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Svenska idrottsförbund konkurrerar idag om allt från medieexponering och sponsorer till aktiva 

utövare och publik på evenemangen. Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) har genom en 

marknadsundersökning fått reda på vilka kärnvärden konsumenter associerar friidrotten med 

vilka visade sig vara sund, kul och familjeorienterad. SFIF strävar nu efter att förändra sin yttre 

bild genom att röra sig mot nya värden såsom modern och fantasifull.  

 

Denna fallstudie avser att närmare undersöka en förändring av kärnvärden i Svenska 

Friidrottsförbundet (SFIF). Vi fokuserar kring hur denna förändring är efterfrågad av 

samarbetspartners och varför en ideell organisation som SFIF strävar efter en sådan förändring. 

Förändringsinitiativet kommer från förbundsledningen, det är också främst förbundet i relation 

till övriga friidrottsorganisationen som studeras. Vårt tolkningsperspektiv är i huvudsak 

hermeneutiskt. Vi tar utgångspunkt i ett specifikt fall, de teorier vi använt som stöd är litteratur 

inom ämnesområdena marknadsföring, management, nyinstitutionell organisationsteori samt 

tidigare forskning av förändringstryck på ideella organisationer. Empirins diskussioner rör sig 

kring dels det generella förändringstryck en ideell organisation kan tänkas uppleva från 

omgivningen men berör även de inre krafter som kan mana en förändring. Identitetsbegreppet 

syftar till att ge en uppfattning av den yttre och den inre bilden som tillsammans med övriga delar 

i analysen ger ett övergripande fokus på förklaring till varför SFIF vill förändra sina kärnvärden. 

Vi har huvudsakligen identifierat en tydlig målsättning varför SFIF vill förändra sina kärnvärden. 

Detta är en strävan efter fortsatt legitimitet hos de nyckelintressenter som kan finansiera SFIF:s 

framtida verksamhet och grundar sig i att SFIF har ett identitetsproblem där de inre krafterna 

inom organisationen går i olika riktningar. 
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The thesis objective is to explain why a non-profit organisation seeks to change its core values. 

The Swedish Athletic Association, (SAA), is the center of the study and we have focused on the 

relationship between the athletic movement, management and core values. As a result, we show 

that management strive for legitimacy from key stakeholders, in this case the sponsors, is the 

main aim for the SAA to change their core values. We have also found that there is a gap 

between the SAAs identity and image. The management of SAA is therefore unable to 

communicate a strong image to society. 
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FÖRORD 

FÖRORD 

 
 

Svenska Friidrottsförbundet är en spännande organisation. Dess utvecklingsskede matchar vårt 

genuina intresse för organisationer i förändring. Att SFIF är en ideell gjorde utmaningen ännu 

större då det finns intressen inom organisationen som är viktigare än vinstmaximering. 

Utmaningen har stundtals omvandlats till tvivel på vår egen förmåga att hålla rätt kurs. Vid dessa 

tillfällen har vi uppskattat den konstruktiva och uppmuntrande återkoppling vi fått från olika håll.   

 

Svenska Friidrottsförbundet har med ett öppenhjärtigt mottagande och frimodig inställning delat 

med sig av allt från organisatoriska strategier till egna uppfattningar om verksamheten och 

samarbetspartners. Särskilt Generalsekreterare Lennart Karlberg som återkommande gånger har 

uppmuntrat oss till kritiskt och analytiskt förhållningssätt gentemot förbundet, respondenterna 

och studien. Vi är tacksamma att övriga respondenter i studien tagit sig tid att på ett 

professionellt sätt engagera sig i de ämnen vi avsett diskutera. 

 

Vi vill tacka Örjan Jernberg för noggrann korrekturläsning och högt engagemang i vår studie. 

 

Viktiga att inte förglömma är de opponenter som tagit pajkastningen på allvar och vars kritiska 

åsikter varit värdefulla för studiens giltighet. Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Hans 

Rämö som förutom att återkommande gånger poängterat vikten av access, har genom sin 

handledning utmanat oss att ställa, utveckla och besvara våra egna frågor vilket bidragit till en 

stimulerande inlärningsprocess.  

 

 
 

 

 

Julia Jernberg  Charlotte Sundåker 
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INTRODUKTION 

 

1 INTRODUKTION  

GE Galan, 2 februari, 2006 i Stockholm. 

Globen fylls av publik. Sponsorernas representanter sitter i arenans VIP-sektioner. Kajsa 

Bergkvist, Stefan Holm och Mustafa Mohamed värmer upp i angränsande lokaler tillsammans 

med inbjudna internationella stjärnor. Eliten är samlad och förväntningarna är höga från publik, 

media och sponsorer – det är Friidrottsgala på gång. Vi slår oss ner högt sittande med utsikt över 

hela arenan. Förtävlingarna pågår, unga talanger visar upp sina färdigheter medan publiken 

strömmar till. Vi bläddrar i programbladet som är späckat med sålda reklamplatser från sponsorer 

och andra intressenter. Även arenan har smyckats med företagsbanderoller och alla barn i 

publiken sitter med Expressens jättelika uppblåsbara händer och applåderar entusiastiskt. Vi 

väntar en storslagen kväll. Men, var är Svenska Friidrottsförbundet? Det hörs inte, det syns inte. Finns 

det ens? 

 

Vi fångades av Svenska Friidrottsförbundets1 (SFIF) frånvaro i detta sammanhang, en stor 

internationell gala med sponsorer och media såväl som tusentals besökare och nästan en miljon 

tv-tittare2. SFIF sanktionerar tävlingen men utnyttjar inte de exponeringsmöjligheter som ges i 

och med den. Var detta en tillfällighet eller är SFIF ett osynligt förbund? Vi funderade kring 

vilket värde ett förbund som intar en sådan roll kan tänkas ha hos deras nyckelintressenter. Efter 

denna reflektion kontaktade vi Lennart Karlberg, Generalsekreterare på Svenska 

Friidrottsförbundet för en inledande intervju. Han gav en mycket mer mångsidig bild av 

förbundet än vad vi såg på GE Galan och vi förstod att det är en komplex organisation. Lennart 

Karlberg pratade om ett förändringsbehov i Svensk Friidrott. Inte då som sport och idrottsliga 

prestationer, utan mer som organisation och en förändring av de värden som friidrotten står för. 

Vid detta möte föds vår uppsatsidé. 

 

1.1 Bakgrund 

År av idrottsliga framgångar inom svensk friidrott har givit sporten ett större utrymme i media 

och ett växande publik- och utövarintresse. Svenska Friidrottsförbundet har fram tills idag haft 

en låg extern igenkänningsfaktor och stått i skymundan av de stora profilerna som givit 

friidrotten ett ansikte. Sverige har dock inte enbart upplevt stora framgångar inom friidrott. Även 

fotboll, hockey och andra sporter har uppmärksammats och framgångsrika idrottsmän av båda 

                                                 
1 Se Bilaga 1: Definitioner - Svenska Friidrottsförbundet 
2 www.mms.se (060420)
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könen har framställts som hjältar. Då medieutrymmet såväl som publikmängden och antalet 

potentiella utövare är begränsat föreligger en konkurrenssituation idrotterna emellan. 

Idrottsrörelsen kan inte längre överleva enbart på statliga medel (SFIF har en 

självfinansieringsgrad på cirka 70 procent3). Förbunden tvingas rivalisera om stora företags vilja 

att satsa pengar på sponsring. Jämfört med de största idrotterna har Friidrottsförbundet haft svårt 

att knyta stora sponsorer till sig men under senare tid har SFIF upplevt att dess konkurrenskraft 

har ökat. I och med att SFIF lyckades skriva ett nytt huvudsponsoravtal med sökföretaget Eniro 

medgav Generalssekreterare Lennart Karlberg de svårigheter som varit:  

 

”Sponsormarknaden har varit kärv, delvis på grund av konjunkturen, men också för 

att vissa stora sporter som till exempel fotbollen har skrivit stora avtal. Nu börjar det 

se ljusare ut, säger Lennart Karlberg, förbundets Generalsekreterare, till Dagens 

Nyheter.”4

 

En lång kamp om fortsatt konkurrenskraft bland finansiärer återstår dock för SFIF. 

Förbundsledningen har redan idag utarbetat en strategi för hur de vill förändra och förstärka de 

värden som upplevs som viktiga och utmärkande för dem. Då SFIF:s främsta fokus är 

finansiering av verksamheten, i synnerhet landslagsuppdrag, ser förbundet ett behov av att göra 

det så gynnsamt som möjligt för att finna nya sponsorer samt behålla de befintliga.  

 

1.1.1 Marknadsundersökning 

SFIF har nyligen5 gjort en omfattande undersökning bland konsumenter i vilken kan konstateras 

att friidrottens kärnvärden är spännande, sund, kul och familjeorienterad. SFIF strävar efter att också 

förmedla värden som modern, fantasifull, attraktiv, samt i tiden. Syftet är att locka till sig en ung 

publik, men samtidigt behålla de äldre målgrupperna.6 Genom att förmedla dessa nya värden ser 

sig SFIF kunna bli mer attraktivt hos sin fokusgrupp, nämligen sponsorerna. Denna 

undersökning genomfördes på befintliga men även potentiella konsumenter, det vill säga publik 

och utövare. Det SFIF ännu inte förvissat sig om är hur näringslivet, de potentiella och faktiska 

sponsorerna, uppfattar friidrotten och förändringen av dess värden. De eftertraktar denna 

vetskap då den kan bli ett konkurrenskraftigt medel i kampen om sponsorpengarna.7

                                                 
3 Intervju med Generalsekreterare Lennart Karlberg (060330) 
4 Erhlemark. http://www.sponsorworld.com. (060209) 
5 År 2004. 
6 Se Bilaga 2: Marknadsundersökning 
7 Intervju med Generalsekreterare Lennart Karlberg.  
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1.1.2 Idrottsrörelsens betydelse 

SFIF är bara en av en mängd nonprofitorganisationer8 med ett finansieringsdilemma. Sverige har 

en lång tradition av ideella9 organisationer vilka historiskt sett har haft en stark makt, såväl 

politisk som folklig. Idrottsförbunden är en betydande del av Sveriges nonprofit organisationer. 

Idrottsrörelsen är den tredje största ideella verksamheten i Sverige, 31 procent av befolkningen är 

medlem i någon idrottsförening/organisation10. Idrotten bidrar till normbildandet i samhället, 

både för folkets identitet och välbefinnande. Ett samhälle där idrottsverksamheten är 

vinstmaximerande kan ändra denna bild då inte alla människor i så fall skulle ges möjligheten att 

utöva någon sport, vilket i sin tur kan komma att ha en negativ inverkan på den allmänna 

folkhälsan. En förändring av kärnvärden, likt den process SFIF ämnar genomföra, riskerar därför 

att ha stor influens på folkets uppfattning av ideella organisationer i stort. Att skapa en förståelse 

för SFIF:s förändringsprocess av värden skulle därför kunna ge en generell bild av ett 

samhällsproblem. 

 

1.2 Definition av undersökningsproblemet 

Vi finner det intressant att fördjupa oss i förändringsprocesser i ideella organisationer med fokus 

på idrott och värden, samt undersöka de problem och möjligheter som dessa förändringar ger. 

Varför vill Svenska Friidrottsförbundet förändra sina kärnvärden?  

 

Vi frågar oss om förändring av värden, från sund och familjeorienterad mot modern och 

fantasifull, kan påverka SFIF:s trovärdighet. Är förbundet för osynligt för att kunna förändras 

framgångsrikt? Hur förhåller sig SFIF till det strategiska dilemmat vad gäller att stärka de icke-

kommersiella ideal som vuxit fram i idrottsrörelsen, ställt mot att förändra sin verksamhet för att 

möta marknadens krav? Säljer friidrotten sin själ i jakten på sponsorer? Hur ställer sig egentligen 

näringslivet (sponsorerna) till en sådan förändring, finns det överhuvudtaget en efterfrågan? 

 

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att närmare undersöka en förändring av kärnvärden i Svenska Friidrottsförbundet, 

samt vilka verkningar en sådan förändring ger, genom en granskning av förbundets pågående 

förändringsprocess.  

                                                 
8 Se Bilaga 1: Definitioner - Nonprofitorganisation 
9 Se Bilaga 1: Definitioner - Ideell organisation 
10 SCB (2003) s.25-29 
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1.4 Avgränsningar 

Vi har avgränsat vår studie av förbundet till intervjuer med ledningen, Generalsekreterare, 

Informationsansvarig samt Marknadsansvarig. Detta för att förändringsprocessen i dagsläget11 

ligger i sin vagga där endast förbundsledningen är insatt i process och strategiplanering. 

Ledningen har också den främsta kontakten med finansiärer. För att få en klar uppfattning av vad 

näringslivets bild av SFIF är har vi valt att intressera oss för de befintliga sponsorerna, Eniro, 

Fortum, Nordea, Puma, Folksam samt Folkspel. Vi anser dem kunna vara kvalificerade nog att 

dels ge en tydlig bild av sin relation till SFIF och samtidigt kunna relatera till marknaden i stort. 

För att komplettera studien har vi intervjuat en sportjournalist på SVT.  

 

Vad gäller teori har vi valt att studera marknadsstrategier. För att om möjligt kunna angripa 

problemet på ett framgångsrikt sätt har vi tagit stöd av forskning på området nonprofit 

organisationer i förändring. Dock upplever vi en stor skillnad mellan de internationella studier 

kring nonprofit organisationer och de som gjorts i Sverige. Detta då de traditioner och historiska 

händelser som ligger till grund för bildandet av ideella organisationer skiljer sig mellan länder. Vi 

har därför sökt efter teorier som kan appliceras på SFIF:s situation vilket fick till följd att främst 

svensk forskning använts inom vårt uppsatsområde.  

 

1.5 Disposition 

Kapitel 2: Metod 

Vårt valda angreppssätt, vetenskapssyn och metodansats presenteras. Kapitlet innehåller också 

tolkningsperspektiv, tillvägagångssätt vid datainsamling, intervjuteknik och till sist en granskning 

av metoden. 

 

Kapitel 3: Tidigare forskning och teori 

Detta kapitel behandlar tidigare forskning gällande förändringstryck på ideella organisationer i 

Sverige, nyinstitutionell teori om isomorfism samt marknadsstrategier rörande image, identitet 

och trovärdighet. 

  

 

 

 

                                                 
11 (Mars 2006) 
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Kapitel 4: Empiri 

Empirikapitlet inleds med en presentation av de respondenter som deltagit i undersökningen. 

Den följs av en redovisning av resultat från dessa intervjuer där väsentliga lyfts fram i olika 

avsnitt. 

 

Kapitel 5: Analys 

Detta kapitel behandlar och analyserar teorikapitlet och empirikapitlet utifrån 

undersökningsproblemen.  

 

Kapitel 6: Diskussion 

Diskussionskapitlets struktur bygger på en djupare diskussion av det som lyfts fram i 

analyskapitlet.  

 

Kapitel 7: Slutsatser och förslag på fortsatt forskning 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi kunnat utläsa ur analysen och diskussionen. Vi 

reflekterar vår studie i ett slutord och ger vi förslag på fortsatt forskning. Slutligen kritiskt 

granskar vi vårt arbetssätt. 
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METOD 

2 METOD 

I detta kapitel beskrivs det tolkningsperspektiv och tillvägagångssätt som genomsyrar uppsatsens utförande. Vi 

redogör för den vetenskapliga utgångspunkt och valda forskningsmetod som ligger till grund för datainsamlingens 

förfarande. Slutligen granskar vi metodens giltighet.  

 

2.1 Användning av tidigare kunskaper 

Våra tidigare kunskaper om svensk friidrott skiljer sig avsevärt sinsemellan. Då en av oss har en 

bakgrund som elitidrottare och även varit aktiv inom SFIF, hade vi en god uppfattning om 

organisationen redan vid start för undersökningen.  Denna kännedom förenat med det 

utifrånperspektiv den andra av oss bidragit med har, enligt vår uppfattning, optimerat det kritiska 

förhållningssätt som är nödvändigt för studien. Vi har på detta sätt tagit till vara våra olikartade 

erfarenheter och därigenom vidgat vår förståelse.  

 

2.2 Angreppssätt: Induktion 

Med ett deduktivt angreppssätt kommer teorin och de hypoteser som härletts från denna först, 

och styr sedan datainsamlingsprocessen. En deduktivt inriktad forskare riktar alltså fokus på att 

finna empiriskt material som är applicerbart på en teori. Med ett induktivt angreppssätt är teorin 

istället efterföljande en empirisk forskningsansats. Om man som forskare väljer att uppfatta 

förhållandet mellan huvudsakligen något induktivt, innebär det att man drar generaliserbara 

slutsatser på grundval av observationer. Den induktiva processen kan dock rymma inslag av 

deduktion. Inom samhällsvetenskaplig forskning är det sedvanligt att den induktiva strategin i 

förhållandet mellan teori och empiri kopplas samman med ett kvalitativt angreppssätt.12  

 

Då vi har en empirisk utgångspunkt är vår studie huvudsakligen induktiv. Detta val motiveras av 

att vårt studieobjekt är en del av en utbredd folkrörelse med stark förankring i normer och 

vedertagna rutiner, vilket vi ansåg viktigare att utgå ifrån, snarare än de teorier som stödjer vår 

problematisering. SFIF:s aktuella utvecklingsskede ligger till grund för vårt val av studieobjekt 

och därigenom angreppssätt.  

 

                                                 
12 Bryman. (2001) s. 20-23  
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2.3 Vetenskapssyn: Empirisk 

Empirisk samhällsforskning handlar om att undersöka och förklara samhälleliga fenomen och 

strävar efter att uttala sig om det allmängiltiga och inte om det unika eller specifika. Det 

motiveras med att man som forskare söker mönster, regelbundenheter och återkommande 

samband snarare än att beskriva enskildheterna.13

 

Olika forskningsområden kan dock vara utforskade i varierad utsträckning, vilket kräver ett 

anpassat förhållningssätt. Det blir då relevant att förklara begreppsutvecklande 

forskningsproblem där vi skiljer mellan begreppsutredande studier, beskrivande studier samt tre typer av 

förklarande studier; teoriprövande studier, teorikonsumerande studier och teoriutvecklande studier. Enligt 

Esaiasson et al förekommer ett visst mått av begreppsutredning i all forskning, men då en sådan 

utredning innebär en omfattande arbetsinsats i sig stannar dessa studier på en teoretisk nivå och 

är därför inte relevant i vår uppsats. Beskrivande studier ger svar på frågor som Var? Vem? Hur? 

Vilka? Förklarande studier går ett steg vidare och ger svar på olika varför-frågor. De tre olika 

typerna av förklarande studier börjar med teoriprövande studier. Här står den aktuella teorin i 

centrum och där prövas konkreta teorier på ett empiriskt material.14 Slutsatserna blir sedan av 

typen att teorin stärks, försvagas, eller att en teori visar sig mer framgångsrik än en annan. I 

teorikonsumerande studier är det istället ett enskilt fall som står i centrum. Med hjälp av 

existerande teorier och förklaringsfaktorer på ett område kan det förklaras vad som hände i just 

detta fall.15 Skillnaden mellan dessa två typer är som tydligast i själva motiveringen av studien. 

