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ABSTRACT  

Disappointment spreads across the locker room, the crowd walks with heavy steps from the 

arena and the sports manager sits with the board trying to figure out where it all went wrong. 

The season is over and the ice hockey association stand before the reality that a relegation is a 

fact. Somewhere in the middle of the season the ice hockey association found themselves in a 

downward spiral and everything went south after that. Players, coaches and remaining staff 

feels uncertain over what is going to happen, they realize that some players are going to leave. 

The big question is what will happen to the remaining staff. A relegation implicates a big 

financial alteration to the ice hockey association and the budget for the upcoming season 

reduces significantly. The ice hockey associations preparation and ability to handle changes 

becomes crucial in this context. That makes it interesting to analyze what a relegation means 

to the organization and how it affects the structure and culture. The study has been carried out 

through qualitative interviews with a selection from the ice hockey associations that has 

recently been through a relegation, either from SHL or Hockeyallsvenskan.  

 

The purpose of this study is to analyze how the ice hockey association can handle a relegation 

in terms of the organizations structure and culture:  

 

• How are changes made within the organizations structure and culture during a 

relegation? 

• Is there a structural and cultural preparation for the various ice hockey associations in 

a change that involves a relegation? 

• How are ice hockey associations affected by external factors associated with a 

relegation? 

The results of the study show that ice hockey associations frequently are built in a similar 

way. During a relegation they see which part of the organization that are necessary and which 

part they can cut down on. The differences that may exist are by what changes they make 

depending on the size of the organization and how prepared they are for a relegation. There 

are share opinions on how external factor such as sponsor and audience affect the ice hockey 

associations in connection with a relegation. However, they agree that some form of plan 

must exist. In terms of culture, we could see the biggest differences among the ice hockey 

associations. One meant that culture is so strong that it does not change, while another ice 

hockey association took the opportunity to try to change the culture and their values.  
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SAMMANFATTNING 
 
Besvikelsen sprider sig i omklädningsrummet, publiken går med tunga steg från arenan och 

sportchefen sitter med styrelsen och försöker lista ut var allt gick fel. Säsongen är över och 

ishockeyföreningen står inför den verkligheten att degraderingen är ett faktum. Någonstans i 

mitten av säsongen hamnade ishockeyföreningen i en negativ spiral och allt gick utför efter 

det. Spelare, ledare och övrig personal känner sig osäkra över vad som kommer att hända, de 

är införstådda med att spelare kommer att lämna. Den stora frågan är vad som kommer att 

hända med den övriga personalen. En degradering innebär framförallt stora ekonomiska 

förändringar för ishockeyföreningen och budgeten inför kommande säsong minskar drastiskt. 

Ishockeyföreningens förberedelse och förmåga att hantera förändringar blir avgörande i 

sammanhanget. Det gör att det blir intressant att undersöka vad en degradering innebär för 

organisationen och i sådana fall hur den påverkar strukturen och kulturen. Studien har 

genomförts genom kvalitativa intervjuer med ett urval av de ishockeyföreningar som på 

senare tid genomgått en degradering, antingen från SHL eller Hockeyallsvenskan. 

 

 

Syftet med denna studie är att analysera hur ishockeyföreningar kan hantera en degradering 

vad gäller organisationsstrukturen- och kulturen: 

 

• Hur genomförs förändringar i organisationsstrukturen- och kulturen vid en 

degradering? 

•  Finns det en strukturell och kulturell förberedelse hos de olika ishockeyföreningarna 

vid en förändring som innebär degradering?  

• Hur påverkas ishockeyföreningarna av yttre faktorer i samband med en degradering? 

 

Resultaten av studien visar att ishockeyföreningarna ofta är uppbyggda på ett liknande sätt. 

Vid en degradering ser dem över vilka delar av organisationen som är nödvändiga och vilka 

de kan skära ned på. Skillnader som kan finnas mellan vilka förändringar de gör kan bero på 

storleken på organisationen samt hur väl förberedda de är på degraderingen. Det råder delade 

meningar hur yttre faktorer såsom sponsorer och publik påverkar ishockeyföreningarna i 

samband med en degradering. Dock är de överens om att någon form av plan måste finnas. 

Vad gäller kulturen kunde vi se de största skillnaderna bland ishockeyföreningarna. Där en 

menade på att kulturen är så pass stark att den inte förändras, samtidigt som en annan 

ishockeyförening tog tillfället i akt att försöka förändra kulturen och deras värderingar. 



 

NYCKELORD 

Degradering, Förändringsförmåga, Struktur, Kultur, Organisation, SHL, Hockeyallsvenskan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FÖRORD 
 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till de respondenter som har avsatt tid till att ställa 

upp på intervjuer och underlättat insamlandet av empiri till vår studie. Utan er hade inte 

genomförandet av studien varit möjlig. 

 

Sedan vill vi rikta en stor tacksamhet till vår handledare Mårten Hugosson som har investerat 

sin tid och energi till att ge värdefulla kommentarer och kritik under arbetets gång samt 

diskuterat idéer för att få ut det bästa av oss och studien. 

 

Avslutningsvis ska det också nämnas att arbetsfördelningen mellan författarna till uppsatsen 

har varit jämt fördelad samt att författarna går i god för innehållet i studien. 

 

Falun, maj 2019. 

Oskar Laurell och Alexandra Skedung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BEGREPPSAPPARAT 
 
Följande kapitel har som ambition att definiera centrala begrepp som används i arbetet för 

att därigenom skapa goda förutsättningar för läsaren vad gäller uppfattning och förståelse 

för innehållet. 

 

SHL (Swedish Hockey League) - Den högsta divisionen i det svenska seriesystemet med 

innehåll av 14 deltagande ishockeyföreningar där grundserien spelas i 52 omgångar (Svenska 

ishockeyförbundet, 2018). 

 

Hockeyallsvenskan - Den näst högsta divisionen i det svenska seriesystemet med innehåll av 

14 deltagande ishockeyföreningar där grundserien spelas i 52 omgångar (Svenska 

ishockeyförbundet, 2018). 

 

Direktkval - Där lag 14 i tabellen efter färdigspelad grundserie i SHL möter den 

“Hockeyallsvenska mästaren”, och lag 13 i tabellen från SHL möter segraren i 

Hockeyallsvenskans slutspelsserie. Matcherna spelas i bäst av 7 matcher, där segrarna är 

kvalificerade för spel i SHL kommande säsong (Svenska ishockeyförbundet, 2018). 

 

Kvalserie - Där lag 13 och 14 i tabellen efter färdigspelad grundserie i Hockeyallsvenskan 

möter 4 lag från HockeyEttan. Serien innehåller 10 omgångar där varje lag spelar mot 

varandra två gånger, en hemma och en borta. Lag 1 och 2 efter färdigspelad kvalserie är 

kvalificerade för spel i Hockeyallsvenskan kommande säsong (Svenska Ishockeyförbundet, 

2018).  

 

Degradering - Innebär nedflyttning mellan olika divisioner i seriesystemet (Svenska 

ishockeyförbundet, 2018).  

 

“Fallskärm” - Ett omställningsbidrag till den degraderade föreningen, vars syfte är att den 

degraderade föreningen ska undvika en ekonomisk kollaps i samband med degradering ned i 

seriesystemet (Esterling & Bergsten, 2018). Det innebär att den förening som avancerar till 

SHL avstår 25% av sin ersättning för kommande säsong där summan istället tillfaller den 

degraderade föreningen (Esterling & Bergsten, 2018). 
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1.INLEDNING 
 

Idrotten har fått en större plats i samhället och tvingas således att anpassa sig till olika 

intressenter i den externa organisationsmiljön. Från att ha varit en arena som främst drivits av 

ideella krafter till att ishockeyföreningarna idag blir mer och mer företagsliknande. 

Framförallt gäller detta elitverksamheten som i sin organisation är i behov av kompetent 

personal för att det ska fungera vad gäller att tillmötesgå organisationens externa intressenter 

samt deras behov och krav.  

 

Inom sporter som bland annat fotboll och ishockey kan det förekomma avancemang och 

degradering vid säsongens slut. Vad gäller fotbollen så har Cerqua (2014) genomfört en studie 

om detta och resultaten visar på en svårighet att återuppbygga en fotbollsförening som 

genomgått en degradering. För ishockeyföreningar däremot finns det inte mycket att ta del av 

när det kommer till vilka följder en degradering medför. Arbetet kommer således att fokusera 

på ishockey för att ta del av hur dem hanterar en degradering. Deras verksamhet mäts av 

idrottsliga prestationer och flertalet av ishockeyföreningarna har som målsättning att avancera 

så högt upp som möjligt i seriesystemet. Ett avancemang innebär ofta flera fördelar, bland 

annat ekonomiska fördelar vad gäller finansiella medel från tv-rättigheter och olika bidrag 

från förbundet samt de olika ligorna, SHL och Hockeyallsvenskan. Vidare påverkar ekonomin 

ishockeyföreningens möjlighet att bygga upp sin organisation vilket påverkar strukturen. Med 

en stark ekonomi ökar möjligheten att anställa mer kompetent personal. Personalen i sin tur 

samt framförallt de spelare som ishockeyföreningen får till sig blir en bidragande orsak till 

hur kulturen formas.  Det förefaller då inte som särskilt orimligt att ishockeyföreningarna och 

dess organisationskultur strävar efter en form av ”vinnarkultur” då stort fokus ofta ligger på 

dem som avancerar uppåt i seriesystemet. Men det finns inte särskilt mycket att ta del av när 

det kommer till de ishockeyföreningar som tvingas nedåt i seriesystemet genom degradering. 

 

En degradering uppfattas ofta som en ”käftsmäll” för de berörda ishockeyföreningarna, både 

sportsligt och ekonomiskt men även strukturellt och kulturellt. Små marginaler som avgörs på 

sportsliga grunder där stolpe ut i en avgörande match kan innebära degradering. Då måste 

organisationen anpassa sig till förändring och nya förutsättningar vilket även kan innebära en 

intern förändring inom organisationen, både vad gäller strukturen och kulturen. De 

ishockeyföreningar som degraderas från SHL går miste om nästan 23 miljoner kronor i 

intäkter. Det resulterar ofta i att minska personalkostnaderna för att kompensera de stora 
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intäkterna som försvinner i samband med en degradering (Esterling & Bergsten, 2018). För 

ishockeyföreningarna som drabbas blir det en stor process att genomgå, således finns det inte 

mycket forskning att ta del av gällande detta. Det gör att det ur ett idrottsligt perspektiv blir 

intressant att ta del av hur ishockeyföreningarna går tillväga för att anpassa hela sin 

organisation till en ny vardag.  

 

Det blir intressant huruvida ishockeyföreningarna förbereder sig för en degradering, eller om 

det överhuvudtaget finns någon sådan förberedelse. Det hela avgörs på de resultat som 

representationslaget presterar under säsongen och framförallt i ett direktkval eller kvalserie 

som avgör vilka lag som spelar i vilken liga kommande säsong. Inom idrottens värld är en 

degradering något av det värsta som kan hända en ishockeyförening. För den 

ishockeyintresserade blir det framförallt en besvikelse att laget inte lyckades prestera enligt 

förväntningarna. Ofta ges det ingen mer förklaring än att motståndarna var bättre i de 

avgörande matcherna. Men frågan är om det är den enda anledningen. Många gånger finns det 

bakomliggande orsaker när en organisation inte lyckas nå sina uppsatta mål. För en 

ishockeyförening skulle en sådan anledning kunna vara att spelarna inte har förtroende för 

tränaren eller att ishockeyföreningen sitter i en svår ekonomisk position, vilket påverkar hela 

organisationen. Detta gör det intressant att analysera hur en ishockeyförening agerar vid en 

degradering och vilka val de gör för att återuppbygga sig.  

 

Oavsett anledning så står organisationen inför en osäker tid där de val dem tar kommer att 

påverka kommande säsong och chanserna att ta sig tillbaka. I arbetet kommer tre 

ishockeyföreningar som upplevt degraderingar att presenteras och dela med sig om hur de 

hanterade detta.  

 

1.1 BAKGRUND 
 

Följande kapitel har som ambition att beskriva vad en degradering innebär för 

organisationen samt vilken påverkan den har. Syftet är att ge läsaren en förståelse för 

degradering och hur det i olika grad påverkar ishockeyföreningarna vad gäller struktur och 

kultur.  
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1.1.1 DEGRADERINGENS INNEBÖRD & PÅVERKAN 
 

Avancemang och degradering är synonymt med upp-och nedflyttning mellan de olika ligorna. 

En degradering innebär att de sämst placerade lagen efter färdigspelad grundserie degraderas 

direkt eller tvingas att kvalspela mot andra lag från den lägre ligan för att undvika degradering 

(Backman, 2018). Att degradering förekommer är tack vare att den traditionella svenska 

idrottsmodellen och dess system har ett innehåll av flera ligor som tillåter avancemang och 

degradering. Dessa ligor är att betraktas som öppna, vilket innebär att lag mellan de olika 

ligorna på sportsliga grunder antingen kan avancera uppåt i systemet eller degraderas nedåt 

(Backman, 2018). Baksidan av en degradering leder ofta till påtagliga hot både sportsligt och 

ekonomiskt för de degraderade ishockeyföreningarna. Även litteraturen inom det 

organisationsteoretiska området visar att det blir en organisatorisk omställning (Drewes, 2013. 

& Cerqua, 2014). För att förstå vikten och innebörden av en degradering vill vissa författare 

likna det med ett företag som går i konkurs 1. Dock är det viktigt att poängtera att en 

degradering inte är lika dramatisk för alla ishockeyföreningar.  

 

Mellan SHL och Hockeyallsvenskan finns det en ”fallskärm” som betalas ut till den 

degraderade ishockeyföreningen. Det är ett så kallat omställningsbidrag vars syfte är att den 

degraderade ishockeyföreningen ska undvika en ekonomisk kollaps, då det är vanligt att de 

har budgeterat för att spela i samma liga även säsongen efter (Esterling & Bergsten, 2018).  

Inom den professionella idrotten så förefaller det ofta att det genererar högre intäkter från 

sponsring, publik och media desto högre liga som ishockeyföreningen befinner sig i (Drewes, 

2013). De ekonomiska skillnaderna skiljer sig åt beroende på idrott, organisationens storlek, 

tidigare idrottsliga resultat och prestationer, samt vilken stad som organisationen kommer från 

(Oberhofer, Philippovich & Winner, 2012). Drewes (2013) menar att organisationer allt som 

oftast drabbas ekonomiskt då lägre ligatillhörighet vanligtvis genererar i mindre intäkter, 

vilket i sin tur kan påverka organisationsstrukturen- och kulturen. Cerqua (2014) stärker 

Drewes (2013) resonemang genom att påpeka att samtliga huvudintäkter, det vill säga media, 

matchbiljetter och sponsring minskar i samband med en degradering.  

