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SAMMANDRAG 

En fallstudie har gjorts på innebandyföreningen Alunda IBF herrar för att besvara frågan 

hur målkongruens (målöverensstämmelse) skapas i idrottsföreningar. Strävandet efter 

målkongruens anses i litteraturen vara ett viktigt inslag för att skapa förutsättningar för en 

framgångsrik och konkurrenskraftig organisation. För att skapa en helhetsbild på hur 

målkongruens implementeras har intervjupersonerna bestått av personer i olika nivåer 

inom Alunda IBF:s organisation.  

 

Denna studie visar att Alunda IBF använder de åtgärder som har identifierats i teorin som 

viktiga komponenter för att skapa målkongruens. Det förefaller dock som att spelarna inte 

uppfattar detta på samma sätt som ledningen vill. Resultat indikerar även på att en 

idrottsmans personliga mål är att vinna matcher vilket inte bör kontrastera 

idrottsföreningens målsättningar. Det finns dock indikation på att spelarna även vill ha mer 

inflytande om hur målen ska uppfyllas och det räcker alltså inte att målen är kongruenta. 

Vidare indikerar resultatet på att Alunda IBF, förmodligen likt många idrottsföreningar i 

lägre divisioner, tvingas kämpa med flera externa faktorer som i sig gör att det blir svårt att 

tydliggöra föreningens målsättning. 

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: målkongruens, målsättningar, idrottsförening, organisationsmål, personliga 
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1. INLEDNING 

I det inledande avsnittet presenteras en problemdiskussion där ämnesvalet motiveras och 

problematiseras. Denna diskussion mynnar ut till uppsatsens syfte och frågeställning.  

  

1.1 PROBLEMDISKUSSION 

Utvecklingen till dagens uppkopplade samhälle där företag och föreningar i större grad blir 

utsatta för intressenters och medias kritiska granskningar har påverkat organisationer 

inom många olika områden (Kakabadse, Rozuel & Lee-Davis, 2005). Ett tydligt exempel på 

intressenters krav på insyn handlar exempelvis om “Corporate Social Responsibility” som 

har växt fram efter ett behov från allmänheten efter en ökad transparens från företagens 

ekonomiska och etiska överväganden (ibid). I takt med att intressenters inflytande och 

behov av insyn inom organisationer har ökat, har det även inneburit att fler aktörer blir 

påverkade av organisationers framgång och resultat (ibid).  

 

Målkongruens (målöverensstämmelse) benämns som en av förutsättningarna för en 

framgångsrik organisation (Anthony & Govindarajan, 2007).  Vid idealiska förutsättningar 

uppnås framgång genom att organisationer opererar i optimalt fungerande miljöer med 

perfekta förhållanden. Vid dessa omständigheter förmedlas information och ledningens 

målsättning genom organisationen helt utan förvridning, och alla medarbetare är villiga att 

uppfylla organisationens målsättning och samtidigt åsidosätta sina egna personliga mål 

(Schaffer 2007, Anthony & Govindarajan 2007). Detta är dock en teoretisk avspegling av en 

idealorganisation som i praktiken är principiellt omöjlig att uppnå, men likväl önskvärt att 

eftersträva. (Anthony & Govindarajan, 2007). Betydelsen av att ha ett övergripande 

organisationsmål som ska genomsyra hela organisationen nämns genomgående i den 

tidigare forskningen som en förutsättning för att styra en konkurrenskraftig organisation 

(ibid).  
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Idrottsföreningar i Sverige är i stor utsträckning verksamma i bolagsformen “ideell 

förening” vilket innebär att föreningarna, till skillnad från företag, inte drivs av samma 

vinstintresse att generera avkastning till ägarna (Skillnad mellan bolag och förening, 2007). 

Traditionellt har “den svenska idrottsrörelsen” benämnts som ett samlingsbegrepp för de 

värden idrottsföreningarna förmedlar som exempelvis “kamratskap”, “hälsa” och “glädje” 

(Den svenska idrottsmodellen, 2011). Detta är något som främst kännetecknar 

idrottsföreningar med renodlade ungdomsverksamheter. Dock förekommer det att ledare 

och föreningar med mer av ett prestationstänkande åsidosätter dessa klassiska sociala 

ideal för att skapa ett så prestationsmässigt bra lag som möjligt för att nå framgång 

(Lindgren & Hinic, 2005). Vidare menar Petri (2009) att idrottsföreningar står inför vägval 

om vilka sportsliga målalternativ som är viktigast. Ska klubben exempelvis fokusera på 

seriespelet eller den nationella cupen? Ska föreningen i första hand verka för att engagera 

fler ungdomar i idrotten? När organisationen väl har satt upp målet måste den välja vilken 

eller vilka vägar som ska tas för att uppnå målet (ibid).  

 

En sport som har upplevt en ekonomisk utveckling på senare tid är innebandy som är 

Sveriges största inomhussport (Pettersson, 2013). Inom innebandyn har omsättningen 

inom sporten ökat i allt större utsträckning de senaste åren där innebandyföreningar i 

allmänhet blivit mer kommersialiserade och verkar i en alltmer dynamisk miljö 

(Spelexplosion på innebandy 2005, Nordström 2005). Innebandyns utveckling har medfört 

att resultat och framgång fått en större påverkan än tidigare och därför anser vi att 

målkongruens är ett relevant ämnesområde att undersöka även inom idrotts och 

innebandyvärlden (Spelexplosion på innebandy, 2005). Vidare menar Schaffer (2007) att 

forskning kring hur organisationer arbetar med målkongruens i ett bredare perspektiv har 

fått mindre uppmärksamhet, varför denna uppsats belyser denna aspekt som ett bidrag till 

forskningen. Genom att ta del av företagsekonomiska ledningsteorier och applicera dessa i 

en idrottsförening hoppas vi kunna erbjuda en inblick och ökad förståelse för ett område 

som ännu är relativt outforskat. Med bakgrund av ovanstående problemdiskussion leder 

detta in på uppsatsens syfte och frågeställning. 
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1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för hur strävan efter målkongruens 

ser ut i idrottsföreningar och uppsatsen utgår från följande frågeställning: 

  

 Hur skapas målkongruens i idrottsföreningar?  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

Teoridelen inleds med en beskrivning och förtydligande av begreppen organisationsmål 

och målkongruens. Efterföljande passage behandlar olika interna åtgärder som en 

organisation kan vidta för att skapa förutsättningar för målkongruens och utgör grunden 

för uppsatsens analysdel. Teoridelen avslutas med Schaffers (2007) modell som är en 

beskrivning av olika typer av målkongruens samt vilka typ av hinder som kan uppstå i 

organisationer. 

 

2.1 VAD ÄR ORGANISATIONSMÅL? 

Enligt Vancouver och Schmidt (1991) avspeglar organisationsmål de värderingar som 

uttrycks av en organisations grundare och ledare. Schneider (1987) menar att individer 

dras till, väljs av, samt stannar i organisationer vars mål individen sympatiserar med. 

Vancouver och Schmidt (1991) menar att mål kan grovt delas upp i operationella samt 

icke-operationella mål. Till skillnad från operationella mål, specificerar inte ett icke-

operationellt mål mätbara utfall. Ett icke-operationellt mål kan till exempel vara ”att 

företaget ska med vinst”, medan ett operationellt mål kan vara ”att företaget ska göra en 

vinst på 300 000 kr i år” (Vancouver och Schmidt 1991, Anthony & Govindarajan 2007). 

Vancouver och Schmidt (1991) menar att icke-operationella mål har större sannolikhet att 

få medarbetare bakom sig.  

 

2.2 VEMS MÅLSÄTTNING ÄR VIKTIGAST? 

Vancouver och Schmidt (1991) menar att det finns en särskiljning om vems målsättning 

som är viktigast. Deras studie indikerar på att en målkongruens inom medarbetargruppen 

hade en större påverkan för attityden till arbetet än kongruensen mellan chef och anställd, 

vilken kontrasterar tidigare forskning som påstår att den senare typen av kongruens är 

viktigare (Meindl 1990). Enligt författarna förklaras detta av vilken typ av miljö som 

medarbetarna och organisationen verkar i. Vancouver och Schmidt (1991) anser att en 

målkongruens inom medarbetargruppen förmodligen är högre i en verksamhet där 
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medarbetare interagerar med varandra i större utsträckning än organisationer där 

interaktionen är mindre.  

 

Författarna menar vidare att deras resultat bekräftar vikten av målkongruenskonceptet till 

generella teorier om gruppsammanhållning. Vidare hävdar författarna att studien bekräftar 

idén om att matchningen mellan anställd och organisation är relaterat till en positiv attityd 

hos den anställdas attityder och intentioner. Om man ser på organisationer som en samling 

av olika grupperingar och anställda med multipla mål och prioriteringar producerar 

författarna ett resultat som belyser vikten av gemensamma mål bland medarbetarna 

(Vancouver och Schmidt, 1991).  

 

 

2.3 VAD ÄR MÅLKONGRUENS? 

En naturlig del av ämnesområdet ekonomistyrning handlar om inflytande över människors 

beteende. Enligt Anthony och Govindarajan (2007) är ett tecken på bra 

verksamhetsstyrning när styrningen strävar mot gemensamma mål. Mer specifikt att 

ledningen ser till att individuella handlingar som tas för personliga mål också hjälper till att 

nå organisationens målsättningar. Anthony och Govindarajan (2007) menar att ledningen 

vill att organisationen ska uppnå sina mål men att det föreligger hinder då de anställda har 

egna personliga mål som inte nödvändigtvis är helt i linje med organisationens mål. Det 

centrala syftet är att se till att en hög nivå av målkongruens upprättas. I en situation där 

målkongruens föreligger är de handlingar som enskilda individer tar i linje med det som är 

det bästa för organisationen (ibid).   
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2.4 KOMPONENTER FÖR ATT SKAPA MÅLKONGRUENS 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egen bearbetad modell baserad på tidigare forskning över komponenter för att skapa målkongruens. 

