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Sammandrag 

I ideella föreningar saknas möjligheten att använda sig av ett entydligt mått på prestation. Det är 

därför istället upp till varje enskild ideell förening att skapa egna mätetal som visar på hur väl 

föreningen lever upp till sina ledord. Dessvärre är ideella föreningars ledord ofta abstrakta och 

vagt formulerade, vilket innebär att det kan vara problematiskt att skapa mätetal som är 

representativa för ledorden. I denna studie har vi studerat tre stycken idrottsföreningar för att 

undersöka hur fallföreningarna lyckats med att skapa mätetal som visar på hur väl de lever upp 

till sina ledord. Med hjälp av semi-strukturerade intervjuer och respektive idrottsförenings 

styrdokument har vi funnit att fallföreningarna inte är särskilt lyckosamma med att med att skapa 

mätetal som är representativa för ledorden. Fallföreningarna uppger att prestationsmätning är ett 

viktigt inslag men mätetalen saknar för det mesta en tydlig utgångspunkt i ledorden. Vidare är 

delmålen som föreningarna använder otydliga och informationsinsamlingen är bristfällig eller 

obefintlig. Genom att istället genomföra en årlig enkätundersökning och skapa tydliga mätetal 

med utgångspunkt i ledorden kan idrottsföreningarna framgångsrikt mäta prestation. 

Nyckelord: Prestationsmätning, Idrottsföreningar, Ledord, Mätetal, Effektmått 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

I Sverige finns det över 20 000 idrottsföreningar i vilka drygt 30 procent av den svenska 

befolkningen är medlemmar (Riksidrottsförbundet, 2012). Av Sveriges barn och ungdomar i 

ålderspannet 7-14 år deltar 54 procent regelbundet i tävlingsaktiviteter som är anordnande av 

idrottsföreningar. Idrottsföreningar engagerar många svenskar, men trots det har endast en 

bråkdel av den forskning som genomförts på idrottsföreningar haft ett företagsekonomiskt 

perspektiv med fokus på styrning och ledning (Forslund, 2011). På grund utav detta är 

kunskapen om ekonomistyrning och prestationsmätning i idrottsföreningar begränsad. Vad som 

däremot är känt är att ideella föreningar till skillnad från företag som regel saknar ett 

övergripande och entydigt mått på prestation (Gustafson, 2008, s. 143). 

Företag kan fördelaktligen använda det finansiella resultatet som ett entydligt mått på prestation 

eftersom det finns en tydlig koppling mellan vinstsyftet och det finansiella resultatet.  Det 

finansiella resultatet visar på både produktivitet och effektivitet (Anthony & Govindarajan, 2007, 

s. 130). Visserligen använder sig företag även av andra mått av icke-finansiell karaktär för att 

mäta prestation, men i slutändan är de det finansiella resultatet som är avgörande för om 

företaget lever upp till vinstsyftet (Kaplan, 2001). Möjligheten att kunna använda ett entydligt 

mått på prestation saknas dock i de flesta ideella föreningarna eftersom ideella föreningar 

genererar immateriella värden som sällan kan mätas i absoluta tal eller i kvoter. Samtidigt som 

vinstsyftet är gemensamt för alla företag oavsett bransch så är ideella föreningars syften och 

ledord unika för föreningen vilket försvårar möjligheten att använda ett och samma entydliga 

mått på prestation för hela föreningslivet (Kanter, 1986). 

Elitidrottsföreningar kan visserligen använda sig av det sportsliga resultatet som ett entydligt 

mått på prestation. Sportsliga resultat kan mätas i absoluta tal och därmed användas för att 

jämföra föreningar med varandra. Ett entydigt mått på prestation saknas dock i de flesta ideella 

idrottsföreningarna eftersom de huvudsakligen eller uteslutande ämnar bedriva verksamhet för 

barn och ungdomar. 
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1.2 Problematisering 

Hur väl idrottsföreningar lever upp till sina ledord är den måttstock som föreningarna kan 

använda för att mäta prestation då de saknar möjligheten att använda ett entydligt mått på 

prestation. Dessvärre är ideella idrottsföreningars ledord ofta vagt preciserade och de innehåller 

subjektiva begrepp som attraktivitet, meningsfullhet och stabilitet men också känslotillstånd som 

trygghet, välbefinnande och glädje. Detta faktum innebär att ideella idrottsföreningar först måste 

kvantifiera sina ledord och göra dem mätbara för att kunna skapa representativa mätetal. 

Kvantifieringen av ledorden och skapandet av representativa mätetal är en process som kräver 

både kreativitet och ett systematiskt angreppssätt för att det ska lyckas (Sawhill & Williamson, 

2001).  

För föreningar som inte mäter prestation och för föreningar vars prestationsmätning är 

dysfunktionell är det problematiskt att urskilja potentiella misslyckanden. Om misslyckanden 

inte kan urskiljas och identifieras är det inte heller möjligt att korrigera dem, men andra ord är 

det svårt att kunna förbättra föreningen utan prestationsmätning. Avsaknaden av 

prestationsmätning leder även till problematik med att avgöra huruvida verksamheten har 

förbättrats eller försämrats under en begränsad tidsperiod då det inte finns tidigare resultat att 

jämföra med (Poister, 2003, s. 4).  

I uppsatsen ämnar vi att undersöka prestationsmätningen i tre stycken större ideella 

idrottsföreningar, sett till omsättning och medlemsantal. Detta för att undersöka hur 

framgångsrika fallföreningarna är med att mäta att de lever upp till sina ledord. 

Idrottsföreningarna i urvalet består utav ÖSK Ungdom, IFK Uppsala och Upsala IF, vilka 

uteslutande eller till övervägande del bedriver ungdomsverksamhet. Det innebär att föreningarna 

inte använder sportsliga resultat som ett övergripande mått på prestation.  

Att framgångsrikt kvantifiera ledorden och mäta så att de följs borde ligga i fallföreningarnas 

intresse, både för att internt kunna styra och utvärdera verksamheten men även för att externt 

kunna redovisa för medlemmar och bidragsgivare hur förtroendet har förvaltats av ledningen. 
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1.3 Problemformulering 

Hur framgångsrika är fallföreningarna med att mäta att de lever upp till de uttalade ledorden? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur framgångsrika fallföreningarna är med att mäta och 

följa upp att verksamheten bedrivs i linje med de uttalade ledorden. Syftet med uppsatsen är även 

att den skall resultera i ett antal förbättringsförslag för hur ideella idrottsföreningar bör resonera 

kring prestationsmätning för att lyckas med att mäta att de lever upp till sina uttalade ledord. 

2 Ideella idrottsföreningar 

2.1 Idrottsföreningen - en ideell förening 

I en ideell förening är det medlemmarna som har beslutsmakt, vilket motsvarar aktieägarnas 

beslutsmakt inom aktiebolag (Gustafson, 2008, s. 31-32). Skillnaden är att varje medlem i en 

ideell förening har en röst på stämman, samtidigt som en aktieägares rösträtt baseras på antalet 

aktier och typ av aktie. Till skillnad från aktiebolag ska ideella föreningar ha ett ideellt syfte. Det 

finns ingen svensk associationsrätt som behandlar ideella föreningar, därför förekommer 

analogier från lagen om ekonomiska föreningar frekvent. En ekonomisk förenings syfte är att 

främja medlemmarnas ekonomiska intressen samtidigt som näringsverksamhet bedrivs. En ideell 

förening å andra sidan kan bedriva en verksamhet som främjar medlemmarnas ekonomiska 

intressen, t ex en fackförening, men får inte samtidigt bedriva näringsverksamhet. En ideell 

förening kan även bedriva näringsverksamhet men får då inte främja medlemmarnas ekonomiska 

intressen. Det är kombinationen av näringsverksamhet och syftet att främja medlemmarnas 

ekonomiska intressen som skiljer ekonomiska föreningar från ideella föreningar. En 

idrottsförening är en ideell förening, de har inget vinstsyfte men kan bedriva näringsverksamhet i 

form av cuper, café eller motsvarande. Karaktärsdragen för ideella föreningar visas nedan i figur 

1. 
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  Bedriver ekonomisk verksamhet? 