 

                                                 
1 Oberhofer, Philippovic och Winner (2012) menar att degradering är en stor förändring för idrottsorganisationen 
och för att utomstående skall förstå innebörden av den så liknar de den vid en konkurs för ett företag. Dock är den 
stora skillnaden mellan degradering och en konkurs att företag som begärs i konkurs oftast försvinner från 
marknaden för gott. En idrottsorganisation som degraderas hamnar endast i en lägre division i seriesystemet och har 
således chansen att avancera uppåt säsongen därefter.  
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Degradering är ett begrepp som ofta är negativt laddat för ishockeyföreningarna, med alla 

ovan nämnda nackdelar. Det finns dock vissa fördelar med en degradering, bland annat menar 

Drewes (2013) att det skapar en möjlighet för ishockeyföreningen att åtgärda de 

organisatoriska misstag som ledde till degradering. Det betonas dock att ishockeyföreningar 

som genomgår en degradering måste finna ett sätt och en strategi för att bli så effektiva som 

möjligt, det vill säga att antingen uppnå en målsättning med så få resurser som möjligt eller att 

uppnå så många målsättningar som möjligt med ett förutbestämt antal resurser i 

ishockeyföreningen (Drewes, 2013). Cerqua (2014) resonerar i samma riktning och betonar 

begreppet långsiktighet vad gäller strategiska val av förändringar i organisationsstrukturen- 

och kulturen vid en degradering. 
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2. PROBLEMDISKUSSION 
 

Ishockeyföreningarna strävar ofta efter att vinna och tillhöra den högsta ligan. Det talas om 

höga målsättningar och att det sitter en “vinnarkultur” i väggarna. Desto högre upp i systemet 

som organisationen befinner sig desto större blir intäkterna. Det gör det lättare för de olika 

organisationerna att exempelvis kunna planera investeringar vad gäller utökning av 

organisationen eller utbyggnad av arenor (Johansson & Jensen, 2014). Detta för att kunna 

konkurrera mot de bästa ishockeyföreningarna (Esterling & Bergsten, 2018). Det förefaller då 

inte som särskilt orimligt att ishockeyföreningarna satsar högt för att nå den höga 

ligatillhörigheten med dess höga ersättningar och intäkter.  

 

Men finns det någon organisatorisk förberedelse vid ett “worst case scenario”? Det vill säga 

om en degradering skulle bli verklighet. Inom fotbollen finns det en studie om degradering 

där det påpekas att det kan ta flera säsonger att återställa organisationen, både vad gäller 

struktur och kultur (Cerqua, 2014). Det är hårt arbete som krävs och tillgång till framförallt 

ekonomiska resurser. Esterling och Bergsten (2018) kom i sin studie fram till att 8 av 14 

ishockeyföreningar har negativa rörelseresultat, kostnaderna överstiger alltså intäkterna. Det 

visar på att flera av dem redan har det tufft att få organisationen att gå runt. Det gör det 

intressant att analysera ishockeyföreningar och hur dem hanterar en degradering. SHL och 

Hockeyallsvenskan uppfattas av de olika ishockeyföreningarna som en osäker miljö då det är 

en stor ekonomisk skillnad mellan att tillhöra SHL eller att tillhöra Hockeyallsvenskan 

(Johansson & Jensen, 2014). En osäker miljö som innebär att organisationerna måste anpassa 

sig strukturellt, kulturellt och till de externa intressenterna, utifrån vilken liga de tillhör. 

Organisationsförändring blir då ett måste vid en degradering för att anpassa sig till nya villkor 

och förutsättningar. 

 

2.1 FÖRVÄNTAT KUNSKAPSBIDRAG 
 

Flera författare, såsom Esterling och Bergsten (2018) och Johansson och Jensen (2014), 

menar att en degradering innebär en ekonomisk smäll och att det i många fall resulterar i en 

organisationsförändring. Dock så saknas det en djupare analys till vad som förändras i 

ishockeyföreningen. Vad gäller tidigare forskning och litteraturgenomgångar så finns det 

inget konkret huruvida en ishockeyförening hanterar en sådan situation och varför de väljer att 

göra en viss organisationsförändring. Därför anses det som nödvändigt att ytterligare analys 
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kring ämnet genomförs för att tydliggöra vad en degradering kan innebära för en 

ishockeyförening och dess struktur och kultur. 

 

2.2 SYFTE  
 

Syftet med denna studie är att analysera hur ishockeyföreningar kan hantera en degradering 

vad gäller organisationsstrukturen- och kulturen. 

 
 

2.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

•  Hur genomförs förändringar i organisationsstrukturen- och kulturen vid en 

degradering? 

 

•  Finns det en strukturell och kulturell förberedelse hos de olika ishockeyföreningarna 

vid en förändring som innebär degradering?  

 

• Hur påverkas ishockeyföreningarna av yttre faktorer i samband med en degradering? 

 

2.4 AVGRÄNSNING 
 

Det finns 392 ishockeyföreningar i Sverige som tillhör och spelar på olika nivåer och således i 

olika ligor i seriesystemet (Svenska ishockeyförbundet, 2018). Det förefaller då som lämpligt 

i arbetet att avgränsa till att analysera tre ishockeyföreningar som idag tillhör de två högsta 

ligorna, SHL och Hockeyallsvenskan. Dessa ishockeyföreningar har någon gång under de 

senaste fem säsongerna upplevt en degradering. Anledning till att analysera dessa 

ishockeyföreningar grundar sig i att arbetet riktar sig till ishockeyföreningar på elitnivå. Det 

bör även betonas att studien avgränsas enbart till herrlag då det mediala intresset är större 

samt att representationslagen i organisationerna enbart består av herrspelare. Det är således 

representationslaget som avgör en organisations öde via spel i grundserie och sedan vidare i 

slutspel eller kvalspel. Det i sin tur resulterar i antingen avancemang eller degradering, som 

vidare påverkar strukturen och kulturen på ett eller flera sätt. Arbetet kommer inte beröra 

damishockey och i vilken grad en degradering för ett damlag påverkar 

organisationsstrukturen-och kulturen.  

 

 

 



 

 7 

3. TEORI 
 

Följande kapitel har som ambition att beskriva de olika teorierna som kommer att användas 

som analysmodell i studien. Tanken är att sammanställa teorin och sedan jämföra med det 

empiriska materialet som har samlats in.  

 

3.1 BESKRIVNING AV ORGANISATIONSSTRUKTUR 
 

Mintzbergs (1979) definition av organisationsstruktur lyder att begreppet kan definieras som 

summan av de sätt som organisationen delar upp arbete i olika uppgifter och uppnår därefter 

samordning mellan dessa uppgifter. Robbins (1990) går i samma riktning och menar att 

organisationsstruktur grundar sig i huruvida arbetsuppgifter tilldelas i organisationen och vem 

som tilldelar och tar dessa beslut. Det handlar till stora delar om de formella 

samordningsmekanismerna och de mönster och modeller av interaktion som följs. Vidare 

menar Robbins (1990) att det förekommer olika sorters organisationsstrukturer men 

poängterar att oavsett organisationsstruktur så strävar dessa efter samma sak, det vill säga 

stabilitet och pålitlighet i det arbete som utförs. Var och en inom organisationen har sina 

arbetsuppgifter och gemensamt arbetar de för att organisationen ska fungera. 

 

3.1.1 STRUCTURE IN 5´S 
 

Syftet med att dela upp organisationens arbete i olika uppgifter grundar sig i att skapa en 

stabilitet inom organisationen (Mintzberg, 1979). För att förklara struktur i organisationer och 

att känna mening kring den så menar Mintzberg (1980) att utifrån den stora och varierade 

forskningslitteraturen kring organisationsstruktur så dök siffran fem upp i många av dessa. 

Det är då inte helt orimligt att dela upp organisationen i fem delar. Organisationen delas upp, 

enligt Mintzberg (1980), i följande funktioner;  
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Figur 1 visar Mintzbergs (1980) modell över vilka fem delar en organisation består av. 

 

Den operativa kärnan omfattar alla de anställda i företaget som själva producerar 

organisationens grundläggande tjänster och/eller produkter. Den strategiska ledningen är den 

funktionen av organisationen som har ett innehåll av chefer och dess anställda. Ur ett 

amerikanskt perspektiv så talas det ofta om General Managers i den strategiska ledningen. 

Vidare på chefer så har organisationen en funktion som innehåller mellanchefer. Denna 

funktion beskrivs som “the middle” där personer i organisationen sitter i en formell roll 

mellan den strategiska ledningen och den operativa kärnan. De två kvarvarande funktionerna i 

en organisation och dess struktur benämns som teknostruktur och servicestruktur. 

Teknostrukturen i organisationen har ett innehåll av analytiker som tillämpar tekniker för 

konstruktion och underhåll av strukturen. Servicestrukturen i organisationen innehåller 

personer som ger ett indirekt stöd till resten av organisationens andra funktioner. Exempelvis 

pekas det på roller som löneansvariga och personal i en cafeteria (Mintzberg, 1980).  

 

Ishockeyföreningarna är uppbyggda på ett liknande sätt såsom Mintzberg (1980) delar upp 

organisationen. Det har uppmärksammats att samtliga organisationer i SHL och 

Hockeyallsvenskan exempelvis har en sportchef och en klubbchef som kan sorteras in i det 

som Mintzberg (1980) kallar för den strategiska ledningen av organisationen samt ”the 

middle”, det vill säga mellanchefer. Utifrån den kopplingen väljer vi att använda oss av 

Mintzbergs (1980) modell ”Structure in 5´s” för att analysera ishockeyföreningarnas struktur i 

samband med en degradering. 

Figur 1. Structure in 5´s  
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3.2 DEFINITIONER AV ORGANISATIONSKULTUR 
 

Organisationskultur definieras som ett dynamiskt fenomen där organisationen lever ”här och 

nu”, men fungerar också som en slags struktur i organisationen då kulturen påverkar 

medlemmarna i organisationen på flera olika sätt (Schein, 2010). Organisationskultur skapas 

således genom samspel mellan individer och medlemmar i organisationen och formas utifrån 

beteendet från dessa. Det innebär stabilitet för organisationen på så sätt att kultur visar och 

hjälper dessa hur de ska uppleva, känna och agera i olika situationer, vilket leder till att 

organisationen i sin tur behåller den ”sociala ordningen” (Schein, 2010). Alvesson (2009) 

menar att organisationskultur kan tolkas utifrån termen ”hur man gör saker och ting” i 

organisationen, men också om värderingar och antaganden. Studien kommer att utgå från 

Alvessons (2009) och Scheins (2010) definitioner av begreppet då det både fungerar som en 

slags struktur i organisationen samt att den fastställer ett slags gemensamt beteendemönster 

med hjälp av gemensamma övertygelser, värderingar och antaganden. 

 

3.2.1 SCHEINS TRE DELAR AV ORGANISATIONSKULTUR 
 

Organisationskultur kan analyseras och således delas in i tre delar och skiljer på artefakter, 

övertygelser och värderingar samt grundläggande antaganden. Artefakter inkluderar det 

synliga såsom den fysiska miljön, teknologin och klädkoder. Denna analys av 

organisationskultur kan lättare observeras än om man jämför med organisationens 

övertygelser och värderingar, eller organisationens grundläggande antaganden. 

Organisationens övertygelser och värderingar handlar om individens egna antaganden om vad 

som är rätt eller fel och vad som fungerar eller inte. Det handlar om organisationens ideal, 

målsättningar, värderingar och strävan. Den sista delen handlar om organisationens 

grundläggande antaganden. Det innebär att om det finns en lösning på ett problem så tas det 

för givet att denna lösning fungerar, och det som en gång var en hypotes kommer gradvis att 

betraktas som en verklighet och sanning. De grundläggande antaganden som finns i en 

organisation är ett resultat av upprepad framgång och inarbetning av övertygelser och 

värderingar, det vill säga att andra värderingar, antaganden och beteenden anses som 

otänkbara för organisationens medlemmar (Schein, 2010). 

 

3.2.2 KULTUR INOM IDROTT 
 

När idrott kommer på tal är det oftast spelare och ledare som det pratas om. Sjöblom och 

Fahlén (2015), men även Oja, Bass och Gordon (2015), tar upp att övriga anställda inom 
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organisationen har stor del i resultaten som uppnås. Dessa tillsammans med spelare och ledare 

måste bygga upp en stark kultur då kulturen blir ett sätt att identifiera sig med organisationen. 

Oja et al., (2015) delar in identifikationen i tre delar, individuell, organisatorisk och 

ledarskapet. Den individuella delen handlar om hur varje specifik individ identifierar sig med 

organisationen. Bland annat personal och hur de ser på sammanhållningen internt, men även 

fans och hur dem relaterar till organisationen. Värderingar blir viktigt då det stärker relationen 

om man delar dessa. Organisatoriskt bestäms relationen till organisationen mycket beroende 

på vilka resultat som uppnås, om de syns på marknaden och huruvida framtiden ser ut. 

Identifikationen till ledaren handlar mest om karisma och dennes förmåga att stimulera och 

leda personer i rätt riktning för att de uppsatta målen ska uppnås. 

  

Kulturen inom en ishockeyförening förväntas vara stark. En ledare måste därmed vara 

medveten och kunna hantera och framhäva eller ändra denna för att inte hamna i underläge 

(Frontiera, 2010). Således är det inte alltid det lättaste att nämna vad som faktiskt innefattar en 

ishockeyförenings kultur. Kaiser, Engel och Keiner (2009) pratar om kultur som att det besitts 

som en tyst kunskap. Medlemmarna vet hur de ska agera, men det finns inte uttalat 

någonstans, vilket ibland kan göra det svårt för en ledare. Som nämnt tidigare i texten så tar 

Schein (2010) upp tre delar som han delar in organisationskulturen i. Kaiser et al., (2009) 

genomförde en undersökning bland personer som arbetar inom organisationer inriktade mot 

idrott och såg till vad de ansåg tillhör dessa tre olika delar. Inom artefakter menade de på att 

legender (tidigare idrottsutövare och historier), pokaler som visar på framgång, 

organisationens logotyp och att de bar kläder med logotypen på var delar som föll in under 

detta. När det kom till övertygelser och värderingar som inte behöver vara nedskrivna 

bestämmelser, var det ord som var mest vanliga, kritik, att bestämma, motivation och 

gemensamma aktiviteter. Den sista delen som benämns grundläggande antaganden är själva 

andan i klubben. De traditioner de har, deras öde och framtid inom idrotten samt hur de 

bemöter och pratar med sina kollegor exempelvis (Kaiser et al., 2009). 