Nedan beskrivs de olika komponenterna mer ingående.  

2.4.1 TYDLIGA MÅL OCH VIKTEN AV ÅTERKOPPLING 

Enligt Merchant & Van der Stede (2007) är otydlighet och okunskap om organisationens 

målsättning en bidragande anledning till att medarbetare underpresterar. Författarna 

menar att otydliga mål leder till att de anställda inte vet vad som förväntas av dem vilket 

kan åtföljas av en undermålig prestation (Merchant & Van der Stede, 2007). Otydliga mål 

kan även leda till att anställda vänder sig ifrån organisationens mål och istället fokuserar 

på sina egna personliga mål. Merchant & Van der Stede (2007) menar således att 

medarbetare av natur behöver vägledning för att organisationens målsättning ska kunna 

följas.  

 

Otydliga mål är även farligt när målen ska kommuniceras då måluppsättningen lätt kan 

missuppfattas. Enligt Merchant och Van der Stede (2007) har uppsättande av klara och 

tydliga mål huvudsakligen två syften. Det första är att de stimulerar handling genom att det 

blir tydligare för anställda att arbeta efter någonting konkret. Merchant och Van der Stede 

(2007) menar att de flesta anställda föredrar att få klara och tydliga mål, före vaga mål som 

exempelvis “gör det bästa du kan” eller “arbeta i din egen takt”, vilket alltså delvis stämmer 
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in på Vancouver och Schmidts (2007) resultat som hävdar att icke-operationella mål är att 

föredra.  

 

Det andra huvudsyftet med uppsättning av tydliga mål är att det tillåter anställda att tolka 

sina egna prestationer. Enligt Merchant och Van der Stede (2007) svarar inte anställda på 

feedback såvida det inte finns möjlighet att tolka, där en del av tolkningen innebär att 

jämföra faktisk prestation mot uppsatta prestationsmål. Misslyckande att uppnå målen 

skickar signaler till ledningen att ändringar bör ske (Merchant & Van der Stede, 2007).   

 

Otydliga mål är en fråga som många organisationer har problem med att hantera (ibid). 

Enligt en undersökning från år 2006 där KPMG undersökte 4 000 anställda baserade i USA 

med olika typ av sysslor i olika sektorer, kom de fram till att 55 procent av respondenterna 

hade en bristfällig förståelse över standarden som gällde för deras arbete (Anthony & 

Govindarajan, 2007). Liknande resultat har uppnåtts vid undersökningar av samma 

karaktär vilket enligt Merchant & Van der Stede (2007) är en indikation på att risken för att 

organisationers målsättning inte är kongruent rakt igenom alla nivåer (Merchant & Van der 

Stede, s 9). Otydliga mål ökar alltså risken för att målen missuppfattas mellan olika led och 

minskar möjligheterna för målkongruens.  

   

2.4.2 KOMMUNIKATION, KOMMUNIKATIONSKANALER OCH UPPFATTNING 

Anthony och Govindarajan (2007) menar att en effektiv kommunikation är en viktig 

komponent i strävan efter målkongruens. Ledningen och operativa chefer måste veta vilka 

mål de satt upp och vilka handlingar som ska vidtas för att uppnå målen (ibid). Information 

om mål och handlingar som vidtas för att uppfylla mål sker via en mängd olika kanaler. 

Formella kanaler är ofta en gemensam benämning på vägar inom organisationen som är 

officiella källor av information och som har arbetsuppgifter inom ämnesområdet (Johnson, 

Donahue, Atkin & Johnson, 1993). Exempelvis, kan en formell kanal vara en situation där 

en person vill ha ekonomisk information och vänder sig till en medarbetare som har en 

ekonomisk befattning inom organisationen (ibid).  
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Information och målsättning kan även färdas via informella kommunikationskanaler. 

Vanliga konversationer och spontana möten mellan medarbetare är exempel på när 

information färdas på ett informellt sätt (Anthony & Govindarajan, 2007). Beroende på 

arten av organisationen samt kulturen som råder på arbetsplatsen, har informella kanaler 

olika tyngd (Johnson et al, 1993). Johnson et al. (1993) menar att tidigare forskning inte 

varit enig kring vilken av informationskällorna som är viktigast för att kommunicera 

organisationens budskap. Trots nyttjandet av olika typer av informationskanaler under 

olika tillfällen finns det fortfarande en risk med att anställda inte vet vad de operativa 

cheferna vill ha gjort (ibid).  

 

Informella och formella kommunikationskanaler är belagda med både för- och nackdelar. 

Fördelarna med informella informationskanaler är enligt Larsson (2008) att information 

kan spridas snabbare mellan organisationen och att medarbetarna inte behöver planera tid 

och organisera i samma utsträckning som vid informationsdelning via en formell kanal. 

Nackdelen med informella kommunikationskanaler innefattar risken för felaktig 

information samt att misstolkning av budskap, vilket är en risk som minskar vid 

informationsspridning via formella kommunikationskanaler (ibid).  

 

Anthony och Govindarajan (2007) menar att en organisation är en komplex entitet och att 

de handlingar som görs av en part för att förstärka de gemensamma målen inte helt säkert 

kan förmedlas med absolut tydlighet, även då det finns optimala förutsättningar. Vidare 

menar författarna att budskapen som erhålls från olika källor kan motsäga varandra eller 

vara föremål för missuppfattning. Författarna exemplifierar detta med att en fastställd 

budget för ett år kan ge intrycket att operativa chefer ska sikta på den högsta vinsten möjlig 

och om budgeten fastställs utan några klara direktiv kan det leda till missuppfattning. 

Ledningen kanske värdesätter exempelvis dyra anställningsutbildningar väldigt högt 

medan operativa chefer ser detta som en kostnad som kan kapas.  
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2.4.3 MOTIVATION OCH INCITAMENT 

Att motivera anställda att arbeta efter organisationens mål är en viktig komponent för att 

få individer att åsidosätta personliga mål för att följa organisationens mål (Merchant & Van 

der Stede 2007). En omotiverad arbetare kan åsidosätta organisationens mål för sitt egna 

personliga syfte som i sin tur kan kontrastera organisationens mål (ibid).  Även Gagné och 

Deci (2005) talar om vikten av en inre motivation som ett medel för att skapa engagemang 

och förutsättningar för att på ett bättre sätt arbeta efter organisationens mål. Ett sätt att 

skapa motivation är att skapa incitament i syfte att få anställda att efterfölja 

organisationens mål (Robbins et al 2009).  

 

Incitamenten kan bestå av positiv förstärkning som belöningar för ett bra arbete som 

efterföljer organisationens mål (Robbins et al. 2009). Det kan till exempelvis handla om 

monetära bonussystem som anknyter till åtgärder som främjar organisationens mål. Det 

kan även handla om förmåner och beröm vid liknande åtgärder (ibid). Syftet med detta är 

att skapa en “morot” för individen att inte motstrida organisationens mål. Utöver positiv 

förstärkning finns även negativ förstärkning där organisationen istället kan “bestraffa” 

individer som inte följer organisationens mål (ibid). Detta kan ske genom allmänt 

bötessystem eller genom privata samtal. Syftet med negativa förstärkningar är att 

individen inte ska upprepa handlingen. Förstärkning handlar således om att främja 

handlingar som är i linje med organisationens mål (ibid).  

 

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) finns det flera saker som ledningen måste tänka 

på vid utformning av ett effektivt belöningssystem. Individer är mer motiverade när de får 

feedback eller rapporter om deras arbete. Detta ska med fördel ske snabbt efter det utförda 

arbetet menar författarna. Utan sådan typ av feedback är personer mindre benägna att lista 

ut hur de kan ändra beteendet för att anpassa sig till organisationen, vilket även Merchant 

och Van der Stede (2007) menar. Vidare ska belöningen inte uppfattas som omöjlig eller för 

enkel att uppnå då det kan sänka motivationen.  
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2.4.3.1 MEDARBETARINFLYTANDE I ALLA NIVÅER 

Vid förändringsprocesser är medarbetarinflytande ett moment som tidigare forskning i 

många avseende benämner som den viktigaste faktorn när det gäller att få med sig hela 

organisationen vid förändring (Kotter, 1996). Detta är dock en aspekt som inte exklusivt är 

patenterat vid organisationsförändringar utan liknande paralleller kan dras till 

medarbetarinflytande som en viktig faktor när det gäller att skapa motivation att följa 

organisationsmål. Medarbetarinflytande anses vara ett instrument för att skapa motivation 

(Robbins et al, 2009).  

 

Enligt Marchington, Goodman, Wilkinson och Ackers (1992) omfattar begreppet 

medarbetarinflytande, de åtgärder som initieras av ledningen och som är utformade för att 

öka medarbetarnas information samt hängivenhet till organisationen. Kontentan av 

idéerna om medarbetarinflytande handlar om att medarbetare är mer benägna att 

efterfölja organisationsmål om de är involverade i framtagningsprocessen. Detta kan ske i 

form av exempelvis grupparbeten och projekt (ibid).  