  Nej Ja 

Främjar 

medlemmarnas 

ekonomiska 

intressen? 

Nej Ideell förening 

Ideell förening 

(Idrottsförening) 

Ja Ideell förening 
Ekonomisk 

förening 

Figur 1. Sammanställning av ideella föreningar (Gustafson, 2008, s. 32). 

Det finns även tydliga skillnader mellan vinstdrivande organisationers och icke vinstdrivande 

föreningars mål och medel (Gustafson, 2008, s. 26). Som matrisen nedan visar, är målet för icke-

vinstdrivande organisationer (ideella föreningar) verksamheten och pengar behövs för att kunna 

bedriva verksamheten. För vinstdrivande företag och organisationer gäller motsatsförhållandet, 

där är verksamheten medlet för att kunna generera pengar (vinst). 

 Vinstdrivande Icke-vinstdrivande 

Mål Pengar Verksamhet 

Medel Verksamhet Pengar 

Figur 2. Särdrag för icke-vinstdrivande organisationer (Gustafson, 2008 s. 26). 
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3 Teori 

3.1 Prestationsmätning 

“What gets measured gets done.” Behn, R. (2003, s. 599) 

Citatet ovan är ett av de mest kända uttrycken och argumentet för prestationsmätning, det syftar 

till att aktiv mätning och uppföljning skapar fokus på de faktorer som påverkar det önskade 

resultatet, vilket i slutändan leder till att prestationen förbättras (Poister, 2003, s. 4). 

Prestationsmätning utgör därför en viktig del av styrprocessen i alla typer av organisationer 

(Behn, 2003). För en organisation som saknar prestationsmätning är det problematiskt att 

förbättra verksamheten eftersom det är svårt att urskilja misslyckande och framgång. Om det inte 

är möjligt att identifiera misslyckanden är det naturligtvis inte heller möjligt att korrigera dem, 

argumenterar Poister (2003, s. 4). För att exemplifiera vikten av prestationsmätning gör Poister 

två analogier till idrottens värld. Poister förklarar att ett idrottslag som inte känner till ställningen 

i matchen inte kan veta om laget vinner eller förlorar matchen. Konsekvenserna av den 

ovetskapen är att laget inte heller vet hur de ska agera och vad de måste förbättra för att vinna. 

Utforma mätetal 

För att prestationsmätningen skall generera värdefull information krävs det att mätetalen är 

tydligt utformade. Behn (2003) förklarar att abstrakta mätetal och mål är värdelösa, för att 

användbar information skall kunna genereras från prestationsmätningen måste det finnas tydligt 

formulerade mätetal som är konkreta och där ledningen har en förståelse för dem. Poister (2003, 

s. 3) har ett snarlikt resonemang och menar att mätetal och indikatorer skall vara objektiva och 

kvantitativa. Nedan följer en kortare sammanställning av Poisters (2003) och Behns (2003) 

resonemang kring hur mätetal bör vara utformade för att generera användbar information. 

 Konkreta 

 Objektiva 

 Kvantitativa 
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3.2 Prestationsmätning i ideella föreningar 

Prestationsmätning är inte enkelt i någon kontext och särskilt inte i ideella föreningar eftersom 

verksamheterna främst genererar immateriella och subjektiva värden som inte kan mätas i 

absoluta tal (Kanter, 1986). Samtidigt som företag existerar på grund utav ett vinstsyfte kan 

ideella föreningar existera på grund utav alla tänkbara syften. Detta gör att varken finansiella 

resultat eller något annat generellt och entydligt mått kan användas för att mäta hur ideella 

föreningar lyckas med att uppnå syftet med verksamheten. Avsaknaden av ett sådant 

övergripande mått är en av den ideella sektorns största utmaningar (Gustafson, 2008, s. 143). 

Sawhill och Williamson (2001) samt Kanter (1986) argumenterar att det likväl, trots avsaknaden 

av en entydlig lösning, är viktigt att ideella föreningar mäter prestationen. Lösningen enligt både 

Sawhill och Williamson (2001) samt Kanter (1986) är att överbygga gapet mellan ledorden och 

verksamheten. 

Sporadisk användning av mätetal i ideella föreningar kan visserligen viktigt för föreningarna 

men i slutändan säger mätetalen inte någonting om föreningarnas prestation om de inte är tydligt 

knutna till de uttalade ledorden. I ideella föreningar är det dock mer regel än undantag att 

ledorden är abstrakta vilket innebär att det är problematiskt att knyta representativa mätetal till 

dem (Sawhill & Williamson, 2001). Sawhill och Williamson (2001) exemplifierar problematiken 

med abstrakta ledord genom det amerikanska Naturhistoriska riksmuseets ledord. Museet ska 

upptäcka, tolka och sprida kunskap om kulturer, naturen och universum. Sawhill och 

Williamson (2001) menar att museet kan välja att mäta antalet besökare på museet noga men i 

slutändan visar antalet besökare inte på hur museet lyckas med att upptäcka och att tolka. En 

annan organisation med abstrakta ledord som Sawhill och Williamson använder som ett exempel 

är CARE USA som verkar för att “bejaka värdigheten och värdet för individer och familjer som 

lever i några av världens fattigaste samhällen”. Båda dessa exempel visar på hur abstrakta och 

svårkvantifierade ledord kan vara. Sawhill och Williamson (2001) menar att många ideella 

föreningar på grund av detta misslyckas med att knyta sina mätetal till ledorden och 

framfångsrikt mäta prestation. 
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3.3 Mätetal i ideella föreningar 

I ideella föreningar kan mätetalen delas in i tre olika kategorier, dessa kategorier är Activity 

measures (Aktivitetsmått), Capacity measures (Kapacitetsmått) och Impact measures 

(Effektmått) (Sawhill & Williamson, 2001). För en ideell förening är det relativt simpelt att 

formulera både kapacitetsmått och aktivitetsmått då dessa mätetal inte behöver ha en tydlig 

koppling till ledorden. Kapacitetsmått används för att mäta grundförutsättningar i föreningar och 

är utformade för att säkerställa att föreningarna har tillgång till de resurser som verksamheten 

kräver. Exempel på kapacitetsmått i idrottsföreningar är mängden bidrag som mottages från 

bidragsgivare och antalet aktiva ledare i föreningen. Med andra ord säkerställer föreningar att det 

finns kapacitet och resurser för att bedriva verksamheten med kapacitetsmått. Aktivitetsmått å 

andra sidan används av föreningar för att följa framstegen i den operativa verksamheten. 

