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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att hjälpa Åtvidabergs FF att finna utvecklingsmöjligheter genom att 

granska interkommunikationen, med hjälp av modellen Johari fönster, och beslutsprocessen inom 

organisationen, med hjälp av modellen Administrationsmänniskan. 

I vår studie har vi två övergripande frågeställningar och en underliggande frågeställning. 

 Frågeställningarna är: 

• Kan Åtvidabergs FF med hjälp av kommunikationsmodellen Johari fönster identifiera hur 

internkommunikationen kan förbättras? 

• Kan Åtvidabergs FF använda sig av beslutsmodellen Administrationsmänniskan? 

o Kommer användandet av Administrationsmänniskan leda till att bättre beslut fattas? 

 

Metod 
Vi har genomfört en kvalitativ fallstudie i positivistisk anda. Datainsamlingen har skett genom 

fyra halvstrukturerade intervjuer med Jörgen Ekholm, Göte Hallberg, Ingvar Carlsson och Sven-

Owe Samuelsson. Intervjuerna genomfördes på plats i Åtvidaberg med bandupptagning som 

hjälpmedel. Som urvalsstrategi av intervjupersoner har vi använt ett icke-sannolikhetsurval med 

formen ”målinriktat” urval. Vi har testat två olika modeller och därmed intagit ett deduktivt 

angreppssätt. 

 

Resultat 
Utifrån gjorda intervjuer har det visat sig att Åtvidabergs FF med hjälp av Johari fönster kan 

förbättra sin internkommunikation. Det har också framkommit att användandet av modellen 

Administrationsmänniskan underlättar att fatta bättre beslut, dock är modellen beroende av en 

god internkommunikation och kan inte isoleras. 

 

Slutsats 
Det som framkommit vid testandet av modellerna Johari fönster och Administrationsmänniskan 

kommer att hjälpa Åtvidabergs FF att finna utvecklingsmöjligheter inom internkommunikation 

och beslutsprocessen. 
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Abstract 
Aim 
The purpose of this study has been to help Åtvidabergs FF to find development opportunities by 

reviewing the internal communication and decision making process within the organization. In 

this study we have used two models, Johari window and Administrative man. 

 

Our study has two main questions. The questions at issues are: 

• Can Åtvidabergs FF with help of the communication model Johari window identify how the 

internal communication can improve? 

• Can Åtvidabergs FF use the Administrative man as a decision model? 

o Will the use of the model Administrative man lead to better decisions will be made? 

 

Method 
We have made a qualitative case study in a positivistic spirit. Data has been collected through 

half structured interviews. We interviewed four persons in Åtvidaberg, we chose them through a 

“not likely” selection. 

 

Results 
The results from the interviews show that Åtvidabergs FF with help of the Johari window will 

improve their internal communication. It has also shown that the use of Administrative man will 

make the decision making easier, even though the model need good internal communication and 

can not be isolated. 

 

Conclusions 
Our conclusion of testing the models Johari window and the Administrative man is that the use of 

the models will help Åtvidabergs FF to find development opportunities within internal 

communication and decision making process.
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1. Inledning  
Idrott har alltid berört människor på olika sätt. De ideella föreningarna har varit idealet och de har 

fått människor att komma samman på grund av intresset för idrotten och gemenskapen. I 

föreningarna har människor tillsammans på ideell basis bedrivit idrott oavsett nivå.  

 

”I begynnelsen var idéerna det som skulle kunna kallas den ursprungliga folkrörelsen. Så 

organiserade vi oss. Satte in idéerna i en struktur. Pionjärerna dog eller försvann av andra skäl. 

Förvaltarna trädde till. Nu har vi idéerna och vi har en struktur. Men det fungerar inte längre 

som det en gång var tänkt och som vi nu så gärna vill”.1  

 

Ovanstående beskrivning tycker vi stämmer väl överens med hur det idag är för ideella 

föreningar som bedriver elitidrott. Idrotten har blivit mer kommersialiserad och det ställs helt 

andra krav idag, både på enskilda idrottsmän och på idrottsföreningar. 

 

Elitfotbollsföreningar, föreningar i Allsvenskan och Superettan, har idag ekonomi motsvarande 

små eller medelstora företag. Stor fokus läggs på hur väl ekonomin fungerar i form av regleringar 

från Svenska Fotbollförbundet och medias stora intresse att syna klubbarnas verksamhet. 

Dessutom har nya former av konstruktioner med bolagisering av föreningar och stöttande 

riskkapitalbolag blivit vardag inom svensk fotboll. Lägg därtill Bosman-domen som har förändrat 

mycket av marknaden på det sätt att spelare har lättare att flytta sig mellan klubbar och därmed 

har de tidigare övergångssummorna blivit mer ovanliga. Dessa parametrar tillsammans ställer 

betydligt högre krav på organisationerna än tidigare. För att överleva som organisation i denna 

omvärld krävs en god kommunikation och att de rätta besluten fattas.  

 

Vi har fått i uppdrag att göra en studie på Åtvidabergs FF:s (ÅFF) organisation då ÅFF:s styrelse 

anser att den ligger långt efter i utvecklingen jämfört med en modern organisation. Den sportsliga 

verksamheten är mycket bra strukturerad men av någon anledning utvecklas inte resten av 

organisationen i samma takt. I och med en av författarnas insyn i organisationen anser han att de 

                                                 
1 B. Lindberg, Ledning av ideella föreningar och folkrörelseorganisationer: bok för förtroendevalda och anställda 
inom den ideella sektorn, (Stockholm: Sober, 1999) s. 280 
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största problemen ligger i hur anställda inom organisationen kommunicerar internt, eller snarare 

inte kommunicerar internt. 

 

 1.1 Problemdiskussion 

ÅFF har idag ett slagkraftigt fotbollslag, tillräckligt bra för att nå allsvenskt spel säsongen 2006. 

Detta påstående grundar sig utifrån det spelarmaterial och det fotbollskunnande som finns inom 

elitfotbollsverksamheten i ÅFF idag.2 De har dock själva insett att de har problem med 

organisationen för att klara de krav som ett allsvenskt kontrakt skulle medföra, både ekonomiskt 

och organisatoriskt utanför fotbollsplanen. ÅFF har idag inte lyckats utkristallisera vad som är de 

huvudsakliga organisatoriska problemen. 

 

Efter att vi sett olika delar av organisationen på nära håll anser vi att de största problemen ligger 

inom internkommunikationen och beslutsfattande.  Detta ledde fram till förkovring från vår sida 

inom ovan nämnda områden. Vi valde ut två teorier med tillhörande modeller för att testa dessa 

på organisationen ÅFF, för att kunna identifiera och förtydliga problem som finns samt hur de 

skulle kunna förbättras. 

 

Internkommunikation och beslutsfattning har en tydlig koppling mellan varandra. För att bästa 

beslut skall kunna fattas och för att beslutfattaren skall ha så mycket information som möjligt 

inom området för beslutet kan inte internkommunikationen tas bort ur sammanhanget.3

 

Efter vår förkovring kring beslutsprocesser/beslutmodeller och internkommunikation har vår 

fundering kring vilken del av ovan nämnda som är överordnad den andra eller om de är 

jämställda. Vi har kommit fram till att en beslutsmodell är tungt beroende av flera delar där en 

bland flera är internkommunikation. Internkommunikationen är inte till lika stor del beroende av 

beslutprocesser vilket föranlett att vi anser att internkommunikationen är överordnad 

beslutmodellen.  

 

                                                 
2 Intervju 6/4 2005 med Ingvar Carlsson, bandupptagning, I författarens ägo 
3 Jørgen F Bakka, Egil Fivelsdal & Lars Lindkvist, Organisationsteori – Struktur, kultur, processer, uppl. 4 (Malmö: 
Liber Ekonomi 2001)  ovanstående avsnitt, s. 179 
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Ovanstående resonemang har föranlett flera frågeställningar, bland annat hur ÅFF kommunicerar 

internt och hur beslut fattas inom organisationen. Vi tror att om ÅFF och beslutsfattare inom ÅFF 

skulle ha tillgång till mer information om beslut som skall fattas, så skulle bättre beslut kunna tas.  

I sökandet efter litteratur som innehåller internkommunikation och beslutsprocesser fann vi två 

modeller som vi kommer att använda oss av. För interkommunikation har vi valt Johari fönster 

och som beslutsmodell Administrationsmänniskan. 

 

Frågorna som kom upp var hur vi skulle kunna använda oss av dessa modeller för att belysa och 

konkretisera de frågor vi beskrivit ovan. Efter att vi satt oss in i modellerna och skapat oss 

förståelse kring dessa, ville vi veta om och hur dessa modeller skulle kunna användas inom ÅFF, 

för att i förlängningen kunna utveckla ÅFF som organisation. 

 

Efter att ha studerat ÅFF:s organisationsschema4 finns det en möjlighet att resultatet av testandet 

av modellerna kan komma att påverka organisationsschemat. Denna påverkan på 

organisationsschemat skulle kunna leda till en decentralisering av organisationen. En 

decentralisering och delegering av ansvar kan ge effekten att snabbare beslut kan fattas närmare 

problemen.5

 

1.2 Tidigare forskning 

Efter att ha sökt på flera Internet sidor och på olika universitets hemsidor har vi funnit mängder 

av uppsatser och forskningsrapporter om ämnena internkommunikation, beslutsprocesser och 

beslutsmodeller. Alla uppsatser och forskningsrapporter vi funnit, inom ovan nämnda områden, 

är gjorda på företag, dvs. handelsbolag och aktiebolag mm. Vi har inte funnit någon där de använt 

företagsekonomiska modeller för internkommunikation eller beslutfattande på en ideell 

organisation. 

 

Vi har istället, primärt, valt modeller och referens litteratur från det företagsekonomiska området 

för denna studie. 

                                                 
4 Se bilaga 2 
5 Bakka, s. 179 
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1.3 Litteraturgenomgång 

Vi har sökt litteratur enligt Idrottshögskolans biblioteks rekommendationer för att finna litteratur 

som kan vara intressant för vår uppsats.6 I boken ”Ledning av ideella föreningar och 

folkrörelseorganisationer: bok för förtroendevalda och anställda inom den ideella sektorn” har 

Bertil Lindberg berört olika delar, som t.ex. beslutfattande inom ideella organisationer.7 Boken i 

sig är intressant men inte något vi har direkt kunna knyta till vår studie. 

 

Vid sökning av litteratur använde vi oss av olika databaser som t.ex. Libris och IngentaConnect 

för att finna litteratur. De sökord vi använde var bland annat internkommunikation, 

beslutsfattande och decision making. Det vi fann var böcker inom företagsekonomiska området, 

inte inom sport management området, vilket lett till att det är företagsekonomiska böcker vi utgått 

ifrån när vi letat och funnit teorier och modeller till denna uppsats.8

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att koncentrera denna uppsats kring den del av organisationen som arbetar med 

elitfotboll, med det menar vi representationslaget som spelar i Superettan och juniorlaget som 

spelar i juniorallsvenskan. Denna uppdelning av elit- och breddverksamhet stämmer överens med 

den fördelning ÅFF själva gjort. Uppdelningen av ÅFF är gjord för att de ska kunna fördela 

resurserna på ett tydligt sätt och att de anser att det skiljer sig mycket i sättet att arbeta med elit- 

respektive breddverksamheten.9  

 

ÅFF har idag nära kopplingar till flera bolag vilket beror på de ekonomiska fördelar som bolag 

kan föra med sig. Vi kommer endast att utforska föreningen och inte bolagen. Vi valde däremot 

att förklara sambanden mellan en ideell förening och ett idrottsaktiebolag i de teoretiska 

referensramarna, för att öka förståelsen av helheten för läsaren av denna studie. 