 

Enligt Lawler (1992) bör en effektiv implementering av medarbetarinflytande åtföljas av 

mätning av prestation och belöningssystem i anslutning till medarbetarinflytandeåtgärden 

i syfte om att öka målkongruensen och bestyrka ledningens syfte med åtgärden. Vidare 

menar Lawler (1986) att om prestationsmätning eller belöningssystem inte inrättas i 

samband med medarbetaråtgärder, ökar risken betydligt för att det skapas en konflikt när 

uppmaningar om medarbetarinflytande och nya sätt att tänka konflikteras med gamla 

system som förstärker det gamla sättet att arbeta. Fenton-O’Creevy (1998) menar vidare 

att medarbetarinflytande ska finnas i alla berörda led och inte få glömmas bort i någon del 

av organisationen. Det är viktigt att målsättningen även är tydlig på mellanchefsnivån i 

syfte om de ska uppleva det som nödvändigt att vidta åtgärder som är i organisationens 

bästa.  

 

Samtliga komponenter som presenterats ovan är delar i arbetet att uppnå målkongruens. 

Det finns dock inte endast en typ av kongruens som ser likadan ut i samtliga sammanhang 

utan den kan ta sig olika form. Följande avsnitt avser att belysa hur detta kan se ut.  
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2.5 OLIKA TYPER AV KONGRUENSER 

2.5.1 KONSTRUKTIV MÅLKONGRUENS 

Schaffer (2007) har identifierat en kongruensmodell där fyra olika typer av kongruenser 

kan härledas. Likt Anthony och Govindarajans (2007) tankegångar finns ett idealt stadium 

där mål kommuniceras på ett tydligt och effektivt sätt från ledningen och uppsnappas av 

medarbetare utan distorsion. Denna typ av idealmål har Schaffer (2007) benämnt som 

”konstruktiv målkongruens”. I detta idealstadium accepterar medarbetarna målen och 

arbetar efter organisationens mål före sina personliga mål. Locke och Latham (1990) 

menar att detta är en optimal situation från ledningen då målhängivenhet kan uppnås 

genom att kort förklara varför målen är viktiga. 

  

2.5.2 KONSTRUKTIV MÅLINKONGRUENS 

En annan typ av kongruens är ”konstruktiv målinkongruens”. Likt den första kategorin, är 

budskapet och målen smidigt förmedlade från ledningshåll och nedåt och målhängivenhet 

är uppnått på olika nivåer inom organisationen. Skillnaden är dock att de anställda, av olika 

anledningar, inte är hängivna målen på samma sätt som när konstruktiv målkongruens 

gäller. De anställda accepterar inte målen och är inte villiga att sätta organisationens mål 

före sina egna personliga självintressen. Enligt Schaffer (2007) kan dock åtgärder sättas in 

för att övertyga medarbetarna att jobba efter organisationens mål. Eftersom 

måltydligheten och målhängivenhet inte har förändrats från ledningshåll till 

medarbetarnivå, kan organisationens insatser fokuseras och riktas mot de medarbetare 

som inte accepterar målen. Just eftersom budskapet och målen har nått igenom och det 

handlar om medarbetares ovilja att acceptera målen, finns det inget problem med att 

identifiera källan till motståndet i organisationen.  

 

Enligt Locke och Latham (1990) kan motståndet övervinnas genom bland annat 

övervakande stöd, medarbetardeltagandet, extra träning, och incitament med belöning. 

Genom att experimentera med dessa medel kan en organisation omvandla en ”konstruktiv 

målinkongruens” till en “konstruktiv målkongruens”. En annan möjlighet är att ha 
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målkongruens i åtanke redan vid anställningsprocessen där rekrytering och 

selektionsprocessen anpassas och inriktas mot de individer som stöder och delar 

organisationens mål (Schaffer 2007). 

 

2.5.3 DESTRUKTIV MÅLKONGRUENS 

”Destruktiv målkongruens” förekommer när ledningens målsättning förloras på vägen till 

medarbetarna (Schaffer 2007). I denna väg kan målen missuppfattas av exempelvis 

mellanchefer som i sin tur alltså vidareförmedlar sin uppfattning av budskapet och 

målsättningen som skiljer sig från ledningen. En annan anledning till att ”fel målsättning” 

vidarebefordras beror på att mellanchefen i själva verket har personliga kontrasterande 

intressen gentemot organisationen. Följden blir att medarbetarna tar till sig mellanchefens 

tolkning av målsättningen vilket innebär att fel målsättning följs. Denna process kallas 

”destruktiv målkongruens” just på grund av det faktum att det döljer att en underliggande 

inkongruens existerar. Här finns en risk att ledningen inte känner till problemet på grund 

av att den initiala divergensen skedde högre upp i hierarkin. En möjlig riskfaktor skulle 

vara att när målet förmedlas i olika led får ett av dessa mål mer belysning än det andra 

vilket i slutändan kontrasterar ledningens syfte med målsättningen från början (Schaffer 

2007). 

2.6 TEORISAMMANFATTNING 

Inledningsvis presenterades det en övergripande beskrivning av begreppen 

“organisationsmål” och “målkongruens” baserat på tidigare forskning. Den teoretiska 

diskussion och problemdiskussionen har föranlett slutsatsen att om organisationen har en 

hög grad målkongruens skapas det större möjligheter för en konkurrenskraftig 

organisation (Anthony & Govindarajan 2007). Det finns olika teorier om vilka faktorer som 

är viktiga vid skapande av målkongruens och några av de viktigaste belyses i denna 

uppsats.  
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De faktorer som har redogjorts handlar om “tydliga mål och vikten av återkoppling”, 

“kommunikation” samt “motivation och incitament” (se figur 1).  Gemensamt för de olika 

faktorerna handlar om att det är åtgärder som organisationen själva aktivt kan företa 

genom att rikta åtgärder inom respektive område. Vidare har Schaffers (2007) modell för 

olika stadier av målkongruens redogjorts. Denna modell talar om vilka typ av åtgärder 

organisationen kan sätta in vid olika stadier i målkongruensprocessen.  
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3. METOD 

3.1 VAL AV ORGANISATIONSFORM OCH FÖRENING 

Det finns flera anledningar till varför vi valde att göra en fallstudie på just en 

idrottsförening. Den främsta anledningen är att vid litteraturgenomgången hittades 

forskning och teorier som var främst baserade på förhållanden i privata företag och 

offentliga verksamheter. Dessutom var denna forskning främst kopplad till motivation och 

dess påverkan på målkongruens. Då många av resultaten tydde på att motivation och 

målkongruens har ett positivt samband, valde vi att istället implementera denna bit som ett 

delområde i den teoretiska referensramen och istället fokusera på en övergripande 

fallstudie om arbete med målkongruens.  

 

Av litteraturgenomgången drogs vidare slutsatsen att det fanns en viss avsaknad på 

forskning kring hur målkongruens arbetas med i idrottsföreningar i Sverige. Anledningen 

till att just ett innebandylag användes är främst på grund av dess ställning som en av 

Sveriges mest populära sporter (Ålstig, 2008). Dessutom var en annan bidragande faktor att 

innebandybranschen på senare år har ökat i popularitet samtidigt som 

innebandyförbundet målmedvetet försöker att skapa en större professionalitet inom 

sporten i form av högre krav på balanserad ekonomi och organisation (Eriksson, 2012). Då 

de ekonomiska förutsättningarna i innebandyföreningar blivit större samtidigt som 

sporten har vuxit i popularitet har vi dragit slutsatsen att det även skapat ett större krav på 

framgång från olika intressenter. Vidare anses organisationsmål och målkongruens 

generellt i litteraturen som en viktig grundsten för framgång vilket leder oss till slutsatsen 

att forskningsområdet även är relevant och viktigt för innebandyföreningar.  

  

3.2 VAL AV INTERVJUPERSONER 

Syftet med att intervjua personer från olika håll i organisationens hierarki är att erhålla en 

heltäckande bild kring hur föreningen arbetar med målsättningar. Då målkongruens och 

uppfattning av mål är ett subjektivt ämne anser vi att det är relevant att få en heltäckande 
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bild på hur målsättningen förmedlas inom föreningen. Personerna som intervjuats är tre 

stycken spelare med olika spelar- och klubberfarenhet samt föreningens sportchef. Då en 

av personerna önskade anonymitet samt två av personerna delade namn har vi bestämt oss 

för att ge alla respondenter fingerade namn.  

  

3.3 DATAINSAMLINGSMETOD 

Denna undersökning är utformad som en fallstudie vilket kan ses som en lämplig metod då 

forskningsfrågan är en “hur”- eller “varför-fråga” och att undersökningen genomförs för att 

se hur ett fenomen tar sig form i en kontext av en verklig situation (Yin, 2003). För att få 

utrymme för mer djupgående analyser baserades fallstudien på en förening.  

 

I fallstudien användes en kvalitativ ansats samt en semistrukturerad intervjumetod. Detta 

för att låta intervjupersonerna utveckla sina svar och resonemang på ett mer utförligt sätt 

än vad fallet vore om en kvantitativ ansats hade valts (Dahmström, 2011). Vidare ger 

semistrukturerade intervjuer en möjlighet att, utöver undersöka frågor relevanta för 

frågeställningen, även få uppslag till spontana konversationer där uppslag till ny relevant 

data kan erhållas (Saunders et al, 2009). Nackdelen med semistrukturerade intervjuer 

innefattar bland annat det krävs mycket förberedelser och ställer högre krav på 

intervjuaren till skillnad från en strukturerad intervju i och med att den som intervjuar 

måste kunna leda samtalet framåt med relevanta frågor och under intervjun uppfatta vilka 

områden som bör och kan fördjupas. Detta är något som vi har försökt att beivra genom att 

just vara pålästa inom ämnesområdet samt om personerna som har intervjuats.  

