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Bakgrund och problem: Lärande inom organisationer har effekt på hur organisationer 

hanterar förändring och anpassar sin organisation för en förbättrad effektivitet, vilket kan leda 

till konkurrensfördelar. Det är intressant att se på ideella organisationer och deras lärande 

funktion då organisationsformen skiljer sig från den privata sektorn där företag i större 

utsträckning arbetar med lärande mer strukturellt medan ideella organisationer ofta baserar sin 

lärande funktion på lösa samtal. Vår undersökning tar avstamp från detta och mer specifikt i 

den ideella organisationen KFUM Sverige. Eftersom det är en organisation som sysslar med 

en rad olika aktiviteter har vi valt att smala av undersökningsområdet till de basketföreningar 

som har koppling till KFUM. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur KFUM arbetar som lärande organisation 

och hur de lokala KFUM-basketföreningarna har arbetat för att öka medlemsantalet. 

Potentiellt kan vi få en bild av hur en ideell organisation arbetar som en lärande organisation 

och huruvida de tar tillvara på intern kunskapsförmedling mellan sina underföreningar. 

 

Metod: Vår studie grundar sig i en djupare förståelse för dels människors agerande men även 

rutiner och arbetssätt inom olika föreningar, valde vi att genomföra intervjuer med personer 

från basketföreningar med KFUM-anknytning samt en intervju med personen som arbetar 

som kommunikationsansvarig hos KFUM Sverige, vars arbetsuppgifter behandlar 

kommunikation med KFUM:s föreningar i hela Sverige. 

 

Resultat och slutsats: Efter genomförd studie kan vi dra slutsatserna att KFUM:s 

basketföreningar är förändringsbenägna och de arbetar som lärande organisationer på 

individuell nivå men att KFUM Sverige, på nationell nivå, har brister i sin lärande förmåga. 

Vi anser att detta skulle kunna förbättras genom införande av system som gynnar 

kunskapsdelning och att organisationen i sig behöver arbeta för att förbättra sin 

organisatoriska identitet då detta är ett sätt för organisationen att få en organisationskultur 

som främjar lärande mellan de lokala föreningarna. 
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1. Inledning  

I detta avsnitt presenteras bakgrund följt av problematisering, syfte och frågeställningar. 

1.1 Bakgrund 
Att hjälpa människor i nöd är generellt något som faller naturligt för de flesta av oss. Ideella 

organisationer är den typ av organisation som växer snabbast i världen men är också den typ 

av organisation där det kan vara svårt att generalisera deras arbete (Herman 2005). Detta 

beror på att ideella organisationers arbete varierar mycket när det gäller vad de gör och hur de 

gör sitt arbete. Företag strävar efter egen vinning medan ideella organisationer strävar efter att 

fylla behov hos befolkningen i utbyte mot monetära medel eller ideell arbetskraft (Andreasen 

& Kotler 2008). Dessa organisationer efterfrågar därmed ideellt engagemang från 

allmänheten i form av tid (gratis arbete) eller monetärt bidrag utan någon direkt belöning att 

ge tillbaka. Forskare har argumenterat för att volontärarbete bygger upp en välfärdsstat genom 

en ökad demokratisk inställning bland dem som arbetar ideellt (Grassman & Svedberg 1996; 

Hooghe 2003). 
 

Skandinaviska länder har en population som är relativt homogen och människor i 

Skandinavien som är i behov av hjälp får i stor utsträckning statligt stöd, vilket medför att 

ideella insatser inom länderna inte är i lika stort behov, enligt Weisbrod (1997). Hans studie 

identifierar ideella organisationer med statliga funktioner som exempelvis museer, skolor, 

kollektiva tjänster, hjälpa missgynnade personer etc. Det finns även privata aktörer och en 

stor del av den svenska befolkningen är engagerad inom ideella föreningar och andelen av den 

svenska befolkningen som gör det har de senaste två decennierna varit stabil (Svedberg, von 

Essen & Jegermalm 2010). En ideell förening är en typ av ideell organisation som främjar 

sina medlemmars intressen med ett ideellt ändamål, alltså inte ekonomiska intressen 

(Skatteverket 2016). 
 