 

                                                 
6 Idrottshögskolans bibliotek (webbansvarig@ihs.se), Informationssökning till examensarbete, 2005-04-12 
<http://www.ihs.se/templates/ihsNormalPage.aspx?id=974> (2005-04-12) 
7 Lindberg, ff.25 
8 Se bilaga 1 
9Intervju 7/4 2005 med Sven-Owe Samuelsson, bandupptagning, I författarens ägo 
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Vi är medvetna om att de ekonomiska förutsättningarna är en väldigt viktig del för alla 

organisationer och dess utveckling. Denna uppsats handlar dock om internkommunikation och 

beslutsfattande, därför kommer vi inte att beröra hur ekonomin i ÅFF ser ut. 

 

I denna uppsats har vi valt att arbeta med två olika modeller inom internkommunikation och 

beslutsfattande. Vi är medvetna om att det finns en uppsjö av liknande modeller, men i denna 

studie har vi testat dessa och det vi kommit fram till grundar sig utifrån valda modeller. Teorierna 

och modellerna berör många fler parametrar än de vi valt att testa, som t.ex. organisationsschema 

och ledarskap. Vi kommer inte i denna studie att ge förslag på nytt organisationsschema, 

ledarskap, mm.  

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att hjälpa ÅFF att utveckla sin organisation. Vi har valt att fokusera 

oss på internkommunikationen och beslutsprocessen inom ÅFF: s organisation. Detta har vi gjort 

efter att ha studerat organisationen på nära håll och då uppfattat brister inom dessa områden. Vi 

har använt oss av två olika modeller inom ovan nämnda områden och vår förhoppning är att med 

dem finna utvecklingsmöjligheter för organisationen.   

 

Personligt syfte med denna uppsats är att vi båda har upplevt problem inom olika 

fotbollsföreningar i Sverige och vi vill få en djupare förståelse om problematiken inom ideella 

föreningar.  

 

1.6 Frågeställningar 

• Kan ÅFF med hjälp av kommunikationsmodellen Johari fönster identifiera hur 

internkommunikationen kan förbättras? 

 

• Kan ÅFF använda sig av beslutsmodellen Administrationsmänniskan? 

o Kommer användandet av modellen Administrationsmänniskan leda till att bättre 

beslut fattas? 
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2. Teoretisk referensram 

För att skapa förståelse om hur ÅFF: s omvärld ser ut har vi valt att mer ingående förklara vad en 

ideell förening är och hur den fungerar gällande beslutsfattande inom organisationen. Vi anser att 

detta är relevant för att läsaren skall ges förståelse om helheten. 

 

Därefter fortsätter vi att förklara och förtydliga internkommunikationen och modellen Johari 

fönster, för att sedan gå över till att förklara beslutsprocesser och beslutmodellen 

Administrationsmänniskan, som har sitt ursprung i modellen ”Economic Man”. 

Internkommunikation och beslutmodeller har en tydlig koppling vilket vi även förklarar nedan i 

detta kapitel. Slutligen kommer en presentation av centralisering och decentraliserings teori. 

 

2.1 Den ideella föreningen 

De flesta idrottsorganisationer i Sverige drivs som ideella föreningar.10 Hemström hävdar att det 

finns tre slag av ideella föreningar: 

1. Föreningar som genom icke-ekonomisk verksamhet främjar sina medlemmars ekonomiska 

intressen 

2. Föreningar som genom icke-ekonomisk verksamhet främjar ideella intressen 

3. Föreningar som genom ekonomisk verksamhet främjar ideella intressen 

Enligt Hemström återfinns idrottsföreningar i den andra kategorin. 11

 

Det står dem som vill bilda en ideell förening fritt att göra detta på det sätt de önskar. Någon 

egentlig lagstiftning för ideella föreningar finns inte, utan föreningarnas verksamhet bestäms av 

oskrivna rättsprinciper såsom prejudikat, dvs. tidigare domstolsavgöranden i närbesläktade mål, 

och paralleller från andra regelområden. En styrelse måste dock utses, och stadgar antas, i vilka 

föremålet för verksamheten och syftet för föreningens verksamhet brukar anges.12 Antalet 

medlemmar i en ideell förening kan vara mycket stort. När ett antal personer ska bestämma i 

                                                 
10 Sveriges Riksidrottsförbund <riksidrottsforbundet@rf.se>, Bolagutredning – Alternativ Associationsform, s.6, 
2005-03-31 <http://147.14.243.21/n3admin_rf/arkiv/bolagutredning.pdf> (2005-03-31) 
11 Carl Hemström, Bolag - föreningar - stiftelser: en introduktion, 3 uppl. (Stockholm: Norstedts Juridik, 2000 a) s. 
96 
12 Carl Hemström, Organisationernas rättsliga ställning, 6 uppl. (Stockholm: Norstedts juridik, 2000 b) s. 35 

 11



olika frågor brukar dessa bilda undergrupper av vilka några kommer att bestämma över de övriga. 

För att i någon mån skydda de medlemmar som inte utövar bestämmanderätten gäller att beslut 

inte får fattas som står i strid med föreningens ändamål. Syftet för föreningens verksamhet binder 

alltså dem som är verksamma inom föreningen.13

 

2.1.1 Föreningsstämma 

Alla medlemmar har rätt att delta i förekommande föreningsstämmor, yttra sig i de frågor som tas 

upp på dessa och att delta i omröstningar. Om inte stadgarna säger annat så har varje medlem en 

röst. En fråga som inte får förekomma på en ideell förenings stämma är vinstutdelning till 

medlemmarna. Ett sådant beslut skulle få till följd att föreningen ändrar karaktär till att bli en 

oregistrerad ekonomisk förening.14

 

2.1.2 Styrelse 

Eftersom den ideella föreningen är en juridisk person som måste kunna representeras i 

förhållande till tredje man, brukar det krävas att det finns en styrelse eller ett annat organ. 

Styrelsen utses vanligen på föreningsstämman. Dess uppgift är att organisera föreningens 

verksamhet och förvalta dess angelägenheter . Styrelsens ledamöter är skyldiga att på ett 

acceptabelt sätt sköta sina uppgifter. Den sanktion som kan bli aktuell om de inte gör detta är 

skadestånd till föreningen, deras uppdragsgivare.15

 

2.1.3 Idrottsaktiebolag 

För att undvika att den ideella föreningen utnyttjas för icke tänkta syften, och för att tydliggöra 

skillnaden mellan den del av idrotten som bedrivs med kommersiella villkor tillåts föreningar 

idag att övergå till bolagsform. Av de befintliga bolagsformerna har man funnit 

                                                 
13 Hemström, 2000 a, ff. 95-106 
14 Ibid., s. 100 
15 Ibid., ff. 95-106 
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aktiebolagsformen bäst lämpat. Detta på grund av att aktiebolag anses ge lyckad uppdelning 

mellan professionell/yrkesmässig och ideell/amatör idrott.16  

 

Ett aktiebolag kan främja bolagsmännens ekonomiska intressen, samt ge en trygghet då det finns 

en tydlig lagstiftning. När föreningen överför sin verksamhet till ett aktiebolag erhålls ett klart 

och tydligt regelverk att följa. Här klargörs även hur den kvarvarande verksamheten i den ideella 

föreningen ska fungera och verka utifrån det allmännas sida. Föreningen får en tydligare profil 

genom att klart kunna påvisa att de bidrag som erhålls liksom föreningens övriga intäkter enbart 

används för att finansiera en i grunden ideell verksamhet. Föreningens ekonomiska tillgångar ska 

främja den idrottsliga verksamheten och inte gynna enskilda medlemmar eller andra ekonomiska 

intressen.17  

 

För bildandet av många Idrottsaktiebolag är möjligheten till nytt externt kapital en direkt 

avgörande faktor. Utöver detta kan aktiebolagsformen ge ett alternativ både för de föreningar 

som av olika skäl önskar lägga sin elitverksamhet i en annan juridisk person samt för de 

föreningar som tillsammans önskar göra en elitsatsning. Det finns olika typer av 

Idrottsaktiebolag, helägda eller delägda och/eller fritt ägda Idrottsaktiebolag.18

 

2.2 Internkommunikation 

Begreppen organisation och kommunikation har en lång historia att berätta var för sig och som 

par. Begreppet organisation tolkas ofta som något stabilt och statiskt. Det är dock viktigt att en 

organisation anpassar sig efter förändringar i omgivningen och därmed kan förbli framgångsrik. 

Termen organisering är därför lämpligare att välja, då den understryker att en organisation 

befinner sig i ett tillfälligt stadium i en ständig organiseringsprocess. För att denna process ska 

fortsätta måste kommunikationen fungera inom organisationen. Forskaren Karl E Weick har haft 

en stor betydelse för utvecklingen av vår förståelse av relationen mellan organisation och 

                                                 
16 Sveriges Riksidrottsförbund  <riksidrottsforbundet@rf.se>, Bolagutredning – Alternativ Associationsform, s.11, 
2005-03-31<http://147.14.243.21/n3admin_rf/arkiv/bolagutredning.pdf> (2005-03-31) 
17 Sveriges Riksförbund, ff.11-17, 2005-03-31 <http://147.14.243.21/n3admin_rf/arkiv/bolagutredning.pdf> (2005-
03-31) 
18 Ibid. 
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kommunikation.19 Weick hävdar till och med att om kommunikationen i organisationen upphör, 

då försvinner organisationen; om inte kommunikationen fungerar, fungerar inte heller 

organisationen. Han fortsätter med att hävda att organisationer inte består av strukturer, 

byggnader och marknader, utan en organisation utgörs av kommunikationsaktiviteterna.20 

”Organisationer är relationer mellan människor och relationerna kräver kommunikation för att 

kunna utvecklas och existera”21. 

 

På grund av ovanstående har vi valt att i detta kapitel kortfattat beskriva vad kommunikation 

innebär, då ingen organisation kan överleva utan en god kommunikation22. Vi har valt att 

använda oss av modellen Johari fönster, då detta är en modell vi tidigare kommit i kontakt med 

under utbildningen. Denna modell kommer vi att testa på ÅFF: s organisation. Modellen är 

intressant för den här studien då den används för att analysera hur människor på en arbetsplats 

kan förbättra sin kommunikation och därmed sitt sätt att arbeta tillsammans23. 