Den sista, teoriutvecklande studien, är en studie där den empiriska analysen tänks resultera i ett 

förslag till nya förklaringar till det fenomen som undersöks. Upptäckterna i en sådan studie kan 

dock inte prövas på det material som har genererat dem då vi på förhand vet vad resultatet 

kommer att bli. De får därför vänta på att bli prövade av ett nytt empiriskt material.16  

 

Vi utgår ifrån en förklarande studie, då vi avser undersöka varför en nonprofit organisation som 

Svenska Friidrottsförbundet vill förändra sina värden. Vi ämnar därigenom gå ett steg längre än 

en beskrivande studie, tack vare att omfattande tidigare forskning inom området givit oss såväl en 

kartläggning över den svenska ideella sektorn som en stabil teorigrund att bygga vidare på. 

Genom studien önskar vi kunna bidra med nytt empiriskt material till den teoriutvecklande 

forskning som bedrivits på området. Genom en teorikonsumerande studie på detta enskilda fall 

                                                 
13 Esaiasson. et al (2004) s. 29 
14 Ibid. s. 40 
15 Ibid. s. 40 
16 Ibid. s. 41 
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tar vi hjälp av existerande teorier och förklaringsmodeller, som förhoppningsvis kan ge oss en 

generell klarhet i förändringsprocesser för ideella idrottsföreningar.   

 

2.4 Val av metodansats: Kvalitativ 

En metodansats kan vara kvalitativ eller kvantitativ. Skillnaden mellan dessa båda är till stor del 

hur man väljer att arbeta med data. I kvantitativa ansatser arbetar man med ”hårda” data, 

vanligtvis statistik eller frågeformulär, och i kvalitativa med ”mjuka” data och då vanligen i form 

av kortare eller längre texter som måste bearbetas och tolkas. De båda metodansatserna kan 

också kombineras med varandra.17  

 

Inom vårt valda forskningsområde skulle en kvantitativ studie ge relevans åt ämnet genom ett 

visst mått av statistisk generalisering, då det på ett tydligare sätt kunde ligga till grund för vidare 

forskning18. Att ta sig an vårt problemområde med en kvantitativ ansats skulle dock innebära 

svårigheter då vi avser söka oss till djupet av de bakomliggande orsakerna till hur ideella 

organisationer reagerar på sin omvärld. Vi har därför valt att närma oss forskningsområdet med 

en kvalitativ ansats. Man kan hävda att alla människor har egna uppfattningar och tolkningar av 

det som sker runt dem19. Vi upplever att förändringsprocesser i organisationer i hög grad 

påverkas av hur individerna som verkar inom, och i samarbete med dem, resonerar. Även om 

det kan vara möjligt med ett visst mått av avstånd till det som studeras i kvalitativa studier 

strävar vi efter närhet till respondenterna. I vissa fall kan det som ämnas undersökas upplevas 

som känsligt eller stötande av respondenterna20. Vi anser inte denna risk bekomma vår studie i 

någon hög mån då vi inte intresserar oss för att granska de sponsoravtal som tecknats mellan 

företagen och förbundet. Istället syftar vi till att förstå de bakomliggande orsaker som ligger till 

grund för att samarbetet uppstod och kvarlever. Vi strävar även efter att skapa en diskussion 

snarare än en enkel utfrågning vid intervjutillfället vilket förutsätter ett personligt samtal med 

respondenterna. 

 

2.5 Tolkningsperspektiv: Hermeneutik 

Det hermeneutiska tolkningsperspektivet inom samhällsvetenskapen rör teori och metod i 

samband med tolkning av människors handlingar. Till skillnad från positivismens strävan efter att 
                                                 
17 Johannessen & Tufte. (2003) s. 20-21, 67-79 
18 Ibid. s. 69 
19 Ibid. s. 69 
20 Ibid. s. 77 
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huvudsakligen förklara mänskligt beteende söker hermeneutiken en djupare, mer empatisk, 

förståelse av handlingarna i sig, mer än av de krafter som påverkar dem.21 Vårt arbete tog 

utgångspunkt i att söka förklaring till de förändringstryck en ideell organisation påverkas av. Men 

allteftersom processen fortlöpt har vi alltmer eftersträvat en förståelse av varför en organisation vill 

förändra sig. För att tolka ett organisatoriskt handlande bör även dess omvärld innefattas, eftersom 

det finns ett beroendeförhållande dem emellan. En djupare förståelse innebär således även en 

bredare förståelse och ett samband mellan de olika faktorerna växer fram. Det är eftersträvansvärt 

att denna process utmynnar i ett tolkande, kritiskt hermeneutiskt tillvägagångssätt där 

problematiseringen sätts i en viss historisk och social kontext.22

 

2.6 Fallstudie    

En fallstudie innebär en undersökning av en specifik företeelse, och genom att koncentrera sin 

studie kring denna företeelse strävar man efter att belysa samspelet mellan viktiga faktorer som 

kännetecknar fallet i fråga. Vilken typ av frågor man ställer, vilken grad av kontroll man 

eftersträvar och hur man tänker sig slutprodukten, är alla faktorer som måste tas i beaktande vid 

avgörandet om en kvalitativ fallstudie passar för undersökningen, eller om istället något annat 

tillvägagångssätt är lämpligare. En fallstudie passar bäst för en förklarande undersökning som 

svarar på varför och på vilket sätt frågor. En annan avgörande faktor för fallstudien är huruvida det 

går att identifiera ett begränsat system som fokus för undersökningen.23

   

Det som kännetecknar en kvalitativt inriktad fallstudie är främst fyra grundläggande egenskaper; 

fallstudien är partikularistisk, deskriptiv, heuristisk och induktiv. Att fallundersökningen är 

partikularistisk innebär att den fokuserar på en viss händelse, företeelse eller person. Att 

slutprodukten är deskriptiv innebär att beskrivningen av den företeelse som studerats är 

omfattande och tät. En fallstudie är heuristisk vilket innebär att den kan förbättra läsarens 

förståelse för just denna specifika situation. Den kan vidga erfarenheter eller bekräfta det läsaren 

trodde sig veta eller inte veta sedan tidigare. Att en fallstudie är induktiv betyder att den till 

största delen grundar sig på empiriskt baserade resonemang.24  

 

Vår studie ser till det enstaka fallet och hur detta ter sig i verkligheten i jämförelse med teorin 

vilket kan ses som den rena fallstudietekniken. Ofta förekommer dock flera variabler och då har 
                                                 
21 Bryman. (2001). s. 25-26 
22 Ibid. s. 370-371 
23 Merriam. (1994) s. 25-29 
24 Ibid. s. 25-29 
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studien ändrat karaktär till en jämförande. Att exempelvis titta på hur en organisations situation 

ser ut före och efter en förändring ger två tidsvariabler och kan därför inte ses som en strikt 

fallstudie.25

 

2.7 Motiv för val av metod 

Vårt val av angreppssätt kan delvis tänkas bero på faktorer som vi själva inte kunnat påverka. 

Den litteratur vi studerat har visat sig skilja sig åt avsevärt beroende på kulturella aspekter. Om 

den forskning som bedrivits i Sverige visat sig ha en internationell motsvarighet hade möjligtvis 

en sådan förutsättning kunnat ligga till grund för exempelvis en jämförande studie.  

 

Tidsaspekten var av avgörande betydelse i vårt val av studieobjekt. SFIF var i ett läge där 

förändringsprocessen nyligen tagit form. Detta gav oss en exklusiv möjlighet att följa med i en 

utveckling i reell tid vilket ligger till grund för valet av fallstudien som metod. Hade inte denna 

möjlighet givits hade vårt angreppssätt möjligtvis varit annorlunda. Den empiriskt 

samhällsvetenskapliga forskningen som syftar till att få svar på varför-frågor är dessutom förenlig 

med en fallstudiemetodik, där tillvägagångssättet är mindre viktigt än de frågor man utgår ifrån 

och vilken relation de har till slutprodukten26. Då en studie av kvantitativ karaktär redan 

genomförts av SFIF själva och de frågor som därigenom ställts, besvarats, har det varit naturligt 

att ta vår forskning till en djupare nivå vilket gör vårt angreppssätt förenligt med den kvalitativa 

metodansatsen i en förklarande studie.  

 

2.8   Datainsamling 

Data som samlas in vid kvalitativa studier kan komma från helt skilda källor. Vissa data 

uppkommer på initiativ från forskaren i samband med en konkret undersökning, i vårt fall på en 

specifik företeelse, då med exempelvis anteckningar och ljudinspelningar från intervjuer. Andra 

data existerar oberoende om en undersökning genomförs eller inte, exempelvis böcker, artiklar 

och annan litteratur. 

  

                                                 
25 Esaiasson et al. (2004) s. 119 
26 Merriam. (1994) s. 23 
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2.8.1 Insamling av teori 

I insamling av teori fann vi en mängd litteratur inom det berörda ämnet. Det var inga svårigheter 

att finna intressant information, utan snarare en utmaning att gallra och välja ut det mest 

väsentliga. Detta gjorde vi genom att begränsa vår utgångspunkt till ett antal nyckelbegrepp så 

som exempelvis identitet, nonprofitorganisation, ideell organisation, strategi, management samt 

kommunikation. Vi har sökt tidigare forskning inom ämnesområdet bland såväl internationella 

som svenska studier. En mängd litteratur om nonprofitorganisationer har återfunnits och 

genomsökts. Vi har läst amerikansk forskning i ämnet och tagit flera lärdomar genom detta, bland 

annat hur inflytande och status för nonprofitorganisationer skiljer sig i olika kulturer. Vi valde 

därför att fokusera vår studie kring tidigare forskning på svenska folkrörelser och förändring i 

dessa. Då vi i vår litteraturstudie funnit att svenska forskare gör en definitionsskillnad mellan 

nonprofitorganisation och ideell organisation har vi beslutat oss för att koncentrera oss på den 

sistnämnda. Ett återkommande namn på detta område var Filip Wijkström, forskare på 

Ekonomiska forskningsinstitutet, Handelshögskolan i Stockholm. Vi fick kontakt med denne 

forskare som via e-post gav oss en mängd tips på publikationer relevanta för vår studie. En stor 

del av vår teoretiska utgångspunkt kretsar kring denna forskning som behandlar den ideella 

sektorn i Sverige som helhet. I detta breda forskningsområde har vi utkristalliserat betydelsefulla 

resonemang som kan tillämpas på idrottsrörelsen.  

 

I strävan efter att bredda vår teoretiska referensram sökte vi oss mot marknadsföringsteorier. 

Dessa teorier fokuserar kring strategier i marknadskommunikation för organisationer. Flera av de 

teorier som presenteras inriktar sig på vinstdrivande företag, men vi har gjort bedömningen att 

dessa teorier även kan tillämpas på en ideell organisation i Sverige. Då Generalsekreterarens roll i 

SFIF liknar motsvarande position hos VD: n i ett företag, och då en ideell organisation i lika eller 

ännu högre grad än ett företag är beroende av att kommunicera och vara trovärdiga gentemot 

omgivningen, fann vi teorierna applicerbara i flera avseenden. 

 

2.8.2 Insamling av empiri 

Huvudregeln vid insamling av empiri är att primärkällor är mer trovärdiga än sekundärkällor då 

påståenden kan härledas till dess ursprung i högre grad27. Vi har i vår studie strävat efter att ha en 

god materialbas från de primärkällor vi sökt oss till. Då den induktiva fallstudien grundar sig på 

empiriskt baserade resonemang genom studiet av en viss företeelse och dessutom syftar till att 
                                                 
27 Esaiasson et al. (2004) 
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beskrivningen av den är omfattande och tät blir primärkällorna av desto större betydelse. I vår 

studie består sekundärkällan av den marknadsundersökning vi tagit del av i våra grundläggande 

studier i ämnet och primärkällorna är de intervjuer vi genomfört med förbundsledning, sponsorer 

samt media. Även det inledande samtalet med Generalsekreterare Lennart Karlberg, som återges i 

sin korthet i inledningen, är en primär källa. 

 

2.8.3 Urvalsmetod 

Kvalitativa undersökningar är ofta intensiva, vilket innebär att avsikten är att åstadkomma 

mycket information om ett begränsat antal respondenter. Att göra slumpmässiga urval 

förekommer såväl i kvantitativa som kvalitativa undersökningar.28 När det gäller vårt urval har vi 

snarare valt att strategiskt välja ut de personer som kunnat tillhandahålla oss relevant 

information. De personer vi träffat på SFIF är de tre som varit delaktiga i att arbeta fram den 

strategi som ligger till grund för det varumärkesstärkande arbete som pågår nu. Det kan tänkas 

att det hade varit intressant att även prata med personer som länge arbetat på förbundet och har 

ett annat perspektiv på förändringar i organisationen. Vi avser dock inte lägga huvudsakligt fokus 

på de interna problem som kan uppstå i en förändringsprocess och därför uteslöts dessa 

personer ur undersökningen. Antalet respondenter och urvalskriterier är inte alltid lätt att 

bestämma i förväg, men kan vara något som utkristalliseras allteftersom arbetet med 

undersökningen tar form29. I det enstaka fall då vi inte fått möjlighet att själva bestämma valet av 

intervjuperson, har vi ändå i samråd med företaget utsett en lämplig representant. Vad gäller 

antalet respondenter har vi haft ambitionen att täcka samtliga samarbetspartners, något vi även 

lyckats med. 

 

2.8.4 Intervjuteknik: Semistrukturerad 

Vid en strukturerad intervju förekommer endast på förhand uppställda frågor och det är av stor 

vikt att dessa ställs på samma sätt till alla respondenter och med samma ordalydelse. Avvikelser 

från givna svarsalternativen anses störa undersökningens resultat. Vid kvalitativ forskning är 

tillvägagångssättet vanligtvis betydligt mindre strukturerat.30 Den semistrukturerade intervjun 

utgår ifrån i förväg tematiserade områden som forskaren önskar beröra. Respondenten har stor 

möjlighet att påverka intervjuns riktning då frågorna inte behöver följa en viss ordning och det är 

                                                 
28 Johannessen. & Tufte (2003). s. 83-84 
29 Ibid. s. 84 
30 Bryman. (2001) s. 123, 301 
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av vikt för intervjuaren att vara lyhörd utifall intervjupersoner knyter an till nya spår som inte 

förutspåtts.31  

 

Den ostrukturerade intervjun kan liknas vid en slags associationsform där intervjuaren initierar ett 

samtal med ett tema eller en öppen fråga och låter därefter respondenten styra dialogen och 

reagerar endast där uppföljningsfrågor kan vara aktuella. Den kvalitativa forskningen inriktar sig 

till största del på de två senare intervjuformerna vilka ger möjlighet att ifrågasätta respondentens 

första, spontana svar och nå en djupare förståelse för de bakomliggande orsaker man önskar 

studera. Dessutom ges utrymme för tolkning av händelser, mönster och beteenden som sedan 

kan sättas in i en större kontext.32  

 

Bryman poängterar att dessa intervjuformer ställer vissa krav på forskaren. Att vara insatt, 

strukturerad och tydlig kan översättas med att vara väl förberedd innan intervjun. Många av 

kraven kan verka motsägelsefulla, som att vara både öppen för vad som uppfattas som viktigt för 

respondenten och samtidigt styra samtalet så att intervjuaren får ut det som var intentionen med 

intervjun, men det kan underlätta att ha dem i åtanke innan samtalet för att få uttömmande svar 

från intervjupersonen.33  

 

Vid den inledande intervjun med Lennart Karlberg i undersökningen kring SFIF, vilken 

fungerade som en slags förstudie, var dialogen mer ostrukturerad. Under detta tillfälle berättade 

denne öppet om SFIF:s situation och när det uppkom spår i diskussionen som kunde relateras till 

våra egna tankemönster fördjupades samtalet. Vid senare intervjuer har en semistrukturerad 

intervjuform utvecklats, där viss variation mellan intervjuerna förekommit men samma 

intervjuguide angivit riktlinjerna. Intervjuguiden har strukturerats utifrån de teorier vi vilar 

studien kring och med olika ämnesområden i diskussionen. Detta arbetssätt har använts för att på 

ett så enkelt sätt som möjligt kunna täcka in alla de problematiseringar vi fokuserar 

undersökningen på. Endast en förkortad intervjuguide har i förväg skickats ut till respondenterna 

då vi eftersträvat spontanitet i samtalen.  

 

På grund av geografiska begränsningar har dels personliga möten, dels telefonintervjuer 

genomförts. Längdmässigt har de varierat mellan tjugofem minuter och två timmar. Med ett visst 

hänsynstagande till några av respondenternas begränsade tidsresurser har ett anpassat 

                                                 
31 Ibid. s. 301 
32 Bryman (2001) s. 300-301 
33 Ibid. s. 306 
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intervjuunderlag utformats för att säkerställa att de primära forskningsfrågorna diskuterats utan 

att behöva korta av respondentens tankegångar. De tekniska faktorer som påverkat 

undersökningen har ställt krav på flexibilitet vid intervjutillfällena. Till en början använde vi oss 

av bandspelare dels för att säkerställa att ingen information gick förlorad och dels för att 

underlätta diskussionens avslappnade intervjuform. De tekniska problem som uppstod var dock 

av sådan betydelse att vi slutligen kom att använda oss av anteckningar på dator under intervjun. 

Trots att en koncentrerad, intensiv period avsatts har undersökningen följts av en 

inlärningsprocess vilket har påverkat intervjuerna i den mån att såväl medvetna som 

undermedvetna justeringar varit oundvikliga.  

 

2.8.5 Respondenter 

Det urval på vilken undersökningen grundar sig har varit av stor vikt för det utkommande 

resultatet. Metoden har varit rent strategisk då vårt forskningsproblem krävt respondenter med 

kompetens att uttala sig i organisatoriska frågor på en strategisk nivå såväl som ur ett 

samhällsperspektiv. De representanter från näringslivet som valts ut ingår alla i samarbeten med 

SFIF. Genom denna avgränsning riskeras en partiell bild av förbundets image ges, men vi anser 

det nödvändigt för att få en tydlig uppfattning av hur det insatta näringslivet uppfattar förbundet 

vilket för undersökningen kan ses som relevant. För att ytterligare bredda vårt perspektiv har vi 

intervjuat en sportjournalist från SVT, Jakob Hård, som har följt friidrotten under en lång tid i 

sitt yrke. 

 

Vi har haft en strategi om en ordningsföljd av intervjupersonerna för att säkerställa de mål som 

står i centrum för studien. Trots att en av respondenterna föll ur intervjuschemat har vi till stor 

del lyckats följa planen att först intervjua två representanter från förbundet följt av samtliga 

samarbetspartners till förbundets sista representant och slutligen journalisten. 

 

2.9 Granskning av metoden 

Vår ambition är att samtliga delar i denna studie ska genomsyras av ett kritiskt förhållningssätt. I 

detta avsnitt ämnar vi särskilt belysa studiens giltighet och tillförlitlighet. 
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2.9.1 Validitet och reliabilitet 

Det är svårt att bedöma validitet och reliabilitet utifrån undersökningen i dess helhet. Vad som 

däremot kan granskas är de olika komponenter som studien bygger på; forskningsdesign, 

intervjuteknik och analysteknik, samt relationen mellan slutsats och informationen den bygger på. 