Ideella organisationer behöver, precis som sin omvärld vara redo för förändring. McLeish 

(2010) menar att dessa organisationer behöver analysera de förhållanden som organisationen 

har för att utveckla, evaluera och implementera strategier för värvning av medlemmar och den 

service som organisationen står för. McLeish (2010) diskuterar marknadsföring inom ideella 

organisationer som ett krav för fortsatt överlevnad. Det är dock inte alla ideella organisationer 
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som har möjlighet eller vilja att marknadsföra sig. Då det sker förändringar i omgivningen har 

forskare föreslagit olika orienteringar som ska hjälpa organisationer att hantera dessa 

förändringar, menar Yusif Baba (2015). Dessa är bland annat innovations-, entreprenöriella, 

lärande och marknadsorienteringar (Slater, Olson & Hult 2006; Grinstein 2008).  

 

Organisationer kan dra fördel av marknadsorientering, alltså en evaluering av konkurrenter, 

produkter och kunder som finns på marknaden, vilket kan leda till ett förbättrat resultat för 

organisationen men detta är inte alltid är fallet, enligt Voss & Voss (2000). De menar att 

ideella organisationer bör anpassa sin marknadsorientering efter industriella karaktärsdrag då 

det inom vissa specifika marknader inte gynnar organisationen att veta vad kunder vill ha eller 

vad konkurrenter gör bra eftersom organisationen drar större nytta av att vara innovativ och 

göra något nytt. Det är vanligt att företag använder sig av marknadsorientering för att förbättra 

sitt resultat. Ideella organisationer blir mer och mer utsatt för konkurrens vilket leder till att de 

agerar mer och mer som privata aktörer. En studie genomförd av Davis, Marino, Aaron & 

Tolbert (2011) visar att ideella organisationer använder sig av marknadsorientering i större 

utsträckning än företag när det kommer till entreprenöriell orientering. Davis et al. (2011) 

menar att ideella aktörer försöker hålla sig uppdaterad på ekonomiska och teknologiska 

trender för att inte hamna på efterkant i förhållande till konkurrenter. Deras studie undersöker 

äldreboenden som arbetar ideellt vilket är en gren av den ideella sektorn som är 

konkurrensutsatt. Inom konkurrensutsatta marknader är en evaluering av konkurrenter av 

fördel medan en liknande orientering inte är lika aktuell för ideella organisationer som inte är 

konkurrensutsatta (Shoham, Ruvio, Vigoda-Gadot & Schwabsky 2006). 
 

Marknadsorientering ger ett intryck av ett innovativt beteende då man försöker svara på 

förändringar genom att göra något nytt eller annorlunda (Jaworski & Kohli, 1993, p.56). Burt 

& Taylor (2003) har undersökt informations- och kommunikationsteknologier som ett sätt för 

ideella organisationer att ta emot information från sin omgivning men att organisationen 

ifråga behöver anpassa sig för att ta tillvara på nyvunnen kunskap. Detta gäller inte enbart 

organisationens personal som har IT-expertis utan skall nå organisationens alla delar, speciellt 

beslutande organ som har möjlighet att förändra organisationen efter nyvunnen kunskap och 

innovation (Hackler & Saxton 2007). Hurley & Hults (1998) studie visar dock att det saknas 

en koppling mellan marknadsorienteringsmodeller och innovation. Därmed har de infört ett 

ramverk som avser innovation inom marknadsorientering. Studien visar att 

organisationskulturer som lägger större vikt på lärande, utveckling och deltagande vid 
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beslutsfattning har högre innovationsförmåga. Slater & Narver (1995) menar att prestationen 

inom organisationen inte kan förbättras om man inte kan använda eller tillämpa kunskaper. 

Olika typer av marknadsorientering används alltså inom den ideella sektorn. Forskare som 

Hurley & Hult (1998), Slater & Narver (1995) och Liu & Ko (2012) menar, för att ideella 

organisationer ska kunna utveckla sin innovativa-, entreprenöriella- och 

marknadsföringsförmåga krävs det att organisationer lägger fokus på den lärande 

orienteringen. De menar att lärandet är resursen som bidrar till utveckling. Lärandet är den 

process som ska förändra organisationens tankesätt, marknad och dess konkurrenter, med 

andra ord institutionellt lärande, som är mycket svårare att uppnå än individuellt lärande, 

menar De Geus (1998). 
 