Kommunikationsprocesser har visat sig fruktbara, både rent teoretiskt och praktiskt. Det går inte 

att isolera kommunikationsprocesser och beslutsprocesser från varandra, utan mellan dem finns 

ett tydligt samband. Det krävs en god kommunikation för att kunna ta bra beslut.24

 

                                                 
19 Jesper Falkheimer & Mats Heide, Reflexiv kommunikation: nya tankar för strategiska kommunikatörer (Malmö: 
Liber 2003) s. 91 
20 Falkheimer., s. 92 
21 Ibid. 
22 Maria Bergengren, Organisation och Ledarskap, (Stockholm: Bonnier Utbildning, 1998) s. 62 
23 Ibid., s. 65 
24 Bakka, s. 179 
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2.2.1 Kommunikation och feedback 

Människors kontakt med varandra bygger på någon form av kommunikation. Att kommunicera 

innebär att vi sänder och tar emot budskap, både med och utan ord. Den som sänder ett budskap 

kallas sändare och den som tar emot budskapet kallas mottagare. Detta kan illustreras med 

följande enkla modell:  

 

Sändare Mottaga

 

 
re 

Budskap, 
meddelande  

 

 Figur 1 ”Kommunikationsmodell I” Källa: Bakka 2001,  s.158 

 

För att rätt budskap ska nå fram krävs en tydlighet från sändaren, men det kräver också att 

mottagaren lyssnar ordentligt. Att aktivt lyssna innebär:25

 

• Vara uppmärksam på vad som sägs 

• Visa intresse av att lyssna på andra  

• Reflektera över budskapets innehåll 

• Ställa klarläggande frågor till den som sänder budskapet 

 

Ledaren har en viktig uppgift som innebär att det ska finnas möjlighet till en god kommunikation. 

En god kommunikation förutsätter öppenhet och feedback, dvs. att man stämmer av med 

varandra att man förstått saken på samma sätt. Det handlar alltså om att informationsutbytet och 

samspelet mellan människor fungerar.26

 

Feedback är ett engelskt ord, men är nu vedertaget i det svenska språket. Det innebär 

återkoppling eller kan också beskrivas som en respons på ett beteende eller en utförd uppgift. 

Feedback man får gör att man får en ökad kunskap om sig själv och sina prestationer, detta gör att 

                                                 
25 Bergengren, ff. 62-64 
26 Ibid. 
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man har större möjlighet att utvecklas både i arbetslivet och privat. Att ge feedback innebär att vi 

visar intresse av andra personer och vad de gör. Den feedback man ska syfta till att ge är positiv 

feedback. Den har två sidor, förstärkning och konstruktiv kritik. Förstärkning handlar om att 

bekräfta ett beteende genom att ge beröm, erkännande och belöningar. Konstruktiv kritik syftar 

till att medverka till att förbättra ett beteende. Det görs genom att ge förslag till alternativa 

handlingssätt eller att ge synpunkter på hur något skulle kunna bli bättre. Det är viktigt att 

feedbacken är av ett gott och välment syfte, och framförallt att mottagaren uppfattar det så.27

 

Feedback påverkar internkommunikationen men det finns andra element som påverkar, därför 

blir en sådan enkel modell som ovan presenterades för enkel. Denna modell visar en process som 

kallas envägskommunikation. Problemet med denna modell är att avsändaren inte kan vara säker 

på att budskapet når fram och uppfattas på avsett sätt. Särskilt när budskapet förmedlas genom 

flera led är det mycket stor risk för förvrängningar.28  

 

Modellen nedan är en utbyggnad av den enkla modellen. I utbyggnaden har det lagts till felkällor 

och modellen kan betraktas som en mycket abstrakt felsökningsmodell. Även denna modell har 

sina fel, t.ex. så kan feedback budskapet innehålla medvetna förvanskningar. Exempel på detta 

kan vara att man svarar undvikande på en fråga eller på annat sätt försöker gardera sig eller dölja 

informationen som man inte vill ska komma fram.29

 

Den första fasen kallas ”inkodning”. Sen ska meddelandet överföras till mottagaren genom olika 

kanaler. Kanaler är på det sätt informationen färdas, ex. samtal, tv eller brev. Den valda kanalen 

är av stor vikt då de egenskaper som hänger samman med kanalen påverkar. Nästa fas kallas 

”avkodning”, detta innebär det sätt mottagaren tar emot och tolkar budskapet. Den information 

mottagaren tagit emot kan denne sen ge återkoppling på för att visa hur han förstått meddelandet. 

I alla delar av denna modell finns störande moment som kan förvränga det ursprungliga 

meddelandet, detta kan t.ex. vara kroppsspråk, buller och i det sammanhang meddelandet 

sänds.30

                                                 
27 Bergengren, ff. 62-64 
28 Bakka, ff. 158-160 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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Sändare MottagaKanal re Inkodning Avkodning 

Störning 
Feedback 

Ta emot Återkoppling Sända 

 

 

 

 

 

 

 Figur 2 ”Kommunikationsmodell II” Källa: Bakka 2001,  s.159 

2.2.2 Johari Fönster 

Modellen, Johari fönster, har utvecklats av två psykologer vid namn Joseph Luft och Harry 

Ingham. Johari fönster visar hur mottagliga och öppna vi är för feedback. Modellen består av fyra 

fönster där storleken på fönstren varierar från person till person, från situation till situation och 

från grupp till grupp. Syftet med modellen är att kunna analysera hur människor på en arbetsplats 

kan förbättra sin kommunikation och därmed sitt sätt att arbeta tillsammans. Utgångspunkten är 

från jaget och den kunskap jag har om mig själv samt andra människor och de kunskaper de har 

om mig. Mottagligheten och öppenheten varierar beroende på vilken trygghet och 

samhörighetskänsla man känner inom gruppen. 
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 Arenan Den blinda fläcken 

Fasaden Det okända 

 

 

 

 

 
Figur 3 ”Johari Fönster” Källa: Bergengren  2001,  s.65 

 

Nedan förklaras det olika delarna av Johari fönster:31

 

• Arenan – visar ett öppet fritt område. I området finns den kunskap jag själv har och den 

kunskap andra i gruppen har om mig. Detta innebär att då jag känner mig trygg och visar 

mer av mig själv så ökar arenan. Även feedback till varandra ökar arenans storlek. 

 

• Den blinda fläcken – de andra vet något om mig som jag själv inte vet om. Detta kan vara 

saker jag gör som jag inte vet om och då ingen berättar för mig får jag heller inte reda på 

det. Exempelvis om jag alltid avbryter människor och ingen berättar det för mig så kan 

jag heller inte göra något åt det. 

 

• Fasaden – detta är saker som jag vet själv, men som jag inte vill visa för någon annan. Det 

kan bero på en rädsla att inte bli accepterad om de andra får reda på detta. Denna fasad 

existerar inte på samma sätt i primärgrupper (t.ex. familjen och nära vänner) som i 

sekundärgrupper (t.ex. arbetsgruppen och kurskamrater) pga. att i primärgrupper så 

känner man sig trygg och vågar visa alla mina sidor. 

                                                 
31 Bergengren, s. 65 
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• Det okända – kunskapen om fönstrets innehåll har varken jag själv eller omgivningen. 

Inom orådet ligger en dold styrka eller oupptäckt förmåga och vilar. Dessa förmågor 

kommer ofta fram i nya situationer, då man handlar mer instinktivt. När förmågan blir 

känd för både mig själv och andra finns den istället i arenan. 

 

I Johari fönster kan man analysera hur en grupp kan bli mer effektiv i sitt arbete. Detta sker då 

arenan ökar och fasaden minskar. För att komma dit måste förtroendet mellan 

gruppmedlemmarna öka. Genom att gruppmedlemmarna börjar säga och visa vad de känner, 

tycker och tänker så behöver de andra inte gissa sig till vad de olika personerna står. Energi 

behöver inte läggas på att tolka och försöka förstå vad de andra vill. Gruppen blir mer effektiv då 

de istället kan lägga kraften tillsammans på att klara ut uppgifter.32

 

Som vi skrivit ovan så bidrar feedback till en ökad självkännedom för individen. Johari fönster 

belyser också detta i form av betydelsen av varje individs utvecklingsnivå. Det sker genom 

feedback som minskar de blinda och okända fälten. När människor ger varandra feedback så blir 

individen varse om saker de inte visste om sig själv förut, detta leder till att den blinda fläcken 

minskar. För att minska det okända fältet gäller det att våga testa nya saker och att utsätta sig för 

nya situationer och miljöer.33

 

Det är av stor betydelse vilken inställning vi har till vår egen medverkan i grupprocessen. Vårt 

intresse av att utvecklas påverkar i allra högsta grad hur stor gruppens gemensamma arena blir. 

Men det krävs arbete för att utvecklas, det är inget som kommer av sig själv.34

 

2.3 Beslut som process 

Inom organisationsteori förekommer många olika typer av processer. Ordet process leder tankar 

till rörelse, utveckling och förändring, där processerna inom organisationerna är knutna till 

aktiviteter inom och utom organisationen.35 Samhällets konstanta utveckling skapar en 

                                                 
32 Bergengren, s. 66 
33 Ibid., s. 67 
34 Bergengren, s. 67 
35 Bakka, s. 53 
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ofrånkomlig rörelse, medvetet eller omedvetet, inom alla organisationer. Denna rörelse inom 

organisationen slutar alltid i en förändring, vilket kan innebära flera små förändringar eller en stor 

förändring, som påverkar organisationen. Hur förändringen kommer att se ut beror till stor del på 

hur organisationen ser ut, då olika delar inom organisationen inte rör sig i samma takt eller åt 

samma håll.36

 

I en organisation finns det inte ett visst bestämt antal olika sorter organisationsprocesser som på 

förhand är skarpt avgränsade från varandra. Forskning inom området beslutsmodeller och 

beslutsprocesser går inte att isolera för sig själv utan tar hänsyn till flera olika 

organisationsprocesser, som t.ex. ledarskap, organisationsschema, konflikt-, motivations- och 

kommunikationsprocesser mm.37  

 

Då vi vet att flera andra processer och modeller påverkar och i vissa fall influerat 

beslutsprocesser/beslutmodeller har vi i denna uppsats valt att rikta vår fokus på den tydliga 

koppling som finns mellan internkommunikationsprocessen och beslutsprocessen inom ÅFF.  

 

För att en beslutmodell skall kunna gälla måste två primära förutsättningar uppfyllas:38

1. att det föreligger objektiva valmöjligheter i organisationen 

2. att människor kan formulera alternativ och välja mellan dem, dvs. handlingarna (valen) 

inte är bestämda genom inre eller yttre påverkan. 

 

Med detta menas att det alltid skall finnas handlingsfrihet inför ett beslut och möjlighet att inte 

handla alls i en beslutsituation. Dessa två parametrar är nödvändiga för uppkomsten och 

utvecklingen av en beslutsmodell. 

 

Organisationer med liknande omvärld och med någorlunda liknande förhållanden kan komma att 

lyckas olika bra under en kortare tid beroende på tur. Fortsätter samma mönster att upprepa sig 

under längre tidsperioder, då en organisation lyckas bättre än en någon annan organisation är tur 

                                                 
36 Bakka, s 180 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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knappats den rätta förklaringen. Som ovan nämndes är beslutsmodeller beroende av flera 

parametrar och en av dem är ledarskap, och mer specifikt ledare.39

 

2.3.1 ”Economic man” 

Modellen ”Economic man” kommer i grunden från nationalekonomin och är framställd för 

analyser av marknadsbeteenden.40 Denna modell bygger på ideala förutsättningar om beslutet och 

dess konsekvenser. Villkoren är inte bara givna utan även kända för ”Economic man”. Detta 

gäller även framtiden, framtiden är känd för ”Economic man”, för att det ”bästa” beslutet skall 

kunna fattas måste även konsekvenserna av beslutet, handlingen och resultatet av beslutet vara 

kända. Rationella beslut kan alltid fattas med de förutsättningar som ”Economic man” 

presenterar.41

 

Modellen är hårt kritiserad då flera forskare säger att dessa förutsättningar som presenteras i 

”Economic man” aldrig kommer att kunna infrias för att fatta beslut.  