Exempel på aktivitetsmått i en idrottsförening är antalet nystartade lag eller antalet genomförda 

träningstillfällen under en tidsperiod. Många ideella föreningar använder både kapacitetsmått och 

aktivitetsmått i verksamheten men tenderar att sakna effektmått som är det mest kritiska måttet 

på framgång. Effektmått har en tydlig koppling till föreningarnas ledord och ämnar visa på hur 

väl föreningar lever upp till dem. Samtidigt som effektmåttet är det mest kritiska måttet på 

prestation för ideella föreningar så är effektmått också det mest svårkonstruerade måttet eftersom 

ledord som tidigare nämnt kan vara abstrakta. 

The Family of Measures 

 

Figur 3. The Family of Measures (Sawhill och Williamson, 2001). 
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3.4 Kvantifiera ledord 

För att kunna skapa representativa mätetal för ledorden i form av effektmått måste föreningarna 

först kvantifiera ledorden (Sawhill & Williamson, 2001). Det finns tre olika tillvägagångssätt 

som ideella föreningar kan använda sig av för att kvantifiera ledorden. Det första 

tillvägagångssättet innebär att föreningarna definierar och förenklar ledorden till en mätbar 

variabel, vilket resulterar i ett enda effektmått. Det andra tillvägagångssättet innebär att 

föreningarna investerar resurser i enkätundersökningar, som i sin tur generar information till 

föreningarnas mätetal. Det tredje och vanligaste tillvägagångssättet innebär att föreningarna 

introducerar en samling delmål med sammanhängande effektmått som tillsammans visar på hur 

väl föreningarna uppfyller ledorden.  

Förenkla ledorden 

Sawhill och Williamson (2001) exemplifierar detta tillvägagångssätt genom att hänvisa till den 

amerikanska hjälporganisationen Goodwill Industries. Goodwill Industries vill hjälpa människor 

ur fattigdom genom att förse dem med arbete och ledorden lyder; “En hand upp, inte en hand 

ut”. Genom att mäta antalet deltagare som ingår i föreningens program och senare mäta antalet 

deltagare som får arbete kan Goodwill Industries på ett tillsynes enkelt sätt skapa ett effektmått 

som är representativt för föreningens relativt abstrakta ledord. För somliga ideella föreningar är 

ett enda effektmått representativt för föreningens ledord men för de flesta andra ideella 

föreningarna är detta tillvägagångssätt otillräckligt. 

Undersökningar 

Det andra tillvägagångssättet som föreningar använder för att kvantifiera ledorden och skapa 

effektmått är att investera i enkätundersökningar. Sawhill och Williamson (2001) exemplifierar 

hur detta tillvägagångssätt varit framgångsrikt inom flickscoutrörelsen i USA vars ledord innebär 

att föreningens medlemmar skall bli ansvarstagande medmänniskor. Genom att definiera 

begreppet “ansvarstagande medborgare” och knyta ett antal frågor såsom yrke, valdeltagande 

och upplevd livglädje till ledordet har flickscoutrörelsen lyckats skapa ett antal representativa 

effektmått. Visserligen är det möjligt att ifrågasätta statistiken och vilken roll medlemskapet har 



9 

 

inneburit för dessa kvinnor men resultatet ger ändå i viss mån en övertygelse om att föreningens 

arbete bär frukt. 

Delmål 

Det tredje tillvägagångssättet innebär att föreningarna skapar en mängd olika delmål med 

sammanhängande effektmått som tillsammans visar på hur föreningen lever upp till ledorden. 

Fördelen med detta angreppssätt är att delmålen som används kan vara simpelt utformade, vilket 

innebär att det är enkelt för utomstående intressenter att få en bild av föreningens prestation. 

Sawhill och Williamson (2001) beskriver hur detta tillvägagångssätt varit framgångsrikt hos 

Chesapeake Bay Foundation (CBF), en förening som verkar för att bevara den lokala marina 

miljön. CBF har arbetat fram nio stycken delmål eller indikatorer som tillsammans, om de 

uppnås, visar på att CBF lever upp till sina ledord. Exempel på indikatorer som CBF använder är 

vattnets PH-värde, syrehalt och antalet emigrerande fiskarter. CBF har långsiktiga mål för varje 

indikator och släpper årligen en rapport över framstegen som bidragsgivare och övriga 

intressenter kan ta del av.  

3.5 Kritik 

Även fast vi finner att Sawhill och Williamson (2001) är framstående inom prestationsmätning i 

ideella kontexter och har gedigen förstahandserfarenhet så har de nästan uteslutande verkat i 

USA vilket innebär att de saknar erfarenhet av det svenska föreningslivet. I brist på litteratur som 

behandlar prestationsmätning i svenska ideella idrottsföreningar har vi fått förlita oss på litteratur 

som behandlar prestationsmätning i företag och i amerikanska ideella organisationer. Vidare har 

litteraturen i stora delar behandlat ideella föreningar och organisationer vars syfte är 

allmännyttigt och där föreningen inte verkar direkt för medlemmarnas intressen, vilket är fallet i 

idrottsföreningar. Bristen på litteratur har således inneburit en utmaning för oss men utmaningen 

har även sporrat oss och vi har velat lära oss mer om prestationsmätning i ideella 

idrottsföreningar. 
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3.6 Forskningsmodell 

Inledningsvis kan vi med hjälp av teorin kategorisera vilket tillvägagångssätt föreningarna har 

använt sig av för att kvantifiera ledorden. Det vill säga om föreningarna har förenklat ledorden 

till ett enda mätetal, alternativt använder undersökningar eller om föreningarna har tagit fram 

olika delmål. Vidare kan vi undersöka om föreningarna genom valt tillvägagångssätt har lyckats 

skapa effektmått som har en tydlig koppling till ledorden, eller om föreningarna snarare skapat 

kapacitetsmått och aktivitetsmått som saknar tydlig utgångspunkt i ledorden. Med stöd i 

litteraturen kan vi även undersöka om kvaliteten på föreningarnas effektmått är god. Mätetal 

skall som tidigare nämnt vara objektiva, konkreta och kvantitativa. 

Om idrottsföreningarna har skapat effektmått av god kvalitet är prestationsmätningen 

framgångsrik. Detta framgår av det tidigare stycket och modellen nedan. Endast kapacitetsmått 

och aktivitetsmått leder inte till framgångsrik prestationsmätning då dessa typer av mätetal som 

tidigare nämnt inte har en tydlig utgångspunkt i ledorden. Effektmåtten som är ämnade att visa 

på hur väl föreningen lever upp till ledorden bör vara tydligt utformade eftersom det annars inte 

är möjligt att avgöra om resultatet är i linje med målsättningen. Föreningar som saknar tydliga 

effektmått kan inte heller jämföra resultat mellan olika mätningar vilket gör det problematiskt att 

avgöra huruvida föreningen presterar bättre eller sämre jämfört med tidigare.  