De Geus (1998) har undersökt varför vissa företag har bättre förutsättningar för att anpassa sig 

och vad som gjorde skillnad. Det visade sig att ju snabbare en organisation lär sig och kan 

tillämpa kunskaperna i förhållande till sina konkurrenter desto bättre kan dem hantera 

utmaningar och uppnå hållbar konkurrensfördel. Därmed är det viktigt att kunna förstå ideella 

organisationers lärande orientering (Baba 2015). Däremot är lärande orientering i sig inget 

nytt inom ideella organisationer utan är rätt vanligt (Gill, 2009). Lärandet i ideella 

organisationer är oftast mer spontana och ostrukturerade diskussioner som anställda inom 

organisationen har för att omedelbart kunna förbättra en specifik plan. Detta är dock inte 

tillräckligt för att kunna bygga en effektiv organisation, menar Gill (2009). Medlemmar och 

andra intressenter vill se att den ideella organisationen jobbar på ett effektivt sätt för att uppnå 

sina mål samt att de förbättrar livskvaliteten i samhället. Det räcker alltså inte med att ideella 

organisationer endast har ett ädelsinnat uppdrag längre, utan man vill se en hållbar 

organisatorisk effektivitet, menar Gill (2009). Han fortsätter med en diskussion om att ideella 

organisationer med en lärandekultur lär sig ständigt från sina erfarenheter och delar med sig 

av dessa kunskaper på en daglig basis. Därmed har de förmågan att kunna förbättras och bli 

framgångsrika. Detta leder till att lärandekulturen påverkar prestationen i hela organisationen 

(Gill 2009). 

 
1.2 Problemdiskussion 

Som tidigare nämns i bakgrunden är en stor del av den svenska befolkningen engagerad just i 

ideella föreningar. Föreningslivet möjliggör för medlemmar att aktivt kunna uttrycka sitt 

medborgarskap genom olika ideella insatser (Svedberg et al. 2010). För att ideella föreningar 
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ska kunna utvecklas behövs det en lärandekultur som leder till förändring och effektivisering 

av organisationen. 
 

Vår undersökning tar avstamp från den ideella organisationen. Då en stor del av forskning om 

ideella organisationer har kretsat kring samhällsnyttan som ideella organisationer medför 

(Svedberg et al. 2010) har vi valt att genomföra en studie som behandlar just lärande inom 

ideella organisationer och mer specifikt inom idrottsliga föreningar. Med detta som bakgrund 

har vi valt en organisation som vi anser vara intressant, nämligen KFUM (Kristliga 

föreningen av Unga Människor). Historiskt har de tidigare varit uppdelad i två olika 

föreningar (KFUM och KFUK) vilket vi förklarar i närmre detalj nedan. KFUM tillhör en 

global verksamhet, YMCA och YWCA (Young Men's Christian Association and The World 

Young Women's Christian Association). Det är en organisation som idag finns i över 130 

länder med 70 miljoner människor involverade. De verkar för ökad ungdomlig aktivitet och 

kunskap där organisationen symboliseras av en triangel som står för “kropp, själ och ande” 

(KFUM u.å.). 

	

YMCA är en av de äldsta ungdomsrörelserna i världen och verksamheten grundades 1844 i 

London av George Williams. På svenska heter denna förening KFUM, Kristliga föreningen av 

unga män. KFUM arbetar med påverkansarbete i frågor som rör unga och främjandet av 

ungas ledarskap runt om i världen samt för social rättvisa och fred för unga människor. De 

lokala KFUM föreningarna anordnar bland annat ledarskapsutbildningar och teknisk support. 

KFUM arbetar inom många olika programområden bland annat: 

·    Hållbar utveckling 

·    Jämställdhet 

·    Hälsa och HIV/AIDS prevention 

·    Inter-religiösa samtal/dialoger 

·    Ledarskapsutveckling 

·    Fredsbyggande 

·    Engagemang i civilsamhället och utbildning i mänskliga rättigheter (KFUM u.å.) 

	

YWCA är världens största kvinnorörelse, på svenska heter denna förening KFUK, kristliga 

föreningen av unga kvinnor. Verksamheten grundades 1855 av Mary Jane Kinnaird och 

Emma Robarts. Organisationens principer är inspirerade från kristna inspirationer, men de 
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samlar kvinnor och flickor från olika trosuppfattningar, kulturer och bakgrunder. Inom de 

lokala KFUK-föreningarna jobbar man bland annat med frågor som har att göra med 

mänskliga rättigheter, ledarskap för att stärka och synliggöra kvinnor och flickor samt frågor 

som stärker kvinnor och flickor utifrån olika perspektiv. De arbetar dessutom med 

konstruktiva lösningar på ojämlikheter och orättvisor som kvinnor möter på olika sätt. I de 

årliga programaktiviteterna som hålls har de globalt 7.6 miljoner deltagare och verksamheten 

har 3 miljoner medlemmar runt om i världen. 