 

                                                 
39 Bakka, s. 171 
40 Ibid., ff. 180-182 
41 Ibid. 
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Det ”bästa”  
beslutet 

Fullständig 
information 

Obegränsad 
känslighet 

Rationalitet 

Översikt över 
alla 

handlingsalternativ 

Detaljerad kännedom 
om konsekvenser 

Rangordning av alla 
alternativ 

Val som medför 
maximering 

Alltid möjlighet till 
preferenser 

Alla preferenser är 
överförbara 

FÖRUTSÄTTER 

FÖRUTSÄTTER

FÖRUTSÄTTER 

FÖRUTSÄTTER

 

Figur 4 "En bild av Economic man" Källa: Blegen och Nylehn 1971,  s. 115 

 

2.3.2 Administrationsmänniskan 

Kritiken mot ”Economic man” ledde till en utveckling av modellen som fått namnet 

”Administrativ man” eller Administrationsmänniskan.42 Vi kommer fortsatt i denna studie 

benämna den med Administrationsmänniskan. Administrationsmänniskan tar hänsyn till den 

omvärld och den subjektivitet som beslutsfattaren har. Den som skall fatta ett beslut har alltid en 

modell av den situation som finns, situationsförståelse. Situationsförståelsen grundar sig på fler 

olika psykologiska och sociologiska processer då beslutsfattaren och andra omkring denne 

påverkar omvärlden. Detta leder i sin tur till att beslutsfattaren söker i sin omvärld efter ett 

                                                 
42 Bakka, s. 183 
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begränsat antal handlingsalternativ eller mer kunskap om konsekvenserna av de olika 

handlingsalternativen.43

 

Administrationsmänniskan till skillnad från ”Economic man” är inriktad på att upptäcka och välja 

bland tillfredställande alternativ, dvs. finna ett alternativ som är ”tillräckligt bra” och inte 

nödvändigtvis ”det bästa”. Här skiljer sig organisationer mycket i nivå, menande vilken nivå eller 

standard på beslutet som är ”tillräckligt bra”. Skulle vi studera en organisation under längre tid 

skulle vi här finna att standarden skulle höjas och minskas för vad som är ett ”tillräckligt bra” 

beslutsalternativ.44

 

Eftersom Administrationsmänniskan nöjer sig med det ”tillräckligt bra” alternativ eller med 

begränsa insikt i de situationer hon skall ta ställning till, är det också då lätt för henne att fatta 

beslut grundade på enkla tumregler som inte ställer orimliga krav på insikt och överblick 

samtidigt. Enligt grundaren till Administrativmänniskan Herbert A Simon45 finns det två 

beslutspremisser: empiriska premisser och värderingspremisser. De empiriska premisserna 

innebär att den kunskap och information om organisationen och dess omvärld tillvaratas, medan 

värderingspremisserna återger organisationens mål, den moral som finns inom organisationen och 

den rättsliga regleringen som begränsar beslutsfattaren.46

 

Vi har i denna uppsats valt modellen Administrationsmänniskan för att analysera ÅFF:s 

beslutsgång. Vi anser att modellen innehåller många parametrar som kan utforskas av en 

beslutsfattare i beslutprocessen. Vi är medvetna om att beslutsnivån om vad som är tillräckligt 

bra innebär en risk. Då Administrationsmänniskan grundar sig på ”Economic man” så används 

figur fyra som en stomme dock med de invändningar/begränsningar som 

Administrationsmänniskan medför. 

 

                                                 
43 Bakka, s. 184 
44 Ibid. 
45 Ibid., s. 183 
46 Ibid. 
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2.4 Centralisering och decentralisering 

Centralisering av en organisation innebär att beslutsbefogenheterna koncentreras till utsedda 

chefer, som har varit länge inom organisationen och har erfarenhet om organisationens problem. 

En centraliserad organisation har givetvis sina fördelar. En centralt styrd organisation gör det 

lättare att balansera olika funktionella grupper mot varandra. Genom att man centraliserar beslut 

om de övergripande strategierna, resursfördelning och politik inom de olika områdena blir 

balansen bättre. Beslutsbefogenhet ger klara fördelar med hänsyn till koordinering av 

aktiviteterna i organisationen och ger ledningen en överblick så att den beslutade riktningen 

följs.47

 

I centraliserade organisationer är ofta ledningen överbelastad och beslutprocessen blir lidande. 

Beslutsprocessen blir ofta trög och organisationen kan inte hänga med i de förändringar som sker 

i omvärlden. Decentralisering blir ofta utpekad som en utväg för att förändra den centraliserade 

organisationen. Decentralisering betyder ”frihet under ansvar”48 och har två huvudsyften: att 

delegera uppgifter och beslutskompetens till lägre nivå inom organisationen, samt att delegera 

den struktur som finns angående makt och uppgiftsfördelning. Arbetsmotivationen stiger ofta 

som ett resultat av decentralisering då anställda själva kan påverka sin arbetssituation. När 

beslutprocessen delegeras får fler möjligheten att pröva sig själva där de kan utvecklas och 

stimuleras med det nya ansvaret.49  

 

Decentraliseringen innebär ofta ökad flexibilitet och snabbare beslut på fler olika nivåer. I den 

decentraliserade organisationen, till skillnad från den centraliserade organisationen, kan 

delegerade beslutfattare agera nära problemet istället för beslutfattare på annan nivå långtifrån 

problemet. Men förutsättning för att beslutsprocessen skall kunna delegeras ut till lokala grupper 

är att beslutsfattarna i de lokala grupperna känner organisationens generella politik och generella 

standarder som presenterats i modellen Administrationsmänniskan.50

                                                 
47 Bakka, s. 50 
48 Ibid., s 51 
49 Ibid., s. 50 
50 Ibid, s. 51 
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3. Metod 

Detta kapitel avser att beskriva hur vi gått till väga för att besvara våra frågeställningar. Metoden 

kan sägas vara länken mellan de teoretiska grundvalen, produktionen och användandet av det 

empiriska materialet.51 Syftet med metodbeskrivningen är att göra det möjligt för läsaren att på 

egen hand bedöma de följande resultatens och analysernas rimlighet och generaliserbarhet.52

 

3.1 Vetenskapligt synsätt 

Det finns flera vetenskapliga förhållningssätt, vi har valt att beskriva två av dem och dessa står i 

kontrast till varandra. Dessa är positivismen och hermeneutiken och nedan redogör vi kort för 

särdragen hos dessa båda förhållningssätt.53 Avslutningsvis beskriver vi vilket förhållningssätt vi 

intagit och varför vi har valt detsamma. 

 

3.1.1 Positivismen 

När man söker kunskap inom positivismen så strävar man efter att kunskapen skall kunna 

förbättra och vara nyttig för samhället. Forskningen bygger på logiskt prövbara iakttagelser och 

har sina rötter i en empiriskt och naturvetenskaplig tradition. Positivismen står i kontrast mot 

filosofisk spekulation och ”o-vetenskap”. Centralt för positivismen är den såkallade 

verifierbarhetsprincipen, vilken innebär att teoretiska utsagor ska kunna översättas till 

verifierbara observationer. Vid positivistisk forskning måste det finnas en distans mellan forskare 

och studieobjekt, vilket gör vetenskapen opartisk. Det finns en strikt skillnad mellan fakta och 

värderingar vilket gör vetenskapen värderingsfri.54

 

3.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutik betyder tolkningslära och kan sägas vara positivismens raka motsats. 

Hermeneutiken används idag inom många olika vetenskapliga discipliner. Som motvikt till 

                                                 
51 Mats Alvesson & Stanley Deetz, Kritisk samhällsvetenskaplig metod, (Lund: Studentlitteratur, 2000) s. 11 
52 Runa Patel & Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder: att planera genomföra och rapportera en 
undersökning, uppl. 2, (Lund: Studentlitteratur, 1994)  s.109 
53 Ibid., s. 23 

 25



positivismen har hermeneutiken fått stå som en kvalitativ, förståelse och tolkningsmetod som är 

öppen och objektiv, men hänsyn måste tas till varje persons subjektivitet. Den hermeneutiske 

forskaren närmar sig forskningsobjektet utifrån sin egen förståelse. Enligt hermeneutiken går det 

inte att skilja mellan fakta och värdeomdömen, det vill säga att det inte finns några neutrala fakta. 

Standardiserade frågeformulär är i denna kontext meningslösa och forskarens relation till 

forskningsobjektet ska istället präglas av inlevelse och engagemang.55

 

3.1.3 Val av vetenskapligt synsätt 

Vi intar i denna uppsats ett positivistiskt förhållningssätt. Vår strävan är att pröva de teorier och 

modeller vi valt inom områdena kommunikation och beslutsfattande empiriskt. Vår empiriska 

studie bygger på ett fåtal kvalitativa intervjuer, de svar som kommit fram i intervjuerna 

presenteras i resultatet. Resultaten analyseras på ett logiskt och objektivt sätt i vår diskussion. 

Vårt förhållningssätt i denna studie är att vi står i yttre relation till den studerade organisationen, 

ÅFF. Vi belyser detta och vår objektivitet i ett eget avsnitt senare då vi finner det viktigt att 

klargöra.   

 

3.2 Undersökningsansats 

I denna uppsats har vi valt att använda oss av fallstudien som undersökningsansats. Den syftar 

till att ge djupgående insikter om en viss situation och hur involverade personer tolkar denna56. 

En fallstudie innebär att man undersöker ett eller ett fåtal objekt i syfte att nå en djupare 

förståelse inom område. Fallstudier är, partikularistiska, deskriptiva och heuristiska. Att den är 

partikularistisk innebär att trots att den beskriver en specifik situation kan den belysa ett generellt 

problem. Deskriptiviteten kommer av en omfattande beskrivning av denna specifika situation 

eller företeelse. För att uppnå detta kriterium har vi utfört intervjuer med utvalda personer för att 

få en bred bild av organisationen. Fallstudien är, som tidigare nämnts, även heuristisk. Det 

betyder att den kan förbättra läsarens förståelse av den företeelse som studerats. Den kan därmed 

                                                                                                                                                              
54 Patel., ff. 23-25 
55 Ibid., ff. 25-27 
56 Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, (Lund: Studentlitteratur, 1994) s. 21 
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skapa nya innebörder, vidga läsarens erfarenhet eller bekräfta det man redan visste eller trodde 

sig veta.57

 

3.3 Kvalitativ forskning 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa metoder för att införskaffa information. Detta har vi 

gjort för att vi inte vill vara styrda av fasta frågor och svarsalternativ som finns i ett frågeformulär 

och som används i kvantitativ forskning. Denna forskningsmetod har valts på grund av dess 

förmåga att skapa en djupare förståelse av en komplex situation där sammanhangets helhet kan 

beskrivas. Den kvalitativa forskningsprocessen bygger på vissa förutsättningar av 

värderingsmässig och kunskapsmässig karaktär hos den enskilde forskaren och i 

forskningsmiljön. Detta medför att vi med vårt positivistiska förhållningssätt inte kan säga att 

forskningen är strikt positivistisk.58 Vår kunskap och tidigare erfarenheter kan ha en påverkan på 

sättet vi sammanställt svaren och analyserat dessa i diskussionen, men vi har varit väldigt noga 

med att inte bygga vårt resonemang och våra slutsatser på tolkningar av intervjusvaren. 