 

Intervjuerna med respondenterna John och Anders skedde i form av en gruppintervju. 

Fördelen med denna form är att respondenterna kan känna sig mer bekväma att svara på 

frågorna tillsammans med någon de känner då de tillsammans kan resonera sig fram till 

svaren. Risken finns dock att en av respondenterna tar över intervjun och att det endast är 

dennes åsikt som kommer fram (Dahmström, 2011). För att undvika denna problematik 

har vi försökt att rikta frågor direkt till den mer passiva av respondenterna. 
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Utöver intervjuerna, som kan klassificeras som primärdata, har även sekundärdata samlats 

via organisationens officiella dokument. Dessa dokument redogör information om 

organisationen samt allmän historik och utgör komplement till primärdatan.  

 

3.4 INTERVJUPROCESSEN 

Tillsammans med kontaktpersonen på organisationen valdes relevanta personer som 

lämpade sig för att besvara frågeställningen. Innan intervjuerna informerade vi 

intervjupersonerna om tidsramen för intervjun samt information om vad intervjun skulle 

handla om. Detta gav respondenterna tid och möjlighet att förbereda sig inför intervjun för 

att kunna ge oss relevanta svar (Saunders et al 2009). Intervjutiden varierade och varade 

mellan 30-50 min. Då båda författarna närvarade vid intervjutillfällena delade vi upp oss så 

att en primärt fokuserade på att skriva ner svaren samtidigt som den andra författaren 

primärt fokuserade på att ställa frågor. Dessutom användes en diktafon för att säkerställa 

intervjusvaren. 

 

Under intervjuerna användes en intervjuguide med frågor kopplade till det teoretiska 

ramverket (se bilaga 1). Utöver intervjuguiden ställdes det följdfrågor vid relevanta och 

passande tillfällen. Direkt efter intervjun diskuterade vi intervjusvaren med varandra för 

att se hur vi spontant uppfattade hur intervjun hade gått samt om svaren tolkats på olika 

sätt. När alla intervjuerna var klara började vi transkribera intervjusvaren och inkorporera 

dessa i empiridelen av uppsatsen.   

 

3.5 RELIABILITET OCH VALIDITET 

Möjligheten att generalisera slutsatser kring arbetet till en situation med andra 

förutsättningar än de som resultaten uppnåtts i ökar undersökningens validitet. Detta då 

de kan användas och vara intressanta för en bredare grupp intressenter (Lee & Baskerville, 

2003). Möjligheten att generalisera resultaten från denna fallstudie om målkongruens hos 

idrottsklubbar och innebandyföreningar blir begränsat med tanke på att denna studie 

fokuserar på en enskild förening. Det ger dock en inblick på hur arbetet sker i just den 
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undersökta föreningen vilket kan ge indikationer på hur det ser ut i andra föreningar. Det 

kan även kan ge uppslag och underlag till vidare forskning inom området. Vidare innebär 

valet att genomföra en semistrukturerad intervju att de svar och resultat som intervjuerna 

gett ej kan repriseras i sin helhet då de inte följde ett strukturerat frågeformulär. 

 

Alternativet till att intervjua personer verksamma i enbart en förening är att göra en 

mångsidig studie och undersöka flera föreningar. Med tanke på tidsramen samt uppsatsens 

krav på omfattning skulle detta förmodligen skett genom att en kvantitativ ansats valdes. 

Som tidigare förklarats anser vi dock att ett kvalitativt tillvägagångssätt var mer 

fördelaktigt i detta fall då personliga utläggningar samt redogörelser i större utsträckning 

kan tas i beaktning. En annan potentiell farhåga är huruvida svaren vid intervjupersonerna 

skiljer sig beroende på vilka i organisationen man vänder sig till. Denna problematik anser 

vi dock att vi delvis har parerat i och med att de utvalda intervjupersonerna har 

nyckelbefattningar och är aktivt påverkade av arbetet med målkongruens.  

 

Vidare finns det en problematik kring huruvida intervjusvarens skall tolkas. Detta 

potentiella problem har dock angripits genom att tydligt förbereda och testa 

intervjufrågorna för att minimera risken för misstolkning. Dessutom har intervjuerna skett 

efter en liknande struktur och arbetsordning för att i största möjliga mån ge 

intervjupersonerna liknande förutsättningar.  

3.6 OPERATIONALISERING OCH ANALYS UTIFRÅN DET TEORETISKA RAMVERKET 

Baserat på teorin och tidigare forskning utarbetades det en egen modell (se figur 1) om 

viktiga komponenter vid skapande av målkongruens. Denna modell utgör basen i 

uppsatsens teoretiska ramverk som även inkluderar Schaffers modell (2007). Med hjälp av 

figuren grundlades intervjuguiden till de frågor som kan ge svar åt i vilken utsträckning 

den undersökta föreningen arbetade med dessa komponenter. Även Schaffers modell 

(2007) användes som underlag till intervjufrågorna. Utifrån intervjusvaren och kopplingen 

till figur 1 samt Schaffers modell (2007), baserade analysen och utifrån detta drogs 

slutsatser.  
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3.7. KRITIK MOT UPPSATSEN 

Bland den kritik som kan riktas till denna uppsats finns exempelvis det faktum att 

majoriteten av teorin är byggd på företag med ekonomiska vinstintressen vilket gör att den 

inte är specifikt framtagen för att undersöka ideella organisationer Vidare kan kritik riktas 

i metoden att tränaren, som anses ha en viktig roll i arbetet med målkongruens, inte 

intervjuats. Detta då denne avgått från sin post som tränare och inte längre fanns med i 

arbetet.   
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4. EMPIRI 

4.1 PRESENTATION ALUNDA IBF 

Alunda IBF är en innebandyförening beläget i Alunda utanför Uppsala i Östhammars 

kommun (Collin, 2013). Verksamheten omfattar en herrsektion, damsektion samt ett flertal 

ungdomslag i olika åldrar. Föreningen bildades 1997 efter en sammanslagning av Alunda 

IBK samt Alunda IF Innebandy (ibid). Denna uppsats fokuserar på herrarnas A-lag som 

befinner sig i division 2 i det svenska seriesystemet. A-laget består, i skrivande stund, av 15 

utespelare samt två målvakter och en huvudtränare men ambitionen är att 20 utespelare 

ska finnas i laget (Lindström, 2013). Ledningen består av en sportchef som är ansvarig för 

spelarrekryteringar samt sju st styrelseledamöter med olika ansvarsområden.  

  

Personerna som har intervjuats är följande:  

 

John, spelare och lagkapten i Alunda IBF 

Anders, spelare i Alunda IBF 

Erik, sportchef i Alunda IBF 

Adam, spelare i Alunda IBF 
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4.2 INTERVJU I - JOHN OCH ANDERS 

Respondenterna John och Anders är båda spelare i Alunda IBF. John är 28 år och har spelat 

i A-laget sedan år 2000 och innan dess spelade han i föreningens olika ungdomslag. För 

närvarande är John lagkapten i Alunda IBF och sitter även i lagets spelarråd. Anders är 18 

år och har spelat i A-truppen sedan 2011 och innan dess spelade han i ungdomslagen.  

  

4.2.1 FLERA OLIKA MÅLSÄTTNINGAR 

John menar att det finns flera olika målsättningar som Alunda IBF använder sig av. En 

intern målsättning inom spelartruppen är att vinna serien och att hela tiden förbättra sig. 

Vid sidan av den interna målsättningen finns det även en extern målsättning för styrelsen 

som enligt John är lite kontrasterande. Den externa målsättningen handlar om att hålla 

klubben på en stabil nivå i division 2, utan större ekonomiska utsvävningar. Enligt John 

beror detta på att ett avancemang uppåt i seriesystemet är kostsamt och kräver en ännu 

större satsning och engagemang från alla berörda parter i föreningen.  

 

Parallellt finns även en målsättning om att agera som ”farmarlag” till större klubbar i 

Uppsala, det vill säga att man ska släppa fram spelare som vill gå till större klubbar i 

Uppsalaområdet. John och Anders medger att det är lite förvirrande med kontrasterande 

målsättningar fast menar samtidigt att det är förståeligt att Alunda ska släppa fram spelare 

då man är en relativt liten förening. 

 

”En idrottsman grundtanke är att hela tiden att vinna matcher och det är egentligen det som 

är det viktigaste” – John. 

 

Vidare menar John att det personliga målet för en idrottsman är alltid att vinna vilket ter 

sig naturligt. Både John och Anders menar att det viktigaste är att fokusera på att vinna 

varje enskild match vilket gör vad ledningen säger närmast sekundärt. Det är spelarnas 

drivkraft som är det viktigaste menar dem. Samtidigt poängterar spelarna att det är viktigt 

att sportchefen och de som förmedlar målen tror på det de säger.  
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Under den gångna säsongen hade föreningen som mål att ta sig till Allsvenskan men detta 

mål följdes inte upp ordentligt och kändes väldigt orealistiskt vilket enligt Anders ledde till 

att han inte brydde sig så mycket om målet. I detta fall tyckte John och Anders att målen var 

tydliga men uppföljningen var väldigt dålig. Det var viktigt att träna hårt och det infördes 

fystest vid början av säsongen men respondenterna menar engagemanget svalnade och att 

uppföljningen uteblev. Fystesten var seriösa i början med uppföljning och analys men efter 

ett tag upphörde all uppföljning vilket innebar att fystesterna inte fick samma effekt som i 

början av säsongen. Vidare menar John att tränaren hade en annorlunda ledarstil än de var 

vana vid. Spelarna menar att de ville ha större inflytande om hur målen skulle uppnås 

vilket han menar var en bidragande anledning till misslyckandet under föregående säsong.  