	

Den första KFUM-föreningen i Sverige startades 1884 i Stockholm och den första KFUK-

föreningen startades 1885. År 1966 gick dessa svenska organisationer ihop och sedan dess har 

organisationen i Sverige arbetat utifrån dem värderingar som YMCA-YWCA har, kristna 

principer. Principerna har dock förändrats och idag har man större fokus på 

verksamhetsformer som fyller de aktuella behoven som unga människor har. 2011 beslutades 

att man att rörelsen i Sverige ska kallas KFUM men att det ska betyda Kristliga föreningen av 

Unga Människor. Idag har KFUM 55 000 människor som engagerar sig och ca 250 föreningar 

runt om i Sverige. 

	

Vårt intresse för KFUM ligger i att de är en organisation likt ingen annan. Det är en 

organisation som historiskt har varit delaktig i utformning av en ny sport då James Naismith 

från YMCA år 1891 uppfann basket (World YMCA u.å.). Detta antyder på dem är innovativa. 

Organisationen har även en aktuell entreprenöriell anda då de försöker genomföra en 

byggnation av en idrottshall i närheten av området Hagaparken i Stockholm (KFUM Central 

2015). De tidigare har genomfört en liknande byggnation i Örebro, kallad Tegelbruket. De är 

speciella i den bemärkelsen att de inte annonserar om detta faktum och att det inte är en del av 

deras profil. De har inte heller någon politisk- eller klassprofil och är en organisation som är 

del av en internationell organisation men de har ingen internationell identitet. Slutligen finns 

en argumentation att föra om intresset för denna organisation som baseras på att de inte 

fokuserar på ett område. KFUM i Sverige är inte endast en organisation som inriktat sig på 

basket utan de har föreningar som omfattar en rad olika sporter (eg. fotboll, bordtennis, 

simning etc.). De anordnar även läger och kollo för ungdomar, de driver hotellverksamhet 

(liknande YMCA i andra länder), café och gym, de har sångkörer och en rad andra aktiviteter 

(KFUM u.å.). Därmed är denna organisation ett intressant undersökningsobjekt för att se 

hur/om de har en lärandekultur. Eftersom de har en rad olika aktivitetsområden tvingades vi 
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inrikta oss på något speciellt och valde då basket som är en central del i deras internationella 

organisation och organisationen har även varit en stor del i utvecklingen av sporten i Sverige. 
 

KFUM Central Basket i Stockholm har lyckats med en, nästintill fördubbling av 

medlemsantalet inom sin förening sedan 2008 då det totala medlemsantalet för KFUM 

Central Basket var 364 och den totala medlemsantalet 2014 var 712 (Verksamhetsberättelse 

2014, s.21). En liknande medlemsökning finns att finna hos KFUM Göteborg Basket, där 

medlemsantalet har ökat från ca 40 i 2013 till ungefär 200 medlemmar i 2016. Även KFUM 

Örebro Basket har ökat sitt medlemsantal de senaste åren. Häri ligger vårt intresse.  

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur KFUM arbetar som lärande organisation och hur 

de lokala KFUM-basketföreningarna har arbetat för att öka medlemsantalet. Potentiellt kan vi 

få en bild av hur en ideell organisation arbetar som en lärande organisation och huruvida de 

tar tillvara på intern kunskapsförmedling mellan sina underföreningar. 

	

1.4 Frågeställningar 
• Hur har KFUM:s basketföreningar lyckats öka sitt medlemsantal de senaste åren? 

• Hur har man arbetat med kunskapsförmedling inom KFUM:s underföreningar? 

• Hur har KFUM arbetat som en lärande organisation? 

• Finns det potential för ökat lärande inom organisationen som kan leda till ett bättre 

arbete mot organisationens syfte? 

1.5 Avgränsning 
Vår studie fokuserar inte på faktorer av monetär karaktär i form av ekonomisk vinning utan 

inriktar sig på icke-ekonomiska faktorer, som implementering av nya program, vilket belyser 

strategiskt lärande inom organisationen. Vi har exkluderat övriga aktiviteter inom KFUM som 

inte rör basketverksamhet då detta innebär ett alltför omfattande arbete för vår 

magisteruppsats.  
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2. Teoretisk referensram 

En beskrivning av lärande organisationer samt faktorer som påverkar detta fenomen ska redogöras i 

detta avsnitt för att ge underlag till utformning av vår intervjustudie samt en framtida analys av 

empirin för att sedan dra slutsatser om vår undersökning. 