 

3.3.1 Primär och sekundärdata 

Vi har använt oss av både primär- och sekundärdata i vår uppsats. Primärdata består av fyra 

stycken intervjuer med människor som på olika sätt har en stark relation med organisationen på 

olika sätt. Vi har valt att intervjua ordföranden i föreningen, Sven-Owe Samuelsson, han är tillika 

vår uppdragsgivare för denna uppsats. Vidare har vi intervjuat en styrelseledamot, Göte Hallberg, 

som även arbetar ideellt i föreningen dagligen, en kansli anställd, Jörgen Ekholm, med erfarenhet 

från andra ”vanliga” företag. Den fjärde intervjupersonen heter Ingvar Carlsson, han arbetar på 

konsultbasis åt ÅFF.  Hans uppgift är att hjälpa ÅFF med utveckling av den sportsliga 

organisationen, dvs. de personer inom organisationen som jobbar kring och med 

representationslaget och juniorlaget. Ingvar Carlsson har många års erfarenhet av 

elitidrottsföreningar och förändringar inom dessa organisationer.59 Därför har vi sett Ingvar 

Carlssons kunskap och erfarenheter som mycket intressanta och värda att beakta. Vi anser att 

                                                 
57 Merriam, ff. 26-29 
58 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, uppl. 2, 
(Lund: Studentlitteratur, 1997) s. 98 
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dessa fyra personer ger en bred och framförallt djup insikt i hur ÅFF internt kommunicerar och 

tar beslut. 

 

Sekundär data vi använt oss av består av diverse litteratur och Internet som berör 

organisationsteori, internkommunikation, beslutsprocesser och rättsliga regleringar av ideella 

föreningar och aktiebolag. Litteraturen har varit nödvändig för att få en teoretisk referensram och 

en ökad kunskap om organisationsteori inom berörda områden. Vi har också använt oss av ÅFF: 

s hemsida för att få information. 

 

3.4 Urval 

Den främsta urvalsmetoden i kvalitativa fallstudier är icke-sannolikhetsurval. Den andra metoden 

är sannolikhetsurval, denna metod gör det möjligt för forskaren att generalisera sina 

undersökningsresultat från urvalet till den population från vilket forskaren gjort sitt urval. Denna 

sorts generalisering har för oss inte varit intressant och det är inte heller nödvändigt eller 

legitimerat att göra det i kvalitativ forskning. Icke-sannolikhetsurval är logiska så länge forskaren 

i huvudsak förväntar sig kunna använda resultaten för att lösa kvalitativa problem, som att 

upptäcka vad som sker och vad det leder till och inte för att svara på frågor som ”hur mycket” 

samt ”hur ofta”.60

 

Som urvalsstrategi har vi använt ett icke-sannolikhetsurval med formen ”målinriktat” urval. Ett 

målinriktat urval baseras på antagandet att man önskar upptäcka, förstå och få insikt. Det gäller 

därför att göra sitt urval på ett sätt som gör att man har möjlighet att lära sig så mycket som 

möjligt.61  

 

Utifrån denna utgångspunkt har vi valt våra intervjupersoner. Våra intervjupersoner har olika 

bakgrund och relation till ÅFF, men deras respektive specialistkompetenser anser vi ge en bred 

och mångfacetterad bild av organisationen. Intervjupersonerna ger inte en genomsnittlig 

uppfattning om hur organisationen fungerar inom valda frågeområden, däremot ger de sin syn på 

                                                                                                                                                              
59 Intervju 6/4 2005 med Ingvar Carlsson, bandupptagning, I författarens ägo 
60 Merriam, s. 61 
61 Merriam, s. 61 
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ÅFF som organisation utifrån deras arbetsområde. Vi har valt dessa personer då vi anser att de 

representerar de olika delar inom organisationen som är intressanta för denna studie. Delarna vi 

syftar till är styrelse, kansli och den rent sportsliga delen. Inom den del som arbetar med 

elitfotbollen arbetar idag totalt 16 personer som idag har någon sorts avlönad anställning. Utav de 

anställda är 13 personer inom den rent sportsliga delen och de tre övriga anställda på kansliet. 

Utöver dessa har styrelsen sju ledamöter och två suppleanter. Dessutom finns det stödfunktioner 

som sköts av ideella arbetskrafter, t.ex. evenemang och matcher.62 Detta går att jämföra med den 

situationen då ett antal experter kallas in för att ge sina synpunkter på ett komplicerat medicinskt 

fall. Precis som i vår studie är det då fråga om att de utvalda experterna utgör ett målinriktat 

urval.63

 

3.5 Intervjuer 

För att få ett så brett perspektiv som möjligt har vi valt att intervjua fyra olika personer med 

kraftigt varierande arbetsuppgifter och förhållande till organisationen. Det finns tre krav som 

måste uppfyllas för att svaren i intervjuerna ska vara användbara och dessa är; validitet, 

reliabilitet och en möjlighet för andra att kritiskt granska slutsatserna.64 Validitet och reliabilitet 

beskrivs mer utförligt senare i texten i egna avsnitt. För att uppnå dessa krav har vi valt att 

använda en delvis strukturerad intervjuform.65 Frågorna har utgått från en intervjumall där 

intervjupersonerna har fått ge svar som vi ansett intressanta för att kunna testa våra valda 

modeller. Intervjupersonerna har fått förklarat för sig att intervjuerna endast berör den del av 

organisation som arbetar med elitfotboll. Dessa intervjuer har gett oss en empirisk grund för att i 

vi i diskussionen ska kunna analysera situationen och besvara våra frågeställningar. 

 

Alla intervjuer gjordes i Åtvidaberg på ÅFF: s kansli i ett enskilt mötesrum och alla tillfrågade 

personer ställde upp. Intervjuerna spelades in på bandspelare och bearbetades sedan direkt av oss 

för att säkerställa vad som hade sagts under intervjun. Vi valde att använda bandspelare för att 

                                                 
62 Intervju 7/4 2005 med Sven-Owe Samuelsson, bandupptagning, I författarens ägo 
63 Merriam, s. 61 
64 Annika Lantz, Intervjumetodik: den professionellt genomförda intervjun, (Lund: Studentlitteratur, 1993) s. 13 
65 Merriam, s. 88 

 29



skapa en avslappnad miljö, vår förhoppning var därmed att intervjupersonerna skulle kunna tala 

fritt och att vi själva skulle kunna koncentrera oss på att få samtalet att flyta. 

 

3.6 Induktiv och deduktiv ansats 

För att ge en så korrekt beskrivning av verkligheten som möjligt, söker forskare formulera teorier 

för att underlätta förståelsen av komplicerade företeelser. Denna teoriformulering har sin grund i 

fakta från verkligheten, empirin. För att relatera teori och verklighet till varandra måste man börja 

någonstans, antingen i teorin eller i verkligheten. Dessa två olika arbetssätt kallas deduktion och 

induktion. Ett deduktivt tolkningsförfarande kännetecknas av att forskaren utifrån allmänna 

principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Det aktuella fallet prövas 

empiriskt med hjälp av hypoteser ur den redan befintliga teorin. Det omvända förhållandet gäller 

om forskaren arbetar induktivt. En induktiv ansats innebär att forskaren studerar 

forskningsobjektet utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori.66

 

Vi utgår i denna uppsats från en internkommunikationsmodell ”Johari fönster” och en modell för 

beslutsprocesser, Administrationsmänniskan. Detta har vi gjort för att testa om dessa modeller 

kan lyfta fram problem och hjälpa ÅFF att fungera bättre som organisation. Att använda teorier 

och modeller på detta sätt innebär att vi i denna uppsats intar ett deduktivt förhållningssätt. För att 

åskådliggöra ovanstående resonemang har vi valt att illustrera det i följande figur: 

 

   
Figur 5 ”Induktiv och deduktiv ansats” Källa: Wiedersheim-Paul & Eriksson 1997,  s.229 
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3.7 Validitet 

Kunskap som är valid är giltig, hållbar och välgrundad. När undersökningar, vars syfte är att 

bidra med ny kunskap stämmer överens med vad man undersöker och ämnar undersöka, anses de 

som valida. Speciellt vid kvalitativa undersökningar är det av ytterst vikt att söka efter 

begreppsvaliditet och att välja mellan konkurrerande tolkningar och granskande av argument för 

att uppnå trovärdighet och övertygelse. Inte minst så beror valideringen på förmågan hos den som 

genomför undersökningen, hur denne kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt analyserar sina 

resultat.67

 

I vår undersökning har vi försökt höja validiteten genom att vi själva har genomfört alla 

intervjuer. Intervjuerna och transkriberingen av dessa har därav stor vikt för giltigheten, vilket vi 

försöker att uppnå med hjälp av att återge intervjupersonernas svar i referatform. Vårt 

angreppssätt att kontinuerligt reflektera över det undersökta och ifrågasätta det empiriska 

materialet med hjälp av teoretiska verktyg har stor betydelse för att uppnå vårt syfte och för att 

höja undersökningens validitet. 

 

3.8 Reliabilitet 

Hög reliabilitet innebär att en studie ska kunna upprepas och ge exakt samma resultat. För 

kvalitativa studier är det svårt att uppnå hög reliabilitet och därmed motverka godtycklig 

subjektivitet. En för stark tonvikt på reliabilitet kan motverka kreativitet och föränderlighet som 

är just två av kvalitativa studier styrkor.68

 

För att få så god reliabilitet som möjligt har vi varit noga med att utföra våra intervjuer på ett och 

samma sätt för samtliga utvalda intervjupersoner. Vi har låtit bli att ställa ledande frågor och inte 

påverkat intervjupersonerna att svara på ett visst sätt. Vi har varit oerhört noga med att ha en yttre 

relation till de intervjuade och de svar som kommit fram, för att kunna behålla vår objektivitet. 

                                                                                                                                                              
66 Patel, ff. 20-21 
67 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund: Studentlitteratur, 1997) s. 56 
68 Kvale, ff. 58 
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Detta faktum tillsammans med att vi hållit oss till den bestämda strukturen har gjort att vi nått så 

hög reliabilitet som möjligt.69

 

3.9 Objektivitet 

Vi har i denna studie behandlat vår egen objektivitet. Objektiviteten har beaktats också i andra 

delar men vi tycker att den även ska få ett eget avsnitt. 

 

Vi skrev denna uppsats efter en snart genomgången utbildning på Idrottshögskolan i Stockholm 

med inriktning Sport Management. Utbildningen har gett oss en relativt ny kunskap om vad 

idrott, på framförallt elitnivå, innebär i och för dagens samhälle. Vi ser det som en stor utmaning 

för Idrotts-Sverige att försöka hitta vägar att förändra idrotten, från de rent ideella 

organisationerna till organisationer där kommersialiseringen tillåts ta plats. Det är mot denna 

bakgrund och med detta i bakhuvudet vi tar oss an denna studie. Detta innebär att vi tror att en 

förändring på sättet att kommunicera och att fatta beslut i idrottsföreningar i Sverige är ett måste 

för att kunna konkurrera på elitnivå, nu och i framtiden. 

