottsklubbarna accentuerats. 

Nyberg utvecklar detta och resonerar att i samma takt med att klubbarnas 

affärsverksamhet har ökat och organisationens struktur blivit mer företagslika 
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har avsaknaden av skattelagar för idrottsföreningar skapat en stor osäkerhet och 

i vissa fall haft dramatiska konsekvenser efter skatterevisioner. Några 

elitklubbar inom hockey och fotboll har skapat en ny associationsform, en 

hybrid av både förening och aktiebolag där föreningen har sin status kvar, men 

man har också bildat ett aktiebolag som oftast ägs av föreningen till 100%. 

Orsaken till detta är de nuvarande skattereglerna vilka innebär att föreningar har 

en annan skattelagstiftning än aktiebolag. Båda associationsformerna har för- 

och nackdelar med hänsyn till skatter, men en kombination där man kan ”välja” 

är optimal. (Kjell Sander) Se diagram nedan: 

 

 

 

  Förening Aktiebolag

vinstskatt 28% + - 

30% skatt på direkt pension  + - 

Moms (ingående/utgående) - + 

Öka eget kap. via aktie emision - + 

 
 

Figur 2: Finansiella fördelar/nackdelar att vara förening kontra aktiebolag 
 

 

Som diagrammet visar är det positivt att ha årlig vinst i en förening i och med 

man inte betalar vinstskatt. Detta är givetvis en stor skattemässig skillnad i 

jämförelse med aktiebolag som bekant betalar 28% vinstskatt. Utöver detta 

förekommer inte 30 % skatt på direktpension (idrottspension) till anställda som 

finns i en förening däremot måste ett företag betala detta. Nackdelen 

skattemässigt med en förening är att den inte är mervärdeskattpliktig, vilket 

innebär att en förening inte kan kvittera ingående mot utgående moms. Detta 
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innebär i sin tur att en förening får en kostnadsökning på alla inköpta varor 

beroende på momssatsen (6%, 12% eller 25%) i jämförelse med ett aktiebolag. 

Dessutom har man i ett aktiebolag möjlighet att öka det egna kapitalet för att 

kunna investera i nya projekt via försäljning av aktier medan en förening är 

väldigt begränsad och kan bara öka sitt eget kapital via årligt överskott eller 

gåva. (www.skatteverket.se 040505) 

 

Att ha personalen (spelarna) kvar i föreningen samt att kunna ”ta ut vinsten” i 

föreningen är klara fördelar i jämförelse med aktiebolag. Däremot kan 

momskostnader sparas om inköp kan göras via ett aktiebolag och därmed blir 

momskostnaden lika med noll. Detta låter givetvis ekonomisk fördelaktig, men 

skatteverket har börjat granska dessa associationsformer och därmed börjat 

pröva olika fall. Två viktiga fall som har skapat en allmän oro inom 

idrottsvärlden är Helsingborgs-fallet och Café Opera-fallet. 

 

2.8.1.1 Helsingborgs-fallet3

I ett förhandsbesked från 1999 ansåg inte skattemyndigheten att kriterier för 

skattebefrielse i en förening var uppfyllda. Klubben hade överlåtit alla 

marknadsrättigheter till en helägt dotterbolag för vidareförsäljning. 

Skattemyndigheten ansåg inte att kravet på naturlig anknytning till 

idrottsverksamhet uppfylldes. På grund av beslutet beskattades ersättningen från 

aktiebolaget till föreningen med 28 % inkomstskatt. 

 

Detta fall är prejudicerande för alla idrottsföreningars möjligheter att sälja 

rättigheter till utomstående aktiebolag för vidare försäljning. 

Skattemyndighetens beslut motiverades med motivering att föreningen inte 

utförde försäljningsarbete själv. Därmed hävdar skattemyndigheten att alla 

intäkter liknas med konsultuppdrag och därmed behandlas som ett aktiebolag. 
                                                 
3 Information från SHL skatteutredning 2004. 
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Exempel på överlåtelse av försäljningsrättigheter skulle kunna vara 

varumärkesöverlåtelse till säljbolag, TV-avtal som förhandlas gemensamt eller 

centrala sponsoravtal som förhandlas via ett aktiebolag. I samtliga dessa fall är 

det en organisation utanför föreningen som gör ett arbete för föreningen. 

Därmed skulle intäkten beskattas som i ett vanligt aktiebolag. 

 

2.8.1.2 Café Opera-fallet4

Genom skattemyndighetens beslut om taxering av fotbollsklubben Café Opera 

har flera principiellt viktiga skattefrågor inom idrotten aktualiserats. Kortfattat 

innebär beslutet att följande inkomster inom föreningar skall inkomstbeskattats: 

 

1. Inkomst från Bingoalliansen 

2. Inkomst från TV-rättigheter 

3. Inkomst från event (en samling som inte har med förenings sport att göra) 

 

Beslutet har två viktiga påföljder: 

 

1. Inkomst som härrör från arbete som utfört utanför föreningen är 

skattepliktig 

2. TV intäkter ses inte som en inkomst med naturlig anknytning till 

idrottsverksamhet eller hävdvunnen. 

 

                                                 
4 Information från SHL skatteutredning 2004. 
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2.8.2 Statlig utredning 

Föreningslagstiftningen är inte uppbyggd för idrottsorganisationer som omsätter 

mellan 45-125 miljoner kr årligen. (Hans Nyberg) Beskattning av TV-avtal 

värda 100-tals miljoner kr och souvenirförsäljning som kan överstiga 10 

miljoner kr årligen är två exempel på situationer där det kan vara svårt för 

klubbar att tolka skattereglerna. Riksidrottsförbundet har anammat 

problematiken, därför har förbundets juridiska avdelning genomfört (2003) en 

utredning kring skatteproblem för föreningar och deras bidragsgivare 

(sponsorer). Utredningen konstaterade att det finns många områden inom 

lagstiftningen som är bristfälliga. Vidare föreslog utredningen att en statlig 

utredning bör ges uppdrag att granska situationen och sedan ge förslag till en ny 

klarläggande lagreglering. Förslaget är ett stort steg i relegeringen av dessa 

problem. Dock kommer en sådan statlig utredning förmodligen att ta minst 3-5 

år innan den är färdig. (Hans Nyberg) 
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3 Organisationers mål och målstyrning 
 
 

3.1 Management Control System 

 

3.1.1 Kontrollsystem 

I boken Management Control Systems (2001) skriver författarna Anthony och 

Govindarajan att ett kontrollsystem/styrsystem består av fyra element. Det första 

elementet består av en detektor som mäter vad som verkligen händer i processen 

som övervakas. Element nummer två verkar genom att tydliggöra hur viktigt det 

som verkligen händer är i förhållande till det förväntade händelseförloppet. 

Tredje elementet verkar som feedback och ändrar beteendet i processen om 

element nummer två visar att det är nödvändigt. Det fjärde elementet i 

kontrollsystemet består av ett kommunikationsnätverk som ska kunna överföra 

information mellan de tre första elementen. 

 

”Management Control is the process by which managers influence other 

members of the organization to implement the organization’s strategies.” Så 

beskriver Anthony och Govindarajan (2001) Management Control System eller 

styrsystem. Detta betyder nödvändigtvis inte att man ständigt agerar utifrån en 

förutbestämd plan utan snarare att man under tidens gång anpassar sitt sätt att 

styra organisationen efter den verklighet som råder för tillfället. Således ska 

styrsystemet inte utgöra hinder för att implementera en strategi som ledningen 

anser ger bättre möjligheter att uppnå de förutbestämda mål som satts upp inom 

organisationen, snarare tvärtom. 

 

Kontrollsystemen kan ta olika former och fokusera på olika aspekter av det 

essentiella i organisationerna. Målstyrning är den vanligaste och mest 

vedertagna styrformen i många av dagens företag och fungerar genom att 

beslutsfattare formulerar målsättningar som man lägre ned i organisationen 
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tillhandahåller medlen för att dessa mål ska uppnås. (Philgren och Svensson, 

1989) Genom att tillämpa de tidigare nämnda fyra elementen ska man genom 

detta sätt att agera skapa goda förutsättningar för att målen uppnås och även 

varieras i syfte att förfina systemet med organisationens bästa i åtanke. 

 

Det förekommer även andra typer av kontroll- eller styrsystem som används mer 

eller mindre frekvent i dagens organisationer. Direktstyrning, där överordnad 

verkar nära medarbetaren i alla situationer och på så vis är med och tar beslut i 

varje situation där så krävs. Styrning genom normer och värderingar försöker att 

skapa ett företagsklimat som ska vägleda individens handling. (Philgren och 

Svensson, 1989) Hur som helst är det målstyrning som är av intresse i denna 

undersökning. 

 

3.1.2 Relevance Lost 

Den traditionella synen på ekonomi- och styrsystem (MCS) kritiseras av Kaplan 

och Norton (1987) i avhandlingen ”Relevance Lost: The rise and fall of 

Management Accounting” Kritiken riktar sig mot det förlegade tankesätt som 

funnits inom de traditionella ekonomisystemen. Invändningarna består främst i 

två delar: mätproblemet och beteendeproblemet. Det förstnämnda behandlar 

redovisningsinformationens begränsade relevans i och med att den är historisk 

och till stora delar schablonmässig. ”Financial managers often fail to recognize 

when the accounting numbers are no longer providing relevant or appropriate 

measures of operations” skriver Kaplan och Norton (1987). Beteendeproblemet 

syftar främst på de ekonomiansvarigas fokusering på kortsiktiga vinster som kan 

leda till suboptimering och kortsiktigt tänkande. Ur detta skapades bland annat 

Balanced Scorecard-teorin. Relevance Lost-kritiken har vissa likheter med 

Rombachs (1991) funderingar om svårigheterna med målstyrning som han anser 

kan verka suboptimerande och schabloniserande. 
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3.1.3 Målstyrning 

Målstyrning går enkelt förklarat ut på att se till att de uppsatta målsättningarna 

nås. (Söderholm, 1998) Målstyrning definieras på många olika sätt i litteraturen. 

Bland viktiga beståndsdelar i beskrivningar av målstyrning märks kopplingen 

mellan effektiviteten i relation till resurserna (Philgren och Svensson, 1989) och 

diskussioner om att målen ordnas hierarkiskt i en så kallad målhierarki. 

(Rombach, 1991). Målstyrning förknippas oftast med styrning mot finansiella 

mål då dessa ses som viktigast och samtidigt mest konkreta. Samtidigt är det 

svårare att kommunicera ut de icke-finansiella måtten och kvantifiera dessa. 

Anthony och Govindarajan (2001) poängterar också betydelsen av 

målkongruens i samband med organisationsstyrning. Målkongruens råder när 

individernas mål överensstämmer med organisationens övergripande 

målsättningar. MCS i organisationen ska vara utformat med målkongruens i 

åtanke och således verka för att målkongruens ska vara möjlig inom 

organisationen. Målkongruens underlättas genom en tydlig målhierarki där det 

övergripande målet formas av de underliggande nivåerna som i sin tur fungerar 

som delmål såväl som medel för att uppfylla målsättningen i nivån över. 

Målhierarki minskar även risken för suboptimering. (Philgren och Svensson, 

1989 och Rombach, 1991) Enligt Söderholm (1998) ska målhierarkin och 

målstyrningen bidra till utökad dialog mellan de olika nivåerna i organisationen, 

skapa motivation samt koordinera verksamheten.  

 

3.1.4 Målkongruens och måldifferens 

”In a goal congruent process, the actions people are led to take in accordance 

with their percieved self-interest are also in the best interest of the 

organization.” (Anthony och Govindarajan, 2001) Enligt Svenska Akademiens 

Ordbok (http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 040506) betyder kongruens fullständig 

likhet, likformighet, överensstämmelse eller parallellism. Målkongruens syftar 

till att skapa största möjliga överensstämmelse mellan organisationens 
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övergripande mål och individerna i organisationens personliga målsättningar. 

Målkongruens är något alla målstyrande organisationer strävar efter att uppnå 

för att optimera effekterna av styrformen.  

 

Anthony och Govindarajan (2001) menar att en organisations styrsystem bör 

vara utformat att fungera så att organisationens medlemmar åtminstone inte ska 

verka mot organisationens bästa. Formella faktorer såväl som externa och 

interna informella faktorer spelar stor roll i strävan att uppnå målkongruens. De 

externa informella faktorerna är först och främst samhällets normer. Interna 

informella faktorer som påverkar möjligheten att uppnå en hög grad av 

målkongruens är företagskultur, ledartyper, kommunikation och den informella 

strukturen i organisationen. Den formella faktor som har effekt på 

målkongruensen är främst det formella kontrollsystemet i organisationen, men 

även regler och manualer är exempel på denna typ av faktorer. 

 

Måldifferenser inom organisationer är ett begrepp som nämns ytterst sparsamt i 

litteraturen. Måldifferens kan exempelvis vara skillnaden i målsättningar i en 

idrottsförening vad gäller ideella och kommersiella målsättningar, men 

problematiken förekommer även inom en vinstdrivande organisation. Skillnader 

i målsättningar i form av långsiktighet kontra kortsiktigt tänkande eller 

finansiella kontra icke-finansiella mål är exempel på målsättningar där 

differenser kan förekomma inom vinstdrivande organisationer. (Söderholm, 

1998) Man bör kunna se differenser inom de övergripande målsättningarna som 

en påverkande faktor i strävan efter att uppnå målkongruens.  
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3.1.5 Går det att styra med mål – kritik mot målstryning 

Rombach (1991) hävdar att det inte går att styra med mål. Först och främst 

påpekar Rombach det som många andra målstyrningskritiker också säger, att 

målstyrning är precis vad man vill att det ska vara, ”You get what you measure”. 