 

Figur 4. Forskningsmodell 
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5 Metod  

5.1 Tillvägagångssätt 

I denna studie har en deduktiv ansats tillämpats. En deduktiv studie grundar sig på att utifrån 

befintliga teorier skapa en hypotes om hur ett visst förhållande råder och sedan genom empiriska 

studier testa och analysera detta. De befintliga teorierna används sedan för att förklara 

förhållanden mellan olika koncept och variabler i empirin (Saunders et al., 2012, s. 145). Detta 

har skett genom att vi först samlat in teori och därefter operationaliserat detta till en 

intervjuguide som vi använt som underlag till intervjuer med representanter från de olika 

fallföreningarna. Vi har använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tre olika 

ideella idrottsföreningar. Fördelen med semi-strukturerade intervjuer är att dessa intervjuer följer 

ett visst tema, men intervjuaren inte är begränsad av att följa intervjufrågorna till punkt och 

pricka. Detta gör att det finns möjlighet att ställa följdfrågor och fördjupande frågor under 

intervjuns gång för att bättre kunna besvara forskningsfrågan. Eventuella oklarheter rörande 

frågorna kan även enkelt utredas direkt när de uppkommer (Saunders et al., 2012, s. 378). Detta 

är en stor fördel då det har hjälpt oss att få ökad förståelse för föreningarna och har givit oss 

möjlighet att anpassa frågorna utifrån de enskilda föreningarna. Innan intervjuerna har vi även 

analyserat respektive förenings verksamhetsplan och policydokument för att få en djupare 

förståelse för respektive föreningen. 

5.2 Val av föreningar 

Vid val av förening har framförallt storlek i form av omsättning och antalet medlemmar och en 

tydlig inriktning på ungdomsverksamhet hafts i åtanke. Detta motiveras med att en större 

organisation är mer komplex och har fler intressenter att tillfredsställa, varav prestationsmätning 

möjligen kan anses ha en större betydelse än i en liten idrottsförening. En tydlig inriktning på 

ungdomsverksamhet motiveras med att dessa föreningar inte kan använda sig av det sportsliga 

resultatet som ett mått på föreningens prestation.  
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5.3 Respondenturval 

Samtliga respondenter har ledande befattningar i fallföreningarna, antingen operativt i 

verksamheten eller genom att vara styrelsemedlem. Respondenterna har med andra ord god insyn 

i hur styrningen av fallföreningarna fungerar. Fallföreningarna har inte haft identisk 

organisationsstruktur och därför har urvalet av respondenter varierat en aning. 

5.4 Operationalisering 

Frågorna 1-3 i intervjuguiden är inledande frågor med en mer generell karaktär. Med fråga 1 

ämnar vi att ta reda på om prestationsmätning i dagsläget endast används som intern styrning 

eller om resultatet av mätningarna även kommuniceras till externa intressenter. Med fråga 2-3 

ämnar vi ta reda på föreningarna instämmer med att prestationsmätningen är ett viktigt inslag för 

ideella idrottsföreningar.  

Med fråga 4 och 5 vill vi att respondenterna själva ska förklara sina ledord eftersom begreppen 

som används varierar mellan olika föreningar. Med fråga 5 ämnar vi främst att ta reda på hur 

genomtänkta ledorden är och om ledorden tydligt speglar verksamhetens syfte. I teorin framgår 

att ledorden i ideella föreningar oftast är abstrakta och skulle ledorden inte heller vara 

genomtänkta och spegla syftet med verksamheten skulle det kunna vara en faktor som försvårar 

prestationsmätningen. 

Med fråga 6 önskar vi att ta reda på hur föreningarna går tillväga för att kvantifiera de uttalade 

ledorden. Med andra ord vilket av de tre tillvägagångssätten föreningarna har använt för att 

kunna mäta att de lever upp till ledorden. Fråga nummer 6 ämnar ge svar till den första fasen i 

forskningsmodellen som går under rubriken “Kvantifiera ledord”. 

Med fråga 7-8 ämnar vi att ta reda på om de mätetal som föreningarnas som använder för att 

mäta hur de lever upp till ledorden har en tydlig koppling till ledorden. Det vill säga om 

mätetalen kan kategoriseras som effektmått eller om dessa mätetal egentligen inte indikerar hur 

väl föreningen lever upp till de uttalade ledorden och snarare är ytterligare kapacitetsmått och 

aktivitetsmått. I forskningsmodellen utgör dessa frågor den andra fasen och går under rubriken 

“Koppling mellan mätetal och ledord”. 



13 

 

Med fråga 9 ämnar vi undersöka kvaliteten på föreningarnas effektmått är god. Det vill säga om 

föreningarnas mätetal är objektiva, konkreta och kvantitativa. I forskningsmodellen återfinns 

detta under avsnittet “Tydliga mätetal” och utgör den sista tredjedelen. 

Med fråga 10-12 ämnar vi att undersöka om föreningarna anser att de är framgångsrika i sin 

prestationsmätning och om de upplever att det finns brister. Vi ämnar även ta reda på hur 

föreningarna skulle önska att prestationsmätningen var utformad. 

5.5 Metodkritik 

Vid intervjuer finns det problem med tillförlitligheten på grund av risker med olika typer av 

snedvridningar. Framförallt finns det risk för att intervjuarens kroppsspråk, tonläge och egna 

åsikter påverkar respondentens svar (Saunders et.al., 2012, s. 381). Respondenten kan också vara 

en källa till snedvridning av resultaten. Det finns risk att respondenten medvetet undviker att 

diskutera känsliga ämnen eller svarar fel på en fråga på grund av att den helt enkelt inte kan 

svaret på frågan. Detta kan leda till att respondenten skildrar en ofullständig och snedvriden bild 

av antingen sig själv eller organisationen (Saunders et al., 2012 s. 393). Detta har hafts i åtanke 

vid analys av empirin även om det inte är någonting som vi upplevde problem med under 

intervjuerna.   

Möjligheten att generalisera och applicera resultaten i andra sammanhang kan kritiseras med 

tanke på det få antalet föreningar som studerats. Detta är ett vanligt problem vid mindre, 

kvalitativa undersökningar (Saunders et al, 2012, s. 383). Målet med denna studie var inte att 

skapa en generell och bred bild utan att identifiera problem och skapa ett djup i undersökningen 

och analysen. Vi anser att en djupare studie av ett fåtal föreningar har hjälpt oss med detta. 

6 Empiri 

6.1 ÖSK Ungdom 

ÖSK Ungdom är Örebros största ungdomsidrottsförening och bedriver uteslutande 

ungdomsverksamhet. Föreningen bildades den 25 maj 1988 när moderföreningen ÖSK Fotboll 

omorganiserades och ungdomssektionen blev en individuell grenförening. När föreningen 

bildades 1988 fanns endast Peter Johansson (nuvarande klubbchef) anställd och antalet aktiva 
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barn och ungdomar uppgick till cirka 300. Idag har ÖSK Ungdom 14 stycken heltidsanställda 

medarbetare, 250 stycken verksamma ledare och över 1700 aktiva barn och ungdomar. ÖSK 

Ungdom bedriver i dagsläget verksamhet inom fyra olika idrotter, idrotterna är fotboll, 

innebandy, handboll och bandy. Fotbollsverksamheten är överlägset störst med över 800 aktiva 

killar och tjejer. Utöver dessa fyra nämnda idrotter bedriver ÖSK Ungdom även bollkul och 

fotbollsskola för yngre barn, denna del av verksamheten omfattar cirka 300 barn och 50 stycken 

ledare. ÖSK Ungdom har sedan en tid tillbaka en nytillsatt styrelse. 

6.1.1 Ledord 

I ÖSK Ungdom har ledorden funnits med sedan föreningen bildades 1988. Ledorden summeras i 

den övergripande visionen, Ungdomarna i Centrum.  ÖSK Ungdom utgör som tidigare nämnt en 

grenförening till elitföreningen ÖSK Fotboll, visionen och verksamheten speglas dock inte av 

någon elitsatsning. Att tillgodose A-laget med ett visst antal spelare är bara en bonus för 

verksamheten. Verksamheten som ÖSK Ungdom bedriver är till för alla barn och ungdomar, 

oavsett ambitionsnivå. 