 

3.3 ORGANISATIONSFÖRÄNDRING 
 

Robbins (1990) menar att det finns olika sorters organisationsförändringar och skiljer främst 

på planerade förändringar och spontana förändringar. Planerade förändringar syftar till att 

hålla organisationen uppdaterad och konkurrenskraftig. Spontana förändringar handlar i 

förenklade drag om en tillfällig händelse i organisationens miljö som kräver snabba och 
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kortsiktiga organisationsförändringar. Vidare påstår Robbins (1990) att organisationer måste 

anpassa sig till förändringar i organisationens externa miljö för att organisationen fortsatt skall 

överleva. Om studien kopplas till Robbins (1990) påstående så förefaller det som rimligt att 

konstatera att även en ishockeyförening behöver förändras för att överleva och fortsätta 

utvecklas.  

 

Gällande förändringsförmåga så finns det litteratur och författare som påstår att det handlar 

om och grundar sig i beredskap (Weiner, 2009), men kan likväl handla om förändring på kort 

tid där beslut huvudsakligen måste ske snabbt av organisationens ledare (Nadler & Tushman, 

1990). Weiner (2009) menar att förändringsförmåga handlar om huruvida organisationen och 

dess medlemmar upplever en förändringsförpliktelse samt hur effektiva de är på att 

genomföra dessa förändringar. Nadler och Tushman (1990) ser förändringsförmåga utifrån ett 

ledarskapsperspektiv där förändringsförmåga går hand i hand med organisationens chefer och 

hur deras beslutsfattande sker när konkurrensen i de olika branscherna intensifieras. Det 

förefaller således som tydligt att Weiner (2009) och Nadler och Tushman (1990) skiljer sig åt 

gällande perspektivet på förändringsförmåga då perspektivet å ena sidan utgår ifrån 

organisationens medlemmar, medan de andra författarna utgår ifrån ledarskapsperspektivet. 

Vidare gällande ett perspektiv som liknar Weiners (2009) så talar även Carlström (2018) om 

förändringsförmåga utifrån ett perspektiv där fokus ligger på medlemmarna i organisationen 

snarare än beslutsfattandet hos ledarna. Det talas om att medlemmarna i organisationen och 

deras förmåga att förändras grundar sig i om förändringen uppfattas som meningsfull. Saknas 

det ett samband eller mening med en organisatorisk förändring så skapas det istället ett hinder 

och motstånd till förändring (Carlström, 2018). 

 

3.3.1 FÖRKLARINGAR TILL OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR 
 

Vidare vad gäller omvärldsförändringar så finns det olika krafter i organisationens externa 

miljö som påverkar strukturen och kulturen. Mintzberg (1983) ställer sig frågan hur 

organisationer upplever press från de externa intressenterna. Pressen kan delas in i två delar, 

generell press och fokuserad press. Generell press handlar om ett beslut som drabbar flera 

organisationer samtidigt. Fokuserad press handlar istället om en specifik situation som enbart 

drabbar den enskilda organisationen (Mintzberg, 1983).  
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Det finns två olika sorters förändringar för en organisation. Jones (2013) skiljer då på 

evolutionära och revolutionära förändringar. Evolutionära förändringar innebär förändringar 

som sker gradvis och långsamt. Revolutionära förändringar handlar om snabba och plötsliga 

förändringar. Dessa förändringar kan hänvisas till externa faktorer. Burke (2014) förklarar vad 

dessa består av och pekar då på punkter som samhället, marknaden, kunderna och teknologin. 

Jones (2013) benämner det istället som olika krafter och nämner då att ekonomiska, politiska 

och demografiska krafter påverkar strukturen och kulturen och kan således resultera i en 

organisationsförändring. 

 

3.3.2 IDROTTSORGANISATIONERS FÖRÄNDRINGSFÖRMÅGA 
 

Om en organisation ska anses vara framgångsrik måste den kunna hantera förändringar. 

Klarar den inte av detta och därmed blir ineffektiv kan det innebära en katastrof för 

organisationen i längden (O´Boyle, 2014). Finns det en stark kultur i grunden så finns det 

mycket att bygga vidare på. Frontiera (2010) trycker på vikten av att behandla varandra väl 

inom organisationen och att det måste finnas en strategisk plan för framtiden med uppsatta 

mål, men som kan anpassas vid oväntade förändringar. O´boyle (2014) har identifierat olika 

strategiska nycklar som ligger till grund för en idrottsorganisations framgång. Dessa är bland 

annat kulturen, utveckling av spelare och ledare, professionella anställda, intressenter och 

lönsamhet. Dessa komponenter bidrar på olika vis till framgång och organisationen måste 

samkoordinera dessa för att nå sina uppsatta mål.  

 

Doherty, Hoeber och Wolfe (2015) talar om vikten av innovation och att det är ett redskap för 

effektivitet och konkurrensfördelar, men också en viktig del i en organisations 

överlevnadsförmåga. Hur innovativ en organisation är beror till stor del på hur den är 

uppbyggd och kulturen som finns inom den. I och med att organisationer tvingas anpassa sig 

till en vardag som innebär mer än ”bara” idrott så blir den övriga personalen en viktig del. 

Kunskapen att ta fram nya idéer eller förbättra gamla måste finnas hos de anställda och sedan 

är det upp till organisationen huruvida man strukturerar sig för att utnyttja det på bästa sätt 

(Doherty et al., 2015). 
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4. METOD 
 

Följande kapitel har som ambition att beskriva den metod som har använts vid insamling av 

empiri. För att uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningarna så utgås det ifrån ett 

kvalitativt angreppssätt för att få en djupare förståelse för fenomenet. Valet av kvalitativ 

ansats grundar sig i att genom analys få en djupare förståelse för struktur, kultur och 

organisationsförändringar i samband med en degradering.  

 

4.1 FORSKNINGSSTRATEGI  
 

Metodologiska angreppssätt varierar beroende på definitionen av problemet och vilka 

”teoretiska verktyg” som används för att få tillgång till den efterfrågade informationen (Hörte, 

2010). Valet att arbeta med en komparativ fallstudie grundar sig i ambitionen att fördjupa 

kunskaperna kring ishockeyföreningars strukturella och kulturella förberedelse samt 

förändringsförmåga i samband med en degradering. Istället för att studera ett fenomen, i det 

här fallet en ishockeyförening, så föll valet på att studera och analysera tre fall, det vill säga 

tre ishockeyföreningar. Det grundar sig i att de analytiska slutsatserna blir mer kraftfulla i 

jämförelse med om endast ett fall eller fenomen studeras. Enligt Yin (2009) anses de 

analytiska slutsatserna som mer väsentliga och pålitliga vid en komparativ fallstudie.   

 

4.2 URVAL  
 

4.2.1 ISHOCKEYFÖRENINGAR 
 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar så genomfördes ett urval av ishockeyföreningar 

som behövde uppfylla studiens kriterium för att vara aktuella. Kriteriet var att 

ishockeyföreningarna under de senaste fem säsongerna degraderats antingen från SHL eller 

Hockeyallsvenskan. Följden av det resulterade i att flera ishockeyföreningar uteslöts som 

respondenter i studien. Tre ishockeyföreningar valdes ut, en av dessa tre tillhör idag SHL och 

de andra två tillhör Hockeyallsvenskan. Utfallet blev att två av de tre utvalda 

ishockeyföreningarna återkopplade snabbt och var mycket positivt inställda till att delta i 

studien under förutsättningen att de och ishockeyföreningen anonymiserades. Information om 

anonymisering skickades ut i samma mail om information och syfte kring studien. Det 

skickades sedan ut en påminnelse via mail till den tredje ishockeyföreningen som ännu inte 

hade svarat. Kort därefter var även de positivt inställda till att delta i studien. Nästa steg blev 
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då att välja ut vilka personer i ishockeyföreningarnas organisationer som skulle intervjuas. 

Ambitionen att intervjua minst två respondenter från varje ishockeyförening uppnåddes 

nästan. Istället för totalt sex respondenter ställde fem respondenter upp på intervju. 

 

4.2.2 RESPONDENTER 
 

Vid urvalet för studien så var det av stor vikt att intervjua personer som passade in i studiens 

ämne och således kunde bidra till att nå upp till syftet. I urvalet av intervjusubjekt så är 

studiens frågeställningar helt avgörande för vilken grupp eller vilka grupper av människor 

som är intressanta att intervjua (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011).  Vidare menar dem att 

man då är beroende av att samarbeta med någon ansvarig i varje organisation för att nå de 

personer som önskas att intervjuas. Ett mail skickades ut till de tre utvalda 

ishockeyföreningarnas ordförande och sportchef med information om studien. Ambitionen var 

att intervjua minst två respondenter från varje ishockeyförening för att få en bredare bild över 

hur strukturen och kulturen påverkas och förändras i samband med en degradering. 

Anledningen till att ordförande och sportchef kontaktades grundar sig i att vi utgick från den 

egna förförståelsen där det fanns en uppfattning om att det är personer i sådana positioner i 

organisationen som arbetar mest med frågor och uppgifter kring struktur, kultur och 

förändring. På grund av tidspress och annat fokus så fanns det dessvärre ingen möjlighet att 

intervjua personer från andra delar i ishockeyföreningarnas organisationer, såsom marknads-

och kommunikationssidan av organisationen eller de spelare och ledare som finns i 

organisationen. Det hade möjligtvis givit ett annat perspektiv då dessa delar i organisationen 

blir påverkade i olika grader och har förmodligen olika erfarenheter och uppfattningar kring 

en degradering. Vi valde istället att kontakta personer som antingen arbetade som sportchef 

eller ordförande för att ta del av deras uppfattningar och erfarenheter. Vi tog sedan hjälp av de 

personer som kontaktades via mail för att finna lämpliga respondenter i de utvalda 

ishockeyföreningarna ifall det inte fanns tid eller möjlighet för dem att delta i studien. Detta 

tillvägagångssätt benämns som ”snöbollsprincipen” där en respondent kan föreslå andra 

personer som besitter kunskap om det valda ämnesområdet (Repstad, 2007).  

 

Från den första ishockeyföreningen, som i empirin benämns som ”Ishockeyförening A1 och 

A2”, intervjuades sportchefen och ordförande. Från den andra, som i empirin benämns som 

”Ishockeyförening B”, intervjuades enbart vice klubbdirektören, då klubbdirektören i 

ishockeyföreningen inte hade möjlighet vid denna tidpunkt att ställa upp. Den vice 
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klubbdirektören kunde därefter inte nämna några andra fler lämpliga respondenter inom sin 

egen organisation. Från den tredje ishockeyföreningen, som benämns som ”Ishockeyförening 

C1 och C2” i empirin, intervjuades VD:n och en tidigare anställd sportslig ansvarig. Dock så 

ansågs det finnas tillräckligt med respondenter för att besvara studiens frågeställningar och 

uppnå syftet då vi kunde finna flera olika perspektiv, likheter och skillnader mellan de svar 

som de olika respondenterna givit. 

 

4.3 DATAINSAMLING 
 

När kvalitativa metoder används så finns det en ganska stor skillnad mellan olika 

tillvägagångssätt (Ahrne & Svensson, 2011). Valet föll på att använda oss av personliga 

intervjuer och telefonintervjuer. Utgångspunkten i studien är intervjupersonerna. Det vill säga 

att läsaren får följa intervjuperson efter intervjuperson med hänsyn till olika aspekter och 

perspektiv, vilket i sin tur leder till att intervjupersonerna skapar sammanhang för analysen i 

studien (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Det kommer således att handla om primärdata som 

bygger på data som har samlats in på egen hand, exempelvis via intervjuer (Saunders, Lewis 

& Thornhill, 2016).  

 

4.3.1 PERSONLIG INTERVJU 
 

Det finns olika tekniker och former av intervjuer. Den intervjuform som har använts i studien 

har varit mer konstruktivistiskt orienterande. Syftet med en sådan intervjuform är att 

studenterna eller forskaren ska göra tolkningar av det som uttalas av respondenterna. Det är 

att anses som en guidad konversation (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011) där vi under dessa 

personliga intervjuer har lyssnat noga, och även noggrant transkriberat intervjuerna, för att 

höra vilka meningar som framträder. Personliga intervjuer handlar enligt Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2011) om att möjliggöra en relation där både intervjuare och den som intervjuas 

kan vara öppna om känslor och uppfattningar kring ett fenomen.  

 

Av totalt fem respondenter så genomfördes det två personliga intervjuer. Båda med personer 

ifrån samma ishockeyförening. En av intervjuerna tog plats hemma hos respondenten, den 

andra tog plats på sportchefens kontor i arenan. Intervjuerna varade i mellan 45 - 60 minuter 

där båda samtalen spelades in under intervjun för att sedan transkriberas.  
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4.3.2 TELEFONINTERVJU 
 

Resterande intervjuer genomfördes via telefon där telefonens högtalarfunktion användes för 

att vi skulle ha möjlighet att lyssna och spela in samtidigt som intervjun pågick. Det 

informerades och betonades för respondenterna att telefonsamtalet skulle spelas in för att det 

skulle underlätta transkriberingen för vår del. Till skillnad mot de personliga intervjuerna så 

var telefonintervjuerna ur ett tidsmässigt perspektiv kortare. Telefonintervjuerna med de 

resterande tre respondenterna från två olika ishockeyföreningar varade i mellan 25 - 40 

minuter.  

 

4.3.3 INTERVJUGUIDE 
 

I en komparativ fallstudie så betonas vikten av att ställa relevanta och bra frågor vid de olika 

intervjutillfällena. Det vill säga att forskning snarare handlar om frågor än om svar. Om ett 

svar resulterar i flera nya frågor så finns det en god möjlighet för studenten eller forskaren att 

förstå hur olika fenomen fungerar, vilket i sin tur leder till att man är på god väg att kunna 

göra fullgoda analyser och dra en eller flera slutsatser (Yin, 2009). Studiens intervjuguide var 

formad utifrån den data vi samlat in kring struktur, kultur och förändring i organisationer. 

Utifrån dessa frågor fanns det en förhoppning om att det skulle täcka det valda ämnesområdet 

som analyserades och hjälpa oss att uppnå syftet och besvara studiens frågeställningar. 