Rombach pekar vidare på svårigheten med att implementera tekniken 

målstyrning i en organisation. Problemen ligger i kostnader, tidsåtgång och 

svårigheten att mäta vissa vitala företeelser. Dessutom krävs det ett helhjärtat 

engagemang för idéerna med målstyrning, vilket är något andra påpekar är en 

mycket viktig del i målstyrningstanken (Anthony och Govindarajan, 2001; 

Söderholm, 1998; Rombach, 1991) och vilket Rombach hävdar är svårt att 

uppnå.  

 

Vidare ställer sig Rombach (1991) frågande inför möjligheten att skapa en 

fungerande och enkel målhierarki eftersom det är omöjligt att förutspå påverkan 

mellan målsättningarna och medlen på de olika nivåerna. Målhierarkier är 

dessutom för stela för att uppfylla de krav på flexibilitet som ställs i 

målstyrningssammanhang. Rombach menar att målhierarkier förutsätter en 

hierarkisk organisation, medan andra (Söderholm, 1998) menar att ju mer 

decentraliserad organisationen är desto bättre förutsättningar för målstyrning 

finns, vilket ter sig något paradoxalt.  

 

Kortfattat summerar Rombach sin kritik mot målstryning i fyra punkter: 

1. Teknikens effekter är osäkra 

2. Vi har bättre tekniker 

3. Vi kan inte använda tekniken 

4. Tekniken verkar ogenomtänkt 

 

Med detta menar Rombach att tekniken målstyrning är egentligen så komplex att 

man inte kan få den att fungera. Han menar vidare att målstyrningsteknikerna 
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inte ger någon vägledning hur mål och medel konstrueras. Dock bör påpekas att 

Rombachs skepticism i första hand gäller målstyrning inom offentlig 

verksamhet och icke-vinstdrivande organisationer. (Rombach, 1991) Det 

övergripandet tankesättet är trots allt intressant att ta i beaktning vid kritiskt 

granskande av målstyrningsbegreppet. 

 

Söderholm (1998) nämner i sin undersökning Målstyrning av decentraliserade 

organisationer att olika målsättningar kan stå i konflikt med varandra och tillstår 

att detta är ett problem. Han konstaterar också att uppföljningens resultat ofta 

tenderar att fokusera på de negativa avvikelserna och menar att man generellt 

inom organisationer ser det som viktigare att åtgärda de negativa diskrepanserna 

istället för att arbeta ännu hårdare för det som är bra. Söderholm såväl som 

Rombach berör problemet med formuleringar av icke-finansiella mått. 
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3.2 Balanced Scorecard5

 

3.2.1 Balanced scorecard – ursprunget. 

Konceptet balanced scorecard och de första tankarna runt detta presenterades i 

januari-februari numret av Harvard Business Review 1992 av professorerna 

Robert S. Kaplan och David P. Norton. Tankarna grundar sig i Relevance Lost 

debatten som startade under 1980-talet där det befintliga redovisningssystemet 

kritiserades för att vara förlegat och endast inriktat på att nå kortsiktig vinst 

vilket leder till suboptimering och brist på framtidssatsningar. Ett kortsiktigt 

tänkande som även styrde den interna redovisningen och använde i stort sett 

bara finansiell information som beslutsstöd och för styrning. Med balanced 

scorecard skulle man se det hela i längre tidsmässigt perspektiv men samtidigt 

koppla detta samman med den kortsiktiga verksamhetsstyrningen. Efter 1992 då 

artikeln publicerades har många intresserat sig för balanced scorecard och 

många stora företag har tillämpat det i sin styrning. (Olve et al 1999) 

 

3.2.2 Varför balanced scorecard 

Den nödvändiga kombinationen att koppla samman skapandet av en långsiktig 

konkurrensförmåga och redovisningens fokusering på faktiska utslag är det som 

ligger till grund för Kaplan och Nortons balanced scorecard. Man strävar i ett 

balanced scorecard efter att uppnå balans i styrningen av företaget vad gäller tid, 

mått och organisation.  Modellen behåller användningen av de finansiella styrtal 

som tidigare tagits fram för bedömning av verksamheter. Kaplan och Norton 

(1999) ansåg dock att endast den finansiella aspekten inte var tillräcklig för att 

styra företagen och deras strävan att utvecklas och skapa ett långsiktigt 

mervärde för kunderna nu och i framtiden. Därför kompletteras det finansiella 

perspektivet från den traditionella redovisningen med tre nya perspektiv för att 

                                                 
5 I undersökningen kallas Kaplan & Nortons Balanced Scorecard för scorecard, strykort, balanserat styrkort eller 
BSC. 
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även täcka in framtidsaspekten i företagets mätning av framgång. De tre nya 

perspektiven är kundperspektivet, processperspektivet och 

innovationsperspektivet. Utgångspunkten för ett balanced scorecard är företagets 

övergripande strategi och vision om framtiden, som i och med styrkortet får ett 

mer konkret uttryck i form av mått och mål istället för ofta lite flummigt 

formulerade strategier och visioner. (Kaplan och Norton, 1999) 

 

Grundtanken är alltså att företag och organisationer ska kunna använda sig av ett 

balanced scorecard som ett hjälpmedel i styrningen som inte bara ser till det 

kortsiktiga resultatet utan även utifrån bedömningar om företagets framtida 

möjligheter och förmåga att förfina sina interna färdigheter i form av system, 

processer och humankapital, det vill säga de värdeskapande faktorerna som kan 

förbättra resultatet på längre sikt. Detta är ännu tydligare i icke-vinstdrivande 

organisationer. Styrkortet ska ha en balans mellan utfallsmått, som visar 

resultatet av tidigare nedlagda resurser, och drivande mått, som har för avsikt att 

vägleda företagsledningen i framtiden och skapa förutsättningar för 

prestationshöjningar i framtiden. Balansen i styrkortet gäller även mellan det 

operativa och det strategiska, det vill säga det rent organisatoriska.  

 

3.2.3 De fyra perspektiven enligt Kaplan och Norton 

Nedan beskrivs mer ingående de fyra perspektiven som Kaplan och Norton 

innefattar i sitt balanced scorecard. 

 

3.2.3.1 Det finansiella perspektivet 

De finansiella måtten som sedan länge har använts för att mäta resultat och 

lönsamhet har kritiserats för att ofta vara alltför kortsiktiga och på så vis 

suboptimerande. Dessa mått har använts länge och passar inte i dagens 

ekonomiska miljö som på många sätt skiljer sig från tidigt 1900-tal då många av 

måtten började användas. De är således inte helt optimala för dagens moderna 
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företag utan var designade för företag som verkar i en miljö av mogna produkter 

och stabil teknologi.(Olve et al, 1999) Finansiella mått är dock på intet sätt 

ointressanta utan tvärtom ligger till grund för de övriga styrtalen i de olika 

perspektiven samtidigt som de endast är en del av helheten och inte säger allt om 

huruvida företagets strategi har varit framgångsrik eller inte. Varje valt styrtal 

måste i slutändan kunna kopplas till ett resultatmått i en kedja av orsak-verkan 

samband (Olve et al, 1999) 

 

De finansiella måtten ska visa hur väl strategin leder till ett bra resultat samtidigt 

som de också ska kunna mäta hur väl målen i de övriga perspektiven bidrar till 

ett bättre resultat. Detta är nödvändigt för att styrkortet inte ska bli en löst 

sammanhängande samling av olika mål och styrtal utan en enhetlig kedja av 

mått som grundar sig i företagets strategi. (Kaplan och Norton, 1999) 

 

Det är önskvärt att även lägga vikt vid riskfaktorn vid en viss avkastning, varför 

det kan vara av intresse att tillämpa någon form av styrmått som tar hänsyn till 

riskdimensionen. (Olve et al, 1999) 

 

3.2.3.2 Kundperspektivet 

Kundperpsektivet i en balanced scorecard-modell ska inrikta sig på att utvärdera 

vilka marknadssegment företaget ska inrikta sig på och hur man kan 

tillfredsställa kundernas behov inom segmentet. Det är dessa segment som ska 

förverkliga de finansiella målen och det är därför viktigt att de identifieras för att 

kunna formulera målsättningar för vart och ett av segmenten. I kundperspektivet 

måste företaget omvandla sina visioner och strategier till kund- och 

marknadsanpassade mål, men i grunden bygger det på att tillhandahålla 

produkter som kunden värdesätter och som tillfredsställer kundernas behov. Det 

är även viktigt att veta vilka segment som inte är av intresse för företaget och 

som inte passar in i dess vision och strategi. ”Strategiformuleringen handlar inte 
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bara om att bestämma vad man ska göra, utan i lika hög grad om vad man inte 

ska göra.” (Kaplan och Norton, 1999) 

 

Målsättningarna och styrtalen bör inte enbart grunda sig i de finansiella målen 

utan även de värdeerbjudanden som riktas mot de utvalda kundsegmenten. Det 

är inte självklart att de idéer som finns inom företaget om hur kunden ska 

tillfredställas stämmer med verkligheten varför det kan vara lämplig att 

undersöka kundernas attityd genom enkätundersökningar eller intervjuer. (Olve 

et al, 1999) 

 

3.2.3.3 Processperspektivet 

Det tredje perspektivet, vars målsättningar grundar sig på de finansiella och 

kundbaserade målen, syftar till att klargöra vilka processer inom företaget som 

har störst betydelse för att uppnå kund- och aktieägarmålen. Perspektivet syftar 

dessutom till vilka processer som gör företaget framgångsrikt, som lockar 

kunder till företagets produkter och som skapar långsiktiga kundrelationer samt 

att tillfredsställa aktieägarnas förväntningar. Perspektivet grundar sig likaledes 

de andra perspektiven på visioner och strategier inom företaget och strävan efter 

att leva upp till desamma. (Kaplan och Norton, 1999)  

 

Det gäller att inte enbart rikta in sig på att förfina de redan befintliga processerna 

utan även de processer som bör förekomma för att kunna skapa en 

konkurrensmässig organisation även i framtiden. Det handlar om att förutspå 

framtida behov hos kunder och skapa möjligheter för att dessa ska kunna 

tillgodoses. Även inom detta segment är styrtalen och målen möjliga att härleda 

till de strategier som formulerats för att tillgodose kund- och aktieägarkraven. 

(Olve et al, 1999) 
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3.2.3.4 Lärandeperspektivet 

Lärandet i ett företag förfinar systemen och humankapitalet inom företaget och 

ger förutsättningarna för att lyckas även i framtiden. I lärandeperspektivet ingår 

även tillväxtaspekten i företaget som tillsammans med lärandet ska bidra till att 

även i framtiden kunna uppnå de målsättningar som satts upp för de tre tidigare 

nämnda perspektiven. Här skapas även en del av den balans som ett balanced 

scorecard byggs upp omkring genom att komplettera det finansiella 

perspektivets dåtidsfokus och kund- och processperspektivets nutidsfokus, med 

en tonvikt vid att skapa god konkurrenskraft även i framtiden. 

 

I lärandeperspektivet är det människan som står i fokus, men även de system och 

processer som finns inom företaget måste förfinas för att uppnå de uppsatta 

målen och kraven från kunderna och aktieägarna. Enligt Kaplan och Norton 

(1999) beror förmågan att uppnå dessa mål och krav på företagets 

lärandekapacitet. Målsättningarna inom detta perspektiv har som grund 

målsättningarna från de övriga tre perspektiven och ligger som bas för att dessa 

ska kunna uppnås även på längre sikt.  

 

Lärandeperspektivet har en stor betydelse när man beaktar problemen med att 

enbart se till de finansiella nyckeltalen vid bedömning av ett företag eller en 

enhet inom ett företag. För att kunna uppvisa ett bättre resultat på kort sikt, är 

det enkelt att minska på investeringar som inriktar sig mot att utveckla 

medarbetarna och processerna inom företaget. Samtidigt sätter man då käppar i 

hjulet för sig själv i och med att möjligheten att utveckla företaget och skapa en 

god tillväxt minskar. Kaplan och Norton (1999) skriver i sin bok The Balanced 

Scorecard om vikten av att inte enbart investera i traditionella områden som 

forskning och utveckling utan även se till att investera i infrastrukturen inom 

företaget som utgörs av medarbetarna, system och rutiner. Detta har blivit 
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tydligt det senaste decenniet när IT har gjort stora framsteg och kraven på att 

följa den utvecklingen har funnits inom de flesta branscher. 

 

Att höja medarbetarnas kompetens och förfina infrastrukturen inom företaget 

samt att skapa en god handlingsmiljö som verkar motivationshöjande ska i 

slutändan ge en positiv inverkan på det finansiella resultatet. Även i 

lärandeperspektivet ska målsättningarna och styrtalen vara länkade till strategi 

och vision. Ett bra upprättat balanced scorecard bör bestå av sammanlänkade 

mål och styrtal som är både konsekventa och ömsesidigt förstärkande, vilket 

gäller alla fyra perspektiven. 