Detta gör att kraven och normerna anpassas när det gäller att mäta graden av validitet och 

reliabilitet i en fallstudie av kvalitativ art.34 Inre validitet innebär att frågor gällande hur väl 

resultaten i undersökningen stämmer överens med verkligheten ställs. Vidare strävar forskaren 

efter att faktiskt mäta det som ämnas mätas. Verkligheten kan sägas vara relativ då den bygger på 

interna bedömningar som görs av dem som studerats, samt forskarens tolkning av dessas 

erfarenheter, i högre grad än av utomstående. Vad som upplevs vara sant väger därmed tyngre än 

det som faktiskt är sant.35 Svårigheterna med att bedöma den inre validiteten kan överbryggas 

med hjälp av sex grundläggande strategier som forskaren integrerar i studien kontinuerligt under 

hela processen: 36

 

 Triangulering – genom att använda sig av flera forskare, flera informationskällor och flera 

metoder kan forskningsresultaten bekräftas. 

 Deltagarkontroll – de personer som tillhandahållit informationen får se hur den har använts 

och vilka tolkningar som gjorts för att sedan ta ställning till om resultaten verkar trovärdiga. 

 Att samla information under längre tid, eller genom upprepade observationer, kan öka 

validiteten i resultaten. 

 ”Horisontell” granskning och kritik innebär att man tar hjälp av kollegor för att kontinuerligt 

få kommentarer och synpunkter till studiens förfarande och resultat.  

 Deltagande tillvägagångssätt i forskningen innebär att de personer som studeras involveras i 

forskningens process från begreppsbildning till utformning av slutrapport. 

 Klargörande av skevheter som forskaren kan bära med sig i undersökningen, det vill säga att 

denne tydligt uttrycker sina utgångspunkter, underliggande antaganden, synsätt och teoretiska 

perspektiv när undersökningen startar. 

 

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning resultaten i undersökningen kan upprepas. Inom 

samhällsforskningen är detta ett problematiskt begrepp eftersom människors beteenden är i 

ständig förändring och reliabiliteten hos en viss forskningsmetod grundar sig på antagandet att 

det finns en enda verklighet vilken är konstant. Däremot kan upprepande studier av ett och 
                                                 
34 Merriam. (1994) s. 174 
35 Ibid. s. 177 
36 Ibid. s. 179-180 
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samma fenomen tillsammans skapa en sammansatt, och därigenom reliabel, tolkning av den. På 

detta sätt blir ett säkerställande av den inre validiteten också innebära att reliabiliteten ökar. 37 Den 

yttre validiteten innebär den utsträckning i vilken resultaten från studien är tillämpliga även i 

andra situationer än den studerade. Även här anses den inre validiteten ligga till grund även om 

det kan finnas risk för allt för hög grad av kontroll kan medföra att studien blir svår eller omöjlig 

att upprepa.38

 

2.9.2 Metodkritik 

Att använda sig av antingen kvalitativ eller kvantitativ metod gör att de positiva aspekter som den 

ena eller den andra har att erbjuda går förlorade. I vårt val av kvalitativ har vi därmed begränsat 

möjligheten att förklara verkligheten och organisationen utifrån statistik och siffror, vilket hade 

givit oss en annan aspekt på problemet. Det är också kritik av denna art som forskare med 

positivistiskt perspektiv ofta riktar mot hermeneutiskt tolkande studier.   

 

Vi såg tidigt induktion som det naturliga angreppssättet, vilket samtidigt innebar ett 

beroendeförhållande till det valda studieobjektet, samt ett risktagande så till vida att studiens 

mening vilat på accessen till SFIF och övriga berörda parter. Ett deduktivt angreppssätt hade 

fjärmat oss från en sådan risk, då vi kunnat vidga valet av studieobjekt vid sådana motgångar. 

 

Då vi tidigare redogjort för hur reliabilitet och yttre validitet grundar sig på graden av inre 

validitet fokuserar vi på en granskning av denna sistnämnda. Antalet forskares tidigare studier 

samt mängden av teori, kan relateras till fallstudiens omfattning. Då det enskilda fallet ligger i 

fokus för vår forskning och teorier och tidigare forskning endast är ett stöd, kan en större mängd 

av dessa snarare förvirra än klargöra det specifika fenomenet.  

 

Ett deltagande tillvägagångssätt i forskningsprocessen speglar enligt oss ett uppdragsförfarande 

snarare än den fristående forskning vi strävat efter. Däremot har en respondent deltagit i 

forskningens inledande skede och då fungerat som ett bollplank vid utarbetning av 

problemformulering.   

 

En semistrukturerad intervju ställer höga krav på forskaren vid själva intervjutillfället. Att vara 

öppen och lyhörd för respondenten och samtidigt styra samtalet kan vara svårt att förena, och det 
                                                 
37 Merriam. (1994) s. 180-181 
38 Ibid. s. 183 
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är också den kritik som kan riktas mot en semistrukturerad intervjuform. Om vi som forskare 

inte är disciplinerade nog att koncentrera intervjun kring väsentligheter riskerar resultatet för 

studien att förvridas. De tekniska missöden vi råkat ut för under intervjuerna, då vi tvingades 

skifta från inspelning på bandspelare till anteckning på dator, har påverkat vårt sätt att bearbeta 

empirimaterialet. Dessa två olika sätt att registrera information har var för sig såväl positiva som 

negativa aspekter. Vid en fungerande bandinspelning registreras respondentens fullständiga 

utsagor ordagrant, något som kan vara svårt vid enbart en datoranteckning. Däremot upplevde vi 

en reserverad inställning hos vissa respondenter gentemot en bandinspelning, till skillnad från 

intervjuerna då datoranteckning användes. Även om det var nödvändigt för oss att skifta 

registreringsteknik ställer vi oss ödmjuka kring de negativa konsekvenser det kan ha medfört 

studien. 

 

Vi har genomfört intervjuer under en koncentrerad tid för att behålla samma perspektiv genom 

hela datainsamlingen. Dock har en enstaka respondent inte varit tillgänglig under denna period 

vilket kan ha påverkat empiriinsamlingen negativt. Enligt Merriam kan validiteten i resultatet öka 

genom att samla information under en längre tid, vilket skulle kunna vara en bristande faktor i 

vårt fall. Vi har, under en intensiv empiriinsamlingsperiod haft en kontinuerlig inlärningsprocess, 

då vi efter varje intervjutillfälle diskuterat och förbättrat vår utgångspunkt. Detta har enligt vår 

mening bidragit till ständig utveckling, nödvändig för en studie under en så begränsad tid. 

 

Samtliga deltagare har givits möjlighet att ta del av de empiriska rådata som dokumenterats. Att 

som respondent i efterhand kunna kontrollera och omvärdera sitt bidrag anses stärka den inre 

validiteten. Vi frågar oss dock hur denna påverkansmöjlighet egentligen stärker validiteten, eller 

om det finns risk att en väsentlig del av studiens värde går förlorad, nämligen den spontanitet vi 

strävat efter i datainsamlingsprocessen. I vårt fall har endast ett par respondenter uttryckt denna 

önskan vilket vi anser fjärma oss från ovanstående risk. Vi finner det dock tillfredsställande med 

denna återkoppling på validiteten i empirin.  

 

Studien har stått under kontinuerlig granskning från opponenter och handledare i seminarium 

samt i personliga möten. 
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2.10   Summering 

I detta kapitel har vi presenterat den metod som avses genomsyra uppsatsens utförande. Med ett 

induktivt angreppssätt har vi fokuserat studien kring ett specifikt fall och metodansatsen är 

kvalitativ. Vi eftersträvar ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv. Vid datainsamling har vi valt en 

semistrukturerad intervjuform. 
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3 TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 

Detta avsnitt visar inom vilken teoretisk referensram vi ämnar fokusera vår empiriska utgångspunkt. Vi har haft 

för avsikt att kombinera allmängiltiga internationella marknadsstrategier tillsammans med tidigare forskning 

specifik för förändringstryck på den ideella sektorn i Sverige. För att ytterligare visa på en fördjupning presenterar 

vi en akademisk artikel i nyinstitutionell teori rörande organisationsförändring.  

 

3.1 Nonprofitsektorn i Sverige 

Enligt Wijkströms forskning från Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i 

Stockholm kan nonprofitsektorn i Sverige sägas vara den ideella sektorn, vilket innefattar större 

delen av folkrörelsen (med undantag för etablerade kooperationer). Denna ”tredje sektor” som 

den även kallas har dominerats av de tre stora; arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och 

frikyrkorörelsen, men som folkrörelse betraktas idag även till exempel kvinnorörelsen 

fredsrörelsen och idrottsrörelsen, vilka idag är stora och välorganiserade federationer, som 

innefattar ett betydande antal medlemmar i lokala föreningar som i sin tur är medlemmar av ett 

samordnande riksförbund.39 Begreppet folkrörelse är slagkraftig beskrivning då man ser till 

individers vilja att ansluta sig som medlem i en ideell organisation. Den svenska folkrörelsen har 

uppskattningsvis 32 miljoner medlemmar vilket betyder att den gemene svensken innehar nära 4 

olika medlemskap.40 Endast var tionde svensk saknar medlemskap i någon organisation. En hög 

medlemsvilja till trots, anas en tenderande minskning i hela den ideella sektorn på 1,7 procent per 

år, en siffra som också överensstämmer med idrottsrörelsens utveckling. Denna svikande trend 

har mer övergripande förklaringsfaktorer än enbart ett allmänt avståndstagande till föreningslivet, 

de beteendeförändringar som anas kan bero på komplexa omvärldsförändringar.41

 

3.1.1 Förändringstryck på ideella organisationer i Sverige 

De svenska folkrörelserna är idag stora och väl etablerade organisationer, med ett stort antal 

medlemmar och lokalföreningar knutna till sig. Detta gäller även idrottsrörelsen som kommit att 

bli en av de största federationerna både mätt i antal medlemmar och i omsättning42. Dessa 

organisationer har vuxit fram under sekler där stora delar av världen har förändrats, såväl 

demografiskt som ideologiskt. Det är därför intressant att diskutera hur dessa organisationer har 
                                                 
39 Wijkström. & Åkerblom. (2002) s. 7-8 
40Lundström. & Wijkström. (1997) s. 16-17  
41 SCB (2003) s. 25-29 
42 Lundström. & Wijkström (1997) s. 16-17 
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förändrats och vilka faktorer som påverkat detta. En återkommande förklaring utgår ifrån att det 

är människorna i och utanför organisationen som förändrats. Ett väsentligt sätt att förstå 

organisationerna i den ideella sektorn, och de förändringar de är utsatta för, är därför att studera 

deras omvärld. Genom förändringar i omgivningen får medlemmar i dessa organisationer signaler 

om hur organisationerna bör förändras för att få fortsatt tillgång till de resurser man är beroende 

av, alternativt för att kunna nå nya resursbaser. För svenska folkrörelser och andra ideella 

organisationer är staten och enskilda individer traditionellt sett de två viktigaste källorna för att nå 

resurser och legitimitet. Organisationernas relationer till båda dessa delar av samhället är idag 

under förändring. Inflytandet från företag och näringsliv tycks också öka i betydelse, och delvis 

ändra karaktär. Som en följd av förändringar i relationerna till det övriga samhället går det att 

utvisa ett förändrat beteende hos de existerande ideella organisationerna. Ytterligare ett tryck på 

förändring för dessa organisationer kommer därtill vid nya eller förändrade organisationers 

etablering, vilket kan te sig genom ett imitationsbeteende hos konkurrensutsatta organisationer.43

 

 
Figur 1. Olika typer av förändringstryck på den svenska ideella sektorn från omgivningen44. 

 

Näringsliv 

Inflytandet från näringslivet på organisationerna har förändrats under senare år. Utbytet av 

tjänster och resurser mellan företag och ideella organisationer ser ut att öka och delvis ändra 

karaktär. Företagssponsring har utvecklats från att enbart gälla idrott till ett ökat ekonomiskt stöd 

för såväl kulturföreningar som biståndsorganisationer. Det tycks också finnas tecken på att vissa 

                                                 
43 Wijkström. (1999) s. 12-23 
44 Ibid. s. 12 
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grupper av mindre företag känner sig hotade av de ideella organisationernas aktiviteter inom 

deras verksamhetsområden. En viss orättvisa kan upplevas då de flesta ideella organisationer givs 

skattelättnader och bedriver sin verksamhet genom ideellt arbete.45  

 

En möjlig förklaring till den förändringsvind som sveper över de ideella organisationerna är den 

allmänna ekonomiseringen av samhället46. Man kan spåra en tendens hos ideella organisationer att 

försöka imitera beteenden hos företag i näringslivet, som upplevs som framgångsrika, genom 

exempelvis omfattande ”marknadsföringskampanjer” för att samla in pengar eller värva 

medlemmar. Andra organisationer rekryterar personer med näringslivsbakgrund till att leda 

verksamheten. För att hantera det ökade trycket från näringslivet och det ekonomiska språket i 

samhället, försöker vissa organisationer genomföra förändringar, exempelvis bolagisera delar av 

verksamheten.47  

 

Staten 

Den offentliga sektorn visar på en hårdhäntare ekonomisk granskning av bidrag och stöd till 

ideella organisationer. Flera rapporter signalerar ett allt kärvare ekonomiskt klimat för föreningar 

och folkrörelser under 90-talet. Samtidigt signalerar stat och kommun ett ökat intresse för 

folkrörelser och andra ideella organisationer, men nu i huvudsak som producenter och 

leverantörer av olika välfärdstjänster. Etablerade organisationer som exempelvis idrott och 

kulturföreningar står inför förändrade förutsättningar och spelregler då de förväntas utföra mer 

inom ramarna för bidraget än tidigare. Detta är en utmaning även om bidragen i sig inte har 

minskat i någon betydande grad. Den offentliga finansieringen av den ideella sektorn som helhet 

tycks gå mot en mer ersättningsbaserad och projektstyrd inriktning, från att tidigare i huvudsak ha 

byggt på mer generella verksamhetsbidrag som löpt över längre perioder. 48

 

Privatpersoner 

Många traditionella folkrörelser upplever idag en vikande medlemsutveckling. Ett till synes 

sjunkande engagemang bland medborgarna i många av de etablerade organisationerna upplevs av 

vissa betraktare som hotande. Människor är inte längre intresserade av att delta i idéburet arbete 

och många är medlemmar i flera organisationer och har en så kallad multilojalitet till dem, alltså 

kan vara lojala till flera organisationer samtidigt.49

                                                 
45 Wijkström. & Åkerblom. (2002) s. 9 
46 Ibid. s. 9 
47 Wijkström. (1999) s. 20-21 
48 Ibid. s. 13-14 
49 Ibid. s. 18-19 
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Nya eller förändrade organisationer 

De tre förändringstryck som beskrivits ovan leder till att ideella organisationer väljer att förändra 

sig eller den verksamhet man bedriver, vilket medför många förändrade, men även nya 

organisationer, som konkurrerar om samma medlemmar, statsbidrag och företagsfinansiering.50

 

Ytterligare resonemang kring förändringstryck och ledarskap 

De nya krav som det omgivande samhällets förändring ställer på den ideella organisationen 

manar också till en förändring i det egna ledarskapet. En möjlig förklaring är att de 

förändringskrav som gäller ledarskap är frambringat inifrån organisationen genom att ledarna i 

mångt och mycket blivit tekniska specialister, i meningen experter på lagar och paragrafer, och 

därigenom tappat kontakt med medlemmarna. Ett ökat avstånd som ger medlemmarna en 

minskad insyn i verksamheten och försvagar deras förtroende för den. Det uppstår en ledarelit 

som dessutom försvarar sina positioner gentemot medlemmar som ifrågasätter ledarnas 

privilegierade ställning.51

 

3.2 Isomorfism 

Institutionell isomorfism grundar sig i det paradoxala förhållandet att organisationers 

likformighet ökar i takt med dess strävan att förändras. Tre isomorfistiska processer leder till 

detta fenomen; tvingande, härmande och normativa. Organisationer tenderar att blir alltmer 

homogena och dessa strukturella förändringar verkar driva ner både konkurrens och strävan efter 

effektivitet. Detta skulle kunna förklaras som organisatoriska fält där individers ansträngningar att 

handla rationellt vid osäkerhet ofta leder till homogena strukturer, kulturer och resultat.52 

Organisatoriskt fält syftar till de organisationer som tillsammans bildar en överskådligt avgränsad 

gemenskap, nyckelleverantörer, konsumenter och andra organisationer som producerar liknande 

varor och tjänster. Pionjärer inom organisatoriska innovationer är vanligen drivna av en strävan 

att förbättra prestationen inom företaget, men när den sedan sprids och antas av andra 

organisationer blir det mer en fråga om att söka legitimitet än att effektivisera verksamheten.53 

Förändringar i en organisation anses därför vara ett resultat av reflektioner från en ständigt 

föränderlig omgivning, som i sin tur är en reflektion från andra organisationers förändringar. 54   

 

                                                 
50 Wijkström (1999) s. 21-23 
51 Wijkström & Åkerblom. (2002) s. 9 
52 DiMaggio & Powell (1983) s.147 Vår översättning. 
53 Ibid. s.148  
54 Ibid. s.149  

  28 



TIDIGARE FORSKNING & TEORI 

 

Tvingande faktorer uppkommer från politisk påverkan och strävan efter legitimitet i 

organisationen. Genom andra organisationer i maktposition utövas såväl formell som informell 

press gentemot organisationen i sig, en makt som mestadels legitimeras ur kulturella 

förväntningar. Trycket kan upplevas som tvingande men också som en inbjudan att ingå i en 

koalition vilket kan innebära förmåner som en individuell organisation inte skulle få ta del av. I 

vissa fall kan förändringen vara ett direkt svar på ett politiskt beslut, och i det stora hela vilar hela 

organisationens existens på just politiska beslut och allmänna lagar, och formas även därefter. 

Indirekt politisk makt i form av påtryckningar från monopol eller marknadsdominerande 

organisationer kan tvinga mindre organisationer som är beroende av dem att forma sin 

verksamhet så att den passar in i monopolistens rutiner. Tvingande kan även handla om mer 

subtila och mindre uttalade former, där informella organisationer upplever ett tryck att anta en 

mer formell struktur för att uppnå legitimitet och en möjlighet att göra sin röst hörd i det 

samhälle de är beroende av.55

 

Härmande faktorer är i grunden ett svar på osäkerhet och fungerar som en stark kraft till 

organisationers strävan efter likformighet. Osäkerheten kan handla om att organisationen känner 

sig missförstådd eller att ambitionen att nå framgång är hög men även organisationens omgivning 

kan skapa en symbolisk osäkerhet där legitimitet eftersträvas för att få bekräftelse. Att i sådana 

lägen finna ett slags stöd hos andra organisationer och anta deras form kan dels vara oavsiktlig 

och indirekt genom exempelvis rekrytering från organisationen man tar efter eller direkt i form av 

konsultfirmor. De imiterade organisationerna är sådana som ständigt söker innovationer och vill 

uppfattas som unika. Då de ser att andra tagit efter deras beteende söker de nya sätt att vara unika 

varpå den imiterande organisationen ytterligare tar efter och förändras återigen. Det finns därför 

ett beroendeförhållande mellan innovation och imitation vilket är ofrånkomligt.  Att sträva efter 

att vara unik kan vara svårt för en organisation eftersom möjligheterna att finna det outforskade 

är små. Organisationerna är sedan länge uppbyggda av modeller och även om de eftersträvar en 

förnyelse har de fortfarande samma grund. I detta resonemang tillkommer att de konsultfirmor 

som anlitas även de har ett begränsat utbud av modeller och förnyelsebara strukturer att välja från 

och i stort arbetar de ungefär på samma sätt. En nonprofitorganisation som förändrar sin 

organisationsstruktur gör det inte för att öka effektiviteten utan för att sända ut ett budskap till 

det omgivande näringslivet att ”den sömniga nonprofitorganisationen blivit mer 

businessminded”.56  

                                                 
55 DiMaggio & Powell (1983) s.150 Vår översättning. 
56 DiMaggio & Powell (1983) s.151 Vår översättning. 
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Normativa faktorer associeras med ökad professionalism. Detta förklarar den likformighet som 

skapas då en bransch rekryterar individer till ledningspositioner från samma typ av utbildning. 