2.1 Vilka engagerar sig ideellt? 
Svedberg, von Essen & Jegermalm (2010) har genomfört en studie om svenskarnas 

engagemang i och utanför föreningslivet. De menar att föreningslivet har fyra grundläggande 

perspektiv, nämligen: 

·    föreningsengagemang kan leda till ökat politiskt engagemang och kan därmed påverka 

den demokratiska processen (som resurs), 

·    föreningslivet ger möjlighet till att socialisera och bilda kontaktnätverk (socialt 

kapital), 

·    föreningslivet leder till främjande av särintressen och att personen därmed känner 

tillhörighet till övriga medlemmar, och 

·    föreningslivet kan kopplas samman med sociala rättigheter och det sociala 

medborgarskapet, alltså oavlönad hjälp eller stöd till medmänniskor i sin omgivning 

(förpliktelseperspektiv). 

De som engagerar sig inom ideella organisationer fokuserar generellt inte på en organisation 

där de bidrar med arbetskraft utan den genomsnittliga svenska ideella arbetaren engagerar sig 

i 1,8 organisationer (Svedberg et al. 2010, s.15). Detta indikerar på att kännedomen för olika 

ideella organisationer finns hos svenskar som redan är ideellt engagerade då de inte fokuserar 

på en enskild organisation. Men vilka är det då som engagerar sig inom ideella organisationer 

i Sverige? 
 

I Sverige är ideellt engagemang och aktiva medlemmar inom föreningar relativt utbrett 

(Svedberg et al. 2010). Enligt Svedberg et al. (2010) återfinns engagerade inom samtliga 

klasskikt, i alla åldrar, män som kvinnor, arbetande och arbetslösa samt etniska svenskar och 

invandrare. Deras studie visar dock att det finns en arketyp och denna är “en man som redan 

är mitt i yrkeslivskarriären, som är välutbildad och socioekonomiskt välförankrad, som har 

barn och är svenskfödd samt kommer från en familj med tradition av föreningsarbete” 

(Svedberg et al. 2010, s. 40). 
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Svedberg et al. (2010) diskuterar vikten av sociala arenor. De menar att dessa kan leda till ett 

ideellt engagemang eftersom man då inkluderas i ett organiserat civilt samhälle. När man sen 

är delaktig inom dessa sociala arenor ökar möjligheten för ideellt engagemang genom 

personliga nätverk. Exempel på delaktighet inom de sociala arenorna är föräldraskap till barn 

i skola och fritidsaktiviteter, förvärvsarbete etc. Just föräldraskap är av vikt eftersom ideellt 

engagemang tenderar att gå i arv då människor uppfostras enligt värderingar som gör att de 

följer sina föräldrars fotspår och engagerar sig i föreningslivet (Svedberg et al. 2010). 
 

Ett samband som observerats i studien som genomförts av Svedberg et al. (2010) är högre 

inkomst och ideellt arbete. En anledning till detta kan vara att ideella organisationer i viss 

utsträckning ställer större krav om utbildning för dem som är anställd inom organisationerna 

men också att de med socialt kapital har större möjlighet att genomföra och påverka projekt 

inom ideella sektorn (Svedberg et al. 2010). Denna utbildningsfaktor kan vara av betydelse då 

det i viss mån utesluter personer med lägre utbildning. 

2.2 Förändring som lärandets föregångare 
Hur en organisation klarar att förhålla sig till förändring grundar sig i deras lärande funktion 

(Bess, Perkins & McCown 2010). Samtliga förändringsperspektiv som diskuterats nedan 

omfattas av människor inom organisationen och deras möjlighet att anamma en förändring 

kan vara avgörande för att förändringen ska lyckas i sitt implementerande (Jacobsen 2013). 

Förändringar kännetecknas i stor grad av ett nytt sätt att arbeta på eller ny kunskap som 

behövs inom organisationen och därmed är den lärande funktionen av betydelse. Att 

kontinuerligt förändra en organisation och dess rutiner efter förändringar i omgivningen kan 

ses som organisatoriskt lärande (Levitt & March 1988). Det diskuteras inom forskning i hög 

grad om radikala eller t.o.m. revolutionära förändringar inom organisationer men i 

verkligheten handlar det i många fall om mer blygsamma, inte radikala förändringar 

(Alvesson 2015). 
 