 

 

 
 
Figur 3, Balanced Scorecard, en modell som överför strategier till 
operativa termer. (Kaplan och Norton, 1999) 
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3.2.3.5 Övrigt om perspektiven 

Det bör påpekas att de nämnda fyra perspektiven inte på något sätt är bindande 

att använda. Det finns många exempel på företag som använder sig av fler eller 

annorlunda perspektiv än de ovan nämnda. Det är också vanligt att man kallar 

det fokus istället för perspektiv. Exempelvis Skandia använder fokus istället för 

perspektiv och har även på andra sätt modifierat Kaplan och Nortons 

ursprungliga balanced scorecardmodell för att få den att bättre uppfylla de syften 

som Skandia har med ett balanced scorecard. Skandia har i sitt balanced 

scorecard ett femte fokus som man benämner humanfokus, vilket anses ha effekt 

på process- och utvecklingsperspektivet och som på så vis kompletterar Kaplan 

och Nortons fyra grundperspektiv. (Edvinsson, 1997) 

 

3.2.4 Att konstruera ett BSC 

Olve et al (1999) presenterar i sin bok Balanced Scorecard i svensk praktik elva 

steg att följa vid processen att ta fram ett balanced scorecard.  

 

Första steget går ut på att analysera den omvärld som företaget befinner sig i. 

Man preciserar branschen som företaget verkar inom, hur dess utveckling har 

sett ut och vad företaget har för position i nuläget. Tillvägagångssättet i steg ett 

går ofta ut på intervjuer med i första hand företagsledningen, varefter data 

analyseras med hjälp av exempelvis SWOT-analys eller enligt Porters (1990) 

five-forces modell. SWOT-analysen ger en övergripande bild av vad företaget 

har för möjligheter med nuvarande resurser samtidigt som man får en bild av hur 

marknaden kan komma att påverka företaget nu och i framtiden. Porters modell 

riktar sig enbart mot de externa krafter som påverkar marknaden och som 

fastställer lönsamheten i branschen. 

 

Steg två avser att fastställa företagets vision, vilket ligger som grund för arbetet 

med ett balanced scorecard, eftersom målsättningar och styrtal formuleras efter 
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vision och strategi. Om företaget redan har en uttalad vision kan detta vara en 

möjlighet att förankra denna ytterligare i företaget. 

 

När visionen är formulerad går man vidare till steg tre där man bestämmer vilka 

perspektiv som är lämpliga att använda. I Kaplan och Nortons ursprungliga 

balanced scorecard-modell finns det som tidigare beskrivits fyra perspektiv att 

tillämpa. Dessa kan givetvis kompletteras eller modifieras så de passar 

ändamålet. Även Kaplan och Norton skriver i The Balanced Scorecard (1999) 

att de fyra perspektiven endast ska fungera som en mall och att det är fritt fram 

att lägga till och ändra i den ursprungliga idén om perspektiven som de 

presenterar den. Exempelvis Skandia har modifierat Kaplan och Nortons 

balanced scorecard-modell och har lagt till ett femte perspektiv som man kallar 

humanfokus, vilket man gjorde i syfte att belysa humankapitalets inflytande på 

främst process- och lärandeperspektiven. Olve et al (1999) anser dock att det 

sällan är nödvändigt att addera ett sådant humanperspektiv, då medarbetarna 

finns inbegripet i process- och lärandeperspektivet.  

 

När perspektiven har fastställts ska man enligt Olve et al (1999) i steg fyra med 

visionen som utgångspunkt använda densamma i respektive perspektiv för att 

formulera de övergripande strategiska målen. Olve et al (1999) definierar 

strategi som ”…kopplingen mellan företagets övergripande vision och de 

operativa planerna som används för att styra den dagliga verksamheten.” 

Strategin ska beskriva hur företaget kan konkurrera på den befintliga marknaden 

och hur man ska kunna upprätthålla sin konkurrenskraft även i framtiden. 

(Porter, 1990) Alla perspektiv ska ha väl formulerade strategier för att företaget 

lättare ska kunna nå den önskade visionen.  

 

Steg fem riktar sig mot att identifiera de kritiska framgångsfaktorerna i 

respektive perspektiv utifrån de formulerade strategierna från steg fyra. De 
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kritiska framgångsfaktorerna är de beståndsdelar i verksamheten som ska bidra 

till att uppnå visionen, det vill säga de faktorer som påverkar mest. 

Framtagandet av dessa faktorer ligger till grund för steg sex där man utvecklar 

relevanta nyckelmått. I arbetet med detta gäller det att finna struktur och balans 

mellan måtten i de olika perspektiven för att uppnå syftet med balanced 

scorecard. Det är essentiellt att måtten uppfyller kraven om tidsmässig balans 

och att de överensstämmer med den övergripande visionen och strategin för att 

undvika suboptimering.  

 

Kaplan och Norton (1999) påpekar att orsak-verkan sambandet är väsentligt för 

att styrkortet ska fungera. Styrtalen ska med andra ord återspegla de kritiska 

framgångsfaktorerna och göra dessa mätbara. Detta samband bör vara uppenbart 

genom styrkortets alla perspektiv och man bör utvärdera hur styrmåtten relaterar 

till varandra. Vid framtagandet av styrmått är det angeläget att göra en 

bedömning av mätbarheten och kostnaden i relation till nyttan för respektive 

mått. Vidare bör måtten vara både utfallsmått och drivande mått. Utfallsmått 

beskriver vad man uppnår medan de drivande måtten talar om vad man gör, det 

vill säga vad som driver prestationerna och vad som för verksamheten framåt. 

Det är centralt att styrkortet består av både utfallsmått och drivande mått, då 

endast utfallsmått utan drivande mått inte säger någonting om hur resultaten är 

tänkta att uppnås eller huruvida strategin efterlevs. Vice versa ger enbart 

möjlighet till kortsiktiga förbättringar utan möjlighet att utvärdera om det leder 

till ökad försäljning i ett längre perspektiv. ”Ett bra balanced scorecard bör ha 

en lagom blandning av utfallsmått och drivande mått som anpassats till 

företagets strategi.” (Kaplan och Norton, 1999) 

 

Det sjunde steget fastslår det övergripande styrkortet för organisationen och 

presenteras för de berörda för generell information för att underlätta 

implementeringen av styrkortet samt ge de inblandade en möjlighet att ha 
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åsikter. I steg åtta bryter man om nödvändigt ned styrkortet för att anpassa det 

till mindre enheter inom företaget och skapa förståelse för hur detta kommer att 

påverka det dagliga arbetet. I små, platta organisationer är det i regel inte 

nödvändigt att göra denna nedbrytning då man mycket lättare kan sätta sig in i 

styrkortet och skapa förståelse för dess påverkan på det dagliga arbetet.  

 

I alla organisationer måste man regelbundet stämma av hur arbetet fortskrider 

och hur effektiv organisationen är. Steg nio inriktar sig därför på att formulera 

mål för varje mått. Det ska finnas både långsiktiga och kortsiktiga mål utan att 

på något vis motverka varandra för att skapa tidsmässig balans och undvika 

suboptimering. Målen ska ha den övergripande visionen och strategin som 

utgångspunkt eftersom de är skapade för att mäta huruvida dessa uppnås eller 

inte. I samband med formuleringen av mål ska man utveckla processer för 

mätning och uppföljning av målsättningarna. 

 

I steg tio ska man ta fram en handlingsplan över vilka åtgärder som måste vidtas 

för att styrkortet ska kunna förverkliga de uppsatta målen och visionen. Steg 

elva innebär att implementera det kompletta styrkortet i organisationen. 

 

Nedan sammanfattas de elva stegen: 

 

1. Analys av omvärld (ex SWOT) 

2. Fastställa organisationens vision 

3. Fastställa lämpliga perspektiv 

4. Formulera de övergripande strategiska målen 

5. Identifiera kritiska framgångsfaktorer 

6. Utveckla mått och identifiera orsak-verkan samband 

7. Fastställa det övergripande styrkortet 

8. Bryta ned styrkortet och mått i organisationen 
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9. Formulera mål för varje mått 

10. Ta fram handlingsplaner 

11. Implementering av styrkortet i organisationen 

 

 

3.2.5 Att koppla balanced scorecard till strategin 

I grunden ska ett företags balanced scorecard vara ett verktyg för att få 

medarbetarna att verka för att förverkliga strategin och på så vis uppnå visionen. 

Det är därför viktigt att det balanserade styrkortet beskriver och genomsyras av 

strategin genom en ständig återkoppling till densamma via måtten inom de olika 

perspektiven. Måtten och mätsystemen måste därför vara utformade i enlighet 

med tanken på strategin som den grundläggande byggstenen, samtidigt som 

detta ska leda till en samförståelse i organisationen för hur styrkortet fungerar i 

sitt syfte att uttrycka strategin. Medarbetarna ska genom styrkortet förstå hur 

man bidrar till företagets framgång och förmåga att uppnå de strategiska 

målsättningarna. Utformningen av styrkortet spelar givetvis stor betydelse för 

hur tydligt denna koppling uppfattas av medarbetarna. Då styrkortet kan och ska 

visa vilka förändringsaktiviteter som har betydelse för de strategiska målen är 

det synnerligen angeläget att rätt styrtal och målsättningar är identifierade, vilket 

om inte så är fallet kan betyda stora resursförbrukningar till mindre nytta. 

Styrtalen ska tydligt kopplas till strategin för att helt enkelt omvandla strategin 

till tillämpbara styrtal och mått. (Kaplan och Norton, 1999) 

 

Enligt Kaplan och Norton (1999) kan man med hjälp av tre principer knyta 

styrkortet till strategin; orsak-verkan samband, kombination av utfallsmått och 

drivande mått samt koppling till de finansiella måtten.  
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3.2.6 Orsak-verkan samband 

”En strategi är en samling hypoteser om orsak och verkan.” skriver Kaplan och 

Norton i sin bok The Balanced scorecard (1999) Sambanden mellan de måtten 

inom de olika perspektiven ska vara tydliga för att på bästa sätt kunna användas 

vid styrning och utvärdering. Ett mått som kundlojalitet kan kopplas till det 

ekonomiska resultatet eftersom när återköpsfrekvensen är god och ökande bidrar 

detta i allra högsta grad till att resultatet påverkas positivt. På så vis kan man 

använda ett mått på kundlojalitet och sambandet med resultatet i 

förbättringsarbetet för att till exempel skapa bättre förutsättningar för återköp 

och därmed generera ett bättre resultat. Varje mått ska vara en del av denna 

orsak-verkan kedjan för att åskådliggöra inom organisationen hur strategin 

påverkas av den dagliga operativa verkligheten som medarbetarna deltar i. 

 

Sambanden mellan de olika måtten kan, enligt Olve et al (1999) vara av två slag; 

dels verifierbara samband och samband som mer har en karaktär av att vara 

antaganden. Det tidigare beskrivna exemplet med kundlojalitet kopplat till det 

ekonomiska resultatet är ett verifierbart samband som tydligt kan påvisas. Ett 

samband som bygger på antaganden kan till exempel ha att göra med en satsning 

på Internet och dess framtida påverkan på organisationen och dess resultat. Man 

kan då anta att denna satsning i framtiden ska ge avkastning i form av nya 

kunder som företaget endast kan få genom en Internettjänst. Eftersom detta är ett 

antagande kan man aldrig veta om så kommer att bli fallet och i värsta fall har 

Internetinvesteringen varit bortslösade pengar. 

 

Orsak-verkan sambanden ska verka i två riktningar. Dels ska visionen 

tillsammans med strategin kunna brytas ned till mått och mål som enskilt och 

tillsammans stöder dessa, dels ska resonemang inom organisationen på operativ 

nivå kunna, via mått och mål, bilda en kedja som mynnar ut i strategi och vision. 

(Olve et al, 1999) 
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3.2.7 Utfallsmått och drivande mått 

Som tidigare har nämnts är kombinationen av utfallsmått och drivande mått en 

nödvändighet för att det inte ska skapas en obalans i styrkortet. Användandet av 

endast utfallsmått får till följd att man förbiser att mäta hur företaget skapar sig 

en framtid, vad det är som driver verksamheten framåt. (Kaplan och Norton, 

1999) Ett bra ekonomiska resultat, som är ett exempel på utfallsmått, säger 

egentligen ingenting om hur företaget mår just nu och hur det påverkar framtida 

resultat, det vill säga om förbättrings- och utvecklingsarbetet fungerar som det 

ska. Enligt Olve et al (1999) är det lika viktigt att uppnå en bra balans mellan de 

två sorters måtten som den övergripande balansen inom balanced scorecardet. 

De drivande måtten påverkar utfallsmåtten och vise versa samtidigt som ett mått 

ibland kan vara både ett utfallsmått och ett drivande mått, beroende av vem eller 

vilken avdelning inom organisationen som använder sig av måttet. Ett exempel 

som Olve et al (1999) beskriver är att för en logistiker kan leveranstid ses som 

ett utfallsmått, medan det för den som vårdar kundrelationer ser det som ett 

drivande mått. 

 

Mixen mellan dessa måttyper är inte given på något sätt utan bör anpassas efter 

sammanhanget det används i. Det innebär att olika perspektiv använder olika 

mix av utfallsmått och drivande mått. Man kan tänka sig att det inom ett 

lärande- eller utvecklingsperspektiv kan förekomma fler antal drivande mått på 

grund av den mer långsiktiga inriktningen och inom det finansiella perspektivet 

ett högre antal utfallsmått för att lämpa sig bäst för ändamålet. Olve et al (1999) 

diskuterar också tanken med orsak-verkan samband mellan de två typerna av 

mått. De menar att utfallet man mäter ska driva följderna på nästa nivå. Dock 

påpekar man att dessa orsak- och verkan kedjorna kan vara svåra att upptäcka, 

men man bör vara medveten om möjligheten. 
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Kaplan och Norton skriver i sin bok The Balanced Scorecard (1999) ”Ett bra 

Balanced Scorecard bör ha en lagom blandning av utfallsmått och drivande 

mått som anpassats till företagets strategi” vilket sammanfattar resonemanget 

om utfallsmått och drivande mått och också påpekar den ständiga kopplingen till 

strategin i organisationen. 