Det visar sig i forskning att dessa människor har liknande bakgrund, men även ett liknande 

vokabulär, beteende och till och med sätt att klä sig vilket leder till att ett normativt 

beteendemönster växer fram i hela branschen och i sin tur minskar variationen mellan 

organisationerna. Ur ett organisatoriskt perspektiv kan man se att dessa ledare kommer att 

tendera att söka samma lösningar på problem, använda sig av liknande policys och även utarbeta 

likformiga strukturer och rutiner i alla berörda organisationer.57

 

3.3 Image och identitet 

Organisationer sägs ha en personlighet som speglar de inre kvaliteter som finns i företaget, en 

identitet, som genomsyrar verksamhetens alla plan. Då personligheten kommuniceras till 

företagets omvärld representeras således hela organisationen. Denna bild kan vara medvetet 

strategiskt tillrättalagd men präglas också i hög grad av de individer som finns och verkar i 

organisationen. Dessa individer är av stor betydelse i processen att förmedla en positiv bild av 

företaget, dels genom att vara organisationens ansikte utåt, dels i den dagliga interna 

kommunikationen. Ledningen har i uppgift att förvalta och förmedla denna bild till de 

nyckelintressenter som omger företaget. Likväl finns ett behov av att vara lyhörd och anpassa 

bilden så att den följer omgivningens skiftande krav och förväntningar, då denna bild är den 

image som organisationen speglar utåt. En god kontroll över det budskap som förmedlas ger 

motiv för de beslut som tas och de handlingar som följer. Trots att ledningen kan påverka vilket 

meddelande som sänds ut är det mycket svårt att bestämma hur omgivningen kommer att 

uppfatta och tolka det. Den identitet som företagets image baseras på måste vara 

verklighetstrogen och väl förankrad i organisationen för att kunna vara trovärdig i sitt budskap 

utåt. Trots det är det individers och andra intressegruppers perception som slutligen bestämmer 

bilden av organisationen. 58

 

3.3.1  Kollektiv identitet  

Ett begrepp som funnit fäste kring sociala rörelser och deras roll i samhället är kollektiv identitet. 

En central tanke i denna forskning är att identitet har kommit att spela en alltmer betydande roll, 

i vissa fall av direkt existentiell mening - ”syns man inte så finns man inte”. Genom olika sätt och 

                                                 
57 Ibid. s.152 
58 Fill. (2002) s. 384-399 Vår översättning. 
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symboler att uttrycka sig på, konstruerar grupper av människor sina gemensamma identiteter, 

antingen i samklang, eller i konflikt med andra grupper. Dessa processer påverkar 

förutsättningarna för såväl nya som existerande organisationer. 59   

 

3.4 Strategisk trovärdighet 

En relativt ny utveckling bland företagsstrategier och företagskommunikation är konceptet 

strategisk trovärdighet, vilket syftar till hur välvilligt nyckelintressenter betraktar organisationens 

övergripande strategi och dess planeringsprocess. Då nyckelintressenter anser organisationen i 

fokus som strategiskt kompetent, medföljer en mängd fördelar. Genom att anta en öppen attityd 

gentemot nyckelintressenterna kan organisationen öka sitt värde, både internt och till 

omgivningen. Det finns fyra avgörande faktorer för strategisk trovärdighet: 60

 

 organisationens strategiska kapacitet 

 tidigare prestationer 

 kommunikation av strategier till nyckelintressenter 

 den verkställande direktörens trovärdighet 

 

3.4.1 Strategisk kapacitet 

Organisationens strategiska kapacitet är en förutsättning för trovärdighet. Den uppfattning som 

nyckelintressenter har om den strategiska processen kommer att påverka deras övertygelse 

huruvida organisationen kan eller inte kan uppnå de utsatta målen. Särskilt viktigt är detta inom 

nätverk som karaktäriseras av ett nära samarbete och ett ömsesidigt beroendeförhållande. Skulle 

en organisation påvisa en brist i förmågan att prestera strategiskt, är det troligt att andra parter 

inom nätverket berörs. Att dela en gemensam vision inom nätverket är ett positivt tecken på att 

det existerar en acceptans för att organisationen i fokus är strategiskt kapabel.61

 

3.4.2 Tidigare prestationer 

För att kunna upprätthålla en profil som strategiskt kapabel är organisationen beroende av 

tidigare prestationer. Undermåliga prestationer inger missförtroende, men även ett bra resultat är 

beroende av att det kommuniceras på ett kraftfullt sätt. Det budskap som kommuniceras bör 
                                                 
59 Wijkström. (1999) s. 26 
60 Fill. (2002) s. 183 Vår översättning. 
61 Ibid. s. 183 
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informera målgrupperna att prestationerna var planerade, väl genomdiskuterade och godkända av 

organisationsledningen.62

 

3.4.3 Kommunikation 

Organisationers förmåga att underrätta medlemmar inom nätverket om såväl strategiska 

intentioner som tidigare prestationer är särskilt viktigt för de samarbetspartners med ett finansiellt 

intresse, eftersom dessa är beroende av god information. Att som utomstående försöka sätta sig 

in i en organisation med komplex struktur, som är diversifierad inom många 

verksamhetsområden, kan vara mycket svårt och tidskrävande. God information som levereras 

genom lämpliga kanaler kan vara mycket fördelaktigt vid utveckling av samarbetet mellan parter. 

Genom att låta finansiärer ta del av den strategiska utvecklingen och det strategiska tänkandet 

inom organisationen samt marknaden den verkar inom, är det mer troligt att det uppfattade 

värdet av organisationen överensstämmer med de faktiska prestationerna.63

  

3.4.4 VD:ns trovärdighet  

Den fjärde faktorn för strategisk trovärdighet rör VD:ns förmåga att kommunicera effektivt med 

en mångfaldig publik. Genom att utstråla en stark, balanserad och positiv attityd antas VD:n 

kunna förstärka hela organisationens rykte. VD:n kan därför anses vara en viktig del av 

organisationens strategiska trovärdighet. Att använda VD:n som marknadsförare för 

organisationen kan dock medföra att trovärdigheten för verksamheten ifrågasätts. För att kringgå 

sådana risker kan VD:n användas vid informationsbaserade meddelanden, snarare än vid 

uttalanden innehållande känsloladdade budskap.64

 

3.5 Summering 

Detta kapitel har behandlat den teoretiska referensram vår studie rör sig kring. Vi har presenterat 

resultatet av en forskning av Filip Wijkström gällande förändringstryck från omgivningen på 

ideella organisationer och en nyinstitutionell teori avseende tvingande faktorer som bidrar till 

organisationers benägenhet till likformighet. Vi har också visat två marknadsstrategier varav den 

                                                 
62 Fill (2002) s. 183 Vår översättning. 
63 Ibid. s. 184 
64 Ibid. s. 184 
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ena gäller en organisations identitet och image och den andra gäller en organisations trovärdighet 

hos omgivningen.  
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4 EMPIRI 

I detta kapitel presenteras de respondenter som deltagit i vår empiriska undersökning. Vidare sammanställs 

resultatet av intervjuerna.  

 

4.1 Respondenter 

Nedan följer en presentation av de respondenter som medverkat i vår studie.  

 
SFIF 
Lennart Karlberg har varit Generalsekreterare på SFIF sedan dec. 2004. Han har lång erfarenhet av idrottsrörelsen 

och har bland annat arbetat som Generalsekreterare på Riksidrottsförbundet.  

Thomas Brandt är sedan maj 2005 marknadsansvarig på SFIF. Tidigare har han arbetat på Svenska 

Innebandyförbundet. 

Fredrik Trahn arbetar som Informations- och medieansvarig på SFIF sedan slutet av 2004. 

 
Eniro 
Eniro är ett sökföretag med kärnmarknader i Norden samt Polen. Antalet anställda uppgår till 4 900 medarbetare 

och omsättningen för 2005 uppgick till 4 827 MSEK. Eniro blev landslagssponsor för svenska friidrottslandslaget i 

februari 2003 och gick in som huvudsponsor i juni 2005. Det tidigare avtalet förlängdes till och med 2009 och 

samarbetet utökades med bland annat en satsning på unga och lovande friidrottare kallad ”Team Eniro”. 

Representant för Eniro och respondent i vår studie är Torbjörn Wik, Marknadsdirektör. 

 
Folksam 
Folksamgruppen består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag. Den 

sponsring Folksam bedriver har sin grund i visionen att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. För friidrotten är 

Folksam huvudsponsor för Folksam Grand Prix och är även sponsorer till motionsloppen Vårruset, Stockholm 

Marathon och Tjejmilen. Respondent i vår studie är Göran Claesson, Chef, Marknadsområde Idrott. 

 
Folkspel 
Folkspel är idrottsförbundens egna spelbolag vilken innefattar Bingolotto, Sverigelotten och andra spel. Genom att i 

förbunden sälja lotter går vinsten tillbaka till idrotten. Folkspels vinst går tillbaka till föreningarna. Folkspel är SM 

sponsor för SFIF, representant för Folkspel i vår studie är Johan Lindqvist, Föreningsansvarig. 

 

Fortum 
Fortums kärnverksamhet är produktion av el och värme, försäljning och distribution, drift och underhållsservice 

samt annan relaterad service. Sverige är en stor marknad och cirka en tredjedel av bolagets totala omsättning (3 877 

MEUR år 2005) kommer från den svenska verksamheten. Fortum är nationell sponsor för SFIF. Susanna 

Serlachius, Vice President, Corporate branding har deltagit i vår studie som respondent. 
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Nordea 
Nordea erbjuder produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har nästan 

11 miljoner kunder och 29 000 heltidsanställda. Nordea är sedan 2006 barn- och ungdomssponsor för Svenska 

Friidrottsförbundet. Syftet är att få fler barn och ungdomar att röra på sig och därmed få både bättre hälsa och 

självförtroende. I vår studie har Yvonne Mattsson, Market support, deltagit som respondent. 

 
Puma 
Puma är ett sport- och livsstilmärke som tillverkar kläder, skor och accessoarer. Sponsorsamarbetet med SFIF 

inleddes under 2004, och innefattar såväl kläder till landslaget som finansiella resurser. Representant i vår studie är 

Tobias Jansson, Marknadsansvarig, Friidrottssponsring. 

 
SVT 
En tredje part i vår studie är Jakob Hård, journalist på SVT. Han har arbetat i ca 10 år med idrottsjournalistik och 

följt friidrottens utveckling under denna tid. Under friidrotts-EM i Göteborg 2006 kommer han att vara 

projektledare för SVT.  

 

4.2 Intervjuredovisning 

I detta avsnitt framförs vårt empiriska material. Intervjuredovisningen är indelad i 

ämneskategorier efter det intervjuunderlag som använts vid samtliga intervjuer. Respondenternas 

åsikter återges i diskussionsform. Första tillfället läsaren kommer i kontakt med respektive 

respondent presenteras denna med förnamn, efternamn samt organisation. I efterföljande text 

används endast efternamn och organisation. Detta är för att förtydliga för läsaren. Vid tillfällen då 

en respondent önskat framföra sin åsikt anonymt har vi tillgodosett detta vilket ter sig genom att 

vi benämner personen som ”respondenten” utan att nämna namn och organisation. 

Anonymiteten görs gällande för olika respondenter vid olika tillfällen i intervjuredovisningen.  

 

Presentationen är strukturerad enligt följande: inledningsvis klargör vi samarbetet emellan SFIF 

och övriga parter. Därefter förtydligas vilka gamla och nya kärnvärden som görs gällande, samt 

respondenternas reflektioner kring dessa. Vi visar sedan vilken tänkbar påverkan SFIF har från 

omgivningen, samt om en förändring är efterfrågad av sponsorerna och kan tänkas vara 

förankrad inom organisationen. Avslutningsvis resoneras huruvida förändringen påverkar 

friidrottens trovärdighet och respondenternas tankar kring förbundets möjligheter att synas. 

 

4.2.1 Samarbetet mellan SFIF och sponsorerna 

Dagens sponsringsavtal innebär något mer än en ren donation. Merparten av intervjupersonerna 

framhäver en utveckling mot ett närmre samarbete parter emellan. ”Däremot kan den gamla 
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uppfattningen ligga kvar hos människor rent allmänt”, tycker Göran Claesson, Folksam. 

Emellertid skiljer sig uppfattningen om huruvida ett beroendeförhållande görs gällande mellan 

förbundet och sponsorerna, samt vilken part som är den styrande i samarbetet. Flertalet 

sponsorer förklarar samarbetet som en investering för företaget i vilket man räknar med en 

återkoppling i form av exponering av olika slag. Några sponsorer anser att villkoren för 

samarbetet har förändrats över tid, dels på grund av förändringar inom förbundet, och dels i den 

egna organisationen. En sponsor framhäver särskilt hur samarbetet till trots, förbundet är 

beroende av att i hög utsträckning anpassa sig till företagets villkor. Lennart Karlberg, SFIF anser 

att sponsormarknaden är ett rent kommersiellt samarbete, med endast ett fåtal inslag av goodwill. 

Han tycker att det handlar om två jämbördiga parters avtal och inte om ett beroendeförhållande, 

då förbundet värderar sitt eget engagemang lika högt. Tomas Brandt, SFIF upplever dock 

samarbetet annorlunda då han anser att förbundet är en säljavdelning som syftar till att säkra 

finansiärer för att kunna bibehålla och utveckla övriga verksamheten. Till skillnad från 

näringslivet där marknadsavdelningen investerar i reklam etcetera som betalas av de intäkter som 

andra delar av företaget drar in är marknadsavdelningen på förbundet istället en intäktskälla. Han 

poängterar även att sponsorerna förväntar sig en viss service av SFIF och att arbetet därför 

fokuseras till stor del kring sponsorvård och uppföljning av de avtal som slutits. Detta är enligt 

Brandt, SFIF åtgärder för att säkra sponsorer på lång sikt, även om idrottsliga framgångar uteblir.  

 

Flera av sponsorerna framhäver vikten av att förankra sin egen vision i samarbetet och anser att 

valet av idrottsligt sponsorsamarbete i hög grad styrs av de värden som finns i just den idrotten 

och som kan överföras på företaget. 

 

4.2.2 Gamla och nya kärnvärden 

Vi frågade sponsorerna vilka värden de vill associera friidrott med. Ur svaren kan vi utläsa 

återkommande värden som positiv, hederlig, framgångsrik, prestationsfylld, variation samt bredd. 

Även Jakob Hård, SVT förknippar friidrotten med liknande värden. Ur intervjuerna framkom 

dock några negativa tankeanknytningar till friidrott, bland annat misstänksamhet gällande doping 

och korruption, oseriösa profiler samt uppfattningen om att friidrotten bidrar till segregation 

gällande samhällsklass.  

 

De fyra kärnvärden som framkom ur konsumentundersökningen, spännande, sund, kul samt 

familjeorienterad, är enligt samtliga intervjupersoner förenliga med friidrott, dock finns en viss 

reservation kring dessa kärnvärdens allmängiltighet. SFIF:s strävan mot värdena modern och 
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fantasifull mottogs med blandade reaktioner från sponsorerna. Modern ansågs generellt sett vara 

ett realistiskt mål. Begreppet fantasifull möttes av skepticism då flera intervjupersoner upplevde 

detta värde som allt för abstrakt och svårt att applicera på friidrott.  

 

4.2.3 Påverkan att förändras från omgivningen 

Samarbetspartners 

”Vi vill arbeta med professionella sponsorer och vi vill även uppfattas som proffsiga 

inför dem”, säger Karlberg, SFIF.  

 

De flesta respondenter är överens om att näringslivet ställer krav på den ideella organisationen att 

prestera. Fredrik Trahn, SFIF ser dock inte ökade krav från sponsorerna, men upplever att det 

krävs mer än fler OS-guld för att en sponsor ska investera mer pengar på friidrotten.  

 

”Vi har höga förväntningar och krav som sponsor”, säger Yvonne Mattsson, Nordea. Hon menar 

vidare att eftersom företagen kräver en lönsam investering kan en ideell organisation som SFIF 

själva uppleva att höga krav att prestera ställs. Dessutom kan den omständliga beslutsprocess som 

finns i den konservativa idrottsvärlden upplevas som inkompetent, och organisationen känner ett 

tryck att agera effektivare och mer som ett företag. Det är genom detta resonemang hon ser en 

påverkan att förändras från näringslivet. Även Torbjörn Wik, Eniro tror att SFIF känner sig 

pressade att svara upp till de krav som näringslivet ställer. Han säger också att detta är en befogad 

tolkning då sponsorerna kräver att organisationen ständigt förbättras och lyckas förmedla de 

värden som ger företaget avkastning på investeringen. Han ser en framtida utveckling mot 

kommersialisering i ideella organisationer, där vissa delar av organisationen kan drivas med 

vinstintresse. Han betonar dock vikten av att behålla en ideell bas och ta till vara på dessa styrkor. 

Tobias Jansson, Puma urskiljer redan en utveckling som rör sig från folkrörelsens ideal då 

personerna inom förbundet är avlönade och ser att kommersiella krafter är nödvändiga för 

organisationens överlevnad.  

 

En respondent anser att det är viktigt att friidrott är intressant för den stora publiken, då det 

föder en uppåtgående spiral som ger resurser till stora framgångar, fler utövare, mer publik och 

därigenom fler sponsorer, vilket kan upplevas som ett förändringstryck från näringslivet. 
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Flera respondenter uppfattar näringslivet, då i form av sponsorer, som mycket starka 

påverkansfaktorer. En sponsor som investerar en betydande summa pengar i friidrotten får 

mycket att säga till om inom ramarna för idrotten.  En av respondenterna har uppfattat ett 

missgynnsamt beroendeförhållande där idrottsförbunden i Sverige hamnar i underläge gentemot 

stora sponsorer och är påverkningsbara i hög grad vad gäller regler och handlingar. Flera andra 

sponsorer har dock uttryckt vikten av att som sponsor inte försöka styra SFIF:s verksamhet.  

 

Brandt, SFIF betonar hur viktigt det är att ta hand om sponsorerna och se till att de är nöjda med 

förbundets arbete. Dessa åtgärder är i huvudsak i ett långsiktigt perspektiv, för att förbundet ska 

kunna överleva när idrottsliga prestationer sviker. 