 

Vi vill också poängtera att Magnus Pehrsson, en av författarna, idag arbetar inom ÅFF. Magnus 

Pehrsson har sedan två år tillbaka arbetat med att utveckla organisationen och samtidigt varit 

verksam som assisterande tränare i klubben.  Detta gör att vi förstår att vår objektivitet kan 

ifrågasättas men vi vill tydligt klargöra att detta är något vi varit oerhört medvetna om. Därför har 

vi varit noga med att vara så objektiva som möjligt i sättet vi arbetat med denna uppsats. 

                                                 
69 Ibid. 
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4. Resultat 

Vi har, som vi ovan angett, intervjuat fyra personer med en nära relation till ÅFF. De svar vi fått 

under intervjuerna är nedan presenterade separat, intervju för intervju. Vi har valt att återge 

svaren som ett referat av intervjuerna, där vi redovisar det vi ansett vara av intresse för denna 

uppsats. I referaten återfinns också en del citat som vi har ansett vara betydelsefulla att redovisa. 

Varje del av denna redovisning inleds med en kort presentation av respektive persons relation till 

ÅFF för att läsaren ska slippa att gå tillbaka i texten för att ta reda på dessa fakta. 

 

4.1 Intervju med Sven- Owe Samuelsson 

Sven-Owe Samuelsson (SS) är ordförande i föreningen sedan ca ett år tillbaka. Han kom in i 

styrelsen 2001 och blev då vice ordförande direkt. Vid sidan av det arbete han lägger ned på ÅFF 

så driver han ett antal företag, bl.a. ÅFF Utveckling AB och ÅFF-Man AB. Mycket av hans tid 

går åt till operativt arbete inom föreningen och naturligtvis också styrelseuppdraget.70

 

Är du bra på att ge feedback till andra? 

SS tycker inte att ge feedback är en av hans bästa sidor, men han försöker att göra det. Då han ger 

feedback är han noga med att ge både uppmuntran men också konstruktiv kritik, han aktar sig 

noga för att klaga eller att trycka ner människor.  

 

Får du ofta feedback? 

Att få kritik är något SS ser som mycket positivt oavsett vilken typ av kritik det är, ”människor 

får säga vad de vill och bete sig hur de vill, bara de inte går bakom ryggen på andra, jag vill ha 

reaktioner och är inte rädd för kritik”. SS tycker att feedbacken fungerar mycket bra inom den 

sportsliga delen, men den övriga delen är inte på samma nivå över huvudtaget och då inte heller 

internkommunikationen. 

Är du bra på att visa vem du är och säger du vad du tycker? 

”Det är mycket viktigt att visa vem man är och vad man tycker, i ett litet samhälle som 

Åtvidaberg kan det dock vara känsligt”. SS tycker att han blivit bättre på att visa vem han är och 

                                                 
70 Intervju 7/4 2005 med Sven-Owe Samuelsson, bandupptagning, I författarens ägo, avser hela intervjun 
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vad han står för. Tidigare var han mer försiktig, men han känner att han har utvecklats och idag 

vågar han oftast delge andra sina ståndpunkter.  

 

Är det högt i tak? 

Han tycker också att det generellt inom föreningen är relativt högt i tak, men återigen så nämner 

han att skillnaden är stor mellan den sportsliga delen och den övriga organisationen.  

 

Känner du att du utvecklas i organisationen? 

Under hela SS yrkesverksamma tid har han aldrig haft någon mentor och det är något han saknat. 

Sedan Ingvar Carlsson kom in i organisationen känner SS att han fått någon att lyssna till. SS 

tycker att Ingvar Carlsson har många erfarenheter inom sport och hur olika organisationer 

fungerar. Det är mycket som är värt att lyssna till, detta har också utvecklat SS mycket, enligt 

honom själv. ”Det är inte bara Ingvar Carlsson som inspirerar mig, att möta alla duktiga spelare 

och ledare är något som är få förunnat, det ger mig ny kraft”.  

 

Sätts du i nya situationer eller sker mycket slentrianmässigt? 

Arbetet i sig inom föreningen är utvecklande då det hela tiden uppkommer nya situationer, men 

självklart finns det också saker som sker mer rutinmässigt.  

 

Får du ta ansvar? 

När det gäller att ta ansvar lever SS efter en som han kallar det, grundfilosofi, ”Är man 

ordförande, VD eller har en liknande position har du ansvar för allt, alltid. Det går inte att skylla 

ifrån sig på någon, det är alltid du som bär ansvaret”. 
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Vem fattar besluten i organisationen? 

SS tycker att beslut inom föreningen tas ganska snabbt och detta är något som blivit bättre med 

tiden. Styrelsen i föreningen använder sig idag av ett arbetsutskott för att ta beslut i dagliga 

frågor. I detta arbetsutskott sitter SS, vice ordförande, elitansvarig i föreningen och sportchefen, 

dessutom kallas det in människor när vissa speciella frågor ska diskuteras. Införandet av ett 

arbetsutskott har lett till att snabbare beslut kan tas och att styrelsen kan ägna sig åt policyfrågor 

och åt viktiga frågor av ekonomisk karaktär. Det är sådana frågor SS tycker att styrelsen ska 

arbeta med, samtidigt som han säger att operativt arbete idag är en nödvändighet. Han påpekar 

också att han själv är med och fattar i princip alla beslut. Detta kommer sig av att många har tagit 

på sig arbetsuppgifter men inte slutfört dem. ”Jag har varit tvungen att ta en del beslut själv för att 

inte utvecklingen ska stanna av. Detta har säkert en del som tyckt att jag varit för auktoritär och 

den uppfattningen kan jag förstå, men jag har inte sett några alternativ”.  

 

Känner du att ni har ”tillräckligt bra” förutsättningar för att fatta olika typer av beslut? 

SS tycker att organisationen är hyfsat bra på att ta fram förutsättningar till bra beslut. Men han 

känner att ofta blir det att ta en enkel väg till besluten, för att resurserna ekonomiskt inte finns för 

att välja andra alternativ. ”Det gäller att göra det bästa av en svår situation och ofta är det en 

väldigt liten krets som får ta besluten”. 

 

Finns det beslut som fattas på magkänsla?  

När SS ska ta beslut litar han mycket på sin magkänsla, eller intuition som han väljer att kalla det. 

Detta beror på att om det inte känns rätt så kan han inte ta beslutet. Han ser inga fel i detta, då han 

tycker sig ha en god känsla för vad som är det rätta beslutet.  

 

Upplever du att ni tar rationella beslut? 

SS tror att det är svårt att ta rationella beslut då han vill lita på sin och andras känsla i hög grad. 

Han tycker att det går att vara rationell i ett grundskede av ett beslut, ”sen är det känslan som 

styr”. 
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4.2 Intervju med Jörgen Ekholm 

Jörgen Ekholm (JE) är anställd på ÅFF:s kansli. Han arbetar idag med flera olika delar, men hans 

huvudsakliga uppgifter är att ta fram grafiska lösningar för annonser, texter etc. och att utveckla 

en databas för medlemshantering i föreningen. Dessutom blir det diverse arbetsuppgifter så som 

uppbyggnad av hemsida, souvenirförsäljning och inköp av diverse saker till föreningen.71

 

Är du bra på att ge feedback till andra? 

JE säger att han är bra på att ge feedback till dem som han jobbar närmast med, detta är 

framförallt SS, marknadsgruppen och de övriga på kansliet. Att ge feedback till övriga i 

organisationen upplever han som svårt då han inte vet vilka som ska ha vilken information och 

vilka som inte ska ha den. När han ger feedback är det både konstruktiv kritik och beröm, att ge 

båda delar är viktigt tycker han. 

 

Får du ofta feedback? 

Han menar på att han får feedback, framförallt från de han jobbar närmast, men att det skulle 

kunna vara mer. Det hade varit intressant att få feedback från olika delar av organisationen för att 

öka sin förståelse för hur andra uppfattar ens arbete. JE tycker att feedback är en mycket viktig 

del i arbetet för att veta om man gör saker på ett bra sätt eller om man ska förändra något. Han 

upplever dock en svårighet att ta emot positiv feedback, ”det kan kännas genant och obekvämt”. 

 

Är du bra på att visa vem du är och säger du vad du tycker? 

JE tycker att han är bra på att tala om vad han tycker och hur han fungerar. På en tidigare 

arbetsplats var han dålig på detta och mådde dåligt av det, därför är han nu noga med att visa och 

uttrycka sina känslor och tankar. På kansliet är det högt i tak och alla ger varandra feedback, men 

han upplever inte att detta genomsyrar hela organisationen. 

 

 

 

 

                                                 
71 Intervju 5/4 2005 med Jörgen Ekholm, bandupptagning, I författarens ägo, avser hela intervjun 
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Känner du att du utvecklas i organisationen? 

Arbetet inom ÅFF har varit utvecklande för JE som person. Han känner sig delaktig i mycket och 

får också ta ansvar, då styrelsen litar på att hans uppgifter blir utförda. Arbetsuppgifterna i sig är 

inte alltid lika utvecklande även om variationen stor. 

 

Vem fattar besluten i organisationen? 

Den som fattar de flesta besluten i ÅFF är SS. JE tycker att ansvarsfördelningen är oklar och 

därför känner många en osäkerhet kring hur och om de kan ta beslut. JE säger att pga. att 

föreningen är splittrad i flera smågrupper med olika mål, händer det ibland att 

samarbetssvårigheter uppstår. Detta leder till att SS blir involverad i princip alla beslut. Beslut tas 

antingen av SS, arbetsutskottet eller av styrelsen.   

 

Känner du att ni har ”tillräckligt bra” förutsättningar för att fatta olika typer av beslut? 

När beslut ska tas upplever JE att man tittar på olika alternativ, men inte tar med vilka 

konsekvenser beslutet får på andra områden eller på lång sikt. ”Analysen av vad ett beslut 

innebär långsiktigt kan bli mer grundlig”.  

 

Finns det beslut som fattas på magkänsla?  

En hel del beslut fattas på en känsla av vad som är rätt. Ofta kan den som lägger fram ett förslag 

rätt så enkelt lägga fram argument om vad som ska göras och de andra går på den linjen. 

Ifrågasättandet kan ibland inte bli tillräckligt tycker JE. 

 

Upplever du att ni tar rationella beslut? 

JE är tveksam till om de tar rationella beslut, detta mycket pga. att man ibland har svårt att 

förutse framtida konsekvenser av beslutet. ”Vi är ibland inte medvetna om vilka konsekvenser ett 

beslut får och därför är det tveksamt om det är ett beslut som ger maximal effekt”. JE tycker att 

man ofta ser till hur liknande beslut tidigare tagits och försöker utifrån detta välja ett bra 

handlingsalternativ. 
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4.3 Intervju med Ingvar Carlsson 

Ingvar Carlsson (IC) arbetar som konsult åt ÅFF, detta har han nu gjort i två år. Hans uppgift är 

att utveckla organisationen främst sportsligt men även organisationen i helhet. IC jobbar även åt 

Djurgårdens IF Fotboll som ÅFF har ett samarbete med. Samarbetet går väldigt kortfattat ut på 

ÅFF får hjälp med ekonomiska resurser och även expertis hjälp för att utveckla organisationen. 