 

3.2.8 Koppling till de finansiella måtten 

Grunden för ett företags överlevnad ligger i finanserna och förmågan att i ett 

längre perspektiv kunna skapa goda ekonomiska förutsättningar för 

organisationen. I ett balanced scorecard ligger det finansiella perspektivet samt 

dess målsättningar och mått till grund för övriga delar av styrkortet. Det är 

nödvändigt att kopplingen mellan måtten av de operativa förbättringarna och det 

ekonomiska resultatet är tydlig och utmärkande i hela styrkortet för att inte tappa 

fokus på den finansiella aspekten i organisationen. I de organisationer där de 

operativa målen inte har en tydlig koppling till det ekonomiska resultatet ser 

man förbättringsarbetet som det slutgiltiga målet och fokus på det finansiella 

helt har försummats. I längden kan detta vara förödande för organisationen 

eftersom den uteblivande finansiella framgången kan skapa uppgivenhet. Vid 

framtagandet av ett balanced scorecard är det därför ytterst viktigt att 

sambanden mellan samtliga mått är tydligt kopplat till de finansiella målen. 

(Kaplan och Norton, 1999) 

 

3.2.9 Mer om mått 

Givetvis har antalet mått som används betydelse för hur användbart och 

funktionsdugligt styrkortet blir. Både Olve et al (1999) och Kaplan och Norton 

(1999) anser att inte fler än 25 mått bör användas för att göra styrkortet 

hanterbart och inte för komplext. Kaplan och Norton (1999) anser dock att kan 

ett företag motivera användandet av fler än 25 styrtal och anser det nödvändigt 

ska man givetvis kunna göra det. De påpekar att det viktiga inte är antalet 
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styrtal, utan att styrkortet är ett konkret uttryck för en enda strategi och orsak-

verkan sambandet som länkar samman de olika styrtalen ändå är det som ligger 

till grund för styrkortet. Olve et al (1999) påpekar också hur viktigt det är att 

anpassa antalet mått till var i organisationen styrkortet tillämpas. På individnivå 

bör exempelvis antalet mått vara lägre än högre upp i organisationen.  

 

Man bör använda mellan fem och tio mått i vartdera perspektiv, enligt Olve et al 

(1999). Detta för att inte mista fokuseringen på de kritiska faktorerna, det som 

verkligen är av vikt att mäta. Måtten måste också vara begripliga för dem som 

ska använda dem för att man verkligen ska förstå vartåt man strävar genom 

användandet av måtten och hur man kan påverka utfallet. Dessutom bör måtten 

inte vara alltför komplicerade och resurskrävande att ta fram och mäta. Denna 

problematik är en punkt i kritiken mot styrning med mål (Rombach, 1991). 

 

3.3 Icke-vinstdrivande organisationer 

 

Den största och tydligaste egenskapen hos en icke-vinstdrivande organisation är 

att det inte finns ett krav att skapa profit åt sina ägare. Denna typ av organisation 

existerar inte med målet att skapa vinst åt någon enskild person eller 

organisation. Följaktligen sker i en sådan organisation ingen utdelning till 

medlemmarna, medan kompensation till anställda och ledning givetvis existerar 

och likaså kan organisationen delta i vinstgenererande aktiviteter i syfte att 

uppfylla sin mission. (Sargeant, 1999) Det grundläggande ändamålet med 

organisationen är alltså inte att skapa en så stor nettoinkomst som möjligt för att 

tillfredsställa ägarna. Likväl är vinsten viktig för en icke-vinstdrivande 

organisation för att i första hand säkerställa en långsiktig fortlevnad och ge 

möjlighet att skapa en buffert att använda då organisationen går med förlust. 

Storleken på vinsten är följaktligen av underordnad betydelse för den icke-

vinstdrivande organisationen. (Anthony och Young, 1999) 
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De flesta organisationer av denna typ är inom servicesektorn och i stället för att 

värdera framgång i vinst, bedöms kvaliteten på servicen samt till vilken grad 

man uppnår den eftersträvade och efterfrågade servicenivån. De problem som 

kan uppstå vid bedömningen av servicen kan härledas från bland annat att 

service inte går att lagra samt att servicenivån ofta är komplicerad att mäta. 

Detta i kombination med att branschen är humankapitalintensiv och det faktum 

att servicen inte går att utvärdera innan den utförs åt kunden gör att 

bedömningen av framgång är relativt komplicerad. (Anthony och Young, 1999) 

 

Icke-vinstdrivande organisationer leds många gånger av en styrelse eller 

liknande, ofta med en kompletterande VD-position eller liknande. 

Styrelsearbetet sker ofta på ideell basis, medan VDn och stabsfunktioner oftast 

är avlönade. (Anthony och Young, 1999) 

 

3.3.1 Resultatet som ett mått på framgång 

Anthony och Young (1988) beskriver i ”Mangement control in nonprofit 

organizations” svårigheterna med bedömningen av det faktiska finansiella 

resultatet i icke-vinstdrivande organisationer. Man påpekar att det största 

problemet, utöver de som tidigare nämnts, med styrningen av en icke-

vinstdrivande organisation är avsaknaden av motsvarande betydande mätetal 

som resultatet utgör i en organisation där vinsten är det grundläggande målet. 

Vinsten är dock fortfarande ett användbart mättal inom den icke-vinstdrivande 

organisationen om än av mindre betydelse. Exempelvis är resultatmåttet 

användbart vid jämförelser mellan enheter inom organisationer, underlättar 

decentralisering samt ger ett konkret mått att ställa i relation till kostnaderna. 

  

Enligt Anthony och Govindarajan (2001) är resultatmåttet utmärkt att använda 

vid bedömning av organisationen, då även storleken spelar en betydelsefull roll. 

61 



Jensen – Helber  Måldifferenser inom ideella föreningar 

En icke-vinstdrivande organisation som uppvisar en i sammanhanget relativt 

stor vinst kan ha sin grund i att organisationen inte är effektiv i sin verksamhet. 

Det kan tyda på att resurserna inte används fullt ut inom företaget för att 

tillhandahålla den bästa möjliga service och således blir organisationen 

ineffektiv då kvaliteten på servicen ställs i relation till resurserna. Samtidigt 

tyder återkommande nettoförluster på att organisationen är på väg att gå under 

och ger följaktligen en tydlig varningssignal på att någonting är fel. 

Sammanfattningsvis kan man säga att inom en icke-vinstdrivande organisation 

är villkoret för långsiktig överlevnad att det genomsnittliga resultatet är positivt. 

 

3.3.2 Balanced scorecard och icke-vinstdrivande organisationer 

Enligt Kaplan och Norton (1999) kan balanced scorecard vara ett mycket 

användbart hjälpmedel i icke-vinstdrivande organisationer eftersom de till viss 

del saknar det finansiella perspektivets tydliga långsiktiga mål. Samtidigt 

påpekar Kaplan och Norton (1999) två faktorer som tidigare nämnts och som 

ytterligare förstärker ett balanced scorecards betydelse i en sådan organisation. 

Den första faktorn är att framgång inom dessa organisationer bör mätas med hur 

väl man tillgodoser uppdragsgivarens behov medan den andra faktorn handlar 

om att de finansiella målen sällan är det primära. Olve et al (1999) påpekar i 

sammanhanget att styrkortet kan komma att behöva anpassas till de speciella 

förhållandena, men de instämmer i Kaplan och Nortons slutsats att ett styrkort 

kan göra en ansenlig nytta i icke-vinstdrivande företag. 

 

Ett balanced scorecard kan även skapa motivation och klargöra de målsättningar 

som finns inom organisationen och på så vis förtydliga vilka mål och 

framgångsfaktorer som i slutändan förverkligar affärsidé och strategi. (Kaplan 

och Norton, 1999) Enligt Olve et al (1999) bidrar ett balanced scorecard i ett 

icke-vinstdrivande företag med att förtydliga vilka lärandeprocesser och 

stödsystem man utvecklar. Detta är extra viktigt i en organisation som arbetar i 
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ett längre perspektiv och där nyttan av åtgärder och handlingar inte avspeglar sig 

direkt i ett gott finansiellt resultat. 

 

Det är tydligt att det inom icke-vinstdrivande organisationer är svårt att finna ett 

likvärdigt betydande mått på framgång som det finansiella resultatet i ett 

vinstdrivande företag. Av denna orsak kan ett balanced scorecard spela en viktig 

roll inom en organisation som verkar utan vinstmålet som det primära. Istället 

kan ett balanced scorecard fördela tyngdpunkten över ett flertal faktorer som 

tillsammans bidrar till framgång. (Olve et al, 1999)  

 

3.4 Implementering av balanced scorecard 

 

Implementeringen av balanced scorecard i organisationen innebär att det nya 

systemet för intern styrning ska länkas med övriga system inom organisationen. 

Det kan handla om IT-system och andra kommunikationssystem. I många fall 

kan detta leda till att helt nya system skapas som en informationslänk mellan de 

olika nivåerna inom organisationen för att skapa en mer enhetlig struktur från 

toppen och nedåt i verksamheten. (Kaplan och Norton, (1993) 

 

Enligt Olve et al (1999) är en grundläggande förutsättning för genomförandet av 

implementeringen av ett scorecard att ledningen i organisationen står bakom och 

tror fullt ut på idén om modellen. Detta för att grundtanken i styrkortet ska 

genomsyra verksamheten för att i sin tur balanced scorecardet ska få den 

eftersträvade effektiviteten. Genom att bygga ett engagemang och en god anda 

runt styrkortet underlättar ledningen att sprida strategin och grundtankarna nedåt 

i organisationen och lägga grunden för samsyn och engagemang. (Kaplan och 

Norton, 1999) 
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3.5 MCS och BSC användning i undersökningen 

De teorier och modeller som presenterats i detta kapitel är ämnade att användas i 

undersökningen för att underlätta klargörandet av de frågeställningar som ställts 

samt för att uppnå syftet med uppsatsen.  

 

Det finns två tydliga användningsområden för teorierna: 

1. Framtagningen och utformningen av ett BSC till Linköpings HC 

2. Som grund för analysen av måldifferenser och som underlag för förslag 

på hur målkongruens kan uppnås 

 

Med hjälp av empirin ska teorierna med andra ord ligga till grund för analysen i 

undersökningen samt leda oss fram till de slutsatser som man kan dra utifrån det 

insamlade materialet. Vi har för avsikt att genom konstruerandet av ett BSC 

även kunna utnyttja resultatet av detta, såväl som övriga teorier, i analysen av 

frågeställningarna kring måldifferens- och målkongruensproblematiken. 
 

 
MCS-teori 

BCS-modellen
Insamlad 

empiri 

 
BSC för LHC 

Analys av 
måldifferenser och 

förslag på hur 
målkongruens uppnås.

 
 
Figur 4, Modell- och teorianvändning i undersökningen 
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4. Balanserat styrkort för LHC 
 
 
Författarna har, i enlighet med uppsatsens syfte, tillsammans med Ernst & 

Young (Mikael Bergsten) tagit fram ett balanced scorecard för Linköpings 

Hockey Club. Målet med arbetet att ta fram ett styrkort är att utveckla ett 

hjälpmedel för föreningen med inriktning mot dess affärsverksamhet. Processen 

liknar i grund och botten den modell med elva steg som Olve et al (1999) 

tillämpar och som presenteras tidigare i uppsatsen. Dock förekommer lämpliga 

avvikelser och anpassningar med anledning av att framtagandet av LHCs 

styrkort har anpassats till den specifika situationen. Det slutliga resultatet finns i 

bilaga 1 där läsaren även har tillgång till formuleringar av föreningens vision, 

strategier et cetera som tillsammans med detta kapitel förklarar utformningen av 

LHCs styrkort. 6  

 

4.1 Utveckling av styrkortet 

 

Arbetet med styrkortet började med sedvanlig omvärldsanalys för att ta fram de 

rådande förutsättningarna för föreningen samt genomförandet av en SWOT-

analys. Vi kan kort konstatera av omvärlds- och SWOT-analysen att föreningen 

känner väl till sin marknad, sina finansieringsmöjligheter samt vilka som är 

medlemmar. Det som däremot skapar problem för föreningen är formuleringar 

kring begreppen verksamhetsidé, värderingar och produkten. Problem uppstår på 

grund av att klubben kan anses bedriva två olika typer av verksamheter inom 

ramen för en och samma organisation. Det handlar om ungdomssektionen som 

har de ideella värderingarna som bas och den professionella sidan med 

heltidsanställda spelare och ledare som representerar föreningens A-lag och 

därmed står för det kommersiella tänkandet.  

 

                                                 
6 Detta avsnitt bygger på Balanserat Styrkort för LHC som finns som bilaga 1. 
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Styrkortet för LHC är ett försök att uppnå balans i styrningen vad gäller den 

affärsmässiga sidan av organisationen (alltså den professionella delen). Däremot 

kan man inte komma ifrån att den professionella sidan mer eller mindre är 

beroende av den ideella delen. 