Intervjun var semistrukturerad, vilket innebär att en intervjuguide, se bilaga 1, fanns som 

utgångspunkt vid intervjutillfällena. Dock var det viktigt att intervjuguiden var flexibel då det 

finns en risk att intervjupersonerna kan känna en frustration om de får svara på 

färdigformulerade frågor (Repstad, 2007). Intervjuguiden var utformad på ett sätt som 

möjliggjorde uppföljningsfrågor. Det handlar om alternativa frågor som kan ställas beroende 

på vilka svar som intervjupersonerna ger på den huvudsakliga frågeställningen (Repstad, 

2007). Även om intervjuguiden utgick från färdigformulerade frågor så följdes den dock inte 

slaviskt. Detta med anledning för att ge möjlighet till uppföljningsfrågor som i sin tur skulle 

uppmuntra intervjupersonerna till att fördjupa sina svar. Det gav oss ett större utrymme att 

tolka, förstå och analysera de svar vi fick vid intervjutillfällena. 

 

 

4.7 DATAANALYS/-BEARBETNING 
 

Det har varit en självklarhet att undersöka och analysera det studien avser att undersöka och 

analysera. Valet av en konkret metod, vikten av noggrannhet och precision är exempel på 
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krav som Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) ställer för att studien ska anses som trovärdig. 

I hopp om att öka trovärdigheten så har studien haft som målsättning i bearbetningen och 

analysen av det insamlade materialet att finna de svar som de transkriberade intervjuerna ger 

för att kunna besvara studiens frågeställningar. Det är viktigt i analysprocessen att även skilja 

på materialets bearbetning från dess tolkning (Öberg, 2011). Bearbetningen av materialet 

innebär att intervjuerna transkriberas, sammanfattas och sorteras utifrån studiens 

frågeställningar samt att information flyttas och reduceras. Vad gäller analysen av materialet 

är det viktigt att tolka och skapa en förförståelse av det insamlade materialet. Som tidigare 

nämnt så var intervjuerna i studien konstruktivistiskt orienterade som innebar att vi tolkade de 

svar vi fick från respondenterna vid intervjutillfällena. Tolkning av det insamlade materialet 

är en genomtänkt värdering av materialet i förhållande till de frågeställningar som behandlas i 

studien (Repstad, 2007). 

  

När begrepp och meningar är tolkade har dessa kopplats till andra vetenskapliga artiklar, 

såsom Mintzberg (1980) och Schein (2010), för att finna liknelser och skillnader mellan 

respondenterna och författarnas resonemang kring struktur, kultur och förändring. 

Bearbetning, analys och tolkning av det transkriberade materialet har resulterat i svar som har 

lett till olika perspektiv och aspekter. Det bearbetade materialet finns i avsnittet där empirin 

presenteras. 

 

4.8 ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
 

När det gäller etiskt förhållningssätt i ett examensarbete så kan det hävdas som en logisk och 

grundläggande del att beskriva och förklara huruvida studien följer etiska principer. Nina 

(2012) menar att etik inom uppsats-och examensarbete innefattar tre problemområden, det vill 

säga fusk, relation mellan handledare och student samt etiska frågor i samband med 

insamling, bearbetning och presentation av data. Det är således av stor vikt att det etiska 

förhållningssättet inte underskattas. I vår insamling, bearbetning och presentation av data kan 

det hävdas att etiskt ansvar vilar på oss gentemot de intervjupersonerna som har involverats i 

studien. Vi har därför agerat ärligt vad gäller metodval och beskrivning av processen. 

  

I samband med frågan om deltagande så informerades intervjupersonerna om arbetets syfte, 

anonymisering och hur vidare kontakt kommer att tas efter intervjutillfället. För att därigenom 

visa upp vår tolkning av deras svar vid intervjutillfället för att på så sätt se om vi har tolkat det 
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på ett, för dem, tillfredsställande sätt. Vi uppfyller således vetenskapsrådets (u.å) fyra 

allmänna huvudkrav, det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

4.9 METODKRITIK 
 

Det finns anledningar att nämna en viss kritik till det valda metodologiska angreppssättet. 

Kvalitativa metoder kan beskrivas som flummiga, subjektiva och att det finns ett tydligt 

utrymme för uttryck för författarnas egna känslor, tankar och åsikter kring det studerade 

fenomenet (Bjereld et al., 2009). Ingen tolkning är att anses som självklar. Repstad (2007) 

menar att analys, tolkning och bearbetning av insamlat material delvis handlar om personlig 

stil och kreativitet.  

 

En viss kritik finns det även för intervjuer. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att 

problemet med intervjuer grundar sig i vad ett påstående eller uttalande egentligen betyder. 

Det vill säga att det inte kan tas för givet att respondenter gör vad de säger. Det förefaller då 

som viktigt att poängtera att det påstående eller uttryck som tolkas kan betyda det som 

författarna tror, men också att det kan finnas andra tolkningar av respondenternas svar och 

uttryck kring struktur, kultur och förändring i samband med degradering.  

 

Vad gäller studiens reliabilitet så menar Bjereld et al. (2009) att intervjusituationen och den 

personkemi som utvecklas mellan intervjuare och den intervjuade kan ha stor betydelse för 

vilka svar den intervjuade ger. Det kan således inte garanteras att samma tolkningar skulle 

göras eller att samma slutsatser skulle dras om andra forskare skulle genomföra samma analys 

kring ishockeyföreningars strukturella och kulturella förberedelse samt förändringsförmåga i 

samband med en degradering. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 19 

5. EMPIRI  
 

Ambitionen med följande kapitel handlar om att presentera resultatet av studien där det 

empiriska materialet har delats upp i tre olika teman och områden. Det empiriska materialet 

delas upp i ”kulturell förberedelse”, ”strukturell förberedelse” och ”förändringsförmåga i 

samband med degradering”. Kapitlet kommer dock att inleda med ett avsnitt som beskriver 

och förklarar den seriemodell som studien har utgått ifrån. Följande kapitel avser att 

redogöra de mest intressanta och väsentliga resultaten som framkommit genom de intervjuer 

som har genomförts med de olika respondenterna. För att tydliggöra för läsaren så förefaller 

det som rimligt att nämna att uttalanden från de olika respondenterna kommer att benämnas 

som ”ishockeyförening A”, ”ishockeyförening B” och ”ishockeyförening C”. Det som också 

bör klargöras för läsaren är att ”ishockeyförening A” och ”C” har ett innehåll av två 

respondenter och kommer således i kapitlet att benämnas som ”ishockeyförening A1” och 

”ishockeyförening A2” respektive ”C1” och ”C2”, för att därigenom ge läsaren en möjlighet 

att skilja på respondenter från samma ishockeyförening. 

 

5.1 DEN SVENSKA IDROTTSMODELLEN 
 

Gällande degradering så förekommer det olika modeller i seriesystemen för olika idrotter. 

Generellt så menar Drewes (2013) att degradering ingår i den ”Europeiska modellen” som 

innehåller upp-och nedflyttning mellan de olika ligorna och är således en viktig del inom 

idrotten vad gäller konkurrens, särskilt inom professionell idrott. Den ”Europeiska modellen” 

med innehållande degradering är en del av vad som lockar publik, media och sponsorer till 

matcherna. 

 

Inom ishockeyn så menar Backman (2018) att degradering ingår i den traditionella svenska 

idrottsmodellen. Som till stor del kan liknas vid den ”Europeiska modellen”. Om degradering 

inte skulle ingå i någon av modellerna så är det istället att liknas vid den ”Amerikanska 

modellen”. Drewes (2013) menar att den ”Amerikanska modellen” innebär att 

ishockeyföreningarna spelar i stängda ligor, där avancemang och degradering mellan ligorna 

inte förekommer. Backman (2018) benämner istället modellen för ”Major League-modellen”. 

Den väsentliga skillnaden som finns mellan de olika modellerna gör det möjligt för oss att 

fokusera på en av dessa. Studien kommer att utgå från den traditionella svenska 

idrottsmodellen.  
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För att få en förståelse för hur de olika seriemodellerna är uppbyggda så kan det hävdas som 

rimligt att med två bilder visa hur SHL och Hockeyallsvenskan är uppbyggda.  

 

Figur 2. SHL - tabell 

Figur 2 visar en bild över hur grundserietabellen ser ut i SHL. Källa tolkad fritt från: 

(Svenska ishockeyförbundet, 2018). 

 

SHL och dess grundserie innehåller 52 omgångar. Efter färdigspelad grundserie så innebär det 

att;  

 

• Lag 1 - 6 i tabellen är kvalificerade för kvartsfinalspel i SM-slutspel. 

• Lag 7 - 10 i tabellen är kvalificerade för “åttondelsfinalspel” i SM-slutspel. 

• Lag 11 och 12 i tabellen är kvalificerade för spel i SHL kommande säsong. 

• Lag 13 och 14 i tabellen riskerar att degraderas genom direktkval mot lag från 

Hockeyallsvenskan (Svenska Ishockeyförbundet, 2018).  
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Figur 3. Hockeyallsvenskan - tabell 

Figur 3 visar en bild över hur grundserietabellen ser ut i Hockeyallsvenskan. Källa tolkad 

fritt från: (Svenska ishockeyförbundet, 2018). 

 

Hockeyallsvenskan och dess grundserie har likt den högsta ligan, SHL, ett innehåll av 52 

omgångar. Efter färdigspelad grundserie innebär det följande; 

 

• Lag 1 och 2 i tabellen är kvalificerade för spel i den “Hockeyallsvenska Finalen”. 

• Lag 3 - 8 i tabellen är kvalificerade för slutspelsserien inför direktkval mot SHL.  

• Lag 9 - 12 i tabellen är kvalificerade för spel i Hockeyallsvenskan kommande säsong. 

• Lag 13 och 14 i tabellen riskerar att degraderas genom spel i kvalserie mot lag från 

HockeyEttan (Svenska ishockeyförbundet, 2018).  

 

5.2 STRUKTURELL FÖRBEREDELSE 
 

Det skiljer sig bland ishockeyföreningar huruvida de innefattar en stor koncern, äger sin egen 

arena eller hur stor del av organisationen som bedrivs av ideella krafter. Något som vi 

däremot kan konstatera i den här studien är att oavsett storlek så går det att återfinna en 

liknande organisationsstruktur av den sportsliga delen i alla ishockeyföreningarna. 



 

 22 

Figur 4. Ishockeyföreningens uppbyggnad 

Utgångspunkten är i Mintzbergs (1980) modell som består av fem delar. Det som skiljer sig åt 

är personalstyrkan i varje funktion gällande antal anställda. Exempelvis så har en 

ishockeyförening i studien fler personer anställda på marknadssidan av organisationen, medan 

en annan har fler anställda i mittenskiktet av organisationen. Således har samtliga 

ishockeyföreningar i arbetet ett innehåll av fem funktioner. 
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Figur 4 visar en ishockeyförenings uppbyggnad utifrån Structure´s in 5´s modellen. Källa 

tolkad fritt från: (Mintzberg, 1980). 

 

Som bilden visar så har samtliga ishockeyföreningar i arbetet en marknads-och 

kommunikationsfunktion, minst en klubbadministratör (i bilden förkortat ”klubbadmin.”) och 

ekonomiansvarig, en styrelse högst upp i organisationen och spelare och ledare längst ned i 

organisationen. Mellanchefer med innehållande klubbchef och sportchef befinner sig således 

mellan spelare och ledare och styrelsen. Även om samtliga respondenter i arbetet betonar att 

alla funktioner i ishockeyföreningen är viktiga så pekar trots allt flera av dem på den operativa 
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funktionen som en nyckel i organisationen. Det talas även om att mellanchefsfunktionen i 

organisationen är viktig då den är sportsligt ansvarig. 

I toppen av ishockeyföreningen återfinns styrelsen som ett beslutsfattande organ. Hur deras 

roll ser ut har varierat utifrån respondenternas svar. Ishockeyförening A valde att ta hjälp av 

styrelsen för att få hela ishockeyföreningen, men framförallt stödfunktionerna att gå runt. 

Detta för att ekonomin var ansträngd samtidigt som ishockeyföreningen försökte 

återuppbygga sig. Det skiljer sig mot Ishockeyförening C som känner att de har hittat en 

stabil grund med tiden och har byggt en organisation som är anpassad efter både SHL och 

Hockeyallsvenskan. Hos dem sitter styrelsen mer som ett passivt organ som tar de yttersta 

besluten gällande ishockeyföreningen. Ishockeyförening B har varit försiktiga med att bygga 

upp en för stor organisation och menar på att de intäkter de fått i SHL framförallt har gått till 

spelare och ledare och inte till att stärka övriga organisationen. 

 

” Vi hade styrelsen högst upp, med sju personer som jobbade relativt operativt också. För det 

tog ju stryk att åka ner från Hockeyallsvenskan” – Ishockeyförening A1  

 

Stödfunktionerna i det här fallet består på ena sidan av marknadsavdelningen samt 

kommunikation, men även klubbadministratör och ekonomiavdelning. Dessa avdelningar med 

fast anställd personal blir allt viktigare i och med professionalisering- och kommersialisering 

inom ishockeyn. Att ha kompetenta anställda kan öka ishockeyföreningens möjligheter att 

knyta bland annat sponsringsavtal, hålla ekonomin på en sund nivå och för att få 

ishockeymatcherna att gå ihop med biljetter och annat runt omkring organisationen. Trots att 

denna funktion är av stor vikt, framförallt i en högre liga, så är det ofta här 

ishockeyföreningen ser sin chans att spara in pengar vid en degradering. Ishockeyförening A 

gjorde sig till exempel av med två säljare och en kommunikatör helt på ekonomiska grunder. 

Deras arbetsuppgifter föll istället över på en ensam säljare och kommunikationen ersattes med 

volontärarbete. Ishockeyförening C gjorde också förändringar i stödfunktionerna. De 

plockade bort en på marknadsavdelningen, en på ekonomiavdelningen och en på 

vaktmästeriet. För att ändå få ishockeyföreningen att gå runt arbetade Ishockeyförening A 

som så att de fyra anställda som fortfarande var kvar fick ta på sig två eller tre tjänster. Det 

fungerade då, men i längden hade det förmodligen varit ohållbart. Ishockeyförening B menar 

på att huvudskälet till att dra ner på organisationen är att vid en degradering går 

ishockeyföreningen miste om det centrala bidraget från SHL. Men oavsett ligatillhörighet 

påpekar Ishockeyförening B att organisationen är uppbyggd av ett ben som hanterar sporten, 
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ett ben med försäljning, ett ben med marknad och kommunikation, ett ben med administration 

och ekonomi samt ett ben till arenabolaget. Även Ishockeyförening C förklarar en liknande 

struktur och nämner, styrelse och VD, sportsligt ansvarig, ekonomiskt ansvarig, 

marknadsansvarig och en biljettansvarig. 