4.2.2 MÅLEN SÄTTS UNDER FÖRSÄSONGEN 

I början av säsongen brukar det enligt John och Anders ske upptaktsmöte där målen inför 

kommande säsong sätts upp. Framtagning av målsättning brukar ske i gemenskap med 

sportchefen, tränaren samt spelarrådet som består av lagkaptenen (John) samt två st 

vicekaptener. John upplevde det som väldigt bra att spelarna kunde få ventilera sina åsikter 

och få möjlighet att ta del av ledningens arbete. Anders tyckte även att det var bra att de lite 

äldre och mer rutinerade spelarna kunde få arbeta med sådana typer av frågor då de vet 

mer vad som gäller tack vare erfarenheten.  

 

4.2.3 ARBETE MED DELMÅL 

Anders berättar att tränaren under föregående säsong förmedlade delmål av karaktären ”vi 

ska vinna de fem första matcherna”, eller ”fram till jul ska vi ha en topp-5 placering i ligan”. 

Anders menar att det är bra att säsongen blir uppdelad i olika etapper då målet hela tiden 

finns inom räckhåll och lätt att förhålla sig till. John betonar vikten på att arbeta efter 

trovärdiga och uppnåeliga mål. Om några av delmålen inte skulle uppnås tas nya delmål 

fram istället för att behålla fokus inom laget. John menar dock att när man arbetar på detta 

vis är det extra viktigt att huvudmålet är realistiskt och uppnåeligt då han menar att målen 

kan förlora ”sitt allvar” om man hela tiden ändrar målen när de inte uppfylls. Detta menar 
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han hände förra säsongen då den dåliga inledningen innebar att delmålen ändrades om 

vilket innebar att det inte matchade den sportsliga målsättningen inför säsongen.  

 

4.2.4 KOMMUNIKATIONEN VARIERAR BEROENDE PÅ RESULTATET 

Både John och Anders menar att hur ofta målen diskuteras beror på hur det går med 

arbetet med målen. Under föregående säsong uppfylldes inte målen i Alunda IBF vilket 

medförde att det blev många fler formella möten än vanligt med tränare och sportchef. 

Spelarna tycker det är bra tillfällen att kunna diskutera hur man bättre kan uppnå 

föreningens mål men att det ibland blev “tjatigt” med så många möten. John menar 

samtidigt att spelarna någonstans i bakhuvudet vet själva vad som gäller. För att få laget att 

uppnå målen menar John att det gäller att stötta lagkamraterna och hela tiden uppmuntra 

varandra. Spelartruppen har även lagmöten med jämna mellanrum där åsikter kan 

ventileras. Anders upplevde att det var skönt att det fanns möjlighet snacka ihop sig inom 

laget utan insyn från tränare eller sportchef.  

 

4.2.5 MOTIVATION OCH INCITAMENT 

Enligt Anders är tränaren lite extra givmild och ger extra beröm när det går bra och ger 

konstruktiv kritik och samtalar med spelare om han märker att denne avviker från målet. 

På frågan huruvida någon typ av spelarbonus hade varit att föredra menar John att det inte 

behövs. Detta då känslan av att vinna matcher, samt att spela inför en entusiastisk publik 

och göra en god spelarprestation är belöning i sig. Då John spelat en längre tid i föreningen 

har han stött på flera situationer där spelarna har personliga mål som kontrasterat 

föreningens. Detta uttryckte sig i form av exempelvis annan attityd till innebandyn samt 

väldigt dålig träningsnärvaro. Då menar John att spelarna har fått tagit ett snack med 

sportchefen och i vissa fall blivit nedflyttat till ungdomslaget eller till och med blivit 

avstängd från föreningen. 
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4.3 INTERVJU II - SPORTCHEF 

Erik är 40 år gammal och sportchef Alunda IBF vilket han varit under senaste två åren. Han 

har en innebandybakgrund där han har spelat i olika innebandyföreningar sedan 

ungdomen. Erik har varit verksam i Alunda IBF till och från sedan dess grundande 1997.  

 

4.3.1 FLERA OLIKA MÅLSÄTTNINGAR 

Erik menar att arbetet med mål sker i flera olika plan. Under fjolåret var till exempel A-

lagets mål att vinna serien samtidigt som styrelsen hade andra mål. Styrelsens mål var att 

hålla verksamheten flytande och inte dra iväg med kostnader och det sportsliga målet att 

vara kvar i division 2. Samtidigt menar Erik att målet för gruppen spelare och ledare alltid 

är att vinna matcher och avancera i seriesystemet. Därför kan det bli lite problematiskt där 

styrelsen kanske ibland måste bromsa vilket de kan göra ekonomiskt genom att begränsa 

budgeten menar Erik. Erik menar dock det viktigaste målet föreningen har är att Alunda 

IBF finns för ungdomarna inom orten och att föreningen ska främja rekrytering av lokala 

spelare. Alunda IBF har ett socialt ansvar som en landsortsförening menar Erik.  

 

4.3.2 INSPIRERANDE MEN OREALITISKA MÅL 

Erik menar att det är sportchef, tränare och spelarrådet som tillsammans sätter upp målet. 

Sportchefen är knuten till styrelsen så att hela verksamheten ska hänga ihop. Denna 

måluppbyggnadsprocess sker inför varje säsong och styrelsen har egentligen ingen direkt 

talan i detta utan det är sportchefen som förmedlar till dem. Föregående säsong var målet 

att gå upp till allsvenskan inom tre år och detta mål var främst drivet av tränaren. Erik 

tyckte att målet var inspirerande men samtidigt orealistiskt. Han upplevde att tränaren till 

en början lyckades få med allihopa ”på tåget” vilket inspirerade hela föreningen Som 

exempel nämner han att detta fick sponsorgruppen att inse att de var tvungna att sälja fler 

sponsorpaket för att öka möjligheterna att uppnå målet.  
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Enligt Erik utförde spelarna den bästa försäsongen någonsin vilket han tillskriver till stor 

del målsättningen på grund av inspirationen den medförde. Samtidigt fanns det delmål som 

till exempel fystester, allt för att höja nivån i spelartruppen och vara bättre rustade mot 

målet. Svårigheter uppkom dock när motgångarna började komma menar Erik. När de 

första förlusterna kom sjönk moralen i spelartruppen och målen ändrades. Erik upplevde 

då att man kanske ändrade för mycket på delmålen och tappade tron på huvudmålet. Detta 

gjorde att man tappade trovärdighet när det började gå dåligt. Spelarna slutar tro på 

huvudmålet och då funkade det inte, menar Erik. 

  

4.3.3 KOMMUNIKATION AV MÅLEN 

Kommunikationen av målen sker i regel vid samlingen innan träningen börjar. Beroende på 

omständigheterna varierar det hur ofta sportchefen kommer ner och pratar. Exempelvis 

informeras spelarna om drogpolicy eller diskuterar den dåliga trenden ifall laget har en 

sådan men just det sistnämnda sker oftast utan sportchefens inblandning. Generellt menar 

Erik att det är väldigt viktigt att han är nere och syns bland spelarna. Att när sportchefen 

kommer känner spelarna att de ska ”prata om viktiga saker”. Sedan har spelarna 

naturligtvis möjlighet att diskutera målen med sportchefen själva om de vill. Erik menar att 

det är en relativt liten förening med högt i tak och dörren står alltid öppen för spelarna. 

  

Generellt tycker Erik att det är väldigt viktigt med målkongruens och det är något som 

eftersträvas med alla olika målen i föreningen. ”nolloltolerans mot droger”, ”lika kläder för 

ledare” och ”bäst utbildade ledare” är till exempel att uppsatta för att stärka organisationen 

så att föreningen ska ha en stark grund inför nutid och framtid. Det är också ett sätt för 

föreningen att säkerställa förutsättningarna för bra prestationer. 

  

4.3.4 BELÖNINGAR OCH BESTRAFFNINGAR KOPPLADE TILL MÅLSÄTTNINGEN 

Gällande belöningar och bestraffning kopplade till målen sker det främst vi 

”ryggdunkningar” och privata samtal med spelarna. När det gäller sportsliga saker sköts 

det här främst av tränaren och det sker fortlöpande under träningar och matcher. När det 
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sker lite större saker som till exempel spelare som inte tar träningen på allvar kliver 

sportchefen in. Då sportchefen själv inte kan närvara vid varje träning och inte är med i 

”omklädningsrumssnacket” kan det vara svårt för honom att upptäcka saker. Därför har 

spelarrådet en viktig roll att upptäcka saker och samtidigt rapportera till sportchefen som 

då samtala med spelaren i fråga. Vid extra allvarliga och känsliga situationer kan även 

ordförande gå in och samtala.  

 

Vidare tas det även fram gratisartiklar till spelarna. Föreningen försöker fixa fram lite 

roliga saker som exempelvis mössor eller tröjor och delar ut till spelarna. Erik poängterar 

att detta görs enbart som en belöning och motiveras alltid varför det delas ut. Som exempel 

nämner han från försäsongen i fjol där spelarna gjorde jättebra ifrån sig och fick 

uppmuntrande gratisartiklar. 