 

Hård, SVT har som journalist ett något annorlunda perspektiv. Han ser inte ett tryck från media 

på ideella organisationer att förändras, istället upplever han att idrotterna själva försöker göra sig 

så attraktiva som möjligt för medial uppmärksamhet  

 

Stat och kommun 

Karlberg, SFIF ser tydligt hur statliga förändringar påverkar ideella organisationers arbetssätt. 

Han ger ett exempel på hur kommunerna försöker få ideella organisationer att ta över 

ansvarsområden som att pensionärsorganisationer ska besöka äldre och ta över hemtjänsten. Ett 

annat exempel är Handslaget där staten bidrar med pengar men lämnar över ansvaret till 

idrottsföreningarna.  

Mattsson, Nordea tycker att det är viktigt för en idrottsorganisation att ha en god kontakt med 

politiker, speciellt i valrörelsen. Det är ett behovstryck då staten är den ideella sektorns främsta 

finansieringskälla. Även flera andra respondenter framhäver viken av en god kontakt, främst för 

att uppmärksamhet skapar förutsättningar för exempelvis nya anläggningar.  

 

Hård, SVT anser att ett vikande ekonomiskt stöd från staten, kan medföra att idrotten känner 

press på att hitta nya vägar för finansiering, ser en utveckling mot större grad av självförsörjning.  

 

Individers multilojalitet 

Hur påverkar privatpersoner SFIF att förändras? Svaret ger delade meningar mellan 

respondenterna. Några upplever ingen direkt koppling mellan förändring och privatpersoner. 

Andra uppfattar publiken som en viktig källa till attraktionskraft hos sponsorer och därigenom är 

en viktig faktor att ta hänsyn till. Flera respondenter tycker att friidrotten bör vara mer lyhörd för 
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publikintresset och även söka nya tävlingsformer. Även Karlberg, SFIF anser att publiken kräver 

hög kvalitet på evenemangen, exempelvis genom diverse kringaktiviteter.  

 

Ett annat resonemang är den minskade tendensen att engagera sig i ideellt arbete. Mattsson, 

Nordea tror att individer i allt högre grad förväntar sig ersättning för utfört arbete vilket tvingar 

ideella organisationer att agera på nya sätt. Hård, SVT ser även han en förändring i 

föreningsstrukturen då motionärer hellre betalar en summa för sina fritidsaktiviteter, men kräver 

då också valuta för pengarna. En konsument snarare än en föreningsaktiv. 

 
Även på SFIF finns splittrade åsikter om huruvida individers förändrade föreningsvanor påverkar 

förbundet. Trahn, SFIF anser att människor idag har en mängd andra intressen utöver idrott, 

som friidrotten konkurrerar med. Han menar dock att dessa förändrade vanor i grunden kommer 

från näringslivets påverkan på människor, alltså ett indirekt tryck från näringslivet på ideella 

organisationer. Karlberg, SFIF ser inte några nackdelar i att människor tenderar att engagera sig i 

en mängd olika organisationer. Istället tror han att det är en fördel då fler som engagerar sig i 

flera olika organisationer kompenserar för den minskade tiden i varje. 

 

Konkurrenter 

Många respondenter ser en konkurrens idrottsförbund emellan. En återkommande koppling görs 

till Svenska Skidförbundet65, som upplevs vara ett förbund i framkant i mångas ögon. 

 

”De borde vara ständigt vakna för sånt, om de är det vet jag inte. De verkar rätt 

konservativa, vilket kan ha varit fördelaktigt. Det har inte varit mycket förändringar. 

Jag tror att det är trögt att förändra i friidrotten. De ser inte behovet ännu. De är 

traditionsbundna. Man vill inte förändras förrän det finns en nödvändighet, vilket 

inte friidrotten ser ännu. Skidförbundet märks mer när förändringar sker, vid 

exempelvis nya tävlingsformer.” 

Hård, SVT. 

 
 
Karlberg, SFIF betonar vikten av att positionera sig som förbund och att ha en hög medvetenhet 

vad gäller sin konkurrenssituation. Han ser till Skidförbundet som en stark konkurrent då de är 

duktiga på att exponera sig, såväl medialt som trendmässigt. Samtidigt tycker Karlberg, SFIF att 

det är viktigt att hitta ett sätt att utveckla det som är unikt för just friidrotten. Att ligga tvåa skulle 

                                                 
65 www.skidor.com (060420) 
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enligt honom betyda att man försvinner. Johan Lindqvist, Folkspel har dock uppfattningen att 

svenska idrottsförbund influeras av det förbund som är mest framgångsrikt. Han tycker också att 

övriga förbund borde göra på detta sätt och ta vara på de bästa resultaten från en förändring.   

 

Jansson, Puma pratar om konkurrensen även till andra förbund än Skidförbundet. Han tycker att 

innebandy är en idrott på språng som har potential att stjäla utövare från SFIF. När SFIF inte kan 

tillgodose efterfrågan från de ungdomar som vill börja med friidrott, kommer dessa istället börja 

spela innebandy, tror han.  

 

4.2.4 Varför vill SFIF förändras? 

Trahn, SFIF förklarar en förändring som en långsiktig insats för att fortsätta vara attraktiva även 

om idrottsliga framgångar uteblir. Grunden till förändring ser Trahn som ett resultat av 

konkurrens mellan idrotter och andra fritidsaktiviteter. Han ser vidare vikten av att 

organisationen som helhet följer med utvecklingen, något han upplever varit en svaghet hos 

SFIF.   

 

Brandt, SFIF nämner traditionen inom idrotten som en starkt bidragande faktor till att 

förändringar inom organisationen kan vara tungrodda. De förändringar som sker inom 

organisationen ser Brandt mer som en förstärkning av det som redan finns. Den nya logotypen är 

ett steg i den riktning som pekar mot ett friidrottsförbund i tiden, enligt Brandt.  

 

Karlberg, SFIF berättar om svårigheterna i att förändra en organisation som friidrotten. 

 

”Skillnaden om man gör om man gör en kulturförändring i ett företag är att det som 

ändå motiverar människor och samtidigt sätter tryck på dem är deras anställning och 

deras utkomst av det arbete de utför. Passar man inte in i ett företag, om man har 

alltför radikala motförslag till den utveckling som sker i företaget åker man ut, då får 

man hitta ett annat jobb. I en folkrörelse är det så att alla har rätt att vara med.” 

 

Karlberg, SFIF pratar om andra drivkrafter, såsom självförverkligande. Han menar att försök till 

en förändring medför en risk att förbundet hamnar i konflikt med klubbar runt om i landet som 

upplever att nya värden strider mot verksamheten. Det tar därför längre tid att lösa dess 

konflikter än i ett företag. Det kan därför bli en lång process av förändring men det finns en 
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naturlig draghjälp. Karlberg, SFIF anser att det positiva med folkrörelser är dess förmåga att 

anpassa sig till förändringar i närsamhället, vilket sker tack vare jordnära medlemmar ute i landet.  

 

4.2.5 Efterfrågan av förändring 

Sponsorerna har olika uppfattning vad gäller behovet av att förändras inom friidrotten. Ett flertal 

respondenter anser att SFIF, såväl organisatoriskt som idrottsligt, fortfarande är gammalmodiga.  

Claesson, Folksam anser att SFIF som organisation har agerat något oprofessionellt och ger då 

ett exempel på en gemensam ungdomssatsning då förbundet inte haft muskler nog att möta 

marknadens krav. Även Wik, Eniro upplever att SFIF är ett förbund med konservativa värden 

och de tillhör heller inte de riktigt stora, populära förbunden som fotboll och ishockey. I takt 

med framgångar har dock värdena stärkts. Han anser inte att förbundet behöver förändra sina 

värden utan istället stärka och bibehålla de befintliga. En viktig del i denna process är att förnya 

logotypen. Begreppet modern syftar dock till helt andra organisatoriska förändringar där man 

hanterar framgångarna på ett professionellt sätt och bygger för framtiden.  

 

Mattsson, Nordea tror att behovet att förändras endast upplevs internt i organisationen. Hon, 

tillsammans med flera andra respondenter anser att dagens värden inom friidrotten är väldigt 

positiva och då det finns en hög efterfrågan är det bättre att behålla de värden som finns i 

dagsläget. Däremot ser hon rent allmänt att ideella organisationer är traditionsbundna och kan ha 

ett konservativt inre sätt att vara. Mattsson tror att det kan finnas en intern drivkraft att få de 

lokala föreningarna, och därigenom hela rörelsen att gå i en modernare takt men hon kan inte se 

behov av att förändra den yttre bilden. Dagens friidrott har ett fantastiskt bra utgångsläge att till 

exempel locka nya sponsorer, anser hon. Jansson, Puma tänker sig dock ett framtida behov om 

de idrottsliga framgångarna uteblir och belyser samtidigt vikten av att lyfta fram de ungdomar 

som vill börja med sporten. Han anser vidare att även ideella organisationer måste måna om sin 

överlevnad och därigenom förändras kontinuerligt. Lindqvist, Folkspel anser att förbundets 

planerade förändringar är en naturlig utveckling för att få den plats i media de förtjänar. Även han 

menar att det är viktigt att se framåt med ständig revidering av verksamheten. En respondent 

säger att utvecklingen kan bero på en vilja att locka till sig större publik och fler sponsorer, denne 

säger sig också stödja en sådan utveckling.  

 

Hård, SVT ser visserligen en positiv förändring hos SFIF, men anar att förändringen är bedräglig 

och snarare grundar sig på idrottsliga prestationer än organisatorisk utveckling. Som exempel ser 
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han en minskad attraktionskraft hos medel- och långdistanslöpning där stjärnorna uteblivit de 

senaste åren. Han har inte uppfattat några försök från förbundet att förändra dessa grenar eller 

verksamheten kring dem. 

 

4.2.6 Går det att förena gamla och nya värden? 

På förbundet anser man att det är möjligt att förena traditionella kärnvärden med en 

modernisering.  

 

”Beroende på vart i samhället man vänder sig upplevs friidrotten olika. På den lokala 

orten är idrotten familjär, och långt ifrån elitidrotten där det istället finns 

showbusiness. Det gäller bara att lyckas samordna, behålla attraktiviteten och 

samtidigt fungera som kyrkan i samhället; där alla känner sig trygga”, säger Karlberg, 

SFIF. 

 

Han anser inte heller att det finns en överhängande risk att förmedla en falsk image genom en 

modernisering. Så skulle bara vara fallet om förändringen väckte stora reaktioner genom att man 

valde en alltför extrem väg. Brandt, SFIF tonar ner betydelsen av en förändring av kärnvärden, 

och anser att det istället handlar om att hänga med i utvecklingen genom att förnya logotypen. 

Trahn, SFIF uppfattar de olika värdena som förenliga då själva idrotten står för de mer 

traditionella värdena som alltid står sig starka, men det är den totala bilden, helheten som kräver 

en attitydförändring. Genom att kontrollera budskapet som kommuniceras till omgivningen kan 

förbundet själva bestämma vad som ska förmedlas.  

 

Den generella uppfattningen hos respondenterna är att det är möjligt att behålla traditionella 

värden och samtidigt förnya sig. Samtliga är positivt inställda till värdet modern men några har 

svårigheter med att relatera till fantasifull: 

 

”Fantasifull? Det låter som ett uttalande från Carolina Klüft. Det finns risk att 

uppfattas som oprofessionell och oseriös.” 

Jansson, Puma 
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”Har svårt att relatera till på vilket sätt man ska vara fantasifull. Två ribbor kanske? 

Ska man kanske springa åt olika håll då eller?” 

     Mattsson, Nordea 

 

Mattsson, Nordea poängterar vikten av kärnvärden, dock anser hon att SFIF valt att fokusera 

kring alltför många, vilket enligt henne kan ge ett splittrat intryck. Hon anser vidare att ett par 

värden är optimalt, förslagsvis två gamla och ett nytt. En respondent tycker att de nya värdena är 

bra ord och bra mål, men ställer sig frågan varför just dessa är intressanta. Denne har svårt att 

koppla samman värdena med ett konkret agerande och ställer sig även tveksam till om de nya är 

förenliga med de gamla.  

 

4.2.7 Nya värdenas förankring inom organisationen 

”Modern och fantasifull… inte direkt de första stämplar jag skulle sätta på SFIF, det 

är nog inte förankrat inom organisationen.” 

     Hård, SVT 

 

Mattsson, Nordea tycker att den nya logotypen känns betydligt modernare än föregångaren men 

understryker att detta endast är en visuell förnyelse, kosmetika. Även Wik, Eniro anser att den 

nya logotypen bidrar till en förnyelse rent grafiskt men betonar vikten av en djupare förankring 

kring modernisering. På frågan om det finns risk att med förändringen förmedla en falsk bild av 

SFIF svarar han att den är liten men inte obefintlig. Han tror att SFIF kan kringgå den risken 

genom att ta tid på sig i förändringen samt förändra på ett begåvat sätt. Även Lindqvist, Folkspel 

stämmer in i liknande resonemang.  

 

Claesson, Folksam ställer sig kritisk till förändringens förankring i organisationen och manar 

istället till större förändringar såsom ett nytt namn på friidrotten. Han resonerar kring fri-idrott, 

och ifrågasätter om friidrotten verkligen är fri. Han tycker att namnet är gammalmodigt och kan 

påverka SFIF:s trovärdighet negativt.   

 

På förbundet ser man en tydlig förankring av moderniseringen inom organisationen, då i stort 

sett samstämmighet rådde på förbundsmötet där idéerna och den nya linjen presenterades för 

organisationens högst beslutande organ. Trahn, SFIF säger att det är väldigt svårt att driva 

igenom en förankring i organisationens alla led då de ideella krafterna har en tendens att se till 

sina egna intressen. Samtliga respondenter från förbundet anser att det är svårt att tillgodose alla 
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krafter inom organisationen, då det finns alltifrån konservativa till innovativa människor. På 

förbundet ser man till två olika vägar att kommunicera de nya värdena till den stora 

organisationen. Dels genom den traditionella vägen från förbundsmöten genom distrikt, regioner 

och klubbar, och dels genom en nyare kanal, media, som sprider förändringar till landslag och 

samarbetspartners. Karlberg, SFIF påpekar att planerade förändringar alltid grundar sig i en 

riskbedömning. Den nya logotypen anser han vara den minst riskfyllda förändringen. Även 

Trahn, SFIF stämmer in i detta resonemang och menar att så länge de förändringar som 

genomförs inte påverkar idrottens grundförutsättningar finns ingen risk att förmedla en falsk bild 

av friidrottsorganisationen. Han menar vidare att förbundet agerar å rörelsens vägnar.  

 

Brandt, SFIF påpekar att en intern marknadsundersökning skulle vara svår att genomföra då en 

förändring nu redan genomdrivits. Karlberg, SFIF anser att det är viktig med ett fungerande 

externt och internt förhållande i organisationen. Det är dock en fråga om brist på resurser men 

en grundlig intern undersökning skulle vara av intresse. Idag har istället förbundet en dialog med 

organisationen via ledare och aktiva, som agerar ledningens ”öra mot marken”.  

 

4.2.8 Trovärdighet 

Förväntningar på en ideell samarbetspartner 

På förbundet går åsikterna isär om vilka förväntningar SFIF upplever att näringslivet och 

omgivningen har på organisationen. Brandt, SFIF upplever att sponsorerna ser till förbundet som 

en samarbetspartner som förväntas uppträda professionellt. Trahn, SFIF anser att en ideell 

organisation ligger på en helt annan nivå än näringslivet och att kraven anpassas därefter. Han 

menar att det inte är möjligt att arbeta som om organisationen vore ett företag, varken med tanke 

på resurser, arbetssätt eller styrning. Det går inte att kräva något från organisationen då det finns 

alltför många ideella krafter att ta hänsyn till. Däremot anser han att kansliet är som vilken 

arbetsplats som helst. Han tycker att sponsorerna förväntar sig ett professionellt bemötande, han 

har dock uppmärksammat att de tar hänsyn till att det är ett idrottsförbund. 

 

Karlberg, SFIF framhäver även han de annorlunda spelregler som skiljer SFIF från sponsorerna, 

men poängterar att det är ett jämbördigt, ömsesidigt ansvarstagande. ”Det är inte tuffare i 

näringslivet”, säger han utifrån sina egna erfarenheter från alla tre sektorer.  

 

Sponsorerna anser i hög utsträckning att de ställer krav och har förväntningar på SFIF som 

samarbetspartner. En respondent anser att de har samma förväntningar på SFIF som om de vore 
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ett företag i näringslivet. Även andra respondenter uppger att de ställer liknande krav men många 

poängterar dock att man ändå har förståelse och tolerans för att SFIF är ett idrottsförbund och 

därmed kan beslutsprocessen vara mer omständlig och ta längre tid än i ett företag. En 

respondent anser att SFIF är medvetna om att lägre krav ställs på en ideell organisation och 

tillåter sig därigenom att göra fler fel. Samma intervjuperson framhäver att det kan vara svårt att 

ställa krav i situationer då beslut drar ut på tiden och att företagen tvingas ”gå som katten kring 

het gröt” i väntan på att SFIF skall agera. Vissa sponsorer framhäver att de fleråriga avtal som 

tecknats med SFIF är en del i att man inte ställer orimliga krav som kan resultera i att samarbetet 

avbryts på kort varsel. 

 
Tidigare prestationer  

Trahn, SFIF tror att en organisations tidigare prestationer i hög grad påverkar omgivningens bild 

av förbundet. Han tror att sådant sitter djupt rotat i folks själar. Däremot tycker han att det är 

ännu viktigare att en organisation visar att den faktiskt gör något i dagsläget. Karlberg, SFIF är 

inne på ett liknande resonemang och tycker att det är viktigt för trovärdigheten med bra 

prestationer, både tidigare och framtida. Brandt, SFIF tror att friidrotten, liksom alla idrotter, kan 

få problem om de idrottsliga prestationerna uteblir på lång sikt.  

 

En respondent är av den uppfattningen att det kan vara svårt att leva på gamla meriter, såväl 

idrottsligt som organisatoriskt och poängterar vikten av att istället ska nytt och tänka på 

framtiden, för att kunna följa den föränderliga omgivningen. Även Jansson, Puma tycker att 

förbundet ska blicka framåt men också tänka på att hålla vad de lovar.  

 

Såväl Wik, Eniro som Mattsson, Nordea tycker att det är viktigt att visa att friidrotten har en 

genomtänkt organisation och arbeta långsiktigt. Wik, Eniro anser att friidrotten i dagsläget har en 

otroligt positiv och framgångsrik bas bygga på, men det gäller att tänka till ytterligare på det 

idrottsliga planet och även ta vara på exempelvis de ungdomar som vill börja med friidrott. Han 

tycker det är viktigt med en trygghet i förbundet.  

 

Claesson, Folksam anser att SFIF idrottsligt lever mycket på gamla meriter, något som också ökar 

tilltron, samarbetet är enligt honom ingen jättechansning. Han värderar också en fungerande 

organisation högt.   
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Nyckelpersoner 

 
”Nyckelpersonerna som Nordea arbetar med ÄR varumärket SFIF och de påverkar 

friidrottens trovärdighet i stort.” 