Förändringar som en organisation ställs inför kan vara adaptiva, inkrementella eller 

kontinuerliga, vilka kan ses som mindre förändringar. Dessa mindre förändringar påverkar 

självfallet organisationen men kan ha en större inverkan på individen än organisationen i stort. 

Större förändringar kan vara osammanhängande, transformativa och radikala, vilka är 

förändringar som kan påverka strukturella faktorer inom organisationen eller ha inverkan på 

dess organisationskultur. Detta är alltså förändringar som gör att medlemmar inom 
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organisationen måste förändra sitt förhållningssätt, arbetsrutiner eller målinriktning. En större 

förändring kräver därmed att organisationen gör en kollektiv insats för att systematiskt 

genomföra en förändring. Förändringar kan ske på många olika sätt och tar utgångspunkt från 

olika synvinklar. I sin bok Organisationsförändringar och förändringsledarskap beskriver 

Jacobsen (2013) fem olika perspektiv eller drivkrafter bakom förändring. 
 

Det första perspektivet som Jacobsen (2013) tar upp är planerad förändring med intentioner 

som drivkraft. Med detta menar han att det finns en person eller grupp inom organisationen 

som har observerat ett problem eller en möjlighet för förbättring av organisationen. Därefter 

har de utarbetat en lösning för att sedan implementera denna lösning. Den slutliga fasen inom 

detta perspektiv är evaluering av den implementerade lösning och om resultatet uppnår det 

man förväntat sig. 
 

Nästa perspektiv fokuserar på förändring som livscykler inom organisationer där de från en 

början är ganska små och har en informell kommunikation mellan de fåtal anställda inom 

organisationen (Jacobsen 2013). Allteftersom organisationen växer behöver man anställa fler 

personer och strukturen inom organisationen förändras där system för budget och kontroll 

införs, hierarkier skapas då chefer fokuserar på överhängande strategi istället för daglig 

verksamhet vilket kan leda till en byråkrati som har motsatt effekt än vad som är önskvärt och 

effektivt för organisationen (Jacobsen 2013). Därmed krävs samarbete mellan personer inom 

organisationen där samarbetssystem implementeras mellan enheter och olika nivåer. 
 

Det tredje perspektivet som Jacobsen (2013) tar upp är förändring till följd av konkurrens om 

knappa resurser. Med detta menar han att det finns en viss variation av organisationsformer, 

organisationer som har liknande typ av verksamhet kanske arbetar på olika sätt och de som 

bedriver sin verksamhet på det minst effektiva sättet kommer att förändra sitt 

tillvägagångssätt för organisationens fortsatta överlevnad. Jacobsen (2013) menar då att de 

flesta som är i en sådan utsatt situation och försöker efterapa ledande konkurrenter inte 

kommer att överleva utan att det istället är nya aktörer på marknaden som har möjlighet att nå 

framgång. Det är alltså de organisationer som bäst anpassar sig efter omgivningen som 

överlever, likt Darwins evolutionsteori. Därmed behöver organisationer skapa en balans 

mellan omgivningens krav och organisationsformen för fortsatt överlevnad. 
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Det fjärde perspektivet behandlar maktkamp i form av teser som möts av antiteser och 

avslutas i en syntes, något nytt. Det handlar alltså om intressekonflikter inom organisationen 

och politik är en stor del av drivkraften bakom förändringen. Den intressegruppen med störst 

maktbas får därmed igenom sina förändringar och formar organisationen därefter. Tappar 

intressegruppen en del av maktbasen till dem som “förtrycks” så kommer ett maktskifte att 

ske och organisationen förändras därefter av den nya intressegruppen med störst makt. Ett bra 

exempel som Jacobsen (2013) tar upp är situationen på arbetsmarknaden och hur denna 

påverkar organisationer. I tiden med hög arbetslöshet kan arbetsgivaren utöva en större makt 

mot anställda än i tider med hög efterfrågan på arbetskraft då arbetstagaren har större 

möjlighet att påverka sin egen situation. 
 

Det femte och sista perspektivet behandlar tillfälligheter som drivkraft till förändring. Inom 

organisationer sammanstrålar människor kontinuerligt och när dessa möts har de olika idéer 

som lösningar på problem och att resultatet beror på hur situationen inom organisationen ser 

ut (Jacobsen 2013). Detta perspektiv bortser därmed från förändring som följd av olika 

livsfaser, konkurrens eller problemlösning utan ser endast till tillfälligheten att människor 

möts i beslutssituationer och arbetar tillsammans. Resultatet av dessa beslut behöver därmed 

inte vara det mest effektiva eller bästa beslutet då det baseras på den lösning som finns 

tillgänglig. 