Ungdomarna i Centrum 

 God idrottsutbildning 

 Personlig utveckling 

 Meningsfylld fritid 

En modern idrottsförening som präglas av glädje, öppenhet och ett ökat välbefinnande hos 

barnen, ungdomarna och de vuxna. 

6.1.2 Prestationsmätning 

I verksamhetsplanen har ÖSK Ungdom skapat ett antal delmål som tillsammans ska visa på om 

föreningen lever upp till de tidigare nämnda ledorden. Delmålen följs upp internt vid ett eller två 

tillfällen per år. Dessvärre finns det inga rutiner för insamling av information till majoriteten av 

delmålen. Detta innebär att varje delmål subjektivt diskuteras vid sammankomsterna för 

utvärdering av verksamhetsplanen. Konsekvensen av detta tillvägagångssätt är att resultat mellan 

olika år aldrig kan jämföras, medger klubbchef Peter Johansson. Nedan följer ett utdrag ur ÖSK 
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Ungdoms verksamhetsplan som illustrerar vilka delmål som ska vara representativa för 

föreningens ledord. 

 

Figur 5. Ledord och delmål 

Den nytillsatta styrelsen har identifierat avsaknaden av informationsinsamling kring delmålen 

men har istället valt att arbeta fram en enkät som ska skickas ut till medlemmar i ÖSK Ungdom. 

Enkäten innehåller 22 stycken olika frågor som är av både kvalitativ och kvantitativ karaktär där 

medlemmarna skall svara på hur de upplever verksamheten. Styrelsen ämnar göra enkäten till en 

årlig rutin och på så sätt möjligöra så att resultat mellan olika år kan jämföras. 

Förutom delmålen i verksamhetsplanen och den kommande enkätundersökningen använder ÖSK 

Ungdom ett antal mätetal som stöd i verksamheten, dessa mätetal används inte för att 

systematiskt visa på om föreningen lever upp till ledorden. Mätetalen visar bland annat på antalet 

aktiva ungdomar, antalet genomförda deltagartillfällen och antalet deltagare i föreningens 

externa arrangemang (cuper, turneringar och motsvarande). Utöver dessa mätetal följer ÖSK 

Ungdom föreningens finansiella utveckling på olika sätt.  

Både ordförande Jenny Emerén och klubbchef Peter Johansson tycker att det är viktigt att ideella 

idrottsföreningar mäter prestation. Johansson anser att dagens prestationsmätning i ÖSK 

Ungdom är godtycklig då föreningens ledord kan tolkas på så många olika vis av olika individer. 

Att mäta “glädje” med ett antal mätetal som ledningen valt ut speglar nödvändigtvis inte alla 

medlemmars uppfattning, förklarar Peter Johansson. I dagsläget används prestationsmätningen 

främst för intern styrning och delvis för att redovisa resultat till kommunen, avslutar Peter 

Johansson. 
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6.2 IFK Uppsala 

IFK Uppsala bildades år 1895 och upplevde under tidigt 1900-tal stora framgångar som en 

elitidrottsförening. Föreningens främsta merit är 12 SM-guld i bandy och enbart Västerås SK har 

fler SM-guld på sin meritlista. IFK Uppsala har även tidigare haft framgångar inom fotboll och 

handboll där föreningen spelat SM-finaler. Sedan 1950-talet har IFK Uppsala inte bedrivit någon 

elitverksamhet inom föreningen. Kring 1990-talet hotades föreningen av nedläggning men 

överlevde hoten och kunde fira föreningens 100 års-jubileum. Det blev som sagt ingen 

nedläggning av föreningen och idag bedriver IFK Uppsala fortsatt idrottslig verksamhet i form 

av fotboll och bandy. Fotbollsektionen är den största av de två sektionerna och inom sektionen 

finns en snabbt växande ungdomsverksamhet. De senaste åren har föreningen vuxit från att 

enbart omfatta ett fåtal ungdomslag till att omfatta drygt 20 stycken olika ungdomslag. Inför 

säsongen 2014 har föreningen startat upp fyra nya ungdomslag. IFK Uppsala har inriktat sig på 

att fostra och utveckla framtida elitspelare men framförallt även verksamhet för de barn och 

ungdomar som tycker att det är roligt att idrotta. 

6.2.1 Ledord 

Med hjälp av Studieförbundet Idrottsutbildarna Uppland (SISU Uppland) har IFK Uppsala tagit 

fram föreningens fyra ledord i november 2013. De fyra ledorden som IFK Uppsala ska arbeta 

efter är glädje, kamratskap, kompetens och engagemang. IFK Uppsala befinner sig just nu under 

en implementeringsprocess där ledorden skall spridas i föreningen. Spridningen av ledorden sker 

främst på föräldra-, spelar- och sektionsmöten.  

För att tydliggöra de grundläggande idéerna och värderingarna har IFK Uppsala även tagit fram 

en föreningspolicy. Denna policy ska tillsammans med ledorden styra föreningen. IFK Uppsala 

strävar efter att skapa en stark och bred ungdomsorganisation. Det är viktigt för IFK Uppsala att 

ta hand om alla spelare, vare sig de vill elitsatsa eller enbart idrotta för glädjens skull. Inom 

ungdomsfotbollen har IFK Uppsala som policy att det inte får ske någon utslagning av spelare, 

alla ska få möjlighet att spela.  I IFK Uppsala ska både spelare och ledare känna glädje genom att 

delta i verksamheten. Det ska vara en trygg miljö för alla inblandade och IFK Uppsala följer 

Upplands Fotbollsförbunds riktlinjer om nolltolerans.  
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6.2.2 Prestationsmätning 

Föreningspolicyn är föreningens långsiktiga målsättning och styr tillsammans med ledorden 

verksamheten i en hög grad, förklarar ordförande Per Agius. Någon mätning hur väl föreningen 

lever upp till policyn eller ledorden sker däremot inte i dagsläget, ledningen arbetar istället med 

att implementera ledorden i verksamheten. Någon mätning av hur detta går är svårt när ledorden 

är abstrakta och något försök att mäta hur föreningen når upp till ledorden har inte gjorts. 

Däremot så diskuteras och reflekteras det internt inom föreningen hur de ska arbeta för att den 

dagliga verksamheten ska präglas av ledorden och föreningspolicyn. Tanken är att 

föreningspolicyn ska vara ett levande dokument som ska revideras en gång per år. Policyn ska 

inte bara diskuteras i styrelsen utan även i ungdomsutskotten, på föräldramöten och lagträffar. 

Föreningens verksamhetsplan för året är lättare att utvärdera, då det är tydligare mål med vad 

verksamheten ska uppfylla under det kommande verksamhetsåret. Även om föreningspolicyn ska 

genomsyra föreningen är kopplingen mellan verksamhetsplanen och policyn svag. Även här 

saknas det objektiva, konkreta och kvantitativa mätetal utan det är mer övergripande mål. Vilket 

gör att det är svårt att mäta och jämföra resultaten mellan olika verksamhetsår. 

Prestationsmätning är viktigt inom en förening för att sträva efter sina målsättningar och kunna 

utvärdera var det brister i verksamheten, säger ordförande Per Agius. Trots detta sker det idag 

ingen prestationsmätning inom föreningen. 