 

I arbetet med styrkortet har hänsyn tagits till tidigare i föreningen använda 

finansiella styrtal som har utvecklats för att passa in i den nya modellen. Just det 

finansiella perspektivet användes tidigare i den då befintliga styrprocessen i 

föreningen. I utvecklandet av styrkortet för LHC har vi kompletterat det 

finansiella perspektivet med fyra nya perspektiv för att totalt skapa fem 

strategiska mål: kundperspektiv (positiv image och nytta för våra 

samarbetspartners och publiken), internperspektiv (effektiv organisation), 

utvecklingsperspektiv (ett av Sveriges fyra bästa lag) och medarbetarperspektiv 

(mest attraktiva föreningen med störst kämparglöd och vinnarlust). Varje 

perspektiv tilldelas tre framgångsfaktorer och kompletterade nyckeltal för varje 

framgångsfaktor. 

 

 

4.2 Utformning av styrkortet 

 

Linköpings Hockey Clubs vision och övergripande strategier har varit 

utgångspunkten för framtagandet av styrkortet eftersom målsättningar och 

styrtal formuleras efter vision och strategi. Både vision och övergripande 

strategier fanns sedan tidigare formulerade i föreningen. Styrtalen ska tydligt 

kopplas till strategin för att på så vis omvandla strategin till tillämpbara styrtal 

och mått. Det man kan konstatera är att föreningens vision har två delar där man 

först vill bli ”Östergötlands idrottslag” samtidigt som föreningen vill leverera en 

sorts ”stolthetskänsla” bland kommunens invånare. Formuleringen av visionen 

kan till viss del tyckas abstrakt och något diffus, men avsikten är att den ska få 
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ett mer konkret uttryck i form av mått och mål kopplade till de fem perspektiven 

som har tagits fram. Framgångsfaktorerna, nyckeltalen och de uppsatta 

målsättningarna är grundade på de samtal som förts med nyckelpersoner i 

Linköpings HC. 

 

Måtten i styrkortet har tagits fram med orsak-verkan sambandet i åtanke. Vi har 

försökt att bryta ned vision samt strategier och på så vis skapa tydliga mått. 

Genom användandet av dessa mått på en operativ nivå ska föreningen kunna 

återkoppla till strategierna och visionen.  

 

Dels ska visionen tillsammans med strategin kunna brytas ned till mått och mål 

som enskilt och tillsammans stöder dessa, dels ska resonemang inom 

organisationen på operativ nivå kunna, via mått och mål, bilda en kedja som 

mynnar ut i strategi och vision 

 

Framgångsfaktorerna för de finansiella måtten inom LHC fokuserar på antal 

kunder, intäkter via samarbetspartners samt långsiktig kassaflöde. Dessa tre 

framgångsfaktorer anser ledare i organisationen vara de viktigaste i strävan att 

uppnå en stabil och stark ekonomi. (Kjell Sander) De tre faktorerna har varsitt 

nyckeltal eller utfallsmått genom vilket man konkretiserar kortsiktiga och 

långsiktiga mål i siffror. 

 

Ett av dessa tre nyckeltal är ”eget kapital” där man har ett kortsiktigt mål på en 

miljon kr och ett långsiktigt mål på tio miljoner kr. Enligt Kjell Sander måste 

föreningen, för att kunna uppnå dessa målsättningar, vara ständigt 

kostnadseffektiv i alla ekonomiska beslut. Med det i åtanke kan det vara svårt att 

ur ett strikt företagsekonomiskt perspektiv förklara att man ger 500 000 kr i 

bidrag till ungdomsverksamheten varje år. (Kjell Sander) Här har vi ett tydligt 
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exempel på måldifferens som förekommer inom klubbens finansiella del av 

styrkortet. 

 

I kundperspektivet är de framtagna framgångsfaktorerna mediaintresse, antal 

vinster samt att ha en viss andel regionala profiler (spelare) i A-laget. Om man 

lyckas uppnå målsättningarna kopplade till dessa faktorer är föreningen relativ 

säker att man kommer att ligga i toppen av serien och därmed kommer att skapa 

en ”stolthet för samarbetspartners och publiken”. (Anders Mäki) Dessa är mått 

som tydligt kan kopplas till föreningens vision.  

 

I internperspektivet är framgångsfaktorerna att nyttja personalen året om 

(hockeysäsongen är bara åtta månader per år), att ha en optimal organisation 

samt att varje individ uppnår sina mål under säsong. Nyckeltalen och 

målsättningarna som har tagits fram till framgångsfaktorerna i detta perspektiv 

kan tyckas relativt självskrivna, men man bör ha i åtanke svårigheten med att 

bedöma nyckeltalens relevans i det här fallet. De måldifferenser som finns i 

föreningen och som ständigt påverkar organisationen gör det svårt att mäta exakt 

hur optimal organisationen egentligen är. Dock bör man se de befintliga 

nyckeltalen som vägledande i dessa faktorers effekt på föreningen. 

 

A-laget sätts i fokus i utvecklingsperspektivet. Föreningen strävar efter att ha 

kompetenta och engagerade ledare, att juniorverksamheten levererar spelare till 

A-laget samt att föreningen har ett visst antal landslagsspelare. Om föreningen 

uppnår dessa målsättningar skulle det kunna ge en synnerligen stabil grund för 

den idrottsliga delen av verksamheten. En viktig del i detta perspektiv är den 

långsiktiga målsättningen att sex-sju spelare i A-laget skall komma från de egna 

juniorlagen. Detta är ett exempel på drivande mått som ger en klar signal till 

föreningen att man måste satsa resurser i form av kapital på utvecklingen av 

juniorsidan. För att säkerställa att så sker kommer föreningen satsa 4,5-5% av 
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omsättningen för att uppnå målen. Det skulle givetvis vara lättare att visa ett 

bättre ekonomiskt resultat på kort sikt om man valde att inte satsa på 

juniorverksamheten, men samtidigt sätter man då käppar i hjulet för sig själv i 

och med att möjligheten att utveckla nya spelare i föreningens juniorverksamhet 

minskar. En tydlig måldifferens uppstår här på grund av att föreningen både vill 

vara kostnadseffektiva samtidigt som man strävar efter att bli en klubb med 

starka lokala profiler vilket innebär högre kostnader för utveckling av 

juniorspelare.  

 

Framgångsfaktorerna i medarbetareperspektivet baseras på motiverade och 

engagerade medarbetare (tydliga mål), att alla arbetar tillsammans samt att de 

flesta är nöjda med sina anställningsvillkor. En intressant poäng är att 

föreningen har valt att sätta både det kortsiktiga och långsiktiga målet för 

medarbetare/spelare som är nöjda med sin lön att vara 80%. Christer Mård 

förklarar detta med att:  

 

”Prestationen på den här nivån är påverkad av en drivkraft 

att öka sitt värde.” 

 

Han menar således att en viktig drivkraft går förlorad om alla spelare är nöjda 

med sin lön/förmåner. (Mård) 
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4.3 Måldifferenser i styrkortet 

 

Trots att Linköpings Hockey Clubs balanserade styrkort är inriktat mot den 

affärsmässiga delen av föreningen finns ett antal måldifferenser som vi kan peka 

på redan här. Styrkortet visar att föreningen skall ta fram egna spelare till A-

laget samtidigt som man skall vara kostnadsmedvetna i allt man gör. Detta är en 

balansgång som ledarna måste ta i beaktning vid kortsiktiga och långsiktiga 

beslut. Utöver detta skall föreningen skapa en positiv image bland sina partners 

och invånare i Linköping vilket kan vara ett tufft mål att nå om man alltid skall 

vara kostnadseffektiva. Styrkortet visar tydligt att den affärsmässiga delen och 

den ideella delen av föreningen har måldifferenser inbyggt i 

organisationsformen. 

 

4.4 Implementering 

 

Det som presenterats ovan och i bilaga 1 kan ses som ett övergripande balanced 

scorecard för Linköpings Hockey Club. Det är nu föreningens ansvar att 

implementera styrkortet i organisationen. Föreningen måste infoga det nya 

systemet för intern styrning och länka det med övriga system inom 

organisationen. Detta kan leda till att ett helt nytt system skapas som en 

informationslänk mellan de olika nivåerna inom organisationen därmed kan 

föreningen få en mer enhetligt struktur från toppen och nedåt i verksamheten. 

 

I denna process är det viktigt att ledningen ser till att även skapa en 

handlingsplan över vilka åtgärder som måste vidtas för att styrkortet skall kunna 

genomsyra verksamheten. Viktigast är att bygga ett engagemang och en 

förståelse runt styrkortet för att förverkliga de uppsatta målen och visionen 
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5. Går det att förena sport och affärer – fem perspektiv? 
 
Studien om ishockeyföreningars utveckling är begränsad till Linköpings Hockey 

Club sett utifrån fem olika perspektiv och deras påverkan på 

ishockeyföreningen. Denna påverkan sker i en föränderlig tid då föreningarna 

går från en folkrörelsemanifestation till en mer och mer kommersialiserad 

verklighet. Intressentmodellen är en komplettering av styrkortet för att ge en 

tydligare bild av måldifferenser utifrån olika perspektiv inom och runt 

föreningen LHC. Vi har valt dessa fem perspektiv för att de kommer att kunna 

visa att det finns måldifferenser inom föreningen på många olika plan. Dessa 

perspektiv har ingen direkt koppling till de perspektiv som har presenterats i 

anslutning till BSC. 

 

I slutet av kapitlet kommer vi att bedöma och kartlägga varje perspektiv. 

Värderingen av varje perspektiv kommer att ske utifrån måldifferenser där den 

ideella föreningen är på den ena sidan av skalan medan aktiebolag är på den 

andra. Modellen skall ge en bild av om det är möjligt att förena sport och 

affärer. 

 
Organisatorisk

perspektiv 
 

 
 
 
  

Medlemsperspektiv
 

Invånarperspektiv 
 

Förening kontra 
Aktiebolag 

 
 
 
 
 
 

 
Politiskperspektiv 

  
Skatteperspektiv 

 
 
 
Figur 5; Intressentmodell – fem perspektiv 
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5.1 Organisatoriskt perspektiv 

 

De flesta föreningar på elitnivå idag har en organisation som liknar företag. 

Linköpings Hockey Club har till exempel tagit ett principiellt beslut där 

styrelsen skall hålla sig till strategiska frågor medan anställda tjänstemän sköter 

operativa beslut. (LHC stadgar) Det är av tradition de flesta idrottsföreningar 

drivs av ideella styrelser. Styrelsemedlemmarna brukar vara engagerade 

föräldrar som är villiga att ta ett större ansvar i föreningar. Inom elitidrott idag 

har föreningar vuxit till en storlek som kräver kunskapsstarka ledamöter. LHC 

söker idag styrelseledamöter utifrån ett specifikationskrav. Valda personer 

behöver inte ha en ”kärlek” till LHC eller hockey, däremot måste de ha en 

utvecklingstanke samt kunna bidra med kunskap inom specifika områden, till 

exempel juridik, affärskontakter, ekonomi funktioner et ectera. (Christer Mård) 

Denna rekryteringsprocess är ett stort steg för idrottsklubbar där man går från 

gamla idrottstraditioner till aktiebolagisering och följaktligen från ett mer 

emotionellt förhållningssätt till ett mer rationellt.   

 

Elitidrottsorganisationer har lämnat styrningen via ideella krafter och 

kommittéer och överlämnat ansvaret till anställda tjänstemän. I dag finns det ett 

centralt krav från SHL att alla elitklubbar skall ha en heltidsanställd 

klubbdirektör, marknadschef samt sportchef. (SHL – Internmaterial) 

 

I den operativa ledningen har Linköpings Hockey Club en klubbdirektör 

jämförbart med verkställandedirektör, vice klubbdirektör jämförbart med vice 

VD, marknadschef, ekonomichef, sportchef jämförbart med produktionschef, 

fyra heltidsanställda i marknadsavdelning samt tre anställda på kansliet. Dessa 

tjänstemän jobbar kring produkten ishockey. (LHC internmaterial - 

organisationsschema) Ytterligare finns det 7 heltidsanställda tränare/ledare 

jämförbara med gruppchefer som har ansvaret att förbereda A-laget för 
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matcherna. Utöver dessa personer finns det ett antal anställda som deltidsarbetar 

med olika uppdrag som ungdomsledare. Vid sidan av dessa anställda finns det 

över 150 ideella arbetare som jobbar på hemmamatcherna som publikvärdar, 

sponsorvärdar, domarvärd, parkeringsväktare, pressvärdar et cetera. (Anders 

Mäki). Deras betalning är frientré till matcherna samt tillhörighet inom LHC-

familjen eller som Fredrik Johnson (marknadschef LHC) uttrycker det ”att vara 

en del av teamet”.  

 

Inom ungdomsverksamheten har LHC en heltidsanställd administrativansvarig 

samt två halvtidstjänster. Dessa tre personer tillsammans med alla föräldrar 

driver ungdomsverksamheten. Det finns beting på alla föräldrar att ställa upp vid 

olika evenemang för att hålla nere kostnaderna för deras barns deltagande. 

(Susanne Källkvist) Detta liknar en ”vanlig” idrottsförening i och med att över 

90 % av arbete görs av ideella arbetare, oftast föräldrar. 

 

Organisationen ”LHC” är en kombination av en professionell och ideell 

organisation vilket belyser måldifferenser väldigt tydligt. Nästan 50 heltids 

anställda driver en organisation mot positiva ekonomiska resultat medan 

organisationen inte kan överleva utan över 200 ideella arbetare samt närmare 

1500 föräldrar som jobbar tusentals timmar gratis. 