 

Även mellanskiktet bestående av klubbchef och sportchef berörs vid en degradering. I SHL 

menar respondenterna på att det ofta finns två eller fler sportchefer och att det i vissa 

ishockeyföreningar finns en sportchef som endast ansvarar för juniorer. Vid degraderingen 

valde både Ishockeyförening A och C att gå ner från två till en sportchef. Ishockeyförening 

A menar på att det var en naturlig del att plocka bort en sportchef när de ekonomiska 

förutsättningarna förändrades. Valet kring vilken sportchef som skulle vara kvar föll sig 

ganska naturligt på den som hade anknytning till staden och ishockeyföreningen. För 

Ishockeyförening C togs beslutet dels på ekonomiska grunder, men också att en av 

sportcheferna inte ville sitta kvar på sin position. 

 

”Vi minskade på marknadssidan då det ansågs att behovet inte var lika stort i en lägre 

division. I samband med degraderingen så togs en av två sportchefer bort samt att 

medieansvarig togs bort.” – Ishockeyförening A2 

 

”Den sportsliga delen av organisationen lever ju lite i sin egna värld. Vi har innan 

degraderingen inte dragit på oss någon jätteorganisation, utan det mesta av pengarna från 

ligan har gått till spelartruppen och ledarstaben” – Ishockeyförening B 

 

”Vi skar ner på sju eller åtta tjänster. Marknad, kommunikation, ekonomi, vaktmästeri och två 

eller tre tjänster på sporten försvann. Ramlar vi ur krävs det en viss minskning och vi måste 

dra ned på tjänsterna” – Ishockeyförening C1 

 

Den operativa delen som är ishockeyföreningars huvudprodukt bestående av spelare och 

ledare påverkas annorlunda vid en degradering. Deras kontrakt är utformade efter idrotten och 

löses upp eller har vissa klausuler om ishockeyföreningen skulle degraderas. 

Ishockeyförening B menar att detta är den bästa lösningen för spelare men också för klubben. 

Det gör att spelare med högre potential har möjligheten att söka sig till andra klubbar och 

ishockeyföreningen i sig är inte bunden till ett avtal som de inte längre har råd med. 

Kontrakten är utformade av Svenska Ishockeyförbundet och är standardkontrakt för SHL och 
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Hockeyallsvenskan. Även Ishockeyförening A och C instämmer med att spelarsidan ofta är 

enklast att hantera. Sedan handlar det mycket om att försöka få nyckelspelare att stanna kvar 

och att knyta till sig nya kompetenta spelare om flera väljer att lämna. Enligt 

Ishockeyförening A var det en prioritet att snabbt ha klart med en sportchef och en tränare. 

Ishockeyförening B arbetade hårt för att försöka behålla vissa spelare, det innebar 

omförhandling av kontrakt med en betydligt lägre lönesumma. Angående resonemanget vart 

ishockeyföreningarna väljer att försöka stärka organisationen vid en eventuell degradering, 

men även vad som prioriteras så svarar Ishockeyförening C att det gärna går mot spelarsidan 

för att försöka stärka laget. Att anställa en till på marknad kan vara effektivt och förmodligen 

generera det dubbla av lönekostnaden. Men då ishockeyföreningars huvudprodukt är ishockey 

tenderar dem att förstärka laget istället. 

 

”Det är ju elitidrott vi håller på med. Men det är egentligen en hockeyshow vi ska sälja och 

elitidrott blir bara bra när man har ett bra lag på isen” – Ishockeyförening A1 

 

”Det man är tvungen att ha i organisationen är egentligen någon sportslig ansvarig, för 

sporten är i grunden vår kärnverksamhet. Har vi inte någon sportslig ansvarig så har vi inget 

lag och då har vi ju ingen produkt.” – Ishockeyförening A2 

 

”Nej, inga större organisatoriska förändringar. Vi försökte att leva så snålt som möjligt på 

organisationssidan under säsongen för att verka fram pengar till spelarköp.” – 

Ishockeyförening C1 

 

I samband med att degradering har skett så är samtliga respondenter eniga om att någon form 

av organisationsförändring är nödvändig, då de ekonomiska förutsättningarna förändras 

radikalt vid en degradering. I ett direktkval till SHL finns det en överenskommelse om en 

”fallskärm” för den förening som degraderas till Hockeyallsvenskan. En sådan 

överenskommelse finns dock inte mellan Hockeyallsvenskan och den tredje högsta ligan, 

HockeyEttan, vid en degradering via kvalserie.  

 

Förutsättningarna mellan de olika ligorna i seriesystemet skiljer sig åt på ett tydligt sätt vad 

gäller intäkter och kostnader för en organisation. Även om ”fallskärmen” mildrar 

degraderingen en aning så är det trots allt en tuff situation då organisationen enligt både 

Ishockeyförening A och C går miste om cirka 30 miljoner kronor i intäkter vid en 
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degradering från SHL till Hockeyallsvenskan. Vidare förklarar Ishockeyförening A att det 

inte förekommer något centralt stöd vid en degradering från Hockeyallsvenskan samt att 

föreningen måste stå för samtliga kostnader, såsom domarkostnader på cirka 350 000 kronor 

per säsong. Samtliga ishockeyföreningar i studien är överens om att ”fallskärmen” inte är 

tillräckligt stor för att undvika förändringar inom organisationen. Således anser de att den är 

viktig och Ishockeyförening A betonar att det borde finnas något likande för de lag som 

degraderas från Hockeyallsvenskan.  

 

”Både vår och andra klubbars erfarenhet är ju att det egentligen skulle behövas en fallskärm 

ner till Hockeyettan. Den behöver inte vara stor men en miljon kanske” – Ishockeyförening 

A1 

 

”När ishockeyföreningen går upp till SHL så borde man inte få 6 miljoner mindre för att man 

ska betala en fallskärm. Den summan borde delas upp på alla 14 lag i SHL så alla får samma 

förutsättningar” – Ishockeyförening C1 

 

”Ska man gå in på detaljer så är ju pengaersättningen som går ut till klubbarna i SHL kontra 

allsvenskan och hockeyettan den är ju hemsk liksom. Det kommer att döda svensk hockey 

tillslut, klubbarna i allsvenskan blöder ju och hockeyettan ska man inte ens tala om. På sikt är 

det SHL klubbarna som kommer att må bra” – Ishockeyförening C2 

 

Frågan blir då om det finns en tydlig plan för ett ”worst case scenario”? Eller är det något som 

hanteras när degraderingen är ett faktum? Samtliga respondenter instämmer med att det borde 

finnas en plan för en eventuell degradering. Således skiljer det sig huruvida de anser att det 

går att planera för en sådan. Ishockeyförening A menar på att det är svårt att ha en tydlig 

plan, men att det måste finnas något att luta sig mot om en degradering skulle inträffa. 

Ishockeyförening B påpekar att de alltid planerar för olika scenarion och Ishockeyförening 

C tydliggör en sådan plan ännu mer genom att tydliggöra att de hade två laguppställningar 

förberedda. En för spel i SHL och en för spel i Hockeyallsvenskan. Det handlar om att 

någonstans mildra effekterna av en degradering genom att vara förberedd till viss del.  

 

”Prislappen för vår produkt som vi levererar blir ju lägre, ju lägre nivå du tillhör och spelar 

på. Det resulterar i att vi får in mindre pengar till klubben. Det är en styrelsefråga att hela 
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tiden jobba med en plan B. Det går inte att stå där med mössan i handen.” – 

Ishockeyförening A2 

 

”Vi har alltid planerat för olika scenarion. Man måste vara beredd!” – Ishockeyförening B 

 

5.3 KULTURELL FÖRBEREDELSE 
 

När respondenterna från de tre olika ishockeyföreningarna fick förklara i vilken grad de var 

förberedda för en degradering så talades det bland annat om svårigheten att inse att en 

degradering snart kunde vara ett faktum. En svårighet som med stor sannolikhet skulle 

påverka organisationskulturen i hög grad. Vad skulle en organisationskulturell förändring 

innebära för organisationen som bibehållit en kultur i flera år? Är organisationskulturen, eller 

åtminstone en del av den, en orsak till idrottsligt misslyckande och degradering? Även om 

flera förluster radas upp och föreningen placerar sig på plats 13 eller 14 i tabellen så är det 

tydligt att respondent Ishockeyförening A2 levde på hoppet. Det fanns en tro om att 

föreningen skulle undvika kvalspel och i sin tur en degradering in i det sista. Det kan därför 

anses som en stor svårighet för organisationen att anpassa kulturen, med dess värderingar och 

övertygelser, när det långt in på säsongen finns en förhoppning om att föreningen skall klara 

av att undvika degradering. Möjligtvis även en stor svårighet för ishockeyföreningarna att 

acceptera situationen som de befinner sig i, när det fanns förhoppningar om framgångar och 

succé i början av säsongen.  

 

”Vi trodde såklart inte att vi skulle hamna i den här situationen. Men ju längre som säsongen 

pågick så hamnade vi till slut i en ond cirkel. Hur förberedda vi var har jag faktiskt svårt att 

säga” – Ishockeyförening A2. 

 

Till skillnad från Ishockeyförening A så menar de två andra föreningarna att det måste finnas 

en förberedelse för hur de skall hantera en degradering. Vad gäller hanterandet av en 

degradering så är det tydligt att organisationskulturen inte behöver påverkas eller förberedas 

ifall det finns en strategi för hur degraderingen ska hanteras. Det har resulterat i att 

Ishockeyförening B har, enligt respondenten själv, en så pass stark kultur i organisationen att 

den inte behöver påverkas av en degradering. Ishockeyförening C betonar att organisationens 

erfarenhet kring avancemang och degradering är en viktig faktor för att behålla samma 
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organisationskultur. Erfarenhet kring förluster och degradering hjälper och stärker 

organisationen att utvecklas vad gäller kulturell förberedelse i samband med en degradering.  

 

”Jag skulle inte vilja påstå att kulturen behöver förberedas, påverkas eller förändras i 

samband med en degradering. Det finns ett genuint hockeyintresse då föreningen är viktig för 

hela bygden. Här lider man och gläds med föreningen i både med - och motgång.” – 

Ishockeyförening B 

 

”Vi har varit med om en degradering några gånger. Har man varit med och upplevt det flera 

gånger så får man erfarenhet kring det.” – Ishockeyförening C2 

 

Det nämns då att staden, eller bygdens, intresse för ishockeyföreningen är en stor anledning 

till att organisationskulturen inte behöver förberedas, påverkas eller förändras vid en 

degradering. Det tyder på en stor lojalitet i organisationen och att det finns en stark 

övertygelse i ishockeyföreningen att de kan hantera en degradering utan att behöva förändra 

kulturen. En styrka i Ishockeyförening B och dennes resonemang kring kollektivt lidande vid 

motgång för ishockeyföreningen är att en degradering kan mildras och avdramatiseras. Det 

behöver således inte ske någon revolutionär förändring i kulturen på grund av en degradering. 

Det finns en uppfattning i ishockeyföreningen att den är viktig för bygdens invånare och att 

det finns en stor lojalitet att stötta organisationen oavsett vilken liga den tillhör. En svaghet i 

resonemanget kan hävdas vara att det kan innebära tuffa utmaningar i framtiden om 

ishockeyföreningen tar den kollektiva glädjen och lidandet för givet. Ishockey är en idrott och 

bransch som är en färskvara där organisationen i mångt och mycket lever ”här och nu”. En 

ishockeymatch är exempelvis aldrig vunnen eller förlorad på förhand. Det är resultatet efter 

färdigspelad match som har betydelse. Desto fler förluster som radas upp, desto mer dystert 

blir tabelläget så småningom ju längre säsongen pågår. Hur påverkas förtroendet kring olika 

positioner i organisationen? Finns det en kulturell acceptans för en degradering, då det finns 

en övertygelse om kollektiv glädje och lidande? Kan tålamodet visa sig vara oändligt stort på 

grund av kulturen som råder? Huruvida ett sådant stöd och tålamod tas för givet är värt för 

Ishockeyförening B att reflektera kring.  

 

Istället för kollektiv glädje och lidande så betonar Ishockeyförening C om erfarenhet. Det 

finns naturligtvis en förståelse för resonemanget då en degradering kan avdramatiseras och 

organisationen kan således återgå till en lägre nivå utan några revolutionära förändringar i 
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kulturen. Uppfattningen är att organisationen vet hur en degradering ska hanteras utan att de 

skall behöva finna en ny identitet, skissa på nya värderingar eller ifrågasätta de övertygelser 

som finns. Den svaghet som finns i resonemanget är att det kanske finns någon del i kulturen 

som behöver förändras då organisationen har upplevt flertalet degraderingar genom åren. Hur 

bör kulturen förändras och upplevas för att den skall anses som stabil utan risk för framtida 

degraderingar? Hur bör den förändras för att organisationen ska bibehålla sin SHL-status över 

en längre tid? Med hjälp av organisationens erfarenhet kring degradering så bör det finnas ett 

kritiskt tänk till den kultur som råder. Vad behövs förändras och förberedas kulturellt i 

organisationen för att de skall uppfattas som stabila och hållbara över en längre tid är en fråga 

för Ishockeyförening C att reflektera kring.  

 

Vidare fick respondenterna beskriva hur kulturen upplevdes och uppfattades innan 

degraderingen var ett faktum. På denna fråga var det bara Ishockeyförening A som menade 

att den inte var tillräckligt god eller hållbar. Övriga respondenter besvarade bland annat, som 

tidigare nämnt, att det inte är någon skillnad i kulturen idag jämfört med hur det var innan den 

senast upplevda degraderingen. Även om kulturen inte uppfattas av respondenterna som en 

orsak till degraderingen, så är det trots allt intressant hur Ishockeyförening A resonerar; 

 

”Ambitionen var att tävla mot SHL. Men tyvärr hamnade vi istället i en situation där vi inte 

hade förtroende för vissa personer i organisationen” – Ishockeyförening A1 

 

”Många i staden hade kanske en negativ bild av klubben och organisationen. Det fanns en 

uppfattning om att klubben hade satt sig själva på en piedestal och tittade ner på andra” – 

Ishockeyförening A2 

 

Det är tydligt att Ishockeyförening A har kritiskt reflekterat kring sin kultur, ett intressant 

resonemang kring förtroende och hur det påverkar kulturen. Om ambitionen och 

målsättningen är hög, exempelvis att avancera till SHL, så är det viktigt att det finns 

förtroende i organisationen och för dess olika funktioner att uppnå den målsättningen. Men 

finns det snarare en brist på förtroende så kan det hävdas som rimligt att utgå från att 

resultaten och prestationerna i organisationen i längden blir gradvis sämre och sämre. Saknas 

det förtroende för att uppnå en målsättning så kan det förslagsvis passa med en minskad 

kravbild, alternativt justerande av målsättningen. Att minska kravbilden eller justera 

målsättningen under en säsong behöver inte nödvändigtvis innebära en svaghet eller större 
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förlust för ishockeyföreningen. Det kan istället ses som en styrka vad gäller förmåga att 

förändra eller anpassa kulturen utifrån de idrottsliga resultaten. Det ger även en indikation om 

att organisationen har en ödmjuk inställning till sin kultur och hur de önskar att uppfattas.  