  

  

4.3.5 SVÅRT ATT STÅ EMOT LOCKTONER 

Erik berättar att Alunda IBF alltid har kontrakt med spelarna som inte går att riva hur som 

helst. Men vill en spelare lämna föreningen står föreningen generellt inte emot. Samtidigt 

menar han att vissa större föreningar kan vara ganska fräcka ibland. De försöker ta de 

bästa spelarna från landsortsklubbar vilket irriterar Erik. Erik menar att som sportchef 

förstår man om någon spelare vill upp på en högre nivå men ibland får man sätta ner foten 

och kräva ersättning. Samtidigt måste man vara realistisk och förstå att lilla Alunda IBF i 

dagsläget inte spelar i Superligan säger Erik. Erik menar att det påverkar jättemycket om 

vad spelaren känner för målet och om föreningen och tvärtom. Han menar att föreningen 

har klara mål och riktlinjer och förtydligar för eventuella nyförvärv om vad som gäller. Om 

spelaren inte accepterar målen tar föreningen inte dit spelaren. 
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4.4 INTERVJU III - ADAM 

Adam är 27 år och har spelat i Alunda IBF i ett år. Tidigare har han spelat i olika föreningar 

i olika nivåer i det svenska seriesystemet. Adam sitter med i spelarrådet. 

4.4.1 FÖRENINGEN JOBBAR MED FLERA MÅLSÄTTNINGAR 

Adam menar att målsättningen för Alunda IBF under den gångna säsongen var att vinna 

serien. Adam menar att detta var mål som tränaren satte upp mer eller mindre på eget 

bevåg. Enligt Adam var det ingenting som spelartruppen var med att sätta upp utan det var 

mer att tränaren förmedlade målsättningen till spelarna. Adam ville ha mer inflytande över 

hur målsättningen skulle sättas upp som en metod för att öka motivationen samt 

engagemanget och ansvarskänslan hos spelartruppen vilket han menar är väldigt viktigt. 

Vidare menar Adam att inflytande över spelstil också är väldigt viktigt. Adam menar att 

baserat på hans erfarenhet i tidigare föreningar är bristen på inflytande något som är 

vanligt förekommande i idrottsföreningar. Han tycker att idrottsföreningar i dessa 

avseenden har väldigt mycket att lära sig av näringslivet gällande hur målen ska 

sammanflätas samt hur man ska få alla inom organisationen att dra åt samma håll. Adam 

satt med i spelarrådet men upplevde att hans inflytande uteblev. Han medger att han 

missade något möte där målsättningen kan ha diskuteras men resonerar vidare och menar 

att han i efterhand inte fått någon information kring detta kommunicerat till sig vilket han 

menar är dåligt. 

4.4.2 ARBETE MED DELMÅL  
Delmål användes i föreningen och Adam upplevde det som att de första 4-5 matcherna var 

målet faststället på huvudmålet att vinna serien och vara bättre än alla andra. Laget kom 

från en stark försäsong och var fulla av optimism. Inledningen av säsongen gick dock dåligt 

vilket föranledde att delmål började upprättas och spelet bröts ner till mindre bitar. Adam 

menar att sakta men säkert suddades huvudmålet ut och exemplifierar detta med att inför 

varje match utfrågades spelarna för matchprogrammet om deras förutsägelse inför 

kommande match. Under inledningen av säsongen var kommentarerna alltid av stilen ”vi 
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kommer vinna matchen” medan efter den dåliga starten förbyttes tonen till arten ”vi ska 

göra vårt bästa”. 

  

4.4.3 MJUKA MÅLSÄTTNINGAR OCH DÅLIG ÅTERKOPPLING 

Vidare menar Adam att föreningen även arbetar med “mjuka målsättningar”. Bland annat 

vill Alunda IBF bygga en stark förening med lokala spelare och inte rekrytera utifrån. 

Engagemang från spelarsida och att spelaren är en bra person är de viktiga kärnorden. 

Adam menar sammanhållningen är väldigt viktig vilket är en av anledningarna till att han 

sökte sig till Alunda IBF. Han ville komma tillbaka och hitta glädjen i innebandyn igen vilket 

han tycker gick förlorad i hans tidigare förening. 

  

En stor del till varför spelartruppen inte arbetade efter tränarens målsättning menar Adam 

handlar om dålig återkoppling. I början av säsongen fick spelarna en spelarhandbok som 

bland annat innehöll målsättningar inför kommande säsong. Även detta var någonting som 

var helt på tränarens bevåg, menar Adam, och problem började uppstå i och med att 

återkopplingen helt uteblev. Adam menar att tränaren inte fullföljde sin plan och att 

spelarhandboken i princip glömdes bort. Vidare säger Adam att tränaren gömdes sig 

bakom problemen och att det helt enkelt inte fungerade till slut.   

 

Spelarna var överens om att målet var att vinna divisionen men exakt hur man skulle spela 

eller vilka träningsmetoder man skulle använda sig av ville spelarna har mer inflytande 

över. Här menar Adam att en stor del av problemet härleds till att tränaren var 

utomstående och inte riktigt var medveten om ”Alunda-andan” där just det sociala 

engagemanget var ett kännetecken. Det blev en kulturkrock helt enkelt och han menar att 

det blev en stor förbättring när den nya tränaren anlitades under den föregående säsongen. 

  

Adam upplevde att belöningar efter hur man arbetade efter organisationens mål inte 

upplevdes då han menar uppföljning var så dåligt. Det fanns åtminstone aldrig en öppen 

belöning menar Adam.  Kritik inträffade dock och sa man emot blev det inte konstruktiv 

utan fokus förlorades på det riktiga problemet. 



32 

5. ANALYS 

I analysdelen analyseras det empiriska materialet med hjälp av det teoretiska ramverket. 

Analysen inleds med problematiken kring olika målsättningar innan den kronologiska 

ordningen i figur 1 används som analysverktyg.   

  

5.1 ATT SEPARERA OLIKA MÅLSÄTTNINGAR 

Vad är Alunda IBF:s målsättning som förening? Enligt Vancouver och Schmidt (1991) 

avspeglar organisationsmål de värderingar som uttrycks av en organisations grundare och 

ledare. I detta fall poängterar sportchefen Erik att föreningen har flera parallella 

målsättningar varav de viktigaste målen för Alunda IBF är att bibehålla mjuka värden som 

”sociala engagemanget” samt att ha lokala spelare från Alunda. Vidare menar han det 

sportsliga målet är att hålla kvar föreningen i division 2. Baserat på intervjusvaren 

förefaller det som att föreningen under föregående säsong gjorde avsteg från denna 

målbild när man anställde en tränare som hade helt andra sportsliga målsättningar i form 

av snabb uppflyttning i divisionerna medan ledningen snarare vill fortsätta som vanligt. 

Dessutom upplevde spelarna att tränaren hade andra värderingar än det som 

kännetecknade föreningen och ledningens mål. Detta är främst något som Adam påpekar 

var en stor anledning till missnöjet och konflikterna under föregående säsong. Enligt 

Schaffers (2007) modell innebär det alltså ett hierarkiskt avsteg där tränaren (som kan 

klassificeras som mellanchef) har egna mål som kontrasterar ledningens mål. Kopplar man 

det till Schaffers modell (2007) indikerar alltså denna situation på en destruktiv 

målkongruens då tränarens målsättning ”att ta laget till allsvenskan” kontrasterar 

ledningens fokus på socialt engagemang men även ledningens sportsliga ambition att hålla 

klubben kvar i division 2. 

  

5.2 TYDLIGA MÅL OCH VIKTEN AV ÅTERKOPPLING 

Enligt Merchant och Van der Stede (2007) är tydliga mål en viktig komponent för att skapa 

målkongruens. Alla spelarrespondenter kunde utan större betänketid redogöra 
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föreningens olika målsättningar. Det fanns dock en viss otydlighet gällande prioriteringen 

av målen då spelarna upplevde att föreningen hade flera olika mål att balansera mellan 

vilket gjorde det något förvirrande kring vad som egentligen var viktigast. Helheten 

försvann då vissa av målen upplevdes motsägelsefulla. Exempelvis nämnde John att den 

interna målsättningen var att vinna serien samtidigt som det fanns en extern målsättning 

om att inte satsa alltför hårt då det i längden blir kostsamt för föreningen. John menade 

dock att även om det kunde vara förvirrande med motsägelsefulla organisatoriska 

målsättningar går en idrottsman alltid in med den personliga målsättningen att alltid vinna 

varje match. Även sportchefen Erik instämmer att samma typ av problematik finns inom 

föreningen.  

 

Detta kan kopplas till Merchant och Van der Stede (2007) som menar att när målen är 

oklara kan det föreligga risk för att medarbetare vänder sig ifrån organisationens mål och 

istället fokuserar på egna personliga mål. I detta fall indikerar det att då prioriteringen av 

målen känns något diffusa vänder sig spelartruppen till egna personliga målen vilket enligt 

John och Anders är att vinna matcher. John menar vidare att det är viktigare att 

spelartruppen delar målsättning vilket stöder Vancouver och Schmidts (1991) resultat om 

att målkongruens inom medarbetargruppen är viktigare än en hierarkisk kongruens. 