 

Enligt Anders Mäki är LHCs organisation representativ för nästan alla klubbar 

inom elitserien där man kombinerar avlönade tjänstemän men ändå bygger 

mycket av verksamheten kring ideellt arbete. 
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5.2 Skatteperspektiv 

  

Valet mellan att ha en ideell förening eller aktiebolag får stora 

skattekonsekvenser. Skattemässigt förekommer det en allmän debatt inom 

idrottsvärlden angående klubbarnas skattesituation. Både Helsingborgsfallet och 

Café Operafallet har skakat om föreningarna.  Man kan ha viss förståelse av att 

stora TV-avtal uppfattas som intäkter som ligger utanför föreningsvardagen men 

när bingoallianser inkomstbeskattas har man fattat ett kontroversiellt beslut som 

påverkar näst intill alla idrottsföreningar. Om bingoallianser inkomstbeskattas 

kommer alla föreningar, små som stora, att vara tvungna att ändra 

försäljningsmetoden eller redovisningstekniken.   

 

Enligt Kjell Sander vänder sig många till sitt eget lokala/regionala skatteverk för 

klargörandet av olika fall/situationer. Denna process kan vara långvarig samt 

problematisk i och med att olika regionala skattekontor ges utrymme att tolka 

liknande situationer på olika sätt. Trots att skattekontor försöker att ta del av och 

hänsyn till tidigare beslut finns det risk att liknande fall behandlas olika, vilket 

leder till ovisshet.  

   

Riksidrottsförbundet har föreslagit att en statlig utredning bör tillsättas för att 

granska skattesituationen och sedan komma med förslag till ny klarläggande 

lagreglering. Förslaget är ett stort steg i regleringen av dessa problem. Detta är 

givetvis ett bra förslag men en sådan utredning kan ta flera år innan den är klart 

och därmed kommer den inte att hjälpa klubbarna inom det närmaste framtiden. 

I nuläget sitter alla klubbar i ett mellanläge där varje ledare måste vara medveten 

om skatteproblematiken. (Information från SHL skatteutredning 2004) 

  

SHLs råd till alla klubbar är att de under tiden bör minimera den uppkomna 

risken som finns om skatteverket följer förhandsbeskeden för Helsingborgsfallet 
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eller Café Operafallet. I risken ingår skattemyndighetens lagliga rätt att 

eftertaxera organisationer under de senaste 5 åren, plus eventuell straffskatt. 

Med tanke på storleken på omsättningar i elitföreningar idag måste man inse att 

den eventuella eftertaxeringsrätten på ett ”felaktigt” upplägg kan innebära stora 

konsekvenser både för föreningen men också för individer i styrelsen eller 

ledningsgruppen. (Information från SHL skatteutredning 2004) 

 

Skattefrågor ger tydliga tecken på måldifferenser inom stora idrottsföreningar. 

Skattelagstiftningen verkar vara underdimensionerad för stora idrottsföreningars 

komplexitet. När föreningens skattelagstiftning skrevs är det tveksamt om 

författarna hade dagens professionella idrott i åtanke. Att föreningar skall uppnå 

”allmännytta för all deltagare” samt producera högklassiga evenemang är två 

olika mål som oftast strider mot varandra utifrån en ekonomisk syn. Därmed blir 

skattefrågor också väldigt olika. 

 

Fortsättningsvis vill klubbarna organisera sig på ett sätt som följer 

skattelagstiftningen men i och med att lagstiftningen är bristfällig är detta svårt. 

Problematiken med lagstiftningen är att det inte finns ett tydligt sätt att göra rätt 

för sig. Följaktligen innebär detta att klubbarna måste begränsa riskerna och vara 

kontinuerligt uppdaterade på olika fall runt om i Sverige. Skatteproblematiken är 

den största drivkraften för att tvinga elitföreningar till aktiebolagisering. Om en 

förening aktiebolagiseras försvinner problematiken med den bristfälliga 

lagstiftningen i och med att aktiebolagslagen är mer komplett. 
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5.3 Politiskt perspektiv 

 

Ur ett politiskt perspektiv finns det många aspekter på frågeställningen om ideell 

organisation kontra bolagisering. Lars-Erik Johnsson säger att de bidrag en 

ideell förening åtnjuter ur den kommunala bidragskakan gör att kommunen å sin 

sida bör kunna ställa vissa grundläggande krav på föreningen, såsom 

ungdomsverksamhetens sociala ansvar i kommunen. ” 

 

”Ur politikerns perspektiv finns det klart mindre anledning 

att ge bidrag till ett vinstdrivande företag vars främsta mål 

består i sportslig och ekonomisk framgång på elitnivå och 

där en eventuell ungdomsverksamhet skulle komma i 

underordnad betydelse.”  

 

Ett starkt ungdomsengagemang understödd av kommunen i form av olika bidrag 

ger politikerna såväl som föreningen goodwill bland kommunens invånare. 

Johnsson hävdar att denna goodwill är svårare att uppnå vid eventuell 

bolagisering av verksamheten.  Däremot påstår han att det ska inte ses som 

omöjligt att fortfarande vid en bolagisering behålla ungdomsverksamheten och 

på det viset upprätthålla en viss legitimitet i att kommunen stödjer 

verksamheten. Här vägs kostnaden för ungdomsverksamhet mot värdet av 

goodwill och de övriga fördelar som detta kan ge i form av egenfostrade spelare 

och tillhörighetskänsla runt klubben. 7  

 

Johnsson säger att han var en av de första politiker i Linköping att se 

idrottsframgång i ett större perspektiv där kommunen vann mycket via att synas 

genom varumärket Linköpings Hockey Club.  

                                                 
7 Politisktperspektivet bygger ett antal samtal med Lars-Erik Johnsson (Kommunalstyrelse ordförande i 
Linköping 1991;1995-2000) 
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”Hela kommunen uppfattas som positiv om det finns starka 

och framgångsrika idrottsklubbar som bär namnet 

Linköping.”  

 

Kommunen finner i detta resonemang en allt större anledning att stödja den 

ideella verksamheten och än tydligare förknippas med föreningens namn. Det 

ges också en tydligare möjlighet för politikerna att lägga skattepengar på en 

ideell organisations verksamhet då det är lättare att få opinionens stöd för detta. 

En av anledningarna till opinionens stöd är att föreningen i sig ger tillbaka till 

invånarna genom ungdomsverksamheten och det sociala engagemang den 

innebär.  

 

Måldifferenser är tydliga även här när man jämför en ideell förening med ett 

företag med namnet Linköping. Ett företag med stadens namn i företagsnamnet 

ger också reklam och uppmärksamhet och således en anledning för politikerna 

att ge sitt stöd till organisationen. Ett företag kommer alltid har svårare att få 

kommunen att ge skattepengar när man agera utifrån  vinstdrivande mål.  Enligt 

Johnsson kan det vara helt accepterat att kommunen, utifrån en affärsmässig 

relation, är beredd att istället för att genom bidrag stödja klubben, genom 

sponsring ersätta klubben i den storleksordning som kommunen anser rimlig i 

förhållande till nyttan.  

 

Johnson påpekar att politikerna oftast agerar utifrån sina väljare (kommunens 

innevånare) och han tror att de antagligen ser den ideella föreningen som ett 

bättre alternativ i avseende på att den ideella föreningen som företeelse och 

stödet till densamma är en del av den svenska kulturen att vara allmännyttig.  

 

77 



Jensen – Helber  Måldifferenser inom ideella föreningar 

”Det är viktigt att kunna visa att kommunen stödjer 

organisationer med så många deltagande ungdomar” 

(Johnson). 

 

Detta visar sig tydligt att politikernas vilja att med bidrag stödja en ideell 

förening säkerligen är större än att sponsra ett företag med vinst och produktens 

framgång som främsta drivkrafter.  

 

I ett politiskt perspektiv är det av vikt att organisationen gör rätt för sig 

skattemässigt eftersom detta ger tillskott till samhällets ekonomi.  

 

”Politiker vill givetvis att alla invånare samt organisationer 

skall ’sköta’ sina åtagande skattemässigt” 

 

Vid en bolagisering av en hockeyklubb är lagstiftningen klart tydligare när det 

gäller skatter än för en ideell förening som kan anses ha en ganska bristfällig 

skattelagstiftning att tillämpa. Den skattemässiga aspekten på en ideell förening 

kontra bolag i en politikers ögon ger nog en fördel för bolagisering. Frågan är 

om detta kan betraktas som ett starkare argument än de övriga synvinklar som 

har presenterats ovan. Se mer om skatter i avsnittet om skatteperspektivet. 

 

Sammanfattat kan man bedöma möjligheten att förena ideella och affärsmässiga 

mål sett ur ett politiskt perspektiv som svårt. Måldifferenser som finns mellan 

kommunens ”användning” av en förening och värde kan vara svårt att mäta samt 

förklara. Om en förening dessutom skulle aktiebolagiseras skulle dessa problem 

vara ännu svårare att lösa. Måldifferenserna kan vara svåra för en politiker att 

förklara för sina väljare och därmed kan föreningsalternativet verka mest 

attraktivt. 
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5.4 Invånarperspektiv 

 

Bland närområdets invånare finns det en starkt grundad tanke som återknyter till 

den svenska kulturen som berördes i avsnittet om politiskt perspektiv. Tanken 

att bolagisera en ideell idrottsförening är främmande för gemene man vilket 

bidrar till motvilja att bidra till en sådan verksamhet. Den ideella 

idrottsföreningen ska bidra till samhällsnyttan genom att fostra ungdomar och ge 

dem goda vanor och värderingar. Aktiebolaget har i denna aspekt inget större 

förtroende från invånarna. Christian Nilimaa hävdar att det priset man betalar för 

att se en elitmatch i ishockey ses till viss del som ett stöd till den förening man 

har bildat en stark koppling till. Just kopplingen till klubben underlättas genom 

det sociala ansvaret ungdomssektionen representerar. Ofta har man någon 

närstående som är engagerade i ungdomsverksamheten antingen som vuxna 

ledare eller som ungdomsspelare. På så vis skapas en explicit möjlighet att 

känna delaktighet och förtroende för den ideella organisationen.8  

 

Delaktighet verkar även i det avseendet att man förknippar sin hemstad med 

klubben och följaktligen ges man en än tydligare koppling till klubben och 

därmed också viljan att visa sina sympatier med föreningen. 

 

Nilimaa påstår att en bolagisering av föreningen skulle sätta klubben i en 

kategori organisationer som inte på samma lättvinnliga sätt kan räkna med 

invånarens sympatier. Ett vinstdrivande Linköpings HC jämfört med det ideella 

och icke-vinstdrivande Linköpings HC har helt olika klang i hans öron. Kraven 

på motprestationer och kompensation ökar vid en bolagisering och om man inte 

kan presentera den för föreningen självklara ungdomsverksamheten och det den 

ger tillbaka till samhället skapar det ytterligare svårigheter för bolagsformen att 

vinna sympatier. Den kategori invånare som ser biljettköpet till större delen som 
                                                 
8 Invånarperspektivet bygger ett antal samtal med Christian Nilimaa, Linköpingsbo  
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ett sätt att stödja sin förening och den kategori som ser hockeymatchen som ren 

underhållning är varandras motpoler i detta sammanhang. Rimligtvis befinner 

sig de flesta invånare någonstans emellan dessa ytterligheter och en viss 

tveksamhet att betala samma summor till ett bolag som till en ideell förening 

visar sig.  

 

Även invånarens engagemang runt arrangemanget eller produkten LHC skapar 

(dvs hockeymatchen) påverkas markant genom en bolagisering. En förening kan 

genom sina medlemmar tillsätta diverse nödvändiga positioner under matcherna 

utan egentligt ersättningskrav vilket inte är rimligt att förvänta om ett aktiebolag 

spelar en hockeymatch. Då krävs anställda på dessa positioner. Mer om detta 

finns i avsnittet om medlemsperspektivet. 

 

Förenandet av sport och affärer genom en bolagisering av Linköpings HC kan 

påverkas av invånarnas infallsvinklar. Det är invånarna som utgör kundbasen 

och även plattform för personalrekrytering för klubben, varför man bör se till 

hur denna grupp ser på bolagisering. I grunden handlar det om att förmå att 

behålla den goodwill bland allmänheten man har byggt upp runt varumärket 

LHC. En bolagisering skulle på grund av att det i Sverige är relativt ovanligt 

knappast ge en genomgående positiv reaktion bland invånarna. Nilimaa 

poängtera detta när han säger att  

 

”Kopplingen till LHC skulle försvagas genom att man inte 

längre ser de ideella målsättningarna och dess förankring 

hos gemene man, samtidigt i ett större perspektiv och på mer 

lång sikt kan en bolagisering ge större möjligheter att skapa 

en bättre underhållning för åskådaren.”  
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En ideell förening kan inte sätta vinsten i första hand utan bromsas genom en 

resurskrävande strävan efter att uppnå såväl finansiella som ideella 

målsättningar. Den goodwill och de starka band bland befolkningen som det 

skapar kan kompensera det finansiella bortfallet som kan undvikas genom 

bolagisering.  

 

Ytterligare en aspekt i detta perspektiv är sponsringen av klubben och dess 

utveckling i ett bolag jämfört med en ideell förening. Sponsorerna, som till en 

del representerar invånarna, övergår från ett socialt engagemang till att skjuta till 

resurser som skall bidra till vinster i bolaget LHC.  