6.3 Upsala IF  

Upsala IF bildades 11 december 1904 och är idag en idrottsförening med bred verksamhet.  

Föreningen har cirka 2000 medlemmar som är fördelade på fem olika sektioner, dessa är; fotboll, 

friidrott, boxning, handboll och orientering. Av medlemmar i föreningen är cirka 1500 under 20 

år, ungdomsverksamheten utgör således en stor del av verksamheten. Sett till antalet medlemmar 

är fotbollsektionen den största med cirka 700 medlemmar och friidrotten näst störst med cirka 

600 och medlemmar. Varje sektion har sin egen styrelse och över dessa verkar en huvudstyrelse. 

Inför verksametsåret utformar respektive sektion sin egen verksamhetsplan och budget för 

kommande år som huvudstyrelsen sedan godkänner. Sektionerna styrs således självständigt och 

huvudstyrelsens uppgift är att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen samt att ansvara 

förvalta föreningens medel. 



18 

 

6.3.1 Ledord  

Upsala IF genomsyras av att det ska finnas en plats för alla. Alla ska ha möjlighet att idrotta och 

känna sig välkomna inom föreningen. Det ska finnas plats för alla, vare sig individen vill 

elitsatsa eller endast önskar delta för glädjens skull. Upsala IF skall vara en förening för hela 

livet, med äldre aktiva inom föreningen. Sektionerna har individuellt framtagna ledord som är 

anpassade efter verksamheten. Sektionen Upsala IF fotbolls ledord är: ”Alla ska kunna leva och 

utvecklas med fotbollen så länge man vill” och ”med spelaren i fokus”. Upsala IF friidrott har i 

april 2014 tillsammans med SISU Uppland tagit fram nya ledord för sektionen. Dessa är: Glädje, 

gemenskap, utvecklas tillsammans och för alla. Ledorden är ingenting nytt för sektionen utan är 

kan liknas vid en förenkling av det gamla policydokumentet. 

6.3.2 Prestationsmätning 

Sektionerna styrs självständigt. Målet med verksamheten framkommer genom ledord, policys 

och verksamhetsplaner för respektive sektion. Verksamhetsplanerna är av mer kortsiktig och 

konkret karaktär. Någon prestationsmätning sker inte inom föreningen, med undantag för 

friidrottens samarbete med Celciusskolans idrottsgymnasium. Det är till skillnad från resterande 

verksamhet ett uppdrag som föreningen får ersättning för och det sker således en noggrann 

uppföljning av vad skolans elever tycker om föreningens arbete för dem. Där skolan naturligtvis 

också sätter krav på kvaliteten av undervisningen bland annat genom krav på utbildade ledare. 

Något krav på utbildade ledare finns inte i dagsläget inom friidrottssektionens övriga verksamhet 

även om de flesta ledarna väljer att utbilda sig. 

Inom fotbollssektionen finns det ingen tydlig koppling mellan ledord och verksamhetsplanen. 

Det sker ingen regelbunden mätning eller uppföljning av föreningens övergripande mål i 

verksamhetsplanen. Däremot så förekommer det subjektiva analyser och funderingar internt och 

informellt inom fotbollssektionen för hur de ska göra för att förbättra verksamheten. Enligt 

Mikael Madeon, sportchef och ordförande i fotbollsektionen, är föreningens vinterfotbollskola 

det viktigaste verktyget för att locka nya medlemmar och på så sätt få en levande och växande 

verksamhet. Detta finns även nämnt i föreningspolicyn med som mål att kvalitetssäkra 

verksamheten genom tydligare marknadsföring och styrning. Ett misslyckande med att locka till 

sig en tillräckligt stor spelartrupp från början kan även leda till fler av avhopp när barnen blir 
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äldre. Mikael Madeon tycker att det är viktigt att mäta, fotbollssektionen vill vara bra på vad de 

gör. Att mäta är ett sätt för verksamheten att utvärdera om de åstadkommer vad de vill göra med 

verksamheten. Han är medveten om att fotbollssektionen brister i prestationsmätning och anser 

att det vore intressant för sektionen att utveckla prestationsmätningen i framtiden.  

Friidrottsektionen är nu under en omarbetningsfas med de nya förenklade ledorden istället för de 

omfattande gamla policydokumenten. Ordförande Annie Larsson tycker det är viktigt att en 

välfungerande förening har omarbetning av policys med jämna intervaller för att ha en 

fungerande verksamhet. De är nu en implementeringsfas och kommer följa ett program som de 

har tagit fram tillsammans med SISU Uppland där det i slutskedet kommer att ske en utvärdering 

om de aktiva, ledarna och föräldrarna tycker att sektionen har lyckats implementera och leva upp 

till ledorden. Annie Larsson vill inte att det administrativa arbetet ska ta resurser från själva 

verksamheten. Utan denna förändring ska ses som någonting glädjande och positivt inom hela 

föreningen. Hon poängterar att det finns ingenting som är viktigare i verksamheten än att göra 

det som barnen och ungdomarna vill. I dagsläget har det inte gjorts så mycket utvärderingar eller 

mätningar av verksamheten inom sektionen. 

Annie Larsson tycker att prestationsmätning kan vara bra att göra om man inom föreningen 

upplever att man har problem och vill åtgärda dessa. Hon ser även en fördel med att mäta och 

utvärdera resultat internt inom föreningen i form av enkla undersökningar av vad medlemmarna 

vill och tycker om föreningen. Hon tycker att det som ett tecken på att föreningen gör ett bra 

arbete kan räcka med att föreningen har många medlemmar som trivs. Då hon är rädd för att 

alltför mycket administrativt arbete kan ta för mycket resurser från verksamheten. 

Annie Larsson tror inte en vanlig idrottsförening med en liten omsättning och utan anställd 

personal är i behov av prestationsmätning, speciellt inte i syfte att jämföra prestation mellan 

föreningar. Larsson tror inte att någon förening skulle gynnas av detta, varken de som får bra 

eller dåliga poäng. En eftertraktad förening har ofta ett bra elitlag, men detta säger ingenting om 

hur väl fungerande barn och ungdomsverksamhet föreningen har och en jämförelse mellan 

föreningar skulle kunna påverka föreningsdemokratin negativt. Annie anser istället att det är var 

och ens ansvar att värna om att den lokala föreningen har en bra, demokratisk och trevlig 

verksamhet. 
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6.4 Resultatmatris 

 ÖSK Ungdom IFK Uppsala Upsala IF 

Föreningen har 

abstrakta men 

genomtänkta ledord? 

JA JA JA 

Tillvägagångssätt för 

att kvantifiera ledord? 

* 

Delmål - Delmål 

Har tydligt kopplat 

effektmått till 

ledorden?** 

JA NEJ 

 

NEJ 

Effektmåtten är 

konkreta, kvantitativa 

och objektiva? *** 

NEJ NEJ NEJ 

Anser att föreningen 

framgångsrikt mäter 

prestation? 

JA NEJ NEJ 

Anser att det är 

viktigt att 

idrottsföreningar 

mäter prestation 

framgångsrikt? 