 

5.2.1 BRISTANDE ÅTERKOPPLING 

Merchant och Van der Stede (2007) menar att återkoppling av målen och möjlighet till 

tolkning av prestationer är en metod att uppnå målkongruens. Nyttjandet av delmål 

framgick i intervjuerna som en metod för att arbeta kontinuerligt efter det övergripande 

organisatoriska målen. Tack vare delmålen gavs det tillfälle att mäta hur långt i processen 

laget hade kommit och tolka sina prestationer. Dock finns det risk för att innebörden av 

delmålen vattnas ut då de inte följs upp och delmålen förändras hela tiden. Om de har 

misslyckats med ett delmål, exempelvis om de inte vunnit de fem första matcherna som de 

hade uttalat att göra, sätts ett nytt delmål upp istället utan att tillräcklig återkoppling och 

feedback givits på det föregående delmålet.  
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Sportchefen Erik menar att arbetet med återkoppling i form av exempelvis fystester var bra 

till en början men att det klingade av när laget började möta motgångar. Enligt 

respondenterna var syftet med fystesterna att höja spelarnas fysiska nivå i laget för att öka 

förutsättningarna att vinna serien och uppnå målet. Detta innebar att också att 

spelartruppen började tvivla på huvudmålet då fystesterna upphörde, vilket alltså stärker 

tesen av vikten av återkoppling. Adam var mest kritik till den dåliga återkopplingen och 

hänvisade till även till en spelarhandbok laget fick där målsättningen informerades men 

aldrig förankrades när resultaten började går dåligt.  

5.3 KOMMUNIKATION FÖR ATT SKAPA MÅLKONGRUENS 

Kommunikation är en viktig komponent för att skapa målkongruens (Anthony & 

Govindarajan, 2007). Enligt Anthony och Govindarajan (2007) finns det både informella 

och formella kanaler vilka information om målsättning kan förmedlas via. Det förefaller 

som att målen oftast kommuniceras via upptaktsträffen vid början av säsongen. Detta kan 

klassificeras som en officiell kanal då det är ett möte som stiftas av parter som är direkt 

involverade i målsättningsprocessen (Johnson et al, 1993). Vid detta tillfälle hålls ett 

officiellt möte på initiativ från sportchef och tränare. Under detta möte förmedlas till 

spelartruppen vad tränare och sportchef samt spelarråd har för förväntningar inför 

kommande säsong samt vilka mål som föreningen har. Under föregående säsong verkar 

målet ”att vinna divisionen” ha förmedlats starkast även om det, som berörts tidigare, 

uppkommit vissa frågetecken kring prioriteringar av föreningens mål.  

 

Sportchefen Erik nämnde vidare att kortare möten kan hållas inför vissa träningar där han 

och tränaren har möjlighet att tala med hela spelartruppen och informera om mål och 

annat. Han menade att det var positivt att det blev ett formellt möte på det sättet då 

spelarna lyssnade och visste att det var något viktigt som skulle sägas när sportchefen kom 

ner på träningen.  

  

Utöver de officiella kanalerna finns det även möjlighet att utnyttja sig av informella kanaler 

(Larsson 2008). Detta är situationer då målsättning diskuteras bland personer som inte är 

direkt involverade i målsättningsprocessen. Enligt de tillfrågade spelarna inträffade detta 
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främst genom ”omklädningsrumssnack” där spelarna stöttade varandra och hade 

informella lagmöten vid tillfällen då det krävdes. Detta skedde oftast i högre utsträckning 

när målen inte uppfylldes och i perioder när prestationerna inte höll måttet. Eftersom 

Anders inte brydde sig så mycket om målen skedde det inte så ofta men han tyckte det var 

skönt att möjligheterna fanns. 

  

Huruvida de informella eller formella kanalerna är viktigast tyckte spelarna var svårt att 

avgöra. Spelarna menar på att det varierar i stor utsträckning om hur mycket av dessa 

kanaler som användes beroende på hur det går med målsättningen. Anders poängterade att 

under fjolårssäsongen uppfylldes inte de sportsliga målen fullt ut vilket föranledde väldigt 

många officiella möten där målen diskuterades och omformulerades. Anders upplevde att 

det blev för många möten men John såg dock en lite större nytta av det här och tyckte att de 

”officiella” mötena var nyttiga. Även Adam poängterade att det blev många möten men han 

menade att det fokuserades på fel saker och att det saknades konstruktivitet. 

 

Enligt Larsson (2008) är informella och formella kanaler belagda med för- och nackdelar. 

Fördelen med informella kanaler är att information kan färdas snabbare men med risk för 

felaktighet och fördelen med formella kanaler är att det är större chans för rätt 

information, men det kan vara tidsödande. Intrycket från intervjuerna ger uppfattningen av 

att föreningen är relativt liten med en “alla känner alla”-mentalitet vilket indikerar att 

hierarkin inte är påtaglig. Dessutom är de flesta i ledningen gamla spelare som har spelat 

med många i laget vilket kan leda till att barriären blir mindre. Med hänsyn till det Johnson 

et al (1993) menar att tidigare forskning har varit oenig kring vilken typ av 

informationskanal som är viktigast, kan det indikera på att i en mindre organisation spelar 

det mindre roll om vilken kanal som utnyttjas då båda kanaler förefaller vara 

lättillgängliga. Dessutom kan det även indikera på att i en idrottsförening där 

lagsammanhållningen förefaller vara större än i ett företag, utnyttjas de informella 

kanalerna i väldigt stor utsträckning automatiskt. 
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5.4 MOTIVATION OCH INCITAMENT 

Gällande att skapa motivation nämner Robbins et al (2009) att positiv och negativ 

förstärkning kan användas i syfte om att motivera medarbetare att följa organisationens 

mål. Författarna menar att detta kan ske i olika former, till exempel genom monetär 

belönings och bötessystem eller positiv och negativ feedback. Enligt de tillfrågade spelarna 

är det främst det sistnämnda som används. Detta sker genom att extra beröm tilldelas när 

målplanen uppfylls och vice versa vid motsatta situationer. Spelarna får konstruktiv kritik 

om vad de ska förbättra, ibland sker det individuellt men oftast sker det inför hela laget.  

Adam menar dock att under föregående säsong fanns en avsaknad av koppling till målet 

och motivation till att följa målet. 

 

Skillnaden från teorin är alltså att motivationsfaktorer finns, men dock inte monetärt. 

Enligt John finns det inget monetärt behov då han menar att känslan av att vinna matcher 

och att spela inför publik är motivation nog att göra bra ifrån sig och samtidigt hjälpa 

föreningens målsättning. En aspekt som Erik poängterar handlar om bestraffning gällande 

mål vid exempelvis etiska regler. Här poängterade Erik exempelvis att följa alkoholregler är 

ett delmål i arbetet med att föreningen ska vinna serien. Detta är således inte bara en etisk 

regel utan målet i sig är ett delmål i den övergripande målsättningen enligt sportchefen. Att 

rikta åtgärder när individer inte följer organisationens mål är även något som Schaffer 

(2007) poängterar är en förutsättning för att skapa målkongruens. Enligt Erik nyttjar 

Alunda IBF:s sådana metoder vilket yttrar sig i exempelvis avstängning eller “kvartsamtal” 

med spelare som åsidosätter föreningens mål vilket John bekräftade. I värsta fall kunde 

även avstängning tilldelas till avvikande spelare.  

 

En skillnad från Schaffers (2007) modell handlar om ansvaret för att upptäcka när åtgärder 

behöver riktas. Schaffer (2007) menar att det är ledningen som ska se brister och rikta in 

förändringsåtgärder när problem med målefterföljning upptäcks. Baserat på Erik och 

Adams kommentarer tilldelas spelarrådet i Alunda IBF:s fall en ansvarsroll i att upptäcka 

spelare som inte följer organisationens mål. Sedan är det upp till spelarrådet att meddela 

sportchefen som i sin tur riktar åtgärder mot spelaren som inte följer organisationens mål. 

Jämför man Alunda IBF med Schaffers (2007) teori kan det konstateras att risken för 



37 

destruktiv målkongruens minskar i en “platt organisation” då det finns färre led där målen 

kan förvrängas, misstolkas och “försvinna” i. Detta bör betyda att det finns goda 

förutsättningar för Alunda IBF att skapa målkongruens då de är en “platt organisation” och 

målet endast förmedlas i ett eller maximalt två led.  

  

Anders hade inte resonerat något kring belöningar men medger att det inte vore fel med 

någon form av spelarbonus vid bra prestationer. En viktig aspekt är även att belöningarna 

och bestraffningar ska ske i anslutning till prestationen (Anthony & Govindarajan 2007). 

Enligt spelarrespondenterna är detta inget problem då spelarna får respons kontinuerligt. 

Adam riktade dock kritik och menade att belöningssystemet fungerade dåligt. En aspekt 

som Erik poängterade som ett viktigt moment var utdelandet av gratisartiklar som en 

belöningsform. Han menade att det var viktigt att utdelningen var välmotiverat och att 

spelarna förstod att de fick detta på grund av efterföljning av mål. Detta förefaller dock vara 

någonting spelarna har missat då ingen nämnde detta under intervjuerna vilket indikerar 

på att belöningarna i form av gratisartiklarna saknar koppling till prestationen ur spelarnas 

synvinkel.  

  

5.4.1 MEDARBETARINFLYTANDE 

Att tillåta medarbetare vara med i måluppsättningsprocessen är en komponent för att öka 

motivationen och samtidigt öka målkongruens (Marchington et al 1992). Detta kan ske i 

form av gruppmöten och projektarbeten etc. (ibid). Detta är något som Alunda IBF har tagit 

fasta på med skapande av sportrådet. I sportrådet sitter respondenten och lagkaptenen 

John tillsammans med två övriga vicekaptener. Sportrådet konverserar mestadels i början 

av säsongen med tränaren och sportchefen och har en dialog om föreningens målsättning. 