En degradering kan också resultera i en kulturell förändring. De värderingar, övertygelser och 

antaganden som funnits i organisationen tidigare behöver genomgå en förändring. Det talas 

ofta då om att kulturen sitter ”i väggarna” i organisationen. Vilket kan tolkas som att 

organisationens värderingar, övertygelser och antaganden har funnits så länge att det beteende 

som visas upp och det som görs i organisationen har blivit en självklarhet. Men det som är 

självklart och naturligt i en organisation behöver inte vara framgångsrikt eller tas för givet att 

det skall fungera för all framtid. Att förändra kulturen i en organisation är någonting som tar 

tid och kräver tålamod, men också kan anses som nödvändigt för att undvika en degradering i 

framtiden. Men för att genomföra en förändring så är det rimligt att först diskutera den kultur 

som har suttit, eller sitter ”i väggarna”. Där finns det de respondenter som reflekterar mer eller 

mindre kring det; 

 

”Det negativa som sitter i väggarna kanske inte beror på just vår klubb och organisation. Jag 

tycker att hockeykulturen i sig är en ganska förlegad bransch, men den håller på att bli bättre 

och bättre” – Ishockeyförening A1 

 

”Vad som sitter i väggarna är inte någonting som vi diskuterar, om jag ska vara ärlig. Det är 

mer någonting som folk bara säger.” – Ishockeyförening A2 

 

”Jag tycker inte att det är så mycket snack kring att det var bättre förr. Det är inte så mycket 

sånt längre som sitter kvar i väggarna.” – Ishockeyförening C2 

 

Den negativa kulturen som sitter ”i väggarna” kan hänvisas till hockeykulturen som, i det här 

fallet, beskrivs som förlegad och omodern. Vad som pågår i organisationen har de trots allt ett 

ansvar över, även om det finns en förståelse för resonemanget till viss del. En generell kultur 

som gäller för ishockeyn överlag är något som är frivilligt för organisationen att ta till sig. Vill 

organisationen gå sin egen väg, finna sin egna identitet och arbeta med sina egna övertygelser, 

värderingar och antaganden så är det naturligtvis fullt möjligt att göra det. Kan organisationen 

ha nytta av vad som har hänt tidigare, trots att ishockeyn benämns som en färskvara bland 

några av respondenterna? Ishockeyn uppfattas som en föränderlig bransch då det inte finns 

några garantier för framgång eller misslyckande, avancemang eller degradering. Men det 
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finns en tendens i två av respondenternas resonemang att ödmjukhet måste finnas i kulturen, 

eller ”i väggarna”;  

”Vi har inte jättestor nytta av vad vi gjorde igår eller för flera år sedan. Det är matchen idag 

som vi kan påverka” – Ishockeyförening A2 

 

”Vi har de senaste femton åren bara spelat fyra säsonger i den högsta ligan. Vi är ju ett 

elitlag i år, men tidigare år har vi inte varit det. Det finns även ingen landslagsman på isen 

som det gjorde för femton år sedan. Ödmjukheten är inte tillräckligt bra.” – 

Ishockeyförening C1 

 

En annan respondent menar att det som sitter ”i väggarna” i deras organisation knappast 

behöver förändras eller analyseras. Det är tydligt att organisationen lutar sig tillbaka mot 

bygdens invånare och hur de upplever att ishockeyföreningen är viktig;  

 

”Det som sitter i väggarna är glädje och stolthet. Här är man stolt över sitt lag och ishockeyn 

här är en livsstil. Det är inte bara en idrott, utan en samlingsplats med större värde än bara 

en ishockeymatch.” – Ishockeyförening B 

 

Respondenter från samma ishockeyförening menar att kulturen förändrades i samband med 

den senaste degraderingen. Det talas om ödmjukhet och positivitet kring hur de vill uppfattas 

och hur de ska arbeta. De påstår att kulturen var den tydligaste organisationsförändringen. En 

förändring av kulturen ansågs av respondenterna som en bidragande anledning till att 

ishockeyföreningen idag kan visa upp goda resultat, både sportsligt och ekonomiskt; 

 

”Kulturen förändrades i samband med degraderingen. Alla knöt nävarna och vi bestämde att 

vi skulle klara den här utmaningen tillsammans. Även om det inte var någon uttalad 

målsättning eller att vi pratade om det särskilt ofta så strävade alla efter det på sitt håll.” – 

Ishockeyförening A1 

 

En kollektiv satsning mot att anta utmaningen att organisationen skulle resa sig igen och åter 

tävla sig tillbaka för att konkurrera med de bästa. Till synes en intern process som var nyckeln 

till att organisationen inte gav upp. Den andra respondenten från samma organisation talar 

istället om en extern process, att förändra externa intressenters syn och uppfattning om 

organisationen;  
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”Vi började om och vi har ändrat hela vår, ja… Hur vi upplevs, hur vi är och hur vi vill jobba 

med en positiv kultur. Vi ville plocka ner föreningen till folket igen och ha en nära relation 

med media och partners.” – Ishockeyförening A2 

 

Det finns olika strategier kring kulturell förändring. Som ovan nämnt kan en intern process 

kring föreningens värderingar och övertygelser vara en strategi. Men också att fokusera på 

externa intressenter för att arbeta med hur ishockeyföreningen upplevs av andra än de 

befintliga medlemmar som redan finns i organisationen. Till skillnad mot dessa så menar 

respondenterna från de två andra ishockeyföreningarna att de primärt fokuserar på strukturella 

förberedelser och förändringar, snarare än att förändra kulturen.  

 

5.4 FÖRÄNDRINGSFÖRMÅGA I SAMBAND MED DEGRADERING 
 

När en degradering är ett faktum innebär det att ishockeyföreningarna behöver se över sin 

organisation, både strukturellt och kulturellt, relativt snabbt. Hur påverkas de externa 

intressenterna i omvärlden av en degradering? Det är tydligt att partners och centrala 

ekonomiska bidrag från ligan är viktigt för organisationerna. En degradering kan således leda 

till minskat bidrag från ligan, att partners väljer att avsluta sin sponsring eller alternativt 

minska den. Intäkter för matchbiljetter kan även minska drastiskt ju lägre publiksnittet är på 

matcherna. I takt med minskade intäkter och försämrade förutsättningar, som i sin tur 

påverkar strukturen och kulturen, så krävs det att ishockeyföreningarna visar en förmåga att 

förändra och anpassa sig till nya villkor i den externa miljön för att undvika kollaps och ännu 

ett misslyckande  

 

En viktig del att nämna i sammanhanget är att fallskärmen som delas ut vid en degradering 

från SHL till Hockeyallsvenskan mildrar och bromsar fallet en aning, men bidraget är inte 

tillräckligt stort för att lösa alla organisatoriska utmaningar, såsom att behålla befintlig 

struktur. Därför är externa intressenter, såsom sponsorer, viktiga för ishockeyföreningarna. 

Det finns en medvetenhet kring detta bland respondenterna som betonar att de är fullt 

medvetna om att ishockeyföreningen blir mindre attraktiv att sponsra och stötta, och att det 

centrala bidraget från ligan minskar drastiskt i samband med en degradering. Det handlar 

således till stora delar för organisationen att enbart överleva och undvika en ekonomisk 

kollaps. Det blir då viktigt enligt respondenterna att ha goda relationer med sina sponsorer;  
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”Prislappen för vår produkt som vi levererar blir ju lägre, ju lägre nivå du tillhör och spelar 

på. Det resulterar i att vi får in mindre pengar till klubben.” – Ishockeyförening A2 

 

”Vi kände oss lugna och trygga i samband med degraderingen. Vi fick behålla de flesta 

sponsorerna där både privatpersoner och en del företag ville ha revansch och faktiskt gick in 

och stöttade ännu mer ekonomiskt.” – Ishockeyförening B 

 

”Vi har väldigt trogna sponsorer. De är med i både med – och motgång. 85% av sponsorerna 

har varit med och stöttat oss i mer än tio år. Vi har i princip haft samma storlek på 

sponsringen oavsett om vi har tillhört Hockeyallsvenskan eller SHL” – Ishockeyförening C1 

 

När det gäller publiksnitt och antal sålda matchbiljetter och säsongskort så finns det enligt 

respondenterna en enorm lojalitet hos publiken som besöker och tittar på matcherna under 

säsongen. Likt med sponsorer så är det viktigt för organisationen att ha fortsatt goda relationer 

med publiken. Precis som med sponsorer så blir ishockeyföreningen även mindre attraktiv för 

publik. Dock så är det ingen av respondenterna som anser att degraderingen har påverkat 

publikens stöd eller publiksnittet under säsongen. Anledningen till det grundar sig i lojalitet 

och engagemang till sin förening;  

 

”I vårt fall så påverkades det tvärtom. Vi hade en väldigt bra uppslutning på läktaren även 

efter degraderingen.” – Ishockeyförening A1 

 

”Även om vissa sponsorer försvinner så finns de här riktigt genuina supportrarna kvar. Där 

har vi tur som har så många som är så otroligt engagerade. Jag tror vi skulle kunna spela i 

en korpenserie och ändå ha 1 600 – 1 700 människor på läktaren” – Ishockeyförening A2 

 

”När det gäller vår klubb så blir det inte superdramatiskt. Publiksnittet kanske sjunker 

litegrann, men det var inte längesedan vi spelade i Hockeyallsvenskan och då hade vi ett 

ganska bra publiksnitt” – Ishockeyförening B 

 

Respondenterna menar att det finns en lojalitet och ett beundransvärt engagemang hos 

publiken som gör att organisationen kan fortsätta att sälja matchbiljetter i samma takt och 

antal. Att hänvisa till tidigare publiksnitt när ishockeyföreningen senast befann sig i 

Hockeyallsvenskan kan vara en god grund att hoppas på, men möjligtvis inget de ska luta sig 
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tillbaka mot, eller återigen ta för givet. Även om vissa av respondenterna är försiktiga med att 

uttala sig om publiksnitt så kan det hävdas att en sådan extern kraft är föränderlig och således 

en färskvara. Resonemanget grundar sig i att publiksiffran rimligtvis bör öka ju fler matcher 

som ishockeyföreningen vinner, och det motsatta vid fler förluster. Det finns en oklarhet 

huruvida organisationerna anpassar sig efter publiksnitt och antal sålda matchbiljetter. Finns 

det någon plan om publiksiffran under säsongen sjunker drastiskt? Även om organisationerna 

visar en tacksamhet gentemot publik så kan en sådan trend fortfarande vända snabbt och 

organisationen måste finna lösningar för att anpassa sig till dessa yttre omständigheter.  
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6. ANALYS 
 

Kapitlet har som ambition att diskutera empirin och koppla det till studiens 

organisationsteoretiska områden.  

 
 

6.1 TVÅ DELAR AV ORGANISATIONEN 
 

Mintzberg (1980) delar in strukturen av en organisation i fem funktioner. I empiriavsnittet 

påvisar vi att även ishockeyföreningar är uppbyggda på ett liknande sätt. Det går att återfinna 

bland annat spelare och tränare i den operativa funktionen samt marknads- och 

ekonomiavdelningen som stödfunktioner. Respondenterna menar på att ishockeyföreningen 

drivs som ett företag och att själva sporten är produkten. När Mintzberg (1980) talar om den 

operativa funktionen menar han att det är där som de uppsatta målen ska uppfyllas och att det 

är där produkten finns. Detta innebär en press på spelare och ledare att nå framgång. Frågar vi 

spelarna däremot skulle de förmodligen inte alls benämna sig själva som en produkt utan att 

ishockey är deras yrke. Detta innebär att produkten påverkas av hur spelarna presterar på sitt 

arbete. När respektive ishockeyförening degraderades blev dem tvungna att göra förändringar 

med anledning att ekonomin försämrades. Hur stor påverkan det har på produkten i sig är 

svårt att säga. Det som går att anta är att spelarna och även ledare av högre kvalitet kommer 

att lämna för andra ishockeyföreningar som spelar i den högre ligan. Frågan blir då hur 

produkten kommer att påverkas? Försvinner spelare som förknippas starkt med 

ishockeyföreningen är risken att produktens värde försämras. Då måste dem trots 

degraderingen försöka värva in intressanta spelare. Möjligtvis att det med fördel kan plockas 

upp spelare från den egna ungdomsverksamheten för att skapa ett intresse. Juniorer medför 

ofta detta då det finns en stolthet i att låta unga talanger få chansen.  

 

Utifrån respondenternas svar kan vi konstatera att det framförallt är stödfunktionerna eller 

mellanskiktet som drabbas. Den operativa funktionen är snarare den delen de väljer att lägga 

in extra resurser till trots degradering. Anledningen till det är att det är den delen som måste 

prestera för att ishockeyföreningen ska ha möjlighet att ta sig tillbaka till ligan som de 

degraderades från. Det nämns att det finns en tendens hos ishockeyföreningarna att värva in 

dyra spelare under säsongen, men att det sällan fungerar. Anledningen till att det sällan 

fungerar grundar sig förmodligen i att det stör balansen i den operativa funktionen och skapar 

en oreda. Dock så konstateras det att resurserna trots allt borde gå till den operativa 

funktionen då det är produkten dem ska sälja. Det resonemanget anses ändå vara logiskt då 
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dem som arbetar på marknadsavdelningen exempelvis måste ha en attraktiv produkt att sälja 

till externa intressenter. Hur stabil strukturen är blir således en del i hur resurserna fördelas 

och accepteras. Mintzberg (1980) går mer ingående i sin modell och påvisar en professionell 

byråkrati. Där menar han att det är personerna i den operativa funktionen som besitter 

kunskaperna. Det innebär att om vi tar det resonemanget och applicerar det på 

ishockeyföreningen så är det spelare och ledare som besitter kunskapen att få fram en lyckad 

produkt. Här kan det bli störningar när ishockeyföreningarna väljer att värva in nya spelare. 