 

Även invånarperspektivet pekar på att förenandet av sport och affärer inte är 

smärtfritt och föreningsalternativet ses som det mest tilltalande. 

 

 

81 



Jensen – Helber  Måldifferenser inom ideella föreningar 

5.5. Medlemsperspektiv 

 

Vi ser vissa likheter mellan de perspektiv som innefattar medlemmar och 

invånare, av förståeliga skäl. Medlemmen är självklart en invånare dock skiljer 

sig perspektivet på problemställningen i och med att medlemmen verkar 

närmare klubben medan kategorin vanliga invånare har en mer perifer betydelse 

för klubben likväl som klubben har en mer perifer roll för invånaren. 

Medlemmen har kopplat sig samman rent praktiskt med föreningen genom sitt 

medlemskap, men kan ha olika stort engagemang eller emotionell koppling till 

klubben. Genom sitt medlemskap åtnjuter medlemmen vissa förmåner samtidigt 

som man är beredd att ge tillbaka till sitt lag på olika sätt. 9  

 

Motsvarande medlemmen vid en bolagisering är aktieägaren, då medlemskapet 

skulle försvinna. Aktieägaren ställer inte samma krav som medlemmen, men 

åtnjuter inte heller samma typ av belöning. I föreningen har alla medlemmar lika 

mycket makt genom sin rösträtt på årsmöte och liknande medan aktieägarnas 

makt motsvarar andelen röster i företaget LHC. Dessutom skulle en aktieägare 

ha ett ekonomiskt intresse i organisationens finansiella resultat. 

 

Det finns ett antal punkter där det kommer att ske tydliga förändringar vid en 

bolagisering i resonemanget kring föreningens medlemmar och bolagets 

aktieägare. Enligt Sture Lood är tillhörighet och delaktighet hörnstenar i en 

ideell förenings verksamhet och grundläggande för att få organisationen att 

fungera. Han tillägger att det är föreningens ansvar att använda medlemmarna 

som en resurs vid exempelvis hockeymatcher som exempelvis matchvärdar och 

kioskpersonal. Lood säger att det är av stor vikt för medlemmarna att se 

ungdomar utvecklas som hockeyspelare samt mogna som människor.  

                                                 
9 Detta avsnitt bygger ett antal samtal med Sture Lood, medlem sedan 1976 
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Just den tydliga kopplingen till det sociala engagemanget som föreningen 

uppenbart står för är en viktig aspekt när man utvärderar ideella och 

affärsrelaterade måldifferenser. Lood säger att 

 

”Alla vill vara en del av ett team som jobbar för ungdomar.”  

 

Även i detta fall är det goodwillfrågan som är den största påverkande faktorn vid 

utvärdering av ideella mål och affärsmässiga mål. Goodwill som skapas genom 

att exempelvis hundratals ungdomar går klädda i LHC-overall samtidigt som 

deras föräldrar får en positiv bild av klubben som ett fostrande element och en 

samhällsföreteelse som tar sitt sociala ansvar. Goodwill som skapar tillhörighet 

och en vilja att ge tillbaka till klubben i form av exempelvis tjänster i samband 

med representationslagets matcher.  

 

Lood tror att genom en bolagisering av föreningen tar man ifrån dessa 

människor, medlemmarna, det självklara i att engagera sig i klubben. Man får då 

ett krav på att investera i klubben genom aktieköp och ser sin tidigare ideella 

förening förvandlas till ett företag som ser till ekonomisk vinst och effektivitet 

som viktigare än en kostsam ungdomsverksamhet. Lood ifrågasätter om den 

tidigare medlemmen ser det självklara i att ställa upp på frivillig basis för 

företaget. Han förklarar att om företaget kan profitera på individen så kan 

individen i sin tur profitera på företaget. Betalning för att arbeta som matchvärd 

förefaller mer självklart samtidigt som man ser makten glida ifrån de mindre 

intressenterna till de ekonomiskt starkare investerarna med större aktieposter 

och med vinst i tanken.  

 

Måldifferenser visar sig här när en medlem är starkt kopplat till all hockey som 

bedrivs inom föreningen men glömmer att det är A-laget som ger ekonomiska 

83 



Jensen – Helber  Måldifferenser inom ideella föreningar 

resurser för nästan hela verksamheten. Det framstår som att bolagiseringens vara 

eller icke vara i ett medlemsperspektiv handlar om att det kommersiella 

företaget lyckas att kompensera goodwillminskningen och samtidigt bibehålla 

tanken om tillhörighet. Junior- och ungdomsverksamheten, som tidigare berörts, 

är den delen av föreningen som är svårast att försvara i ett företagsekonomiskt 

perspektiv. Dessa utgör en kostnad för företaget som till viss del kan liknas vid 

forsknings- och utvecklingsdelen i exempelvis ett läkemedelsföretag. Dock är 

det svårare att utröna hur lång tid det tar innan en sådan investering blir lönsam, 

om den över huvud taget någonsin blir det. Återbetalningen sker främst genom 

den goodwill ungdomsverksamheten skapar genom känslan av tillhörighet som 

densamma genererar. Långsiktigt kan man se på det som att en sådan känsla av 

tillhörighet i framtiden ska generera sponsorstöd i form av att tidigare 

ungdomsspelare blir företagsledare som väljer att sponsra LHC.  

 

Resonemanget om goodwill och tillhörighet handlar mycket om bedömningar 

och värderingar av begrepp som är relativt diffusa och svåra att konkretisera, 

vilket gör medlemsperspektivet på frågeställningen än mer komplext. 

Osäkerheten och de försämrade villkoren för en medlem vid en bolagisering av 

föreningen visar att man ur ett medlemsperspektiv gör bäst i att bibehålla 

föreningskänsla och minimera affärstänkandet riktat mot medlemmarna. 
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5.7 Värdering av fem perspektiv 

 

För att kartlägga alla fem perspektiv utifrån resonemanget om möjligheten att 

förena ideella och kommersiella mål har vi skapat en figur där vi har placerat ut 

alla fem perspektiv på en skala från ett till fem där den ideella föreningen är på 

den ena sidan (1) medan aktiebolaget är på den andra (5). Ett innebär att 

perspektivet är mer benägna att vara kopplat till en ideell förening medan en 

femma innebär att perspektivet bör vara mer benägen att bli ett aktiebolag (eller 

kopplat till kommersiella mål). Modellen ger en tydlig bild av svårigheten att 

förena sport och affärer. 
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Organisatoriskt 
Perspektiv 
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 Förening      kontra   Aktiebolag 
1 2 3 4  5 
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Figur 6: Intressentmodellen – värdering av fem perspektiv 
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Denna modell visar att det finns stora måldifferenser i de fem perspektiven 

utifrån kopplingen mellan ideella och kommersiella mål. Varje perspektiv 

innehåller motsägelsefulla mål som kan leda till problem när man försöker 

uppnå målkongruens. 
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6. Hur påverkar måldifferenser möjligheten att uppnå 

målkongruens? 

 

Av de faktorer som påverkar möjligheten att uppnå en hög grad av 

målkongruens i en organisation är styrsystemet det mest uppenbara. Sättet man 

utformar organisationsstruktur och målsättningar ger grundförutsättningarna i 

processen med att nå överensstämmelsen av målen mellan de olika nivåerna i 

organisationen. Utformningen av dessa beståndsdelar är ett noggrant och 

tidskrävande förlopp i och med deras betydelse i sammanhanget.  

 

Linköpings Hockey Club och författarna har utvecklat ett balanced scorecard 

med målsättningar som innefattar organisationens struktur såväl som 

individernas betydelse i kontexten. Detta börjar redan i idéerna om rekrytering 

till organisationen och de uttalade ramar som detta sker inom. Individer som är 

införstådda med verksamheten och har en vilja att arbeta med klubben ger en 

bas i utvecklingen mot högre grad av målkongruens. LHC har höga 

målsättningar vad gäller medarbetarnas ambitioner och klubbens förmåga att 

skapa en stimulerande miljö att arbeta i. Vidare vill man ha en hög andel 

medarbetare som är nöjda med sin situation i organisationen.  

 

Då medlemmarna i organisationen anser att de ideella målen har störst betydelse 

är klubbens förmåga att nå målkongruens på det planet klart större än när det 

gäller de kommersiella målsättningarna. Styrsystemet har i detta fall en roll att 

verka för att individerna åtminstone inte motverkar de finansiella målen. I bästa 

fall har det även den inverkan att målkongruens uppnås i en högre grad även för 

de finansiella målen. De motsägelsefulla målsättningarna ger klubben 

förutsättningar att på något plan få individens målsättningar att närma sig 

klubbens. Dock ger den mer komplexa målbilden en svårare situation när det 

gäller att skapa målkongruens inom alla målsättningar. Här har Rombach en 

87 



Jensen – Helber  Måldifferenser inom ideella föreningar 

poäng när han påpekar att det i en målhierarki är svårt att utvärdera vilken 

relation de olika målen och medlen har på grund av komplexiteten. I en 

organisation med motverkande målsättningar finns det, som i alla målstyrande 

organisationer, en målhierarki. Denna hierarki kan knappast bli mindre komplex 

i den typen av organisationer som beskrivs här. 

 

Styrsystemet i organisationen lägger grunden för möjligheterna att hantera 

måldifferenser och uppnå en hög grad av målkongruens. 

 

Organisationens kultur är något som formas av tiden och de individer som 

verkar i organisationen. Kulturen har en påverkan på graden av målkongruens 

genom att individerna i klubben mer eller mindre medvetet formas i sitt 

agerande av föreningskulturen. Den relativt starka känslan av tillhörighet till 

klubben som LHC genom åren har skapat tack vare att man länge har tillämpat 

idén om noggrant urval vid rekrytering av medarbetare tillsammans med en 

tydlig tanke om ledningens agerande har skapat ett bra klimat bland 

organisationens individer. Delvis beror sammanhållningen och den starka 

klubbkänslan på att LHC som ishockeyklubb är relativt ny på högsta nivån och 

en nykomling mottas sällan med öppna armar hos seriekonkurrenterna. Detta har 

fått klubben att sluta samman med en stark känsla för föreningen och 

utvecklandet av en stabil klubbkultur. I denna kultur ingår att föreningens 

medlemmar har blivit vana vid stora förändringar på såväl organisationsplanet, 

sportslig nivå och inom de ekonomiska ramar som klubben verkar. Förändring 

är med andra ord inget nytt för LHCs medlemmar vilket tyder på att acceptansen 

för mer affärsmässiga målsättningar är större. Klubbens snabba avancemang 

genom seriesystemet har utvecklat LHC från en liten klubb med få medlemmar 

och utan klassisk hockeykultur till en modern företagsliknande elitförening med 

en modern hockeykultur. Generellt sett kan man dock säga att kulturen i en  
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förening kan motverka en hög grad av målkongruens då ett mer konservativt 

tänkande är vanligare än det förändringsvänliga klimatet i LHC. Detta tyder på 

att måldifferenserna får den verkan att målkongruens blir svårare att uppnå i en 

organisation där förhållandet med motsägelsefulla mål råder och där kulturen är 

främmande för förändring.  

 

En förändringsbenägen organisationskultur underlättar hanteringen av 

måldifferenser och möjligheten att uppnå målkongruens.  

 

En organisationskultur som är obenägen att förändras skapar sämre 

förutsättningar att hantera problemen med måldifferenser och försvårar således 

förmågan att nå målkongruens. 

 

Andra informella faktorer som påverkar målkongruensen är ledarskapet i 

organisationen, hur kommunikationen fungerar och den informella 

organisationsstrukturen. Ledarskapet i LHC är utvecklat i symbios med 

organisationskulturens utveckling i klubben. Även ledarskapsutvecklingen i 

föreningen har påverkats av den snabba tillväxten i klubben. Många av dagens 

ledare är före detta spelare i klubben som många av medlemmarna känner till 

väl. Avståndet mellan ledning och medlemmar i klubben är relativt litet även om 

det har ökat på senare år genom den enorma expansionen.  

 

Tillhörighetskänslan i klubben är, som tidigare nämnts, stor vilket bidrar till att 

förtroendet för ledningen är större. Detta underlättar kommuniceringen av 

målsättningar i föreningen vilket i sin tur leder till en högre grad av 

målkongruens. Även i detta fall kan det generellt sägas att förtroendet för 

ledningar i elitidrottsföreningar inte alltid behöver vara stort, men man kan säga 

att kommunikationen med medlemmarna och en högre acceptansnivå ger bättre 

förutsättningar att uppnå målkongruens. Med detta resonemang ser man också 
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hur den informella strukturen utvecklas på liknande sätt som ledningen och 

organisationskulturen. Med det relativt korta avståndet mellan ledning och 

medlemmar ger det en tämligen platt organisation vilket underlättar och 

utvecklar dialogen i organisationen och därmed förståelsen för föreningens 

övergripande målsättningar. Ledarskapet och den relativt platta organisationen 

torde verka för att en organisation med de förutsättningarna plus motsägelsefulla 

mål underlättas att uppnå målkongruens. Detta grundar vi på den acceptans 

denna typ av organisationer möter hos sina medlemmar. 

 

Vid måldifferenser har ledarskapet och förmågan att kommunicera i 

organisationen stor betydelse för möjligheten att nå en hög grad av 

målkongruens.  