JA JA JA och NEJ 

 

* Första fasen i forskningsmodellen 

** Andra fasen i forskningsmodellen 

*** Tredje fasen i forskningsmodellen 
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7 Analys 

Föreningarnas ledord 

I litteraturgenomgången framgick att ideella föreningars ledord ofta är abstrakta och att ideella 

föreningar därför kan finna det problematiskt att konstatera huruvida de lever upp till dem eller 

inte (Sawhill & Williamson, 2001). Vidare i litteraturen framgick det att företag till skillnad från 

ideella föreningar kan använda det finansiella resultatet som ett entydlig mått på prestation och 

att ett sådant mått saknas i ideella föreningar (Gustafson, 2008, s. 143). I den empiriska 

undersökningen fann vi att fallföreningarnas ledord innebär att föreningarna skall generera 

immateriella värden vilka varken kan mätas i absoluta tal eller i kvoter. Med andra ord stämmer 

fallföreningarnas ledord väl in på den beskrivning som gjordes av ledord i ideella föreningar.  

Vidare i den empiriska undersökningen har vi främst funnit en distinkt skillnad mellan ledorden 

hos ÖSK Ungdom och IFK Uppsala. ÖSK Ungdom har sedan föreningen startades 1988 bedrivit 

ungdomsverksamhet vilket innebär att ledorden också härstammar från den tiden och därmed 

aldrig har förändrats. IFK Uppsala å andra sidan har i många år bedrivit idrottslig verksamhet 

men har först på senare år utvecklats till en utpräglad ungdomsförening. För IFK Uppsalas 

innebar förändringen att de tidigare ledorden inte speglade dagens fokus på ungdomsverksamhet. 

Av den anledningen omformulerade IFK Uppsala ledorden under 2013 med hjälp av SISU 

Uppland för att de bättre ska spegla dagens verksamhet. Upsala IF Friidrott har visserligen också 

precis som IFK Uppsala nyligen tagit fram nya ledord tillsammans med SISU Uppland, 

skillnaden i det faller är att ledorden grundar sig på föreningens gamla policydokument. I 

praktiken innebär detta att ÖSK Ungdom tillsammans med Upsala IF Fotboll och Upsala IF 

Friidrott har betydligt mer inarbetade ledord i föreingen än vad IFK Uppsala har.  

Kvantifiera och göra ledorden mätbara 

Detta stycke behandlar den första delen av forskningsmodellen och syftar på hur föreningarna 

har gått tillväga för att kvantifiera ledorden och göra dem mätbara. ÖSK Ungdom och Upsala IF 

Fotboll har valt att kvantifiera sina ledord i enlighet med Sawhill & Williamsons (2001) tredje 

tillvägagångssätt, nämligen i form av delmål. ÖSK Ungdom och Upsala IF Fotboll har skapat en 

samling delmål i verksamhetsplanerna som tillsammans ska visa på hur väl föraningarna lyckas 
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med att uppnå ledorden. ÖSK Ungdom har dock inlett en fas där föreningen går från att använda 

sig utav av delmål till att använda tillvägagångssättet undersökningar. Detta innebär att ÖSK 

Ungdom i framtiden istället främst kommer att använda sig av en enkätundersökning för att 

säkerställa att föreningen lever upp till de uttalade ledorden. IFK Uppsala å andra sidan har idag 

inte arbetat ut ett tydligt tillvägagångssätt för att mäta att föreningen når upp till sina uttalade 

ledord. IFK Uppsalas till korta kommande kan möjligtvis förklaras av att föreningen fortfarande 

befinner sig under en process med att implementera ledorden.  

Delmålen har utgångspunkt i ledorden 

Detta stycke representerar den andra delen av forskningsmodellen syftar på hur föreningarna har 

lyckats med att knyta sina delmål till ledorden. ÖSK Ungdom har med ledorden som 

utgångspunkt utvecklat delmålen som används i verksamhetsplanen. ÖSK Ungdom har även 

illustrerat vilka delar av ledorden som respektive samling delmål är kopplade till (Se figur 5). 

Upsala IF Fotboll använder som tidigare nämnt också delmål inom sektionen, dessvärre är 

kopplingen mellan delmålen och sektionens ledord svag. Sawhill och Williamson (2001) 

beskriver att skillnaden mellan effektmått och övriga mätetal är att effektmåtten har en tydlig 

utgångspunkt i ledorden, något som Uppsala IF Fotboll saknar. Delmålen i Uppsala IF Fotboll 

används sporadiskt och kortsiktigt, de liknar med andra ord snarare aktivitetsmått och 

kapacitetsmått. Uppsala IF Fotboll följer inte heller upp delmålen regelbundet eller systematiskt. 

Tydliga mätetal 

Denna del behandlar den tredje och sista delen i forskningsmodellen. Endast ÖSK Ungdom har 

tydligt knutit effektmått i form av delmål till sina ledord. Visserligen har ÖSK Ungdoms delmål 

en tydlig koppling till föreningens ledord men saknar dessvärre flera av de viktiga delarna som 

Poister (2003) och Behn (2003) målar upp som nödvändiga för att mätetalen skall fungera 

optimalt.  

För det första skall delmålen som används vara objektiva och inte subjektiva. ÖSK Ungdom 

lyckas mindre bra på den punkten eftersom uppföljningen av delmålen sker genom subjektiv 

bedömning i stället för med objektiva mätetal. Det innebär att det är upp till respektive individ att 
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fritt tolka resultatet, vilket i sin tur leder till att det är problematiskt att fastställa om resultatet har 

förbättrats eller inte eftersom det inte finns tydliga resultat att jämföra med.  

För det andra skall mätetal vara konkreta och inte abstrakta, även på den punkten är ÖSK 

Ungdoms delmål bristfälliga. Bland annat är ett av delmålen formulerat enligt följande, “Vi har 

etablerat en tydlig och känd innebörd av deltagande och medlemskap”. Utan att närmare 

precisera vad delmålen avser att visa på kan de tolkas på en rad olika sätt och delmålen blir 

därför abstrakta.  

För det tredje skall de mätetal som används vara kvantitativa och inte kvalitativa, ÖSK Ungdom 

är mindre lyckosamma på den punkten. Även om delmålet “fler flickor och kvinnor i föreningen” 

visserligen är ett av få delmål som kan mätas i kvantitativa termer (absoluta tal eller kvot) så har 

ÖSK Ungdom misslyckats med att göra målet konkret. Det framgår nämligen inte av 

målsättningen hur många tjejer eller kvinnor som det skall finnas i föreningen, delmålet blir 

därför otydligt och abstrakt. 

Konsekvenser av bristfällig prestationsmätning 

I stort sett samtliga respondenter uppger att de anser att det är viktigt att mäta prestation, men 

utifrån den forskningsmodell som vi inledningsvis skapade kan ingen av fallföreningarna anses 

vara framgångrik i sitt arbete med prestationsmätning. Konsekvenserna av bristerna kan härledas 

tillbaka till Poisters (2003) sportanalogier där han hävdade att det lag som inte känner till 

ställningen i matchen inte vet om de vinner eller förlorar. Detta leder i sin tur till att laget inte vet 

hur de ska agera och vilka åtgärder som skall vidtas. IFK Uppsalas Per Agius förklarade att det 

är svårt att förbättra verksamheten om de inte känner till bristerna, men trots det har IFK Uppsala 

inte skapat rutiner för prestationsmätning. Även Upsala IF Fotbolls ordförande Mikael Madeon 

tycker att mätningar är ett bra verktyg för att utvärdera verksamheten, trots detta är sektionens 

delmål inte tydligt knutna till ledorden och någon systematiskt uppföljning sker inte. ÖSK 

Ungdom saknar rutiner kring informationsinsamlingen och använder otydliga mätetal och 

delmål. ÖSK Ungdoms klubbchef Peter Johansson berättade om hur innebandysektionen i 

föreningen börjat med att mäta antalet utbildade ledare med objektiva mätetal och inom ett år var 

nästintill samtliga ledare utbildade. Det illustrerar effekten av prestationsmätning och det är ett 

tydligt exempel på att “What gets measured gets done”. 
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8 Slutsats 

Vi har i uppsatsen funnit att prestationsmätningen i fallföreningarna inte är särskilt framgångsrik. 