2.3 Lärande organisationer 
En organisation har ett mål och (med fördel) en vision om vad organisationen skall uppnå. För 

att skapa en lärande organisation krävs en vision som skapar helhetsintryck för arbetsstyrkan 

(Senge 1995). Dessa är dock i hög grad komplicerade och i större organisationer framhävs 

vikten av att sträva mot ett överhängande mål och organisationens vision men på lokal nivå, 

individuellt eller inom grupper bildas egenformulerade delmål som stödjer organisationens 

huvudmål (Alvesson & Sveningsson 2012). Organisationens struktur påverkas därmed av 

organisationens mål och delmål. Organisationsstruktur är då ett sätt att kontrollera och 

strukturera olika verksamheter (Mintzberg, 1999). Den ursprungliga organisationsstrukturen 

är inte nödvändigtvis den bästa då omvärlden är i ständig rörelse och därmed sätts 

organisationen i en sits där värdering av relationer och arbetsformer är essentiellt, alltså vilken 

kunskap finns i organisationen och hur arbetsstyrkan samarbetar med varandra (Alvesson & 

Sveningsson 2012). Eftersom förändring i omvärlden är ständigt närvarande, krävs det även 

inom organisationen. Hur tar man tillvara på kunskap inom organisationen och hur får man en 
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överblick i vad andra människor egentligen kan? Detta är ett teoretiskt förhållningssätt som 

kallas för Knowledge management, vilket vi kommer behandla i ett senare avsnitt. 
 

Lärande handlar om förmågan att förändras och utveckla ny kunskap. Ur individuell synpunkt 

ska ny kompentens utvecklas som kommer organisationen till nytta och ur organisations- och 

gruppsynpunkt ska erfarenheter dokumenteras så att rutiner utvecklas (Huzzard & Wenglén 

2012). Med detta menas att personer med erfarenhet om nya tillvägagångssätt som visas vara 

effektiva för att främja organisationens mål, dokumenterar detta så att andra individer kan 

använda sig av samma framgångssätt för att stärka organisationens position på marknaden. 

Individuellt lärande är till stor del en vilja hos individen och är avgörande för hur 

organisationen lyckas med kollektivt lärande (Senge 1995). En lärande organisation blir då 

en organisation som främjar lärande och på sikt förbättras, t.ex. genom ökad effektivitet 

(Huzzard & Wenglén 2012). Senge (1995) framhäver vikten av systemtänkande i form av 

eget skapande av förändring istället för att invänta en nödvändig förändring. Detta bygger på 

en gemensam bild av organisationen och kravet om en vision som eftersträvas är, enligt Senge 

(1995), essentiellt. Eftersom organisatoriskt lärande därmed är större än det individuella 

lärandet är organisationskultur ett centralt begrepp. 
 

I en organisationskultur finns en samlad kunskapsbas om hur man handlar inom 

organisationen, historier om lyckade tillvägagångssätt som kan ligga till grund för framtida 

beslut samt utvecklade manualer som behandlar hur individen på bästa sätt bör genomföra en 

specifik handling (Huzzard & Wenglén 2012). Organisatoriskt lärande handlar därmed till 

stor del om hur man kan påverka organisationskulturen för att “anpassa och utveckla 

gemensamma föreställningar, utbyta och sprida goda (och dåliga) erfarenheter samt 

dokumentera och sprida “best practise” (Huzzard & Wenglén 2012, s. 274). Förändring av en 

organisationskultur är inte en enkel handling eftersom det är en grupp människor vars 

erfarenheter och handlingar avgjort hur kulturen har vuxit fram över tid, menar Hofstede, 

Neuijen, Ohayv & Sanders (1990). De fortsätter att argumentera angående svårigheter att 

undersöka detta fenomen eftersom organisationskultur innehar parametrar som tankesätt, 

värderingar och uppfattningar, vilka är svåra att mäta. Det är dessutom svårt att styra en 

organisationskultur med en arbetsstyrka där anställda inte är särskilt likartade (Alvesson 

2015). Samtidigt kan en organisationskultur som inte är unik vara styrd av normativt tryck 

från grupper utanför organisationen, vilket minskar ledningens möjligheter att styra (Alvesson 

2015). Ledningen kan därmed stöta på svårigheter vid förändring av organisationskulturen 
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inom större organisationer. De som är inom kulturen har dock förmåga att påverka de 

personer som är närmast dem själva, därför vore det bättre för högre chefer att fokusera på 

begränsade enheter istället för hela organisationen (Alvesson 2015). 
 