Är den operativa delen öppen för ny kunskap eller ser dem en ny spelare som ett hot? 

Förmodligen så är förändringar i den operativa funktionen känslig för ny kunskap då det stör 

balansen i gruppen och sällan resulterar i någon större framgång.    

 

I intervjuerna framkommer det tydligt att respondenterna delar in ishockeyföreningen lite 

annorlunda mot hur Mintzberg (1980) beskriver sin struktur. De pratar tydligt om två delar, 

den sportsliga delen och den organisatoriska delen. Denna indelning blir mer påtaglig när 

degradering och organisationsförändring kommer på tal. Det betonas att ishockeyn är 

kärnverksamheten och att nedskärning av personal oftast sker i den administrativa delen av 

organisationen. Den sportsliga delen lever i sin egna värld då kontrakten upphör att gälla i 

samband med en degradering. Vad gäller den administrativa delen så krävs det förhandlingar 

med fackförening för att reda ut hur resten av organisationen ska hanteras. Att sportdelen är 

mer anpassningsbar är föga förvånande. Det är den som själva ishockeyföreningen är 

uppbyggd runt och anpassar sig efter. Det hör till att spelare och tränare byter klubbar och det 

går att anta att det bland annat är därför kontrakten ser ut som de gör. Den administrativa 

delen är däremot inte anpassad till ishockeyn på samma sätt och blir därför svårare att hantera 

vid en degradering.  

 

Ser vi till de som är anställda utöver den sportsliga delen så har dem tillsvidare anställning 

som på vilket annat företag som helst. I samband med en degradering så beskrevs veckorna 

efter som hektiska då fackföreningen praktiskt taget bodde i arenan under tiden. Vid 

avancemang så utökar ishockeyföreningarna sina organisationer, men vid en degradering så 

måste den minskas. Det innebär alltså att en anställd inom stödfunktionerna trots sin fasta 

anställning kan ha en osäker framtid inom ishockeyföreningen. Huruvida det påverkar vid 

rekrytering av anställda är svårt att svara på. Vår uppfattning är att om du söker ett sådant 

arbete så vet du vilka omständigheter som gäller. Således ska man inte se ned på dessa 

tjänster, som Mintzberg (1980) påpekar så är dessa funktioner av stor vikt för att 
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organisationen ska gå runt. En målsättning för ishockeyföreningar skulle kunna vara att 

försöka att skapa större trygghet även för dessa funktioner. Bland annat så kan det skrivas 

anställningsavtal som gäller både i SHL och i Hockeyallsvenskan, men med justering av 

lönen vid en degradering. Ett sätt att skapa och arbeta med stabilitet är att fokusera på att sälja 

säsongskort för att vara säker på vissa intäkter. Som ligorna är uppbyggda idag med de 

ekonomiska skillnaderna så kommer det alltid att finnas helt olika förutsättningar. Det blit då 

en svårighet att uppnå en nivå där organisationen inte behöver förändras. 

 

En anledning till att ishockeyföreningarna känner behovet av allt fler personal till den 

organisatoriska delen är förmodligen professionaliseringen. Det är inte längre endast en 

ishockeymatch som spelas, utan med allt som tillkommit runt omkring så krävs det kompetent 

personal som kan hantera det. Det innebär att strukturen byggs ut och det påverkar i sin tur 

ekonomin. Supportrar och utomstående relaterar förmodligen till själva sporten inom 

ishockeyföreningen, men det framkommer tydligt att organisationen är uppbyggd av fler 

funktioner än så. Den största funktionen är den sportsliga verksamheten, som innefattar allt 

från A-laget ner till ungdomslagen. Vidare har alla ishockeyföreningarna en funktion med 

försäljning, en med marknad och kommunikation samt en med administration och ekonomi. 

De olika funktionerna blir allt viktigare för att organisationen ska gå runt. Robbins (1990) 

menar på att oavsett hur organisationen är uppbyggd så strävar dem efter samma sak. Att 

skapa stabilitet och pålitlighet i arbetet. Det kan antas att ishockeyföreningar bygger på med 

de olika funktionerna för att stärka sin position på marknaden och för att uppfylla de krav som 

de har på sig. Frågan blir då vid en degradering vilken funktion man eventuellt ska skära ned 

på.  

 

Självklart ser det olika ut för olika ishockeyföreningar i vilken omfattning de måste förändra 

sin struktur. En av ishockeyföreningarna blev tvungna att plocka bort en stor del av 

personalstyrkan för att överhuvudtaget ha en chans att överleva som organisation. Men 

samtidigt så nämns det att ishockeyföreningen inte har dragit på sig någon större organisation 

för att undvika större förändringar i strukturen. Frågan här blir hur det kan skilja så mycket 

mellan två ishockeyföreningar. En av anledningarna kan vara att den ena degraderades från 

Hockeyallsvenskan och den andra från SHL. Det nämns att skillnaden mellan 

Hockeyallsvenskan och HockeyEttan är stor. Det grundar sig i att det finns en bild hos 

respondenterna att det krävs en professionell anpassning till Hockeyallsvenskan, men i lägre 

ligor är det mer ishockey ”på skoj”. Utifrån detta kan vi konstatera att ekonomin är den 



 

 38 

bakomliggande orsaken till att ishockeyföreningarna måste förändra vissa delar i strukturen 

vid en degradering. Intäkterna och utgifterna går helt enkelt inte ihop. Således arbetar 

ishockeyföreningarna på olika vis för att behålla stora delar av sin organisation. En 

ishockeyförening förlitar sig starkt på sponsorer, medan en annan har valt att arbeta med en 

liten organisation för att hålla ner kostnaderna. En ishockeyförening valde att gå runt på ett 

minimum av anställda, för att sedan återuppbygga de funktioner som fattades när ekonomin 

var på en mer stabil nivå.  

 

Oavsett hur många anställda de har så framkommer det att strukturen återkopplas till 

Mintzbergs (1980) modell. En intressant del är dock att Mintzberg (1980) menar på att en 

professionell byråkrati har svårt att anpassa sig till snabba förändringar och trivs bäst i en 

stabil miljö. Detta resonemanget stämmer inte alls in på en ishockeyförenings omvärld. Den 

är föränderlig till den grad att det kan skilja sig från säsong till säsong vad gäller exempelvis 

yttre faktorer. Det finns enligt Robbins (1990) ingen gemensam överenskommelse kring 

klassificeringen av en organisation, men Mintzbergs (1980) modell anses som den mest 

beskrivande. Utifrån den tolkning som görs så stämmer ishockeyföreningarnas 

organisationsuppbyggnad till viss del överens med ”Structure in 5`s”. Uppfattningen är att 

ishockeyföreningar på elitnivå bedrivs numera som ett företag, men det som skiljer sig åt är 

idrottens särart. Det skulle kunna vara en anledning till att den operativa funktionen är så pass 

hanterbar vid revolutionära förändringar, jämfört med andra företag som kan klassificeras in 

under professionell byråkrati. Det är svårt att garantera att den sportsliga delen av 

organisationen alltid kommer ha störst inflytande. Vad händer med idrottens särart desto mer 

företagsliknande ishockeyföreningarna blir? Vår uppfattning är att så länge organisationen 

kretsar kring ishockeyn kommer revolutionära förändringar ses som hanterbara. För på något 

vis har de flesta ishockeyföreningarna ändå anpassat sig relativt snabbt till de nya 

omständigheterna som en degradering medför, trots sin professionella byråkrati. Beror det på 

erfarenhet från tidigare degraderingar? Eller bidrar externa intressenter såsom sponsorer så 

pass mycket ekonomiskt att förändringen blir hanterbar? För om vi nu ska se till de 

ishockeyföreningar som genomgår en degradering, så är det flertalet som genom förändringar 

i organisationen faktiskt lyckats komma tillbaka starkt. 
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6.2 HUR SKAPAS ”VINNARKULTUR” 
 

Det uppfattas som tydligt bland respondenterna att samtliga hade som målsättning att skapa en 

kultur i framtiden som kan benämnas som ”vinnarkultur”. Handlar denna kultur om att vinna 

varje match? Eller kan ”vinnarkultur” även innebära att undvika en degradering och att 

ishockeyföreningen får behålla sin status och plats i ligan? En förklaring av begreppet är att 

vinnarkultur handlar om att man alltid tävlar. Begreppet bör i det här fallet tolkas som ett 

beteende där det är handlingarna som avgör huruvida det är en ”vinnarkultur” eller inte. 

Utifrån det resonemanget så är det inte alltid nödvändigt att vinna, men det handlar till större 

delar om att alltid prestera sitt bästa oavsett vilken funktion man tillhör i organisationen. Det 

vill säga att det inte bara är den operativa funktionen i organisationen som påverkar 

organisationskulturen, trots att det är den funktionen som avgör föreningens ligatillhörighet. 

”Vinnarkultur” sprids och skapas således även i organisationens andra funktioner. Vilket i sin 

tur kan leda till att kulturen i slutändan ”sitter i väggarna”. 

 

Dock förefaller det som intressant att uttrycket ”sitter i väggarna” uppfattas som 

gammalmodigt och någonting som folk säger utan att ha någon god anledning eller förståelse 

kring det. Det kan också uppfattas som bittert utifrån att folk använder uttrycket för att peka 

på historiska framgångar och att det minsann var bättre förr. Den kulturen som sitter ”i 

väggarna” är ett uttryck som kan uppfattas som lättuttryckligt för den personen i 

organisationen som romantiseras över ishockeyföreningens tidigare framgångar, såsom titlar 

och tidigare kända spelare. Stolthet som ”sitter i väggarna” grundar sig i att organisationen 

anser att ishockeyföreningen är viktig för bygdens invånare. Känslan är att organisationen 

möjligtvis lever på hoppet med en inställning om att det ska fortsätta på samma vis år ut och 

år in. Men det är oklart om stoltheten grundar sig i ishockeyföreningens blotta existens eller 

på grund av tidigare framgångar. Stolthet är ett fint värdeord, men i det stora hela upplevs det 

som att det saknas en kritisk reflektion kring kulturen i organisationen och vad stolthet 

innebär.  

 

Som tidigare nämnt så talade Schein (2010) om att kulturen kunde delas in i tre delar. Det 

förefaller då som intressant att analysera vilken del som påverkas i samband med en 

degradering. Kopplat till idrotten så talar Kaiser et al. (2009) om artefakter utifrån legender, 

pokaler och idrottsorganisationens logotyp. Utifrån respondenternas resonemang och svar så 

talas det om att varumärket och logotypen sällan tar stryk eller försämras i samband med 
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degradering. Bland annat nämns det att ”varumärket tar ju stryk, men skulle inte säga att det 

beror på degraderingen. Det handlar snarare om rekonstruktionen som gjordes tidigare”. 

Således var det rekonstruktionen som var anledningen till att ishockeyföreningens varumärke 

försämrades, vilket i sin tur resulterade i en degradering som en slags effekt av 

rekonstruktionen. Det förefaller dock som intressant att en degradering inte behöver påverka 

artefakterna av kulturen. Det kan finnas anledningar, såsom tidigare resultat och framgångar, 

som gör att varumärket är hållbart över en längre tid och påverkas inte i någon större grad av 

en degradering.  

 

Det som påverkas allra mest, utifrån respondenternas resonemang, är ishockeyföreningens 

övertygelser och värderingar. Det talas om att tidigare hybris och självgodhet byts ut mot 

ödmjukhet och öppenhet. För att behålla förtroende från externa intressenter har det visat sig 

som nödvändigt att agera ödmjukt och prestigelöst, för att därigenom skapa stabilitet och i 

slutändan uppfattas som ”vinnare”. En förändring kring organisationens värderingar och 

övertygelser ansågs som nödvändigt för fortsatt överlevnad. Att stå vid sidan om och se andra 

göra misstag leder till en önskan om att dessa inte ska upprepas. Det krävs såldes en kulturell 

nystart. Att lära sig av sina misstag är en sak, att inte upprepa samma misstag kan anses som 

ett måste för fortsatt överlevnad eller för att undvika degradering. Därför är det viktigt att de 

övertygelser och värderingar som finns utstrålar stolthet och ödmjukhet. Men det är lättare 

sagt än gjort då det nämns att organisationen måste fortsätta vara försiktiga och undvika all 

form av hybris, trots sportsligt goda resultat.  

 

En degradering påverkade således kulturen på det sättet att åtminstone en av 

ishockeyföreningarna i studien behövde förändra sina övertygelser och värderingar. En 

degradering kan upplevas som en ”käftsmäll” eller katastrof, därför kan en förändring 

gällande övertygelser och värderingar anses som nödvändig. Men det skiljer sig åt mellan 

ishockeyföreningarna då det även betonas att det finns stöttning i ”vått och torrt”. Det vill 

säga att kulturen är så pass stark och hållbar oavsett vilken liga ishockeyföreningen tillhör. 

Utifrån det resonemanget så kan det tolkas som att det möjligtvis finns en osäkerhet eller 

oförmåga att vilja förändras. En degradering är, enligt vår uppfattning, att uppfattas och 

förstås som ett misslyckande. Både sportsligt och organisatoriskt. Därför anses det som 

rimligt att innan, under och efter säsong kritiskt granska organisationens värderingar och 

övertygelser då kulturen kan påverka prestationen.  
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6.3 FÖRBEREDELSE ELLER PANIKÅTGÄRD? 
 

Den operativa kärnan är den funktionen i organisationen som är mest hanterbar, då andra 

anställningsregler gäller och förekommer i jämförelse med organisationens andra funktioner. I 

hopp om att vända den negativa trenden och undvika degradering värvas det ibland in en eller 

flera nya spelare. Det har även hänt att sportchefen blir tvungen att hantera fler 

arbetsuppgifter än tidigare och blir tvungen att utföra någon form av kombotjänst. Eller så 

väljer organisationen att bryta avtal med diverse spelare och ledare på grund av bristfälligt 

förtroende från styrelsen och sportchefen. Att förändringar måste genomföras om situationen 

indikerar att en degradering är inom räckhåll verkar vara en självklarhet för organisationerna.  

Det förefaller då som intressant att analysera i vilken grad det finns beredskap för sådana 

strukturella förändringar.  