Fallföreningarna använder sig främst utav delmål för att mäta prestation men delmålen som 

används tenderar att sakna en tydlig utgångspunkt i respektive förenings ledord. Även då vi 

funnit att delmålen haft en tydlig koppling till ledorden så har mätetalen varit otydliga, det vill 

säga subjektiva, abstrakta och/eller kvalitativa. Fallföreningarna har även saknat regelbundna och 

rutinsmässiga mätningar vilket i sin tur lett till att prestationsmätningen misslyckats. Med andra 

ord är fallföreningarna inte särskilt framgångsrika med att säkerställa att verksamheten bedrivs i 

linje med de uttalade ledorden. Vad fallföreningarnas misslyckande beror på är svårt att fastställa 

utan vidare studier men vi finner det intressant att nästintill samtliga respondenter i denna studie 

uppgett att de anser att det är viktigt för ideella idrottsföreningar att mäta prestation.  

8.1 Framtida forskning 

Denna kvalitativa fallstudie är begränsad och är endast en första inblick på ett område som 

kräver vidare forskning. Vi är väl medvetna om att resultatet från studien inte är fullt 

generaliserbart på samtliga svenska ideella idrottsföreningar. Vi hoppas dock att denna studie 

kan vara en utgångspunkt för andra fortsatta studier samt att fallföreningarna och andra ideella 

idrottsföreningar finner förbättringsförslagen nyttiga. Vi anser att det vore intressant om fortsatta 

studier tog vid och närmare undersökte orsaken till varför ideella idrottsföreningar misslyckas 

med prestationsmätningen. Det vill säga om misslyckandet beror på okunskap, ointresse, eller 

något annat. Kanske är rentav ledorden för komplext formulerade och bör formuleras om för att 

faktiskt vara användbara i verksamheten? 

Som tidigare nämnt känner vi till studiens begränsningar men vi vill dela med oss av de 

kunskaper och insikter vi fått under arbetets gång. Nedan följer därför en redogörelse för hur vi 

anser att ideella idrottsföreningar borde gå tillväga för att bli mer framgångsrika i 

prestationsmätningen. 
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8.2 Förbättringsförslag 

För det första anser vi att fallföreningarna och andra ideella idrottsföreningar fördelaktingen 

borde använda enkätundersökningar för att mäta att ledorden efterlevs. Det framgår tydligt av 

fallföreningarnas ledord att ideella idrottsföreningar syftar till att verka för barnen och 

ungdomarnas bästa, därför vore det rimligt att tillfråga barnen och ungdomarna om hur de 

upplever verksamheten. Med andra ord kan ideella idrottsföreningar genom en 

enkätundersökning få förstahandsinformation som visar på om verksamheten bedrivs i linje med 

de uttalade ledorden. Vi anser vidare att detta tillvägagångssätt är lämpligt att använda i ideella 

idrottsförenigar eftersom att ideella idrottsföreningars verksamhet är begränsad i omfattning till 

medlemmarna, verksamheten bedrivs även inom ett mer eller mindre geografiskt avgränsat 

område. Desto svårare vore det att tillämpa detta tillvägagångssätt för allmännyttiga och större 

föreningar som exempelvis Röda Korset eller motsvarande hjälpföreningar. Att använda 

enkätundersökning i ideella idrottsföreningar anser vi dock vara ett synnerligen lämpligt 

tillvägagångssätt. 

För det andra bör frågorna och de mätetalen som frågorna representerar i enkäten ha en tydlig 

anknytning till ledorden. Det vill säga frågorna och mätetalen ska utgöra effektmått och säga 

något om hur föreningen lyckas med att uppnå de uttalade ledorden. För att lyckas med detta 

krävs att föreningarna har utgångspunkt i ledorden vid utformandet av enkäten och skapar frågor 

med tillhörande mätetal som ledningen anser är representativa för föreningens ledord. 

För det tredje kommer en enkätundersökning innebära att föreningarna kommer att kunna tillgå 

objektiv information och det finns därmed inget utrymme att subjektivt bedöma hur föreningen 

lyckas. Det kommer med andra ord att vara svårt för individer att ifrågasätta resultatet av 

enkätundersökningen och hävda att informationen är felaktig eller att det förhåller sig på något 

annat vis. Ytterligare en fördel med att välja att genomföra en enkätundersökning är att mätetalen 

och frågorna måste anpassas till barn och ungdomar, frågorna kommer därmed att bli konkreta 

och lätta att förstå Även om ideella idrottsföreningars enkätundersökningar sannolikt kommer att 

innehålla flera kvalitativa frågor anser vi att det är viktigt att frågorna är av kvantitativ karaktär. 

Det vill säga att föreningarna tillämpar en skala eller poängsystem så att resultaten mellan olika 

mätningar kan jämföras. 
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Vidare anser vi att fallföreningarna och ideella idrottsföreningar bör införa rutiner kring 

enkätundersökningen, förslagsvis att den utförs en gång om året. Det är just bristen och 

avsaknaden av rutiner som tidigare har varit en del av problematiken för fallföreningarna. 

Avslutningsvis anser vi att ideella föreningar även bör kommunicera ut resultatet av mätningarna 

till medlemmarna i föreningen. Detta skulle göra att ledningens arbete blir mer transparent och 

medlemmarna skulle kunna få en tydligare förståelse för ledningens beslut. Vi föreslår därför en 

årlig rapport där resultatet av enkätundersökningen presenteras. I rapporten har ledningen för 

föreningarna möjlighet att redogöra för varför ledningen valt att agera på det sättet de gjort med 

hänvisning till resultaten i enkäten.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Kort fakta 

Namn: 

Ålder:  

Förening: 

Roll/position: 

Allmänt om prestationsmätning i idrottsföreningar 

1) Varför mäter föreningen prestation? 

2) Anser du att bristen på ett entydligt mått på prestation i föreningslivet påverkar er negativt? 

3) Anser du att det är viktigt att idrottsföreningar mäter prestation? 

Ledord 

4) Hur lyder föreningens ledord? 

5) Anser du att föreningens ledord är genomtänkta? 

Kvantifiering av ledord och användning av mätetal 

6) Hur går ni tillväga för att mäta att föreningen lever upp till ledorden? 

7) Vilka mätetal används i föreningen och vad är syftet med att använda just dessa? 

8) Hur anser du att föreningen har lyckats med att knyta mätetalen till ledorden? 

9) Anser du att mätetalen som används är konkreta och tydliga? 

Framgångsrik prestationsmätning 

10) Anser du att ni är framgångsrika med att mäta föreningens prestation? 

11) Skulle du vilja ändra på något i prestationsmätningen? 

12) Hur skulle du önska att föreningens prestationsmätning såg ut? 