Mattsson, Nordea 

 

Några respondenter lyfter i första hand fram förbundskaptenen som den främste nyckelpersonen 

i förbundet. Karlberg, SFIF som är Generalsekreterare har en medveten strategi att inte göra 

offentliga uttalanden, i en ideell organisation är det oftast styrelsen och ordföranden som har 

detta uppdrag, säger han. Huruvida en Generalsekreterare har mycket makt inom en ideell 

organisation beror oftast på hur stark styrelsen är. Han tycker att det är viktigt med en ledare som 

har högt engagemang och vågar driva organisationen i den riktning man bestämt enligt strategin. 

Trahn, SFIF säger att det är viktigt med tydliga nyckelpersoner inom SFIF, enligt honom är det 

primärt fyra personer som gör offentliga uttalanden, dessa fyra är starkt framträdande utåt. Han 

tycker särskilt att Generalsekreteraren, trots att denne är en tillfällig lösning, har lyft 

verksamheten mycket. Brandt, SFIF tycker att nyckelpersoner är viktigt för SFIF, men anser att 

idrottsprofilerna ska synas istället och att förbundet ska agera professionellt i bakgrunden. 

 

Mattsson, Nordea anser att det är viktigt med en bra person som förmedlar den önskade bilden 

av organisationen, oavsett om det är någon från förbundet eller idrottarna. Wik, Eniro tycker att 

förbundets egna företrädare ska träda fram när det gäller verksamhetsfrågor, viktigt att visa 

ledaren.  

 

Claesson, Folksam anser fortfarande att SFIF ger ett rörigt intryck, mycket på grund av de 

tillfälliga lösningar på förbundet som tvingar samarbetspartners att skapa en personlig relation till 

varje ny kontaktperson, vilket är en tidskrävande och förtroendebristande ansträngning. Enligt 

Hård, SVT har bilden av ett starkt förbund försvagats med den förre förbundskaptenens avgång.  

 

Jansson, Puma tycker att samarbetet med nyckelpersonerna inom SFIF fungerar bra, det är dock 

lite gubb- och tantvälde inom friidrottens organisation. 

 

Kommunikation 

Karlberg, SFIF pratar om vikten av en fungerande informationsverksamhet, såväl internt som 

externt. Han tycker att SFIF ständigt arbetar med att implementera strategierna inom hela 

organisationen. De senaste marknadsstrategierna har delgivits sponsorerna, som enligt Karlberg, 
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SFIF samtliga varit mycket positivt inställda. Enligt Brandt, SFIF har förbundet inte haft någon 

direkt dialog med sponsorerna angående marknadsstrategier, de har istället fått tycka till i 

efterhand, när förändringarna genomförts. Detta är dock något som kan förbättras i framtiden. 

Trahn, SFIF tycker att det finns en mängd åtgärder på informationssidan, både gentemot 

sponsorer och gentemot föreningar. Det är svårt att återbygga ett förtroende som brustit med 

samarbetspartners. Han tycker att förbundet kan bli mer professionella gentemot sponsorer och 

bygga på att bli samarbetspartners snarare än sponsorobjekt i syftet för en mer långsiktig relation. 

Samtidigt tycker han att vissa sponsorer kunde utnyttja sina rättigheter att tycka till och engagera 

sig mer.  

 

Hård, SVT ser gärna att media får ta del av alla strategier och planer från SFIF, då genom 

uttalanden av olika slag. 

 

Merparten av sponsorrespondenterna anser inte att de har en dialog med SFIF gällande 

marknadsstrategier. De efterfrågar hög grad av information men strävar inte efter högre 

delaktighet. Dock erbjuder sig ett flertal att hjälpa förbundet i dessa frågor, om de själva skulle 

uppleva bristande resurser.  

 

En respondent tycker att förbundsledningen ska bli bättre på att förankra sponsorsamarbetet 

genom hela sin organisation, ut i föreningar och till profiler. En annan respondent ställer sig 

mycket tveksam till SFIF:s sätt att kommunicera med både sina samarbetspartners och internt. 

Respondenten har låg tilltro till förbundet i dagsläget, på grund av tidigare bristande lojalitet. En 

ökad och mer öppen kommunikation skulle överbrygga misstron och stärka förtroendet. Denna 

respondent efterfrågar också högre delaktighet i marknadsföringsarbetet. 

 

4.2.9 Outnyttjade resurser 

Ska idrottaren eller förbundet vara i centrum? Den spontana reaktionen från samtliga 

respondenter på denna fråga är att det är viktigare att idrottaren syns framför förbundet. 

Karlberg, SFIF menar att SFIF vill lyfta fram idrotten som företeelse ytterligare i och med 

namnbytet från Svenska Friidrottsförbundet till Svensk Friidrott. Även Brandt, SFIF och Trahn, 

SFIF tycker att idrottarna ska stå i fokus hos allmänheten då de anser att det som händer ute i 

landet är viktigare än vad personerna på förbundet säger. Wik, Eniro tycker att det är viktigt att 

marknadsföra sporten och föra fram det som är framgångsrikt och positivt. I dagsläget är det rätt 
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att fokusera på idrottarna och tränarna. Även Mattsson, Nordea tycker att det är okej att 

idrottsprofilerna syns mest så länge de förmedlar en positiv och sund bild av friidrott. 

Hård, SVT tycker att friidrotten har starka idrottsprofiler, vilket han anser vara positivt så länge 

de är bra förebilder. Han berättar om förbundets bristande förmåga att stötta de framgångar som 

bringade friidrotten efter Friidrotts-VM 1995. Förbundet hade varken ekonomisk eller 

organisatorisk resurser, vilket tvingade idrottsstjärnorna själva att ta plats i media samt finna 

finansiärer till sin elitsatsning. Nu anser Hård, SVT att förbundet hunnit ikapp framgångarna, 

men han tycker fortfarande att de är decentraliserade och ser inte ett starkt drivande förbund. 

Han tror att trovärdigheten till SFIF skulle stärkas av ett synligare förbund, då han tycker att det 

är svårt att se hur stabilt förbundet är i dagsläget, i och med de idrottsliga framgångarna. En 

respondent anser att idrottsprofilerna har större påverkan än förbundet på konsumenter, 

eftersom de får all publicitet i media. Denna respondent tror inte att förbundet har så mycket att 

säga till om när det gäller idrottsstjärnorna och deras egna sponsorer, där bestämmer de själva. 

Respondenten anser dock, med sponsorsamarbetet i åtanke att det vore optimalt om alla 

idrottsprofiler hade samma sponsorer som förbundet har. En annan respondent har ett liknande 

resonemang och anser att det funnits vissa problem på detta område. En respondent tror också 

att graden av kontroll på idrottsprofilerna kan relateras till de personer som arbetar på 

förbundskansliet och att exempelvis förre förbundskaptenen hade mer att säga till om.  

 

Mattsson, Nordea anser att om en idrottsprofil skulle uppträda med divalater och vilja skapa ett 

eget varumärke kan det försvaga förbundet och friidrotten i stort. Hon poängterar även de 

negativa effekter detta skulle ha på Nordeas eget varumärke.  

 

Lindqvist, Folkspel tycker att förbundet ska bli bättre på att skylta med vad de är bra på. Han 

tycker att de ska våga förmedla genom media till stat och kommun vad friidrotten behöver, men 

även våga utnyttja informella kontakter. Förbundet måste vara stabilt bortom aktuella 

framgångar, anser han. Han tycker också att det är viktigt att idrottarna såväl som organisationen 

för fram uttrycksfulla människor som är måna om att tala om sponsorerna i positiva ordalag till 

allmänheten. 

 

Med GE galan i åtanke frågade vi respondenterna om de tycker att SFIF ska synas mer mot 

allmänheten som förbund. Samtliga respondenter från förbundet förklarar att tradition och långt 

tillbakagående avtal ligger till grund för att SFIF väljer att inte medverka i denna typ av 

evenemang. Mattson, Nordea tror att skälet till att SFIF inte syns vid sådana tillfällen kan bero på 
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traditionen i förbundet är idrottsteknisk kunskap, inte marknadsföring varpå strategierna inom 

detta område inte är lika utarbetade. Wik, Eniro anser att det är viktigt att synas men att det beror 

på syftet. Han poängterar värdet i att föra fram sponsorerna. När det rör frågor gällande 

verksamheten anser han att förbundets egna företrädare skall fram i ljuset och att det är viktigt att 

visa vem som är ledare, vilket idag fungerar bra. Claesson, Folksam drar en parallell till 

fotbollsförbundet där han ser en starkare organisation som syns mer vid evenemang, vilket han 

tror beror på bättre ekonomiska resurser. Även Hård, SVT tycker att SFIF är mer anonyma än 

andra förbund på förbundsnivå. Han säger att det är möjligt att förändringar gjorts, men att de 

inte uppmärksammas, förbundet skulle gärna kunna märkas lite mer. Han anger fotboll och 

hockey som starka förbund som ofta syns genom uttalanden. 

 

Trahn, SFIF vidhåller att det är viktigt att SFIF har en bra och professionell relation till media 

eftersom kärnvärdena därigenom kan förmedlas. Han poängterar dock att förbundet inte har 

någonting att tjäna på att visa styrka och hävda sin rätt utan att uppgiften är att skapa 

förutsättningar för idrotten. Han menar vidare att det därför finns det ett värde i att inge en trygg 

bild där alla delar finns med; starka aktiva, bra ungdomsverksamhet, starka sponsorer och 

professionella medarbetare. Mattsson, Nordea anser att förbundet kunde vidta konkreta 

ageranden som motsvarar dess strävan efter att uppfattas som modern och fantasifull. Hon 

exemplifierar med seminarier, där förbundet kunde bjuda in internationella gäster och göra ett 

spännande evenemang, samt därmed kräva medial uppmärksamhet. Sådana aktiviteter skulle 

också stärka Nordeas värde. Wik, Eniro ser ingen anledning till att förbundet ska synas mer, 

däremot kunde de vara tydligare i att förmedla till allmänheten att ”utan förbundet skulle denna 

tävling inte finnas”. 

 

4.3 Summering 

I detta kapitel redovisas resultatet från den empiriska studien. Inledningsvis presenteras 

respondenterna som ingått i studien. Resultatet från intervjuerna återges i diskussionsform efter 

de ämnesområden vi berört vid intervjutillfällena. Diskussioner rör sig kring dels generella 

förändringstryck en ideell organisation kan tänkas uppleva, dels varför SFIF i synnerhet upplever 

att de är i behov av en förändring. Vi har dessutom studerat hur sponsorerna ställer sig till 

förändringen av kärnvärden och om de efterfrågar en sådan. Även de faktorer som kan påverka 

SFIF:s strategiska trovärdighet har diskuterats med respondenterna och likaså betydelsen av att 

en förändring är förankrad i organisationen.  
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5 ANALYS  

I detta kapitel analyserar vi resultatet från vår empiriska undersökning och med hjälp av utvalda teorier får 

analysen en vetenskaplig förankring.  

 

Nedanstående avsnitt är indelade i olika fokusområden vilka har utkristalliserats under studiens 

gång. Analysen belyser de olika delarna av problematiseringen och tar såväl empiriska resultat 

som teori till hjälp för att försöka skapa en ökad förståelse för SFIF:s situation. Som studiens 

introduktion visar fick vi redan i ett tidigt skede en bild av ett osynligt förbund, en frågeställning 

som förhoppningsvis kommer visa sig alltmer tydlig i analysen. Dessutom ämnar vi behandla det 

strategiska dilemma som SFIF står inför att som förbund förena marknadens krav med den 

ideella idrottens ideal, det vill säga om SFIF kan tillgodose sponsorernas efterfrågan och samtidigt 

förankra förändringarna inom organisationen. Detta dilemma för oss i analysen in på begreppet 

kring SFIF:s identitet och image. Med dessa olika delar av studiens undersökningsproblem 

hoppas vi kunna skapa en helhetsbild som slutligen ska förklara varför SFIF vill förändras.  

 

Förändringstrycket 

Friidrotten är en del av en folkrörelse. Det kan vi utläsa efter Wijkströms forskning inom detta 

vidsträckta område66. Den vikande trend av medlemsvilja som drabbat idrottsrörelsen kan tänkas 

bero på beteendeförändringar hos människor som har sin grund i omvärldsförändringar snarare 

än enbart ett avståndstagande till föreningslivet67. Dessa förändringar i omvärlden upplevs som 

ett tryck på ideella organisationers utveckling. Staten är en traditionellt viktig källa till legitimitet 

för ideella organisationer, men förhållandet dessa parter emellan upplever vi vara relativt statiskt. 

Det finns en konkurrens idrotter emellan och även med andra fritidsaktiviteter, då människor 

tenderar att ha allt fler medlemskap i olika organisationer, men engagerar sig i dem allt mindre68. 

Medierespondenten ansåg att människor idag engagerar sig på ett annorlunda och ett mer flyktigt 

sätt då de tenderar att hellre betala för sina fritidsaktiviteter än att bidra med ideellt arbete till 

verksamheten69. Wijkströms forskning kallar denna företeelse multilojalitet70. Vi kan härigenom 

ana ett indirekt förändringstryck på ideella organisationer från näringslivet då flera respondenter, 

både förbundsledningen och sponsorerna ansåg att företagen har en stark påverkanskraft på 

                                                 
66 Wijkström & Åkerblom (2002) s. 7-8 
67 SCB (20003) s. 25-29 
68 Wijkström (1999) s. 18-19 
69 Se 4.2.3 s. 38 
70 Wijkström (1999) s. 18-19 
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individers vanor och behov71. I samarbetet mellan SFIF och näringslivet kan vi utläsa en 

förändring från ett bidragsförhållande till ett mer vidsträckt utbyte där samarbetet skall generera i 

dels finansiella resurser men även fungera som ett utbyte av tjänster. Även om samtliga 

respondenter ansåg att sponsringen idag är mer än en donation skiljde sig uppfattningarna om 

rollfördelningen i samarbetet. Inom förbundet framkom en kluven syn på organisationens roll 

gentemot samarbetspartners då de dels ansåg att förbundet är en sälj- och serviceavdelning som 

ska tillgodose sponsorerna, och dels ansåg att det handlar om två jämbördiga parters avtal där det 

egna värdet lyfts fram72. Detta kan tänkas bero på att de tillfrågade har olika positioner inom 

förbundet och därför har skilda bilder av organisationens möjligheter att ställa krav. Oavsett 

anledning till den splittrade bilden upplever vi ovanstående resonemang vara tecken på bristande 

samstämmighet inom förbundet.  

 

Då flertalet sponsorer73 investerar en betydande summa pengar i samarbetet, och dessutom 

engagerar sig mer, får de en stark position gentemot SFIF. Detta kan vara grunden till det 

förändrade och förstärkta inflytandet från näringslivet som Wijkströms forskning förklarar som 

en allt viktigare källa till resurser och legitimitet för ideella organisationer74. Enligt den 

nyinstitutionella teorin om olika faktorer som leder till isomorfism är förändringar i en 

organisation ett sätt att söka legitimitet snarare än att effektivisera sin verksamhet75. Med en högre 

grad av inflytande kommer också en ökad påverkansmöjlighet, ett missgynnsamt 

beroendeförhållande till SFIF:s nackdel enligt en respondent som valde att vara anonym i detta 

uttalande76. Även ett flertal andra respondenter ansåg att sponsorerna har en hög 

påverkansmöjlighet, vilket skulle kunna utläsas som ett subtilt förändringstryck på SFIF77. De 

tvingande faktorer som organisationer i maktpositioner utövar gentemot en beroendeorganisation 

kan vara av såväl formell som mindre uttalad art78. Dessa faktorer leder till att 

beroendeorganisationen anpassar sin egen verksamhet efter den inflytelserika organisationens 

önskemål eller krav79. Det kan tänkas vara ett accepterande från SFIF:s sida att vara 

påverkningsbar i rollen som samarbetspartner, vilket skulle kunna grunda sig i strävan efter 

legitimitet hos den allt viktigare intressegruppen och inkomstkällan, nämligen sponsorerna.  

 
                                                 
71 Se 4.2.3 s. 37-38 
72 Se 4.2.1 s. 34-35 
73 Eniro, Folksam, Folkspel, Fortum, Nordea och Puma. Årsberättelse Svenska Friidrottsförbundet 2005. 
74 Wijkström. (1999) s. 12-23 
75 DiMaggio & Powell (1983) s.148 Vår översättning. 
76 Se 4.2.3 s. 37 
77 Se 4.2.1 s.34-35, 4.2.3 s. 36-37 
78 DiMaggio & Powell (1983) s. 150 Vår översättning. 
79 DiMaggio & Powell (1983) s. 150 Vår översättning. 
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Förnyelsen 

Respondenternas delade uppfattning om SFIF:s position gentemot andra idrottsförbund bidrar 

till funderingar kring syftet med förbundets förändringsprocess. Förbundet ansåg att det är viktigt 

att utmärka sig och inte göra som andra förbund tidigare gjort, andra förbund betraktas som 

konkurrenter. Övriga respondenter ansåg att idrottsförbund i Sverige influeras av varandra och 

främst det förbund som är mest framgångsrikt.80 Enligt de härmande faktorerna som kan leda till 

isomorfism är möjligheterna att vara unik i det organisatoriska landskapet mycket små81. 

Dessutom är det svårt att eftersträva förnyelse då organisationerna ofrånkomligen är uppbyggda 

på samma grund82.  Detta resonemang leder till frågor hos oss om strävan efter att vara unik är en 

bidragande orsak till att vilja förändra sina kärnvärden eller om förändringen istället är ett resultat 

av att SFIF vill följa andra framgångsrika idrottsförbunds utveckling. 

 

Trovärdigheten 

Ett tydligt exempel på ett ökat engagemang från sponsorerna visade sig genom deras vilja att 

förena företagets vision med friidrottens värdegrund. Flertalet sponsorrespondenter ansåg att det 

var viktigt att förankra företagets vision i samarbetet med SFIF, även om de sade sig inte sträva 

efter att styra SFIF:s verksamhet.83 Att dela en gemensam vision är ett positivt tecken på att det 

existerar en acceptans för att organisationen i fokus är strategiskt kapabel84. Detta resonemang 

anser vi visa ett tecken på god förutsättning för SFIF att uppfattas som strategiskt trovärdiga. 

 

Sponsorerna uttryckte vikten av att positiva värden måste genomsyra den idrott de väljer att 

fokusera på eftersom de vill att den idrottens kärnvärden förs över på den egna organisationen. I 

friidrottens fall ansåg sponsorrespondenterna de positiva värdena vara exempelvis hederlig och 

framgångsrik.85 För att visa på hur dessa värden kan uttryckas i konkret agerande skulle hederlig 

och framgångsrik kunna utläsas som något viktigt för sponsorerna då de efterfrågar 

idrottsprofiler som är positiva förebilder för barn och ungdomar. Enligt teorin om strategisk 

trovärdighet är det av vikt för en organisation att uppfattas som strategiskt kapabla och 

därigenom öka trovärdigheten gentemot nyckelintressenter86. För att åstadkomma denna 

trovärdighet anser vi, med ovanstående teori i åtanke, att SFIF torde sträva efter att prestera 

enligt de uppsatta målen.  