Djurgårdens IF Fotboll får i sin tur möjligheten att utveckla unga talanger hos ÅFF, som sedan 

kan ta steget till Djurgårdens IF Fotboll.72

 

Är du bra på att ge feedback till andra? 

”Att ge feedback är en av mina styrkor, det är jag bra på”. IC försöker ge konstruktiv kritik för att 

försöka ändra ett beteende, men också förstärkning av ett agerande är viktigt då detta har positiva 

effekter. Det är viktigt med en balans mellan dessa delar för att nå utveckling, menar IC.  

 

Får du ofta feedback? 

Han tar emot feedback från dem som han jobbar nära. De som är nära honom är de i 

arbetsutskottet och de som arbetar med det rent sportsliga. Han skulle dock vilja eftersträva en 

mer direkt feedback för att då kan bättre beslut tas och internkommunikationen skulle bli rakare. 

Han upplever att i andra delar av organisationen är man mycket mer försiktiga och vågar inte 

tycka till på samma sätt. Ett annat problem är att han upplever en svårighet att ta emot positiv 

feedback, många har svårt att handskas med detta tycker han. 

  

Är du bra på att visa vem du är och säger du vad du tycker? 

IC väljer ofta att inte visa upp hela sig själv som person och är medveten om att detta inte är så 

positivt alla gånger. Däremot försöker han ventilera så mycket idéer och tankar som möjligt för 

att nå ett bra resultat och att utveckla organisationen. Han säger sig själv vara mycket 

uppgiftsorienterad. IC tycker att det finns en generell öppenhet i organisationen, men det beror 

också mycket på vilken fråga eller ämne som diskuteras. Vissa frågor är känsliga, framförallt de 

som rör förändringar. Då finns det ofta ett motstånd, men detta motstånd är ofta tyst till en början. 

Han tror att en större öppenhet i dessa fall skulle kunna leda till klokare beslut 

                                                 
72 Intervju 6/4 2005 med Ingvar Carlsson, bandupptagning, I författarens ägo, avser hela intervjun 
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Känner du att du utvecklas i organisationen? 

IC känner att han har utvecklats mycket genom att arbeta inom organisationen. Han har upplevt 

en stor kulturell skillnad gentemot andra idrottsorganisationer han varit verksam inom. ”ÅFF har 

starka traditioner och en speciell kultur, som inte alltid främjar utveckling och förändring”. Han 

känner att han måste vara noga med hur han säger saker för att vinna gehör, detta tycker han 

ibland är frustrerande men också utvecklande. 

 
Vem fattar besluten i organisationen? 

Styrelsen fattar de flesta besluten i föreningen. Han ser dock ett problem med deras sätt att fatta 

beslut. Han anser att ÅFF: s styrelse liksom många andra idrottsföreningsstyrelser är ofta för 

detaljstyrande. Detta tror IC beror på den struktur som ideella föreningar har. Det är en slags 

blandning mellan idealism och professionalism och detta hämmar det dagliga arbetet. Det får 

konsekvensen att besluten dröjer och organisationen upplevs trög bland de anställda. 

 

Känner du att ni har ”tillräckligt bra” förutsättningar för att fatta olika typer av beslut? 

IC tycker att den sportsliga delen av organisationen fattar beslut efter att noggrann utvärdering av 

alternativ gjorts och att framtida konsekvenser tas med i beräkningarna. Samma process finns inte 

i de övriga delarna av organisationen, menar IC. ”Den sportsliga delen går inte hand i hand med 

övriga organisationen och detta framförallt vad det gäller beslutsprocessen”.  

 

Finns det beslut som fattas på magkänsla?  

Han menar att ofta fattas beslut mer med hjärtat än med hjärnan. Detta är enligt honom ett 

problem som gör organisationen både trög och inte professionell. 

 

Upplever du att ni tar rationella beslut? 

Rationella beslut tas ibland, men ofta ser man inte helheten och därför blir besluten för 

kortsiktiga. IC framhäver igen att det är väldigt skiftande inom vilket område och vilka 

människor som ska fatta beslut som avgör hur väl underbyggda besluten är. ”När inte 

organisationen hänger ihop helt blir det också svårt att ta beslut som är det bästa för allt och alla”.  
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4.4 Intervju med Göte Hallberg 

Göte Hallberg (GH) jobbar sedan ca fem år tillbaka inom organisationen, han är pensionär och 

gör det i princip på ideell basis. Han arbetsuppgifter är väldigt skilda, men som han själv 

beskriver det så handlar det om praktiska saker och ofta ”brandkårsutryckningar”. Några av de 

områden han är verksam inom är matchevenemang, resor till matcher, säkerhetsfrågor och 

kontakt med Svenska Fotbollförbundet etc. 73

 

Är du bra på att ge feedback till andra? 

Feedback är något som GH tycker är viktigt, men inte alltid fungerar så bra. ”Vissa människor 

har man ju inte rätt personkemi med inom organisationen och då blir det svårt att ge kritik”.  

 

 

Får du ofta feedback? 

GH känner att han ganska ofta får feedback, men ofta är det inte uttalat utan han ser det på miner 

och kroppsspråket istället. Att få feedback är inte alltid det lättaste tycker han, ”framförallt om 

man har ansträngt sig och sen får höra att det är fel, eller att det behöver förändras, då känns det 

inte så bra”. 

 

Är du bra på att visa vem du är och säger du vad du tycker? 

Organisationen har inte särskilt högt i tak, tycker GH. Han menar att ofta pratar man med 

varandra vid sidan av istället för att vara mer rättframma. Han är själv dock inte sådan utan 

beskriver sig som mycket rätt fram och gärna visar vem han är på många sätt. Ibland kan han 

känna att människor tycker det är jobbigt när han tycker och tänker.  

 

Känner du att du utvecklas i organisationen? 

Han tycker att sedan han kom in i ÅFF så har han utvecklats mycket som person. Främst genom 

alla kontakter han har fått inom föreningen, men också genom alla andra föreningar och dess 

människor han lärt känna. Det sociala inom föreningen är mycket viktigt för GH. Han vill att 

andra ska se honom som en resurs och som ett bollplank, någon som man kan lita på. 

                                                 
73 Intervju 8/4 2005 med Göte Hallberg, bandupptagning, I författarens ägo, avser hela intervjun 
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Vem fattar besluten i organisationen? 

När vi frågar om var besluten tas i föreningen svarar han snabbt att det är ordföranden. Han 

menar på att ordföranden är med på alla nivåer i föreningen och tar beslut. GH kan se en fara i att 

ha en så stark ordförande då andra ”lätt blir passiva och då delegeringen inte heller fungerar, så 

blir det inget vidare ibland”. 

 

Upplever du att ni tar rationella beslut? 

GH tycker att beslut som fattas ofta är för kortsiktiga och detta tror han beror på att 

organisationen har vuxit så snabbt den senaste tiden. Den sportsliga delen anser han fungera 

mycket bra, men den övriga delen hinner inte med och då blir ofta besluten hastiga och dåligt 

underbyggda. Han menar att ofta hinner man inte analysera vilka konsekvenser beslut för med sig 

för att det ska gå så snabbt. Detta tror han också har ett samband med att många beslut är 

känslomässigt tagna. ”Det hade varit bra och nyttigt om man skulle diskutera alternativ lite mer 

och med fler personer innan man fattar beslut”. Han ställer sig också lite frågande till styrelsens 

kompetensnivå inom vissa områden. ”Styrelsen är med och petar i mycket de inte ska. Det läggs 

för mycket energi på fotbollen och där har vi ju redan proffs som sköter det. Styrelsen skulle 

istället se till att andra delar förbättrades och att skaffa fram resurser”. 
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5. Diskussion

Uppdraget vi fick var att å ÅFF: s vägnar titta på och analysera hur organisationen fungerar idag. 

ÅFF:s styrelse anser att organisationen är eftersatt och inte kan konkurrera på sikt om inget görs 

för att förbättra den. 

 

Efter att studerat organisationen fann vi tydliga brister i hur internkommunikationen fungerar och 

på vilket sätt beslut fattas. Därför valde vi att förkovra oss i teorier om detta och fann två 

modeller som vi ansåg vara intressanta att testa. Vi har nu testat dessa genom att göra intervjuer 

med utvalda personer i organisationen. Intervjuerna har varit mycket intressanta och vi tycker vi 

har fått en bra insikt i hur organisationen fungerar.  

 

Som vi skrev i våra frågeställningar undrar vi om de modeller vi valt är applicerbara på ÅFF och 

om dessa kan hjälpa ÅFF att förbättra sin organisation. Nedan följer resonemang utifrån de svar 

som framkommit efter att vi testat teorierna och modellerna. 

 

Vi började med att studera internkommunikationen och fann snart att beslutsprocesserna till stort 

är beroende av internkommunikationen. Organisationen består idag av flera små grupper t.ex. 

styrelse, arbetsutskott, kansli och föreningssektioner. Under intervjuerna framkom att de olika 

små grupperna har en avsaknad av trygghet gentemot varandra. För att exemplifiera detta ser vi 

till det SS och JE tog upp i intervjuerna. SS anser att feedback fungerar mycket bra inom den 

sportsliga delen, men i övrigt är den inte på samma nivå, JE upplever att han inte vet om och hur 

han skall ge feedback till dem som inte befinner sig i hans närmaste omgivning. Vi ser tydligt här 

att enligt Johari fönster så begränsas arenan på grund av svårigheter med feedback. Otryggheten 

inom och mellan grupperna gör att fasaden växer då förtroendet sviktar. För mycket energi läggs 

på att tolka och försöka förstå varandra, vilket leder till, enligt Johari fönster74, en sämre 

effektivitet. Detta blir än starkare i och med det IC beskriver i sin intervju. Där uttrycker IC att 

det finns en stor försiktighet att våga tycka till i olika frågor mellan olika delar av organisationen, 

däremot inte inom den rent sportsliga delen där han även är verksam.  

 

                                                 
74 Bergengren, s. 65 
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Internkommunikationen idag begränsas av den otrygghet som finns inom organisationen. Enligt 

intervjuerna handlar det mer i vissa fall om envägskommunikation än en öppen kommunikation. 

Otryggheten leder till att missförstånd uppstår och stjäl energi från andra arbetsuppgifter. Även 

detta ökar fasaden, då rädsla för att öppet ställa frågor kommer före att visa sin brist på 

information. Vi anser att ingen inom organisationen vill vara ”den som inte vet”, vilket innebär 

att fasaden växer. 

 

Alla intervjupersoner anser att de utvecklas inom organisationen, men av olika anledningar. SS 

säger i sin intervju att ”människor får säga vad de vill och bete sig hur de vill, bara de inte går 

bakom ryggen på andra, jag vill ha reaktioner och är inte rädd för kritik”75. Detta blir 

motsägelsefullt då GH säger i sin intervju att man ofta pratar med varandra vid sidan av istället 

för att vara rättframma. Vår analys av vad SS säger kopplat till Johari fönsters76 ”den blinda 

fläcken” blir att om feedback gavs skulle medvetandet om sig själv öka. Då detta inte görs leder 

till att de inte vet hur de uppfattas av andra och den personliga utvecklingen begränsas. 