Tillsammans är syftet att en målsättning tas fram där spelarrådet har fått inflytande. Detta 

tycker John är en bra sak att kunna påverka och han upplever att han får inflytande och 

möjlighet att delge sina åsikter. Adam menar dock att sportrådet inte fyllde någon större 

funktion och fungerade dåligt. Han menar att hans reella inflytande inte var så starkt och 

beskriver det som att tränaren hade en monolog om målsättningen snarare än en dialog 

med spelarna. Ingen av respondenterna menar att det fanns någon typ av 
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prestationsmätning eller liknande efter medarbetaråtgärden vilket Lawler (1992) är ett 

sätt att öka motivationen.  
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6. DISKUSSION & SLUTSATS 

Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för hur strävan efter målkongruens 

ser ut i idrottsföreningar och uppsatsen utgår från följande frågeställning: 

 

 Hur skapas målkongruens i idrottsföreningar? 

 

Av analysen framgår det att tränaren och ledningen i Alunda IBF under föregående säsong 

försökte skapa målkongruens genom att sätta upp mål som förstärks genom återkoppling. 

Detta skedde genom att tränaren satte upp målet att vinna serien och som en 

återkopplingsmetod implementerades hårdare träningar med fystester med jämna 

mellanrum till en början. Det förefaller dock som att genomförande medförde brister då 

spelarna upplevde att exempelvis fystesterna vattnades ut och återkopplingen därmed 

brast.   

 

Vidare utnyttjades främst formella kommunikationskanaler inom föreningen då möten 

stiftades beroende på i vilken utsträckning målen uppfylldes. Under föregående säsong när 

arbetet mot målen gick sämre stiftades det fler möten än vanligt där diskussion kring hur 

spelartruppen skulle nå målen förekom. Även diskussioner inom spelartruppen utan 

inblandning av ledning och tränare skedde vilket kan rubriceras som en informell kanal. 

Här förefaller det som att spelarna verkade uppfatta att de formella kanalerna 

överanvändes under föregående säsong då resultatet inte gick föreningens väg.  

 

Belöningssystem för att öka motivationen att följa organisationens mål används mest i 

grundläggande former i form av positiv feedback och konstruktiv kritik vilket upplevdes 

fungera bra av John och Anders men inte av Adam. En åtgärd som ingen av spelarna 

uppfattade var gratisartiklarna spelarna fick vid bra prestationer var just på grund av 

måluppfyllelsen. Detta indikerar på att kopplingen mellan belöning och prestation inte är 

tillräckligt tydlig. En annan motivationsåtgärd som föreningen nyttjade sig av är möten 

med spelarrådet för att stimulera medarbetarinflytandet. Vid dessa möten diskuteras och 
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ventilerades målen mellan ledning och spelarråd och kan klassificeras som ett moment för 

att öka medarbetarengagemang, enligt Marchington et al (1992). Adam tyckte att detta var 

mest för skens skull medan John såg en viktig funktion med detta. Detta kan bero på det 

faktum att John är lagkapten och har verkat inom föreningen en längre tid till skillnad från 

Adam, vilket indikerar att John har ett större reellt inflytande inom föreningen.  

 

Utöver de åtgärder som riktades från föreningen upplevdes det av spelarna att målen i sig 

var kontrasterande. Att överhuvudtaget identifiera organisationens övergripande mål 

visade sig vara svårt då ledningen och tränaren verkade jobba efter olika mål vilket 

indikerar en destruktiv målkongruens, enligt Schaffers modell (2007). Däremot förefall det 

som att spelarna själva var medvetna om denna diskrepans. Tydlighet kring målen kan 

sägas vara bristfällig vilket enligt Merchant och Van der Stede (2007) inte är önskvärt. 

Spelarna menar själva att det viktigaste inte är föreningens mål utan de egna individuella 

målen som enligt John, Anders och Erik alltid är “att vinna matcher”.  Det förefaller således 

att spelarnas personliga mål i sig inte nödvändigtvis är kontrasterande mot organisationen, 

då ”vinna matcher” är grunden inom idrottsvärlden. Det är snarare så att organisationen 

skickar olika signaler vilket gör vad föreningen egentligen vill förvirrar. Dessutom verkar 

spelarna vilja ha inflytande om hur målen ska uppnås vilket speciellt Adam betonar är 

väldigt viktigt.  

 

Utöver de angivna förklaringarna i början av detta avsnitt kan en tänkbar övergripande 

faktor till svårigheterna med målkongruens vara externa faktorer som kan tänkas påverka 

en idrottsförening i en lägre division som Alunda IBF. Det kan vara svårt för föreningen att 

ha en gemensam satsning om att kliva upp i seriesystemet då man tvingas ta hänsyn till 

externa faktorer som kan verka kontrasterande till målsättningen. Detta exemplifieras att 

föreningen till exempel blir tvungen att släppa sina bästa spelare när större klubbar vill ha 

dem, trots att det finns en uttalad satsning om att vinna sin serie. Detta kan även kopplas 

till balansgången mellan idrottens kommersialisering samt det “den svenska 

idrottsrörelsen” som behandlades i inledningen av uppsatsen. Balansgången mellan den 

svenska idrottsrörelsens och idrottens kommersialisering är påtaglig inom föreningar på 

lägre nivåer då olika kontrasterande mål balanseras med varandra. En sportslig satsning 
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uppåt i seriesystemet måste kombineras med det sociala ansvaret vilket kan leda till 

målsättningar som skickar inkongruenta signaler.  

 

Slutsatsen av ovanstående diskussion är att Alunda IBF använder sig av de åtgärder som 

har identifierats i teorin som viktiga komponenter för att skapa målkongruens. Det 

förefaller dock som att spelarna inte uppfattar detta på samma sätt som ledningen vill. 

Resultat indikerar även på att en idrottsmans personliga mål är att vinna matcher vilket 

inte bör kontrastera idrottsföreningens målsättningar. Det finns dock indikation på att 

spelarna även vill ha mer inflytande om hur målen ska uppfyllas och det räcker alltså inte 

att målen är kongruenta. Vidare indikerar resultatet på att Alunda, förmodligen likt många 

idrottsföreningar i lägre divisioner, tvingas kämpa med flera externa faktorer som i sig gör 

att det blir svårt att tydliggöra föreningens målsättning. 

 

6.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Mer forskning inom området vore önskvärt för att få en ökad förståelse för arbetet med 

målkongruens inom idrottsvärlden. Det skulle vara intressant att se huruvida resultat 

skiljer sig om en fallstudie hade utförts på ett lag i en högre division inom innebandyn eller 

på en helt annan sport. Vidare skulle det vara intressant att utföra en liknande 

undersökning men med en annan forskningsmetod. Ett exempel på detta skulle vara 

“observationsforskning” där en idrottsförening kan studeras under en längre tid ur och 

samtidigt erhålla en förstahandsinblick på hur arbetet med målkongruens fortgår.  
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BILAGA  

INTERVJUGUIDE 

Dessa var de frågor som intervjuerna utgick ifrån. Samtalen fördes sedan vidare på frågor 
relaterat till detta som uppkom under intervjuerna. Frågorna skiljdes sig även beroende på 
om spelare eller sportchef tillfrågades.  
 
 

Tydliga mål och vikten av återkoppling 

● Vad har föreningen för målsättning?                                                 
● Om flera, är något mål viktigare än de andra?                                    

● Hur bryts målen ner till delmål?                                                           
● Hur tänkte ni när ni bröt ner huvudmålen? Samband etc                      
● Är spelarna medvetna om delmålen eller huvudmålen?                       
● Upplever du målen som tydliga?     

● Hur påverkar målen ditt arbete?     

● Hade du velat arbeta efter andra mål?     

● Hur återkopplas målen?      
 

Kommunikation 

● Hur kommuniceras målen genom föreningen?    

● Har ni möten? Dokument? Snackar ni om mål i omklädningsrummet? 

● Hur mycket pratar ni om föreningens mål?    

● Vilken roll har du i “förmedlingen” av målen?    

● I vilken utsträckning utnyttjas informella och formella kanaler? 

● Vilken kanal upplever du är viktigast?     

● Hur tar du del av föreningens mål?     

● Om du vill ha information om föreningens mål eller allmän information, vem vänder 
du dig till? Upplever du att du får snabb och bra återkoppling?    
   

 

Motivation 

● Får du några belöningar när du följer föreningens mål?   

● Får du bestraffning/skäll när du inte följer föreningens mål?  

● Känner du att du har möjlighet att påverka målen?   

● Vill du påverka målen?      

● Tycker du det är viktigt att följa organisationens mål?   

● Tycker du att målen är tydliga?  
● Får du olika svar beroende  på vem i föreningen du vänder dig till? 

● Hur hanteras situationer där enskilda individer inte vill underkasta sig 
organisationens mål?   
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● Vilka personliga mål har du med ditt fotbollsspelande och hur känner du att klubben 
hjälper dig att uppnå dessa? 

 
 

Schaffers modell 

● Vad gör ni om ni märker att en spelare har andra ambitioner och mål än 
organisationen?  

● Hur viktigt är det att nyförvärv delar föreningens målsättning(ar)?   

● Påverkar ovanstående vid nyrekrytering av spelare/personal?    

● Är det viktigast för dig att du har samma mål som ledningen eller att de stämmer 
överens med resten av spelartruppen   

 

 

FIGUR 1 (1) 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

Källa: Egen bearbetad modell baserad på tidigare forskning över komponenter för att skapa 

målkongruens. 

  