                                                 
80 Se 4.2.3 s. 38-39 
81 DiMaggio & Powell (1983) s. 151 Vår översättning 
82 Ibid. s. 151  
83 Se 4.2.1 s. 35 
84 Fill. (2002) s. 183 Vår översättning. 
85 Se 4.2.2 s. 35 
86 Fill. (2002) s. 183 Vår översättning. 
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SFIF:s förändring av kärnvärden, framför allt begreppet fantasifull, möttes av skepticism hos 

sponsorrespondenterna, då samtliga upplevde detta som oseriöst och inte applicerbart på 

friidrotten. Ingen sponsorrespondent kunde se en konkret förändring i dagsläget som motsvarar 

detta värde, vilket vi anser kan ha en negativ inverkan på förbundets trovärdighet gentemot 

sponsorer.87 Förbundsrespondenterna ansåg däremot att förändringsstrategier delgivits 

sponsorerna88. Enligt teorin är en organisations trovärdighet gentemot nyckelintressenter 

beroende av god information, detta är särskilt viktigt för de samarbetspartners som har ett 

finansiellt intresse i samarbetet89. Det är först när organisationen låter finansiärerna ta del av den 

strategiska utvecklingen som det uppfattade värdet av organisationen kan överensstämma med de 

faktiska prestationerna90. Sponsorrespondenterna ansåg inte att de har en dialog med SFIF 

gällande marknadsstrategier, dock efterfrågades en tydligare sådan dialog91. Vi kan härigenom 

utläsa brister i kommunikation parter emellan. 

 

Den yttre och inre bilden 

Ett flertal sponsorrespondenterna tyckte att SFIF fortfarande är organisatoriskt konservativa92. 

Sponsorerna ansåg att de ställer höga krav på SFIF i samarbetet, även om flera 

sponsorrespondenter uttryckte att de har förståelse och tolerans för att SFIF är en ideell 

organisation som har en mer omständlig beslutsprocess93. En sponsorrespondent ansåg att 

förbundet är medvetna om denna uppfattning, att SFIF inte har så höga krav på sig som ideell 

organisation, och att förbundet därigenom tillåter sig göra fler fel94.  Många respondenter var 

överens om att de vill se ett modernt förbund i många olika avseenden då främst organisatoriskt 

och inte enbart genom externa åtgärder som en ny logotyp95. I övrigt har inte någon efterfrågan 

av förändring av SFIF framkommit, eftersom de idrottsliga framgångarna har givit friidrotten en 

bra utgångspunkt att attrahera sponsorer, enligt sponsorrespondenterna96. Dessutom ansåg flera 

av sponsorrespondenterna att de traditionella värdena som finns i friidrotten är starka nog97.  

Somliga sponsorrespondenter trodde dock att SFIF själva upplever att de måste förändras för att 

möta marknadens krav98. Enligt teorin om image och identitet finns ett behov av att vara lyhörd 

                                                 
87 Se 4.2.2 s. 36 
88 Se 4.2.8 s. 45 
89 Fill. (2002) s. 184 Vår översättning. 
90 Ibid. s. 184 Vår översättning 
91 Se 4.2.8 s. 46 
92 Se 4.2.5 s. 40 
93 Se 4.2.8 s. 43-44 
94 Se 4.2.8 s. 44 
95 Se 4.2.5 s. 40 & 4.2.7 s. 42 
96 Se 4.2.5 s. 40 
97 Se 4.2.5 s. 40 
98 Se 4.2.5 s. 40 
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och anpassa organisationens bild så att den följer omgivningens skiftande krav och förväntningar, 

då denna bild är den image som organisationen speglar utåt99. 

 

Organisationer sägs ha en personlighet som speglar de kvaliteter som finns inom organisationen, 

en identitet, som genomsyrar verksamhetens alla plan100. I SFIF:s fall är de inre kvaliteterna de 

ursprungliga kärnvärdena såsom traditionell, sund, kul och familjeorienterad. Den bild 

organisationen vill förmedla till omvärlden kan vara medvetet strategiskt tillrättalagd men präglas 

också i hög grad av de individer som finns och verkar inom organisationen101. Inom SFIF ser vi 

flera olika starka grupper av människor som påverkar omgivningens uppfattning av 

organisationen. På förbundet ansågs det svårt att föra hela organisationen i en enad riktning, dels 

på grund av att alla har rätt att vara med i en folkrörelse dels på grund av att det finns en risk att 

konflikter uppstår mellan förbundet och de lokala klubbarna som kan ta lång tid på sig att lösa102.  

 

En respondent från SFIF ansåg det möjligt att kontrollera det budskap som förmedlas till och 

mottages av omgivningen103. Trots att en god kontroll över det budskap som förmedlas styrker de 

beslut som tas och det meddelande som sänds ut är det ändå mycket svårt att bestämma hur 

omgivningen kommer att uppfatta och tolka det, enligt teorin om image och identitet.104 

Förbundsledningen har också angivit att kansliet bör fungera som en ordinär arbetsplats vilken 

ska syfta till att tillgodose sina kunder (sponsorerna) enligt avtal. Även förbundsledningen ansåg 

att organisationen är konservativ i de lokala idrottsföreningarna och framhävde skillnaden mellan 

kansliets avlönade arbete och de lokala, ideella krafterna.105 Enligt Wijkströms forskning kan ett 

ökat avståndstagande från ledningens sida ge medlemmarna minskad insyn i verksamheten och 

därigenom minskat förtroende för den106. SFIF:s sätt att professionalisera sitt kansli tror vi, i 

enlighet med denna forskning, kan bidra till en splittring inom organisationen.   

 

Flera respondenter, såväl sponsorer som media, ser ett behov hos SFIF att stärka dess inre bild 

och på så sätt stärka hela organisationens image. Medierespondenten ansåg att förbundets 

framgång är bedräglig, då omgivningens positiva bild av SFIF grundar sig i de idrottsliga 

prestationerna och inte tack vare det organisatoriska arbetet. Förbundsledningen uttryckte en 

                                                 
99 Fill (2002) s. 384-399 Vår översättning 
100 Ibid. s. 384-399 
101 Ibid. s. 384-399 
102 Se 4.2.4 s. 39 
103 Se 4.2.6 s. 41 
104 Fill (2002) s. 384-399 
105 Se 4.2.7 s.42-43 & 4.2.8 s. 43 
106 Wijkström & Åkerblom (2002) s. 9  
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nödvändighet att säkra SFIF:s framtida finansiering om idrottsliga framgångar skulle utebli. Med 

den aktuella förändringen hoppades förbundsledningen att SFIF ska vara attraktiva gentemot 

sponsorerna även i framtiden. 107

 

Ur de olika resonemangen ovan kan vi uppfatta en svårighet från förbundets sida att förena den 

ideella folkrörelsen med elitverksamheten och förbundets finansieringsfokus. Den nya 

kombinationen av kärnvärden som SFIF valt att fokusera på anser vi är ett försök att närma sig 

den kommersiella marknaden och samtidigt behålla anknytningen till den traditionella 

folkrörelsen. Från intervjuerna med förbundsledningen ser vi en bristande förmåga att balansera 

marknadens krav på professionalism och organisatorisk prestation med folkrörelsens ideella 

krafter.  

 

Förbundsledningen ansåg sig ha god kontakt med resten av organisationen, då de dels har 

kontinuerliga förbundsmöten där frågor som rör verksamheten lyfts fram. De ansåg sig också ha 

en god insikt i hur organisationen i de lokala föreningarna fungerar, genom kontakt med ledare 

och aktiva.108 Däremot fann förbundsledningen svårigheter med att driva igenom en förändring 

och förankra den i organisationens alla led då de ansåg att det finns en mängd konservativa 

ideella krafter, såsom lokala föreningars aktiva medlemmar, vilka ser till sina föreningars intressen 

främst109. Övriga respondenter hade svårt att se en modernisering vara förankrad inom SFIF då 

de ansåg att en modernisering innebär mer organisatoriska förändringar än endast en ny logotyp, 

något de inte kunde se SFIF genomfört ännu110. SFIF har inte lagt resurser på en intern 

undersökning för att kartlägga de förändringsbehov som upplevs inom organisationen, en 

respondent ur förbundsledningen upplevde inte heller att en sådan undersökning är aktuell då 

förändringarna redan är genomförda111. Vi finner detta resonemang något ologiskt då förbundet 

dels anser att förändringarna är förankrade i organisationen men inte lagt resurser på en intern 

undersökning. Detta ställer oss frågande till varför SFIF inte är intresserade av vad den egna 

organisationen efterfrågar men ändå är övertygade om att förändringen är accepterad internt.112

 

Förbundets aktuella förändringsarbete syftar till att vara långsiktigt attraktiva gentemot 

sponsorer113. Genom att endast göra förändringar som ska förbättra den yttre bilden mot 

                                                 
107 Se 4.2.5 s. 40-41 
108 Se 4.2.7 s. 42-43 
109 Se 4.2.4 s. 39-40 
110 Se 4.2.5 s. 40 
111 Se 4.2.7 s. 43 
112 Se 4.2.7 s. 43 
113 Se 4.2.4 s. 39 
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marknaden, såsom en ny och modernare logotyp, anser vi riskera att ett gap mellan den ideella 

identiteten och den kommersiella imagen uppstå. Skulle ett sådant gap uppstå kan det tänkas bero 

på att förändringsåtgärderna med nya kärnvärden inte är förenliga med de traditionella värdena, 

men det kan även bero på att förändringen inte är förankrad inom organisationen. Då SFIF vill 

uppfattas som professionella gentemot sponsorerna går det inte heller att bortse från marknadens 

krav för att lyckas förena image och identitet. 

 

Osynligt förbund 

Den empiriska studien visar, enligt oss, att SFIF är ett förbund som inte syns för allmänheten. 

Dels för att förbundsledningen inte ansåg att det är viktigt att SFIF framhäver sig själva utan ser 

till att uppgiften är att skapa förutsättningar och trygghet för friidrotten114. Dels för att några 

sponsorrespondenter ansåg att SFIF ger ett otydligt intryck som skapar förvirring kring 

förbundets verksamhet. Det sistnämnda framkommer i flera avseenden, bland annat den 

ostrukturerade strategin gällande vilka nyckelpersoner som ska vara framträdande men också de 

tillfälliga lösningarna förbundet har gällande Generalsekreteraren Lennart Karlberg som har en 

tidsbegränsad anställning och en medveten strategi att inte göra offentliga uttalanden.115 Enligt 

teorin kan en stark ledares förmåga att kommunicera med omgivningen stärka organisationens 

trovärdighet116. I SFIF saknas en vald ledargestalt då det är flera nyckelpersoner som träder fram i 

olika sammanhang. Några av respondenterna, bland sponsorer och media, antydde att det finns 

en risk att starka idrottsprofiler får sina egna intressen genomdrivna på bekostnad av förbundet 

då idrottsprofilerna har egna agenter och sponsorer som styr i andra riktningar117. Vi kan även se 

ett liknande beteende i förhållandet samarbetspartners och förbundet då företagen är måna om 

sin egen exponering i första hand. 

  

Vi ser ett problem med SFIF:s strategiska osynlighet då de inte ansåg att det är viktigt att 

exponeras som idrottsförbund. Om förbundsledningen inte ser ett behov av att uttrycka SFIF:s 

utveckling till omvärlden kommer omvärlden inte heller att legitimera dem. Detta i likhet med 

teorin om kollektiv identitet som menar ”syns man inte så finns man inte”118. Enligt teorin om 

strategisk trovärdighet är en organisation beroende av att visa upp sina organisatoriska 

förändringar för omgivningen kommer de flesta av dessa prestationer vara förgäves även om 

                                                 
114 Se 4.2.9 s. 46-48 
115 Se 4.2.8 s. 44-45 
116 Fill (2002) s. 184 Vår översättning 
117 Se 4.2.9 s. 46-47 
118 Wijkström (1999) s. 26 
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insatserna i sig inte var undermåliga119. De flesta sponsorrespondenter ansåg att SFIF kan vara 

tydligare i att förmedla förbundets delaktighet, särkskilt gällande verksamhetsfrågor120.  En 

sponsorrespondent tror att skälet till att SFIF inte syns som förbund mot omgivningen kan bero 

på att traditionen i förbundet är idrottsteknisk kunskap, inte marknadsföring, varför strategierna 

inom detta område inte är lika utarbetade121. Förbundsledningens strategi är att exponera de 

individuella idrottarna och sponsorerna och underlåter att förmedla ett budskap som visar på 

förbundet delaktighet vilket i enlighet med ovanstående teori leder till en minskad trovärdighet 

hos omgivningen. SFIF har nyligen lagt stora resurser på att synas tydligare med hjälp av en ny 

logotyp, men utnyttjar inte de givna möjligheter som redan finns att tillgå, till exempel 

möjligheten att exponera sig vid tävlingar som GE Galan, ett samband vi uppfattar som en 

paradox i SFIF:s förändringsprocess. Samtliga förbundsrespondenter förklarade att tradition och 

långt tillbakagående avtal ligger till grund för att SFIF inte medverkar vid denna typ av 

evenemang122. Även i detta avseende ser vi en bristande förmåga från förbundets sida att 

kommunicera SFIF:s prestationer då de faktiskt sanktionerar denna, och liknande tävlingar. Med 

den nya logotypen strävar förbundet även efter att ge en enhetlig bild av organisationen, vi ser 

dock snarare en motsatt effekt då respondenter från såväl sponsorer som media, inte hade 

tillförlitlighet till förändringens förankring inom organisationen123. Då dessa respondenter inte 

heller kunde se en faktisk organisatorisk förändring anser vi att en låg trovärdighet till förbundet 

skulle vara en naturlig följd. Förbundsledningen har uttryckt en ståndpunkt i att agera som ett 

tryggt och stabilt förbund, men ser inget behov av att synas som förbund i externa sammanhang i 

högre utsträckning. Vi anser att då SFIF inte kommit till den insikten att en tydligare synlighet 

efterfrågas av omgivningen, kan förbundet själv inte heller uppfatta att och var kommunikationen 

brister. 

 

5.1 Summering 

Detta kapitel syftar till att analysera det empiriska materialet och härleda det till vår teoretiska 

referensram och vilket därigenom söker svar på vår frågeställning. Analysen inleds med 

resonemang angående förändringstryck från det omgivande samhället på SFIF och hur denna 

påverkar SFIF:s verksamhet Vidare ser vi förändringsprocessen utifrån resonemang kring 

efterfrågan av förändring och även hur denna kan påverka SFIF:s trovärdighet. 

                                                 
119 Fill (2002) s. 183 Vår översättning 
120 Se 4.2.9 s. 46-48 
121 Se 4.2.9 s. 47 
122 Se 4.2.9 s. 47 
123 Se 4.2. 
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Identitetsbegreppet syftar till att ge en uppfattning av den yttre och den inre bilden som 

tillsammans med övriga delar i analysen ger ett övergripande fokus på förklaring till varför SFIF 

vill förändra sina kärnvärden. 
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6 DISKUSSION 

I detta avsnitt för vi en mer djupgående diskussion som bygger vidare på vad som lyfts fram i analysen.  

 

Vårt syfte med studien har främst varit att närmare undersöka varför SFIF vill förändra sina 

kärnvärden samt vilka verkningar en förändring ger. Nedanstående diskussion kommer att 

försöka påvisa vad förändringsprocessen är ett resultat av. Analysen har fört oss närmre kärnan 

av undersökningsproblemet och vi vill i denna diskussion visa på hur vi allt tydligare kunnat 

utläsa ett djupgående dilemma att som förbund förena SFIF:s image med rörelsens identitet.  

 

Såväl empiri som teori har visat på att en förändring i SFIF beror på något annat än en genuin 

vilja att folkrörelsen friidrott ska bli mer modern och fantasifull. Vi har fört återkommande 

resonemang kring SFIF:s strävan efter att vara sponsorerna och andra intressegrupper till lags. 

Den främsta anledningen till detta agerande är, enligt respondenterna på förbundet, för att säkra 

friidrottens framtida finansiering. Det är en enligt oss en naturlig orsak då den ideella sektorn är 

beroende av andra krafter än staten för att överleva konkurrensen gentemot andra idrotter och 

fritidsaktiviteter. De medel som används för att uppnå detta grundläggande syfte anser vi dock ha 

inverkan på förbundets förbindelse till folkrörelsen. Det vi därmed finner något oroväckande är 

att de medlen som används i syfte att säkra folkrörelsens framtid ger konsekvenser för 

förbundets möjligheter att balansera det strategiska dilemmat. För att säkra ett framtida 

samarbete med stora sponsorer strävar SFIF, enligt oss, ständigt efter legitimitet hos denna 

intressegrupp. Det kan också tänkas vara anledningen till att sponsorerna fått ett ökat inflytande i 

SFIF:s verksamhet. Förändringen av kärnvärden, som i dagsläget endast ter sig i form av en ny 

logotyp, uppfattar vi som ett försök av SFIF att visa sig som ett strategiskt kapabelt förbund inför 

sponsorerna, och kanske även inför allmänheten. Förbundets Generalsekreterare ansåg att det 

finns en risk att som idrottsförbund anamma andra ideella organisationers arbetssätt, då han 

uttryckte vikten av att skilja sig från mängden och inte vara nummer två bland idrottsförbund.  

Detta anser vi kan vara ett annat skäl till förändringen av kärnvärden. Genom att visa på ett 

modernt förbund med hjälp av en ny logotyp kan SFIF visa sig vara ett idrottsförbund i 

framkant. Eller? Enligt de härmande faktorer som leder till isomorfism vilket vi behandlat i 

teoriavsnittet är det mycket svårt för en organisation idag att finna ett sätt att förändras unikt från 

andra, omgivande organisationer. Den bakomliggande orsaken till en yttre förändring skulle 

kunna vara att förbundet ser till andra framgångsrika förbund och strävar efter samma slags 

framgång, inte en genuin vilja att förändra de inre kärnvärdena i organisationen. Enligt det 
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teorietiska resonemanget skulle en sådan slags förändring på sin höjd kunna ”/…/sända ut ett 

budskap till det omgivande näringslivet att den sömniga nonprofitorganisationen blivit mer 

businessminded..//”124.  

 

Om vi utgår ifrån att SFIF:s förändringsåtgärder är strategier att attrahera sponsorer på lång sikt 

blir det genast intressant att diskutera vilken efterfrågan till förändring som egentligen finns hos 

denna intressegrupp. Ur empirin visade det sig att såväl media som sponsorer ansåg att friidrotten 

idag har bra kärnvärden som inte behöver en reformering. Vår tolkning av detta resultat är att 

denna inställning beror på låga förväntningar från marknaden som antar att en ideell organisation 

som SFIF inte kan åstadkomma en förändring såsom en modernisering och förnyelse av de 

traditionella kärnvärden som finns i folkrörelsen. Ovanstående resonemang till trots har vi ur 

empirin också kunnat utläsa en genomgående efterfrågan till en modern friidrottsorganisation, en 

motsägelse som skapar svårighet för oss att urskilja vilken efterfrågan omvärlden egentligen har. 