 

Att värva in spelare till den operativa funktionen för att ishockeyföreningen ska behålla den 

nuvarande statusen kan uppfattas som en organisatorisk panikåtgärd i den meningen att det 

endast finns ett syfte med en sådan förändring, att undvika degradering. Vid vilket tillfälle, 

eller i vilken situation, är det nödvändigt med en förändring? Som tidigare nämnt så finns det 

externa intressenter som påverkar organisationen till förändringar. Marknad, samhälle och 

teknologi, men även ekonomiska och politiska faktorer nämns som drivkrafter till förändring 

för organisationen (Burke, 2014 ; Jones, 2013). I grunden handlar det om att organisationen 

bör identifiera en situation eller en möjlighet där de väljer att agera. Antingen så agerar 

organisationen i väntan på ett problem eller så agerar de när problemet är ett faktum (Robbins, 

1990). Det vill säga att det i flera fall även går att agera och planera inför förändringar som 

grundar sig i externa faktorer. Utifrån situationen som är en degradering så kan 

ishockeyföreningarna agera i väntan på eller i reaktion på en degradering. Det kan då hävdas 

utifrån Robbins (1990) resonemang att lösningar, såsom att värva in spelare för att undvika 

degradering, är att uppfattas som ansvarsfullt där organisationen agerar innan degraderingen 

är ett faktum. Men sådana förändringar kan också upplevas som ett organisatoriskt 

misslyckande. Att under säsongen genomföra strukturella förändringar måste innebära 

någonstans att det har blivit fel under säsongen vad gäller strukturen. Istället för att värva 

spelare så kan kravbilden och målsättningen justeras. Robbins (1990) talar då om att det är 

nödvändigt att målsättningen stämmer överens med strategin. Från att agera innovativt så kan 

det visa sig att organisationen under tiden måste förändra sin mål-och kravbild och istället 

agera likt en ”följare”. Det finns då en stor sannolikhet att strukturen och kulturen måste 
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förändras i samband med att målsättningen justeras (Robbins, 1990). Det kan då uppfattas 

som rimligt att organisationerna justerar mål- och kravbilden under säsong för att undvika 

degradering. Skillnaden är att det upplevs som att det finns en oförmåga eller ovilja hos 

organisationerna att justera dessa.  

 

Det kan argumenteras för att det finns en beredskap i organisationen för strukturella 

förändringar under säsongen. Att det finns en beredskap i den operativa funktionen när en 

degradering har skett råder det inga tvivel om då kontraktens utformning leder till att samtliga 

spelare är arbetsbefriade vid en degradering. Elitidrotten är resultatinriktad och organisationen 

kräver således fler vinster än förluster. Precis som i vilket företag som helst så förekommer 

det olika arbetsuppgifter och roller i de olika funktionerna. I den operativa funktionen 

förekommer det prestationsinriktade roller, arbetsuppgifter och krav. Det kan således finnas 

en beredskap i organisationen för en strukturell förändring om någon spelare eller ledare i den 

operativa funktionen inte lever upp till de sportsliga förväntningarna. Det kan då hävdas att en 

sådan förändring, såsom att bryta avtal med en spelare som inte lever upp till förväntningarna, 

inte är att anses som någon panikåtgärd. Åtminstone inte internt. Det framkommer att den 

sportsliga delen vet om förutsättningarna och att elitidrott handlar om att vinna eller 

försvinna. Utifrån det resonemanget så kan det hävdas att en strukturell förändring i 

organisationens operativa funktion är att uppfattas som mindre dramatisk då samtliga parter i 

ishockeyföreningen vet om förutsättningarna för att behålla sitt arbete och sin roll i 

organisationen.  
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7. SLUTORD 
 

Syftet med den här studien var att analysera hur ishockeyföreningar kan hantera en 

degradering vad gäller organisationsstrukturen- och kulturen. Utifrån teori, empiri och analys 

kunde vi besvara våra tre frågeställningar.  

 

För den första frågeställningen, hur genomförs förändringar i organisationsstrukturen- och 

kulturen vid en degradering? Kom vi fram till att det inom strukturen framförallt är 

stödfunktionerna som drabbas vid en degradering. Det motiveras med att behovet inte är lika 

stort i en lägre liga samt att det inte finns tillräckligt med ekonomiska resurser för att 

finansiera sådana tjänster. Detta kan leda till en osäkerhet hos stödfunktionerna då det inte 

finns några garantier för att deras tjänst kommer att finnas kvar vid en eventuell degradering. 

Att den sportsliga delen var mer anpassningsbar var väntat då det fanns en tidigare 

förförståelse att kontrakten för spelare och ledare upphörde att gälla vid en degradering. I och 

med det så hör det till vanligheterna att spelare och ledare byter klubb, men det var inte något 

som vi lade något fokus på. Gällande kulturen så finns det en svårighet att generalisera. Det 

beror på att ishockeyföreningarna lade olika stort engagemang kring kulturen. En av 

respondenterna tog tillfället i akt att förändra kulturen genom både interna och externa 

processer. Internt så fanns det en övertygelse att de tillsammans skulle ta sig an och lösa alla 

utmaningar. Den externa processen innebar att uppvisa en ödmjukhet genom att vara mer 

tillgängliga och transparanta för exempelvis sponsorer och publik. De resterande 

respondenterna ansåg att kulturen var så pass stark att den inte behövde förändras i samband 

med en degradering. Bland annat nämndes det att det finns en stolthet som ”sitter i väggarna” 

och att det finns en form av kollektiv glädje vid framgång och kollektivt lidande vid motgång. 

Det kan dock hävdas som nödvändigt för ishockeyföreningarna att kritiskt reflektera kring sin 

kulturella förberedelse och det som ”sitter i väggarna”. Det kan resultera i en nödvändig 

förändring som möjligtvis kan innebära framgång och avancemang i framtiden. 

 

Vidare till den andra frågan, finns det en kulturell förberedelse hos de olika 

ishockeyföreningarna vid en förändring som innebar degradering? Så hävdar respondenterna 

att det finns en plan för ett ”worst case scenario”. I vilken grad den är uttalad och utarbetad 

skiljer sig åt då stort fokus ligger på att ha en plan för den operativa funktionen. För 

resterande funktioner i ishockeyföreningen framkommer det inte någon tydlig plan. Vidare 

anser vi att det kan vara svårt att utforma en strukturell plan då det råder en stor osäkerhet 
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kring ishockeyföreningens ekonomiska resurser. Med det menar vi att det inte finns några 

garantier för att samma externa intressenter fortsätter att stötta och bidra med finansiella 

medel vid en degradering. Det påvisar att det finns en svårighet att utforma en komplett plan 

för strukturen i organisationens övriga funktioner. Den kulturella förberedelsen som fanns 

inför en degradering upplevdes som minimal. Ishockeyföreningarna hade snarare en hoppfull 

inställning om att undvika degradering. Det upplevdes som en svårighet för respondenterna att 

sätta sig in i en situation med innehållande degradering då stort fokus ligger på att vinna nästa 

match. När ligatabellen indikerar att ishockeyföreningen riskerar att degraderas vid säsongens 

slut så bör det under säsongen utformas en kulturell förberedelse. Det vill säga att de granskar 

sina värderingar, övertygelser och antaganden som råder. Det finns dock en förståelse för 

resonemanget att leva på hoppet, men fallet blir mentalt mycket hårdare om det inte finns 

någon förberedelse. Med en kritisk granskning och reflektion kring kulturen, hävdar vi att det 

kan hjälpa ishockeyföreningarna att skapa en stabil och hållbar värdegrund som de sedan kan 

utgå från vid rekrytering till organisationen. 

 

Den sista frågeställningen, hur påverkas ishockeyföreningarna av yttre faktorer i samband 

med en degradering? Så är det framförallt det centrala bidraget från SHL och 

Hockeyallsvenskan som påverkar ishockeyföreningarna enligt respondenterna. Det finns en 

stor ekonomisk skillnad mellan bidragen vilket tvingar ishockeyföreningarna att genomföra 

förändringar. Till en början var det väntat att det fanns en ekonomisk skillnad i storlek på 

bidraget mellan ligorna, dock var det förvånande att det skiljde uppemot 30 miljoner svenska 

kronor mellan de två högsta ligorna. Det växer då fram en förståelse för att 

ishockeyföreningarna måste genomföra förändringar för att överleva. Det bör poängteras att 

ingen av respondenterna var positivt inställda till en stängd liga, men det fanns en önskan om 

att granska ligornas centrala bidrag samt den ”fallskärm” som betalas ut. Det finns en önskan 

om att ett sådant omställningsbidrag även bör finnas för den ishockeyförening som degraderas 

från Hockeyallsvenskan. Vad gäller sponsorer och publik så betonar respondenterna att det 

krävs en ömsesidig ödmjukhet och lojalitet för att ett fortsatt samarbete och stöd ska finnas 

även efter degraderingen. Det var ingen överraskning att de större sponsorerna försvann vid 

en degradering från Hockeyallsvenskan, då HockeyEttan inte erbjuder samma exponering. 

Dock så menar samtliga respondenter att en degradering inte innebär att sponsorerna avslutar 

samarbetet, men att storleken på sponsringen kan minska ekonomiskt. Detsamma gäller det 

förväntade publiksnittet. Med det menar vi att publik inte slutar att gå på matcher helt och 

hållet på grund av en degradering, men att antalet besökta matcher under en säsong kan 
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minska. Det som förvånar oss var att det i studien framkom att publiksnittet fortfarande var i 

princip detsamma trots att ishockeyföreningen degraderades från Hockeyallsvenskan.  

 

Slutligen konstaterar vi att ishockeyföreningar utåt sett är en organisation, men när det 

analyseras på insidan blir det tydligt att uppbyggnaden är uppdelad i två delar. Dessa delar 

benämner vi som den sportsliga delen och den administrativa delen. Den sportsliga delen har 

ett ansvar över den operativa funktionen samt mellanchefsfunktionen. Den administrativa 

delen har ett ansvar utöver det sportsliga, såsom ekonomi och förhandlingar med externa 

intressenter. För att organisationen ska fungera i sin helhet krävs det att båda delarna 

samspelar, men att den sportsliga delen hamnar i fokus. Ett resonemang som respondenterna 

stärker då de framhäver den sportsliga delen, men påpekar att samtliga funktioner är viktiga. 

Tillslut menar vi att en degradering oundvikligen leder till förändringar i strukturen. Spelare 

och ledare kommer och går, men övriga funktioner är desto svårare att hantera.  

 

7.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

 
Studien har utgått från respondenter som befinner sig i ishockeyföreningarnas styrelse eller 

mellanchefsfunktion, därför vore det intressant att analysera kultur, struktur och förändring 

utifrån ett annat perspektiv. Förslagsvis vore det intressant att analysera utifrån spelarna och 

ledarnas perspektiv. Vilken erfarenhet och vilka uppfattningar har de kring en degradering 

och hur det påverkar strukturen och kulturen i ishockeyföreningen? Finns det möjligtvis en 

annan uppfattning kring kulturen och hur den förbereds och påverkas i samband med en 

degradering jämfört med övriga funktioner i organisationen? Det finns även utrymme att 

analysera andra organisationstyper än ishockeyföreningar kring struktur, kultur och 

förändring.  

 

Då flera ishockeyföreningar idag bedriver ett eget ishockeygymnasium och har som 

målsättning att både spelare och ledare från junior-och ungdomssektionen ska representera 

ishockeyföreningen i framtiden så finns det även här utrymme för ytterligare forskning. Det 

vore intressant att analysera huruvida denna del påverkas av en degradering. Blir det 

exempelvis en ökad satsning på denna sektionen eller blir det den delen som får ta ”smällen” 

och dess konsekvenser som en degradering innebär?  

 

Det vore också intressant att analysera förändring i strukturen utifrån ett kvantitativt 

angreppssätt. Det vill säga att det finns utrymme att undersöka vilken effekt förändringar i den 



 

 46 

operativa funktionen har utifrån antalet inspelade eller uteblivna poäng och vinster eller 

förluster efter en spelar- eller ledarförändring under säsongen. 
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BILAGA 1 
INTERVJUHANDLEDNING 

 

Följande frågor syftar till att besvara frågeställningar kring organisationsförändring 

och förändringsförmåga.  

 

1. I samband med en degradering, vilka yttre förutsättningar påverkar organisationen till 

att genomföra olika förändringar?  

 

2. Hur ser det ut idag vad gäller organisatorisk förberedelse vid en eventuell 

degradering? 

 

3. Vilka förändringar i organisationens yttre miljö har ni möjlighet att planera inför? 

 

4. Vilka förändringar i organisationens yttre miljö har ni inte möjlighet att planera inför? 

 

5. Fanns det en plan inför säsongen för ett ”worst case scenario”? 

Vid ja: Hur såg den planen ut? Hur följdes den upp? 

Vid nej: Varför upprättades det inte någon plan? 

 

6. Vilka olika anledningar finns det för att genomföra organisationsförändringar?  

 

Följande frågor syftar till att besvara frågeställningar kring organisationsstrukturen. 

 

1. Hur var organisationen uppbyggd under säsongen som klubben degraderades? 

 

2. Varför var organisationen uppbyggd på det sättet? 

  

3. Genomfördes det några organisatoriska förändringar under säsongen för att undvika 

degradering?  

 

4. Vilka åtgärder och organisatoriska förändringar prioriterades i samband med 

degraderingen?  

 

5. Varför prioriterades dessa förändringar?  

 

Följande frågor syftar till att besvara frågeställningar kring organisationskultur. 

1. Har organisationskulturen påverkats i samband med degraderingen? 

Vid ja: På vilket sätt har den påverkats och förändrats?  

Vid nej: Varför har den inte påverkats eller förändrats, tror du?  

 

2. Vilka värderingar och traditioner sitter ”i väggarna” i föreningen och organisationen 

idag? 

 

3. Hur vill du utveckla organisationskulturen i föreningen i framtiden?  
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BILAGA 2 
 

Hej (respondentens namn), 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Sport Managementprogrammet i Falun och vi 

håller just nu på med vår C-uppsats. Tanken är att den ska handla om idrottsorganisationers 

förändringsförmåga och organisationskultur. 

 

Eftersom vårt fokus kommer hamna på upp och nedflyttning i seriesystemet undrar vi om du 

eller någon annan i föreningen kan tänka sig att ställa upp på en intervju angående detta.  

 

Medverkan är helt frivillig och du kan avbryta din medverkan när som helst under 

arbetsprocessen. Det insamlade materialet kommer endast att användas i studiens syfte. 

 

Detta är en komparativ fallstudie som kommer att analysera flera ishockeyföreningar och 

samtliga föreningar och respondenter kommer att anonymiseras i arbetet.  

 

Det är viktigt för oss att förhålla oss till etiska regler och aspekter under författandet av C-

uppsatsen. 

 

Känns det här intressant att vara med på så kan vi vid fortsatt kontakt berätta mer om tanken 

kring och innehållet av arbetet.  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Oskar Laurell och Alexandra Skedung 

Högskolan Dalarna  
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