 

Den externa informella faktorn som samhällets normer utgör har en stor 

inverkan på förmågan hos en organisation att uppnå målkongruens. Vi har 

tidigare nämnt att den svenska kulturen har en inverkan på medlemmen och 

invånaren som talar emot bolagisering och kongruens mellan individernas och 

klubbens målsättningar på det finansiella planet. Här gör kulturen att de 

motsägelsefulla målsättningarna påverkar möjligheten till målkongruens på ett 

negativt sätt. Individen ser klubben utvecklas mot bolagshållet och känner därför 

att den föreningskänsla som är viktigt för medlemmen inte kan bibehållas i 

samma utsträckning som tidigare. Målsättningarna som drar åt olika håll får 

effekten att individen väljer en riktning att dra åt och i de flesta fall påverkar 

samhällets normer individen att dra åt det ideella hållet. Således gynnas inte 

målkongruensen totalt sätt, utan de ideella målsättningarna liknar individens 

alltmer medan de finansiella/kommersiella får mindre stöd hos medlemmen. 

Motsägelsefulla mål får följaktligen en negativ inverkan på möjligheten att 

uppnå målkongruens för organisationens övergripande mål. 
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Måldifferenser som hotar ideella mål försvårar möjligheten att uppnå 

övergripande målkongruens.  

 

Dock ser vi det som att elitidrottsföreningar generellt sett har en relativt god 

möjlighet att skapa målkongruens i sina organisationer. Påverkan som de 

motsägelsefulla målen har är något komplex, men vi menar att en platt 

organisation och ett under längre tid utvecklat förtroende hos medlemmarna för 

klubben och dess ledning ger goda möjligheter att uppnå målkongruens. Vi 

anser allmänt att det är svårt för motsägelsefulla mål att bidra till en hög grad av 

målkongruens på ett bredare plan. Med det menar vi att individerna i 

organisationen torde välja någon sida av de motsägelsefulla målen att ta parti för 

och således kan man inte säga att det övergripande målet totalt sett gynnas. 

 

Generellt sett har ideella organisationer goda möjligheter att nå målkongruens, 

men samtidigt är måldifferens ett hinder i sådana organisationer. 
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7. Slutsatser och begreppsutredning 
 
 
För att klargöra relationen mellan måldifferenser och målkongruens i en 

organisation krävs en tydlig jämförelse mellan de två begreppen. Differenserna 

består i att riktningen på handlingen eller strävan skiljer sig mellan 

målsättningarna. Vi har utifrån vår studie valt att definiera begreppet 

måldifferens på följande sätt: måldifferens är skillnader (motsättningar) i 

grundtanke och avsikt vad gäller organisationens övergripande målkategorier (se 

figur 7). Således handlar det om skillnader mellan målsättningar på samma 

hierarkiska plan i organisationen. Vi väljer att beteckna detta som en horisontell 

konflikt mellan målen, där övergripande målsättningar har olika strävan och 

riktning som grundtanke (se figur 8). Ju större måldifferenserna är i en 

organisation desto svårare blir det att föra organisationen framåt då 

motsättningarna hindrar organisationens utveckling. Organisationen bör 

följaktligen åtminstone se till att förekomsten av måldifferenser inte hindrar 

föreningen att driva sin verksamhet och utveckling framåt.  
 
                                                               

 
Organisation

                                                               Måldifferens 
 
 
 
                                         Ideell                                          Kommersiell 
                                   målsättning                                      målsättning                 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figur 7, Måldifferenser är skillnader (motsättningar) i grundtanke och avsikt vad gäller 
organisationens övergripande målkategorier. 
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Begreppet målkongruens handlar om att uppnå en så stor överensstämmelse 

mellan organisationens övergripande mål och individerna i organisationens mål. 

Förhållandet mellan dessa målsättningar är följaktligen på ett vertikalt plan i 

organisationen (se figur 8). Kopplingen mellan måldifferenser och 

målkongruens är inte helt tydlig och självklar. Vi kan dock konstatera att 

måldifferenser handlar om skillnader på samma plan medan målkongruens 

handlar om överensstämmelse mellan olika nivåer i organisationen. 
 
 
                                                     Organisationshierarki 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                            
                                                                                                Måldifferens                                     
  
                                                                                                 
 
 
 
 
 
                                                                            Målkongruens 
 
 
 
Figur 8, Måldifferenser verkar horisontellt och målkongruens uppnås vertikalt i en 
organisation.  
 
 
Måldifferenser handlar om motsägelsefulla målsättningar horisontellt inom en 

organisation, det vill säga när målsättningar på samma nivå inom organisationen 

inte strävar i samma riktning. Vi kan konstatera att problematiken med 

differenser kan ses som olika viktig ur olika perspektiv, men en generell 

bedömning som vi gör är att måldifferenser hanteras bäst genom att identifiera 

dem samt genom kompromisser och anpassningar verka för en övergripande 

balans inom föreningen som ger de bästa förutsättningarna för stunden. 
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Differenserna ter sig också något olika beroende på tidsperspektivet. I ett kortare 

tidsperspektiv är differenserna större än i ett längre perspektiv. Exempelvis har 

satsningar på junior- och ungdomssidan svårt att stämma överens med de 

kortsiktiga finansiella målen, medan det på längre sikt kan visa sig främja den 

ekonomiska situationen.  

 

Information och dialog inom organisationen är en viktig metod för att hantera 

måldifferenser.  

 

Genom resonemanget om tidsperspektiv och balans mellan målsättningarna ser 

vi en tydlig koppling till balanced scorecard och dess inverkan i sammanhanget. 

Vi menar att ett styrsystem som BSC ger goda förutsättningar för en 

organisation att uppnå en högre grad av balans mellan sina övergripande 

målsättningar. Även tidsaspekten på måldifferensproblematiken görs påtagligare 

och mer lätthanterlig genom användandet av ett styrkort. Vi ser balansen som en 

viktig faktor i organisationens strävan efter att föra organisationens utveckling 

och verksamhet i den riktning man anser vara bäst för tillfället. Med det menar 

vi att genom att skapa en sådan balans får man de differentierade målen att 

istället för att motverka varandra skapa ett sådant förhållande mellan varandra 

att man uppnår en slags synergieffekt som får de olika målsättningarna att 

tillsammans verka starkare mot en total målsättning.   
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                                                                     målsättning 
                                                               
                                                               
 
 
 
                                         Ideell                                       Kommersiell 
                               målsättning                                   målsättning                 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9, Balanserade differentierade målsättningar verkar tillsammans. 
 
 
Det visar sig alltså att målsättningar som i ett kortare perspektiv är 

differentierade kan i ett längre tidsmässigt perspektiv vara mindre 

differentierade. Här görs det tydligt att det är viktigt att identifiera och utvärdera 

måldifferenserna för att i ett tidigt skede kunna hantera dem på rätt sätt. Här står 

organisationen inför ett val om man väljer att hantera problematiken på kort eller 

lång sikt. 

 

Ett kort eller långt tidsperspektiv på problematiken med måldifferenser har 

betydelse för hur organisationen ska hantera dessa. 

 

Målkongruens ser vi som en fråga om skillnader eller konflikter i målsättningar i 

ett vertikalt perspektiv av organisationen. Här är det frågan om olika 

målsättningar på olika nivåer i organisationen. Vi ser att målsättningar och 
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uppfattningar lägre ned i organisationen tenderar att vara mer positiva till de 

ideella målsättningarna än de mer kommersiella målen. De kommersiella målen 

ses mer som ett nödvändigt ont. Måldifferensen påverkar målkongruensen på två 

sätt. På ett sätt motverkar differensen en övergripande målkongruens då man 

lägre ned i föreningen har benägenhet för att välja sida och i detta fall den 

ideella sidan. Föreningens generella uppfattning är att den kombination av 

ideella/kommersiella målsättningar som verkar bäst för stunden bör användas. 

Ofta ger detta en övervikt för den kommersiella delen. Detta resonemang får till 

följd att man lägre ned i organisationen genom sitt val av sida försvårar den 

övergripande målkongruensprocessen genom att verka för de ideella målen och 

således mot ledningens generella uppfattning.  

 

Man kan ta problematiken till en annan nivå och påstå att måldifferenser i 

organisationen underlättar för organisationen att uppnå målkongruens. Eftersom 

det förekommer en konflikt bland de övergripande målsättningarna i 

organisationen ger det större möjlighet att individernas målsättningar kan 

stämma överens med något av de ideella eller kommersiella målen. Detta 

resonemang skapar målkongruens genom att fler individers mål överensstämmer 

i högre grad med något av organisationens mål. Individer kan välja vilken del av 

organisationens mål de uppnår en högre grad av kongruens med. Vissa personer 

kan relatera mer till de ideella målen medan andra har en närmare koppling till 

de kommersiella målen. Varje individ därmed har möjligheten att bestämma 

själv vilken ”sida” de tillhör och därmed uppnå målkongruens med 

organisationen. 

 

För att nå en hög grad av målkongruens måste eventuella måldifferenser 

elimineras eller överbryggas. 
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Man kan utifrån ovanstående resonemang dra slutsatsen att generellt sett är det 

bättre att försöka hitta en balans mellan de differentierade målsättningarna för 

att skapa större potential för att få organisationens målsättningar att 

överensstämma med individernas mål. Samtidigt skapar denna balans den av 

ledningen eftersträvade effekten som för stunden passar organisationen 

samtidigt som man har det längre tidsperspektivet i åtanke. 

 

Arbetet med att balansera målsättningarna, företrädesvis genom BSC, är en 

ständigt pågående process som kräver uppmärksamhet, noggrannhet och 

kontinuerlig uppföljning. Man måste kontinuerligt under denna process fundera i 

organisationen på vad man ska sträva efter att uppnå med sina olika 

målsättningar. Detta innefattar exempelvis att hela tiden ha bra kontroll på hur 

resurserna ska fördelas i strävan efter att uppnå de olika målsättningarna. Denna 

pågående process kan innebära att man utformar en modell för hur detta ska gå 

till som är anpassad efter organisationens sammanhang. 

 

Vi anser att åsidosättande av att hantera måldifferenser kan få förödande effekter 

genom att man då inte minimerar följderna av detta längre ned i organisationen. 

Om man inte hanterar problemet riskerar man att få en alltför komplex målbild 

som gör det svårt för individerna i organisationen att verka i enlighet med de 

övergripande målsättningarna. 

 

Hanteringen av måldifferenser är en ständigt pågående process som kräver 

noggrannhet och kontroll. 

 

I vissa fall kan det vara motiverat att helt enkelt skapa separata organisationer 

för att hantera måldifferenserna och på så vis slippa hantera de motsägelsefulla 

målen inom en och samma organisation. I Linköpings HCs fall skulle det 

innebära att man skapar ett aktiebolag där A-sektionens verksamhet etableras, 
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medan ungdom- och juniorsidan behåller ideell förening som organisationsform. 

Det två separerade organisationerna kan hållas helt separata, alternativt behåller 

man en kontraktuell koppling mellan dem där förhållandet organisationerna 

emellan regleras av ett kontrakt. 
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Vi kan identifiera ett antal olika sätt som vi utifrån vår studie anser är bra sätt att 

hantera måldifferenser i en organisation och underlätta möjligheten att uppnå 

målkongruens. 

 

• Tydliggör och identifiera måldifferenser i organisationen 

Informera om och diskutera måldifferenserna i organisationen för att underlätta 

behandlingen av problemet 

• Utforma en kontroll- och övervakningsmodell 

• Eventuellt separera särskilda strategiskt relevanta måldifferenser i skilda 

organisationsformer. 

 

Vi inser också att måldifferenser i organisationer är ett komplext 

problemområde som omöjligt kan utredas fullständigt i en magisteruppsats. Vi 

ser därför möjligheter att vidareutveckla resonemangen och gå djupare i 

måldifferensproblematiken i fortsatt forskning. 
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http://g3.sprakdata.gu.se/saob (2004-05-06) 

 

www.hockeyligan.se (2004-03-10) 

 

www.nhl.com (2004-04-11) 

 

www.skatteverket.se (2004-05-05) 

 

www.swehockey.se (2004-03-10) 

 

www.svenskfotboll.se (2004-03-17) 

 

 



 

Internmaterial Linköpings Hockey Club 

 

Affärsplan 

 

Informationspolicy 

 

Kommunikationspolicy 

 

Marknadsstrategi 

 

Personalpolicy 

 

Stadgar 

 

Varumärkespolicy 

 

Verksamhetsplan - utgåva 3 

 

Internmaterial Svenska Hockeyligan/Svenska Ishockeyförbundet 

 

SHL Klubbdirektör mötesprotokoll 1-15 

 

Svenska Ishockeyförbundet, Anvisningar till reglemente för Elitseriens 

liganämnd 2004 

 

Svenska Ishockeyförbundet; stadgar 2003/2004 

 

 



 

Årsredovisningar/publikationer 

 

Djurgårdens Fotboll AB, Inbjudan till förvärv av aktier i Djurgårdens Fotboll 

AB, 2003 

 

Färjestads BK - 2003  

 

Linköpings Hockey Club -2003  

 

Linköpings Hockey Club -2004  

 

Lagar/Regler 

 

Arbetsgivaravgifter (www.skatteverket.se) 

 

Ideella föreningar skatterättsliga regler (www.skatteverket.se) 

 

Mervärdesskatt (www.skatteverket.se) 

 

Skatteregler för aktie- och handelsbolag (www.skatteverket.se) 

 

 

 



 

Bilaga 

 

Bilaga 1: Balanserat Styrkort för LHC, 2004 

 

 






