Genom detta resonemang gör vi tolkningen att om sponsorerna själva inte vet vad de efterfrågar 

av den ideella organisationen SFIF kan det ju tänkas vara så att förändringstrycket yttrar sig 

otydligt även för förbundet. Denna otydlighet skulle kunna vara en av anledningarna till att 

förbundet ständigt strävar efter legitimitet, då otydligheten kan framkalla en osäkerhet hos 

förbundet som inte lyckas utläsa vad sponsorerna egentligen efterfrågar. Därigenom hamnar 

SFIF, enligt oss, i ett beroendeförhållande till stora sponsorer. Upplevelsen av osäkerhet och 

strävan efter legitimitet resulterar, enligt vår tolkning, i en förändringsvilja hos SFIF att efterlikna 

sina beroendeparter för att lyckas tillgodose dessas behov. 

 

I strävan efter att tillgodose sponsorerna verkar den delen av SFIF vi studerat, förbundet, röra sig 

bort från folkrörelsens ideal. Förbundsledningen ser sin arbetsplats som vilken som helst och 

avskärmar sig gentemot de övriga, ideella krafterna inom rörelsen. Denna tendens kan vi särskilt 

utläsa i två avseenden. Dels att det finns en uppfattning från förbundsledningens sida att de 

ideella krafterna är konservativa och trögföränderliga. Dels för att förbundet inte lagt resurser på 

att undersöka om en förändring av kärnvärden är efterfrågad i organisationens alla led. Då vi inte 

fokuserat studien kring förändringens förankring, och inte genomfört en undersökning på de 

lokala föreningarna kan vi inte heller utläsa om finns en förankring till förändringen inom 

organisationen. Däremot kan vi efter den empiriska undersökningen konstatera att förbundet har 

ett stark övervägande sponsorfokus vilket kan vara anledningen till svårigheten att balansera det 

strategiska dilemmat. I strävan efter att skapa goda förutsättningar för friidrottens utveckling 

                                                 
124 DiMaggio & Powell (1983) s. 151 Vår översättning 
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anser vi att SFIF har ett alltför ensidigt sponsorfokus och därigenom rört sig bort från den ideella 

delen av idrotten och det fokus som denna behöver. Svårigheten att förena alla delar inom 

friidrotten uttrycktes av förbundsledningen genom deras syn på friidrottsorganisationen som 

konservativ och problematisk att driva igenom förändringar i. En tanke i detta resonemang är att 

om SFIF upplever en oförmåga att driva igenom organisatoriska förändringar kan denna inre bild 

lysa igenom den tillrättalagda image förbundet strävar efter att förmedla. Denna bild uppfattas i 

sin sanna skepnad av omgivningen och vår tolkning är att detta kan vara ytterligare en förklaring 

till sponsorernas låga förväntningar på förbundets prestationer. Detta kan enligt vår mening 

skapa en negativ spiral såvida förbundet uppfattar omgivningens låga förväntningar och krav och 

agerar organisatoriskt därefter, vilket ytterligare minskar förbundets ambitioner att genomföra en 

faktisk förändring av SFIF:s kärnvärden.  

 

Flera respondenter, såväl media som sponsorer uttryckte en tveksamhet till moderniseringens 

förankring inom organisationen. Denna tveksamhet ser vi bero på främst två förklaringar; den 

första förklaringen skulle vara en faktiskt bristande förankring av förändringen inom SFIF. Den 

bakomliggande orsaken till denna förklaring kan tänkas vara att förbundets strävan efter att 

förändras endast fokuserar på att sända ut ett visuellt budskap till omgivningen om att de är 

moderna, de strävar egentligen inte efter att bli en modern organisation. Den andra förklaringen 

skulle kunna vara en lyckad förankring som inte tydligt nog kommunicerats till omgivningen, 

därav tveksamheten. SFIF har då misslyckats i att visa hur förändringen integrerar hela 

organisationen. Omgivningens tveksamhet kring förankringen kan också tänkas bero på en 

kombination av dessa båda förklaringar. 

 

Såväl media som sponsorer efterfrågade högre grad av information gällande SFIF:s prestationer, 

vad som händer kring friidrotten utöver idrottsprestationer. Det har fram tills nu varit en strategi 

från förbundets sida att lyfta fram idrotten, idrottsprofilerna och sponsorerna, och som förbund 

stå som en trygg bas, utan strävan efter att synas gentemot omgivningen. De har inte heller en 

ledargestalt utåt sett. Vår studie visar att denna strategi påverkar omgivningens, och eventuellt 

den egna organisationens, bild av förbundet, vilket uttrycks i en minskad trovärdighet. Då 

förbundet inte visar omvärlden vad de presterar, kan nyckelintressenterna inte heller ge 

legitimitet. Vi ser därmed att SFIF, i enlighet med teorin, är beroende av god kommunikation för 

att uppfattas som strategiskt kapabla. En aspekt som visar på att SFIF är ett osynligt förbund är 

de resurser som inte utnyttjas enligt de möjligheter som finns. Vi anser att då förbundet lägger 

resurser på att förändra den visuella bilden av SFIF men inte tar till vara på andra, uppenbara 
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tillfällen att synas, är det inte bara ett osynligt förbund, det bidrar också till bilden av ett svagt 

förbund. För att kunna hantera vår centrala frågeställning till fullo, varför SFIF vill förändra sina 

kärnvärden, anser vi det nödvändigt att föra ovanstående resonemang till en mer fundamental 

nivå, identiteten.     

 

För att förtydliga diskussionen kring vår uppfattning om SFIF:s identitet relaterat till den aktuella 

förändringsprocessen har vi till vår, och läsarens hjälp, gjort en illustration125 av SFIF:s nuvarande 

situation. Vi önskar klargöra att denna figur endast fungerar som ett underlag för att bidra till att 

lättare förstå varför SFIF vill förändra sina kärnvärden, figuren i sig skall inte ses som ett faktum 

eller resultat av vår studie. 

 

Folkrörelsen, förbundet och eliten står för de inre krafter som finns i SFIF där folkrörelsen är 

den del som står för bredd och tradition. Eliten är den kraften som exponeras mest och även 

associeras med prestation och framgång. Förbundet i sin tur är den kraft som skall skapa 

förutsättningar för de övriga två krafterna och tillsammans är de tre SFIF:s identitet. Friidrottens 

organisation påverkas av det omgivande samhället, där yttre krafter önskar vara en del av 

friidrotten och vill därigenom stärka de egna organisationernas image.  

 

Där vi uppfattar att SFIF befinner sig i nuläget126, ser vi en splittrad organisation, där de tre inre 

krafterna är åtskilda. Omgivningen inverkar på SFIF med ett yttre tryck på organisationen att 

förändras mot olika riktningar. Exempelvis kan vi se hur näringslivet påverkar förbundets 

strategiska verksamhet. Förbundet har ekonomiska intressen i att tillgodose näringslivets behov 

och söka dess legitimitet då förbundet anser på så sätt kunna växa sig starkare som 

idrottsorganisation. En till synes harmonisk situation där båda parter får sina behov 

tillgodosedda. Då förbundet rör sig mot alltmer kommersialisering och har ett lågt fokus på att 

förändra den inre bilden uppstår dock problem för SFIF:s identitet, eftersom folkrörelsen har 

andra behov som syftar till att tillfredsställa den ideella verksamheten. Genom detta skapas en 

splittring de inre krafterna emellan.  

 

                                                 
125 Se Bilaga 4: SFIF:s identitet; Figur 2 
126 Se Bilaga 4: SFIF:s identitet; Figur 2 
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6.1 Summering 

Många av de diskussioner vi fört kring varför SFIF vill förändra sina kärnvärden visar på att SFIF 

vill något annat med de genomförda förändringarna än att genuint implementera nya kärnvärden 

i organisationen. Det har enligt vår mening visat sig i ett antal avseenden. För det första har 

sponsorerna inte delgivits information om SFIF:s nya kärnvärden. Däremot har den nya 

logotypen kommunicerats till dem. Det andra avseendet är att det inte tycks finnas en direkt 

efterfrågan av nya kärnvärden från huvudintressenterna, sponsorerna. Dessutom tycks förbundet 

inte tro på att friidrottsorganisationen går att förändra så pass att nya kärnvärden kan förankras 

igenom hela organisationen, vilket visar på en splittrad identitet. 
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7 SLUTSATSER OCH FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

 

7.1 Slutsatser 

Vi har huvudsakligen identifierat en tydlig anledning varför SFIF vill förändra sina kärnvärden. 

Denna anledning är enligt oss en strävan efter fortsatt legitimitet hos de nyckelintressenter som 

kan finansiera SFIF:s framtida verksamhet. Framför allt sponsorerna har ett förändrat och ökat 

inflytande som påverkar SFIF:s vilja att förändras. SFIF:s accepterande av det ökade inflytandet 

grundar sig även det i strävan efter legitimitet och placerar förbundet i ett beroendeförhållande 

gentemot sponsorerna. De förändringsåtgärder som sker i dagsläget ser vi från förbundets sida 

syfta till att accepteras av sponsorerna som en modern organisation. Vi ser ingen faktisk strävan 

efter att förändra organisationens kärnvärden då förändringsarbetet endast avser en förstärkning 

av den yttre bilden. Detta i enlighet med vad förbundet tror är marknadens förväntningar på en 

ideell organisations förändringsförmåga. Sponsorerna är varken positivt eller negativt inställda till 

en förändring av SFIF:s kärnvärden eftersom de inte ser en faktisk sådan i dagsläget. Det finns en 

efterfrågan hos sponsorerna att förstärka de ideal som redan finns inom SFIF:s organisation, 

snarare än att applicera nya kärnvärden. 

 

I dagsläget ser inte SFIF ett behov av att synliggöra sina organisatoriska insatser, vilket gör 

förbundet relativt osynligt för omgivningen. Denna strategi ger en omvänd effekt på förbundets 

strävan efter legitimitet hos sponsorerna, det som ligger till grund för förändringsviljan. Detta 

därför att det ur studien kan konstateras att vara osynligt som förbund inte har en positiv 

inverkan på den strategiska trovärdigheten gentemot samarbetspartners. Förbundet 

kommunicerar inte sina ageranden med omgivningen och har därför inte förutsättningarna att 

genomföra en framgångsrik förändring som är trovärdig. 

 

SFIF har ett identitetsproblem på grund av att de inre krafterna inom organisationen går i olika 

riktningar. Förbundsledningens vilja att förändra riskerar att bekostas av den gemensamma 

identiteten i organisationen då de anser att den ideella folkrörelsen är alltför konservativ för att 

förändras i samma takt. Förbundet har alltså svårt att balansera detta strategiska dilemma då de i 

dagsläget fokuserar mer på att möta marknadens krav än att stärka de icke-kommersiella idealen. 

SFIF:s identitet är enligt vår studie grunden till de problem som uppstår i förändringsprocessen 

och enligt vår mening förutsättningen till organisationens förmåga att kommunicera en samlad 

yttre bild till omgivningen. 
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7.2 Slutord 

Vår ambition att försöka nå till de bakomliggande orsaker till varför en ideell organisation avser 

till att förändra kärnvärden har drivit oss långt djupare i arbetsprocessen än vad vi kunnat ana. 

Detta resulterade i att några av de förda resonemangen i diskussionsavsnittet inte direkt kan 

förbindas till undersökningsproblemet. Däremot tillförde det en helhetsförståelse som fördjupat 

vår uppfattning av ideella organisationer i förhållande till dess omvärld.  

 

Denna fallstudie är unik för friidrotten och går därför inte att direkt applicera på ett annat 

idrottsförbund. Dock kan vi se ett allmänhetsintresse i den ideella sektorns utveckling över tid 

och dess riktning mot den privata sektorns kommers och snabba beslutsprocess. I den debatten 

är vårt fokus på en ideell organisations förändring av kärnvärden ett intressant bidrag. Vår studie 

kan också vara av intresse för andra ideella organisationer, främst då för idrottsrörelsen, men 

även för såväl befintliga som potentiella sponsorer genom att ge en inblick i ett idrottsförbunds 

strategiska dilemma att hålla kvar vid de traditionella värden som finns i organisationer sedan lång 

tid tillbaka och samtidigt sträva mot en modernisering och förnyelse för att säkra sin överlevnad 

även lång tid framåt i tiden. 

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vi tycker oss se att denna studie kan generera i vidare studier kring ämnet förändringsprocesser i 

ideella organisationer. Då vi studerat SFIF i ett tidigt skede av dess förändringsprocess som 

visade sig vara av komplex natur kvarstår många oklarheter och problem vilka vi inte haft 

möjlighet att undersöka närmare. En vidare studie som skulle syfta till att söka vilken förankring 

denna förändringsprocess har inom organisationen, skulle enligt oss vara till stor hjälp för SFIF:s 

fortsatta identitetsarbete. Vi kan dessutom se att en longitudinell studie av förbundets 

förändringsprocess skulle kunna ge SFIF en djupare förståelse och insikt i den egna 

organisationens komplexitet. Det skulle även vara av intresse att göra en jämförande studie 

mellan två ideella organisationer för att se skillnader och likheter i denna typ av 

förändringsprocesser. 

 

7.4 Kritik till uppsatsarbetet 

En alltför hög ambition från vår sida att åstadkomma anmärkningsvärda resultat är vad som 

slutligen kom att begränsa oss i studien. Att vi redan vid ett tidigt stadium förde långa och 

analytiska diskussioner med varandra resulterade i svårigheter med att konkretisera våra 
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tankebanor. Vår främsta lärdom av uppsatsprocessen är att till nästa forskning undvika ett alltför 

högt personligt engagemang i såväl studieobjekt som diskussioner sinsemellan. Dessutom kan vi 

idag konstatera att trots en bra planering tar var sak sin tid.  
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Svenska Friidrottsförbundet 

Svenska Friidrottsförbundet, SFIF, grundades 1895 och har i dagsläget 1000 medlemsföreningar 

runt om i landet som ligger under 23 distriktförbund. Medlemsantalet är cirka 300 000. Visionen 

är att friidrott skall vara en av landets mest attraktiva idrotter med en bred folklig förankring. 

Vidare vill friidrotten vara en föregångare när det gäller att erbjuda alla som deltar i verksamheten 

rolig, stimulerande personlig utveckling fysiskt och psykiskt, socialt och kulturellt.127

 

För perioden 2006-2008 har bland andra följande mål formulerats, vilka SFIF skall skapa 

förutsättningar för: 

 Fler barn och ungdomar skall ges möjlighet att prova och utöva friidrott 

 Fortsatt aktivt utbildningsarbete för tränare 

 Föreningsverksamheten skall stödjas för att få fram en stark elit 

 Eftersträva ett nationellt heltäckande nät av friidrottsföreningar 

 Aktivt bearbeta kommunstyrelser för att få tillgång till  moderna anläggningar 

 Öka sponsorintäkterna 

 Verka för att svensk friidrott stärker sin internationella representation128 

 

Nonprofitorganisation 

 Formell, dvs., institutionaliserad till en viss grad 

 Privat, dvs., institutionellt separerad från staten 

 Icke-vinst distribuerande, dvs., inga vinster från verksamheten delas ut till 

ägare och ledare inom organisationen 

 Självstyrande, dvs., utrustad att kontrollera sina egna aktiviteter 

 Frivillig, dvs., innehållande någon meningsfull grad av frivilligt deltagande, 

antingen på aktivitets eller på ledningsnivå. :129 

 

 

 
                                                 
127 http://www.friidrott.se/forbundsinfo/verksamhetsinriktning.asp (060515) 
128 http://www.friidrott.se/alltom/organisation.asp#sfif (060515) 
129 Lundström & Wijkström, F. (1997) s. 35 
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Ideell organisation 

Ideella Organisationer i Sverige har inte någon generell juridisk definition då dessa organisationer 

är av vitt skilda slag, från handelsunioner till idrotts föreningar och frikyrkoorganisationer. Enligt 

Hemström är en förening en samling av individer (eller juridiska enheter) som under organiserade 

former och för en tidsbestämd period, alternativt tillsvidare, förenas i ett samarbete för ett 

gemensamt syfte.130

 

 

                                                 
130 Lundström & Wijkström, P. (1997) s. 111 
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BILAGA 2: MARKNADSUNDERSÖKNING 

 

Denna undersökning var en del i en större jämförelse mellan brittisk och svensk friidrott där en 

mätning av ungdomars attityd till friidrott. Undersökningen genomfördes under maj och juni 

2005 av CMA, ett marknadsundersökningsföretag i Linköping. Finansiellt stöd erhölls från 

Europeiska friidrottsförbundet (EAA) och Riksidrottsförbundet (RF). Syftet var att utveckla ett 

attraktionsindex för friidrott för att delvis möjliggöra geografiska och kulturella jämförelser samt 

även att skapa en metod för att mäta förändringar över tid och även bygga upp en bättre faktabas 

för strategier och handlingsplaner. Målgruppen för undersökningen var slumpvis utvalda 

ungdomar mellan 17 och 19 år och 1000 telefonintervjuer genomfördes per land. 

Attraktionsindexet bygger på fyra områden; Friidrottens image, intresse och prioritet, antal 

utövare och marknadstäckning samt lojalitet.131

 

I samband med denna marknadsundersökning har även ett varumärkesprojekt startats där SFIF 

har positionerat friidrott gentemot andra idrotter, såväl medialt som attitydsmässigt hos 

allmänheten. Summeringen från detta är att friidrott står sig starkt gentemot andra idrotter 

avseende antalet utövare. Friidrott är även en populär idrott att följa medialt, framför allt i TV. 

Efter en anals av friidrottens image i förhållande till andra idrotter i Sverige fastställs att de 

värden som friidrotten förknippas med är spännande, sund, kul och familjeorienterad. Friidrotten 

förknippas i mindre grad av följande värden, som kan förstärkas; modern och fantasifull. 

Slutsatserna som dras med dessa undersökningar är att friidrott konkurrerar med andra idrotter 

om ungdomar, sponsorer, media, TV-publik samt publik på läktaren. En del i denna utsatta 

situation är att kommunikationen skall uppfattas som en framåtsyftande idrott som hänger med i 

tiden. SFIF skall arbeta professionellt även med marknadsföring och kommunikation utöver de 

självklara satsningarna på utvecklingen av sporten. Friidrotten skall vara attraktiv bland de yngre 

utan att ”skrämma bort” de äldre målgrupperna.132

 

                                                 
131 Attityd 06 Rapport – Sammanställning av rapport från SMA. Fullständig rapport finns tillgänglig via Curt 

Högberg, styrelsemedlem SFIF samt Fredrik Trahn, Informationsansvarig SFIF. 2005 
132 Internt material för SFIF gällande identitets- och värdegrundsdiskussion samt positionering. 2005 
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BILAGA 3: SFIF:S GAMLA OCH NYA LOGOTYP 

 

 

Den gamla logotypen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Den nya logotypen: 
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BILAGA 4: SFIF:S IDENTITET 

 

 

Stat och Kommun

FolkrörelsenSponsorer 

Elit

 
Figur 2: En illustration av SFIF:s splittrade identitet.133

 

 

 

 

 

 

                                                 
133 Det är inte givet att de delar vi presenterar är de enda yttre och inre krafter i svensk friidrott. Vi lägger ingen 

värdering i hur formerna av de olika delarna i illustrationen är utformade, vare sig de är kantiga eller runda. 
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Figur 3: En illustration av SFIF vid en samlad identitet 
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