Innebörden blir i förlängningen att de inte ställs inför nya utmaningar och fördjupade relationer. 

Vi anser, med stöd av Johari fönster77, att den individuella och organisatoriska utvecklingen 

skulle nå nya höjder om feedback gavs konstant i alla situationer.  

 

Under intervjun med JE framkom att JE anser att han utvecklas pga. att han får ta ansvar och att 

styrelsen litar på att hans uppgifter blir utförda, men säger samtidigt att ansvarsfördelningen i 

resten av organisationen är oklar och därför finns en osäkerhet kring beslutsfattandet. JE, GH, SS 

och även delvis IC säger att det är SS som fattar flertalet av besluten även i det dagliga arbetet på 

olika nivåer. IC säger att ”ofta fattas beslut mer med hjärtat än med hjärnan”78. Enligt modellen 

Administrationsmänniskan räcker det med det ”tillräckligt bra” beslutet, men hänsyn skall tas till 

alla delar som beskrivs i ”Economic man”79. Det är tydligt att de flesta beslut fattas på känsla och 

i för lite kombination med information och rationalitet. För att det ”tillräckligt bra” beslutet skall 

kunna fattas vill Administrationsmänniskan80 ha olika handlingsalternativ och kännedom om 

                                                 
75 Intervju 7/4 2005 med Sven-Owe Samuelsson, bandupptagning, I författarens ägo 
76 Bergengren, s. 65 
77 Ibid. 
78 Intervju 6/4 2005 med Ingvar Carlsson, bandupptagning, I författarens ägo 
79 Bakka, ff. 180-182 
80 Ibid., s. 183 
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vilka konsekvenser beslutet kommer att ge. Utifrån de svar vi fått anser vi att organisationen är 

toppstyrd, enligt Administrationsmänniskan81, vilket gör att beslutsfattaren inte har tillgång till 

information som andra inom organisationen innehar. Detta gör att handlingsalternativen blir färre. 

SS bekräftar detta då han menar att han varit tvungen att vara auktoritär då han inte sett andra 

handlingsalternativ. Av intervjuerna har det framkommit att beslut fattas utan att ta hänsyn till 

konsekvenserna för helheten, dvs. för hela organisationen idag och i framtiden. Vi anser att om 

beslut inom ÅFF fattades med fler handlingsalternativ och preferenser, i enlighet med 

Administrationsmänniskan82, skulle bättre beslut kunna fattas. IC säger att ”när organisationen 

inte hänger ihop helt blir det också svårt att ta beslut som är det bästa för allt och alla”83 vilket 

inom Administrationsmänniskan84 skulle innebära att maximering av beslut uteblir. Ovanstående 

styrks även av JE som säger att konsekvenserna av ett beslut inte analyseras och därmed är det 

tveksamt att ett beslut får maximal effekt. Detta visar på att information från olika delar av 

organisationen inte samlas in innan beslut fattas och att internkommunikationen är bristfällig. 

 

Vi anser att tillräckig känslighet finns inom ÅFF för att fatta ett ”tillräckligt bra” beslut om 

hänsyn endast tas till denna parameter, enligt Administrationsmänniskan85. Men det finns inte 

tillräcklig information för handlingsalternativ och/eller kännedom om konsekvenserna av 

besluten. Det har bekräftats genom intervjuerna att rationaliteten hos beslutsfattaren får stå åt 

sidan för känsligheten. Detta gör att, enligt Administrationsmänniskan86, maximeringen av 

besluten och preferenser från andra områden inte kommer fram när beslut fattas, vilket är en 

förutsättning för rationellt tagna beslut. 

 

Vi anser att ovanstående beror på den bristen på feedback inom organisationen, framför allt 

mellan olika delar inom organisationen. Detta innebär att Johari fönster87 och 

Administrationsmänniskan88 inte bör isoleras var för sig utan att de har ett nära samband. 

                                                 
81 Bakka, s. 183 
82 Ibid. 
83 Intervju 6/4 2005 med Ingvar Carlsson, bandupptagning, I författarens ägo 
84 Bakka, s. 183 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 Bergengren, s. 65 
88 Ibid. 
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Sambandet innebär att ju större arenan är i Johari fönster89 desto mer information och rationalitet 

kan påverka beslutsprocessen, så bättre beslut kan fattas. GH bekräftar detta i sin intervju: ”Det 

hade varit bra och nyttigt om man skulle diskutera alternativ lite mer och med fler personer innan 

man fattar beslut.” 

 

Som vi nämnt tidigare i denna uppsats existerar inte en organisation utan kommunikation. En 

organisation är inte något som är stabilt och statiskt utan en konstant rörelse.90 ÅFF: s 

organisation utvecklas hela tiden, och bl.a. GH anser att utvecklingen ibland går för fort. 

Utvecklingsprocessen är starkt beroende av en god kommunikation, som bygger på öppenhet och 

feedback. Det är tydligt att den sportsliga delen av organisationen inte går hand i hand med den 

övriga. I den sportsliga delen fungerar enligt intervjuerna internkommunikationen mycket bra 

vilket beror på att inom den delen av organisationen ges feedback och beslut tas i enlighet med 

det som förespråkas i Administrationsmänniskan91. Då internkommunikationen inte fungerar, 

vare sig mellan eller inom andra delar av organisationen eftersätts utvecklingen där. Detta 

vidimerar det Weick har sagt om organisationer, att organisationer är relationer och att dessa 

kräver kommunikation för att kunna utvecklas och för att existera.92 På grund av ovanstående 

resonemang blir det då också klart varför hela organisationen inte hänger ihop som en enhet. 

 

Under intervjuerna framkom även att organisationen upplevs som trög, främst gällande 

beslutsprocessen. Styrelsen är idag med och detaljstyr hela organisationen vilket gör att 

beslutprocessen blir för utdragen och hämmar arbetet för andra längre ner i organisationen. Vi ser 

organisationen som väldigt centraliserad. Beslutsprocessen ligger idag långtifrån problemen och 

som vi tidigare skrivit i diskussionen finns inte tryggheten inom organisationen att fatta egna 

beslut i det dagliga arbetet. Vi anser att en decentralisering skulle hjälpa organisationen. Om 

beslutprocessen kunde ske närmre problemen skulle snabbare beslut kunna fattas. Detta skulle 

även innebära att styrelsen skulle få mer feedback från organisationen vilket skulle göra att större 

                                                 
89 Bergengren, s. 65 
90 Falkheimer, s. 92 
91 Bakka, s. 183 
92 Ibid. 
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beslut som är tvungna att tas i styrelsen, skulle vara mer i enlighet med hur beslut bör tas enligt 

Administrationsmänniskan93. 

 

En decentralisering skulle också innebära att personer inom organisationen skulle sättas inför nya 

utmaningar och nya situationer. Teorin kring decentralisering hävdar att effektiviteten skulle öka 

inom organisationen om personer själva kan påverka sin arbetssituation och att de då blir mer 

stimulerade. Detta skulle innebära enligt Johari fönster94 att det okända fönstret skulle minska då 

personer ställs inför nya situationer. Detta medför i förlängningen att arenan skulle öka och 

organisationen skulle bli än mer effektiv. 

 

Hela vårt ovanstående resonemang i diskussionen har vi byggt på de svar vi fått i intervjuerna. Vi 

har tidigare i denna uppsats behandlat vår objektivitet. Vår strävan har i positivistisk anda varit 

att logiskt, analytiskt och objektivt granska ÅFF som organisation. Vi har gång efter annan 

ifrågasatt vår objektivitet då vi har haft tillgång till väldigt mycket information genom Magnus 

Pehrssons anställning inom ÅFF. Vi vill hävda att vi har varit objektiva och vi anser att om annan 

person eller personer, skulle genomföra samma studie så skulle samma resultat framkomma. 

Detta grundar vi på att intervjuobjekten vi valt finns inom olika delar av organisationen och att vi 

hållit oss till en bestämd struktur95 under intervjuerna. Vi vill även hävda att det faktum att vi 

testat modeller analytiskt i denna studie och inte fört resonemang utifrån subjektiv tolkning gör 

studien objektiv och generaliserbar.  

 

De praktiska konsekvenserna av testandet av modellerna och de resonemang vi fört i 

diskussionen kring testandet av modellerna, anser vi skulle kunna leda till en decentralisering. 

Decentraliseringen av organisationen ÅFF skulle, anser vi, ge effekter på organisationsschemat.96 

Organisationsschemat är idag både rörigt och förvirrande, vilket leder till större osäkerhet än 

trygghet. Vi anser att en decentralisering och nytt organisationsschema skulle kunna förtydliga 

arbets- och ansvarsområden vilket skulle leda till bättre internkommunikation mellan olika delar 

                                                 
93 Bakka, s. 183 
94 Bergengren, s. 65 
95 Se bilaga 3 
96 Se bilaga 2 
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av organisationen. Dessutom skulle beslutsprocessen bli snabbare och bättre vilket i 

förlängningen skulle leda till en effektivare organisation. 
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5.1 Slutsatser 

Vi anser att ÅFF kan identifiera hur internkommunikationen kan förbättras men hjälp av Johari 

fönster. Detta grundar vi på vad som framkommit i resultatet och diskussionen. Vi har kommit 

fram till att arenan i Johari fönster inte är tillräckligt stor i hela ÅFF:s organisation, detta beror på 

en rädsla av att ge och ta feedback. Denna rädsla grundar sig främst i en osäkerhet i, av vem och 

hur beslut ska fattas, vilket vi anser är en följd av den centraliserade organisation som existerar. 

 

Vi har testat modellen Administrationsmänniskan och funnit att den är applicerbar och skulle 

vara användbar för ÅFF i beslutsprocessen. Detta anser vi då allt för många beslut idag fattas på 

känslomässiga grunder utan tillräcklig information och rationalitet.  

 

Vi anser att modellen Administrationsmänniskan isolerad, idag, inte skulle leda till att 

beslutprocessen skulle förbättras. Beslutsprocessen är beroende av en god internkommunikation i 

enlighet med Johari fönster. Om internkommunikationen förbättrades, i enlighet med Johari 

fönster, skulle ”tillräckligt bra” beslut i enlighet med Administrationsmänniskan kunna fattas.  

 

5.2 Vidare forskning 

Som vi skrev i avgränsningarna har vi valt att utelämna hur ekonomin påverkar ÅFF som 

organisation. Under vår forskning har vi märkt att ekonomin har en stor och betydande del samt 

påverkar organisationen i mångt och mycket. En vidare forskning inom det ekonomiska området, 

tror vi, till stor del skulle leda in på spåret av en utveckling av den marknadsdel som finns inom 

organisationen idag. 

 

Vi har även inom ramen för våra modeller utelämnat parametrar, som t.ex. ledarskap och 

organisationsschema. Vi tror att ledarskapet och organisationsschemat skulle påverka både hur 

internkommunikationen och beslutsprocessen fungerar inom organisationen. Förändringar i 

ledarskapet och organisationsschemat tror vi är en nödvändighet för ÅFF för fortsatt utveckling 

av organisationen. Hur denna förändring skulle kunna se ut utifrån relevanta teorier tror vi hade 

varit intressant forskning. 
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