För att beskriva hur organisatoriskt och individuellt lärande hör samman bör man se på 

individuellt, grupp och organisatoriskt lärande var för sig, enligt Huzzard & Wenglén (2012). 

De menar att personliga erfarenheter diskuteras med andra personer för att sedan (om)tolkas 

gemensamt. Lärandet sprids då genom gemensamma föreställningar i gruppen. En ytterligare 

spridning sker när lärdomarna omformas till nya koordinerade handlingar som omfattar en 

större mängd människor. Lärandet har implementerats när dessa handlingar har 

institutionaliserats och mer eller mindre satts i rutin inom organisationen (Huzzard & 

Wenglén 2012). Organisationen lär sig därmed av individuellt lärande när den har förändrats 

genom erfarenheter och kollektiva handlingar (Crossan, Lane & White 1999). Individuellt och 

organisatoriskt lärande gynnar varandra genom olika typer av organisationsformer. I en mer 

decentraliserad organisation gynnas individuellt lärande då personal har en högre grad 

handlingsfrihet och därmed kan utforska nya idéer på egen hand medan organisatoriskt 

lärande gynnas av mer standardiserad struktur då “best practise” snabbare kan spridas genom 

organisationen (Huzzard & Wenglén 2012). 

	

 

Figur 1. Erfarenhetsbaserat lärande. Källa: Huzzard & Wenglén (2012, s. 281). 



13	

	

	 	

Inom forskning har individuellt lärande delats in i fyra huvudområden, nämligen 

beteendeförändring, kognitiv utveckling, situerad social praxis och identitetskontruerande 

(Huzzard & Wenglén 2012). Beteendeförändring behandlas av återkoppling av hur olika 

beteende förstärks eller försvagas. En person som utför en uppgift kan i efterhand reflektera 

över vad som gått fel och hur situationen därefter kan hanteras på ett bättre sätt, givet att 

personen i fråga inte gett upp. Detta kan sedan appliceras genom rutiner i hela organisationen 

och därmed har vi organisatoriskt lärande. 
 

Lärande som kognitiv utveckling är en fråga om förståelseutveckling genom 

informationsbearbetning (Huzzard & Wenglén 2012). Detta betyder att man utvecklar 

tänkandet och lär genom att addera kunskaper hos sig själv eller förändra existerande 

kunskaper, enligt Piaget (1951). I relation till en hel organisation så handlar kognitiv 

utveckling om huruvida organisationen klarar att hantera förändringar i omvärlden. Antingen 

att man anpassar sina produkter efter vad som är aktuellt, alltså mindre förändringar, eller att 

organisationen byter produkt efter att den tidigare produkten blivit obsolet. Mindre 

förändringar, eller adaptiva förändringar är den vanligaste formen av lärande, enligt Argyris 

& Schön (1978). De kallar denna inlärning för single-loop learning där vi justerar våra 

handlingar efter att resultatet inte är likvärdigt med den tidigare förväntningen (se figur 2). 

När vi sedan gör en djupare reflektion av lärande processen och sedan ändrar våra 

föreställningar, vilket resulterar i nya handlingar, uppnår vi vad Argyris & Schön (1978) 

kallar double-loop learning. Senge (1995) poängterar vikten av reflektion kring 

organisationen och att vi bör ifrågasätta föreställningar som vi har om gruppens eller 

organisationens struktur och handlande. En liknande tanke framställs av Baba (2015) som 

menar att ledningen bör promota anställda att ifrågasätta status quo, vilket vi diskuterar mer 

nedan. Double-loop learning är av större vikt vid större, eller radikala förändringar eftersom 

en djupare förståelse av tidigare problem är essentiellt. Det är dock viktigt för organisatoriskt 

lärande att organisationen kan hantera bägge former av lärande för att vara beredd på 

förändringar som sker i omvärlden (Huzzard & Wenglén 2012). 
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Figur 2. Single- och double-loop learning. Källa: Huzzard & Wenglén (2012, s. 279). 

 

Lärande i form av situerad social praxis handlar till stor del om att bli en praktiker som äger 

rum i sociala sammanhang (Huzzard & Wenglén 2012). Denna typ av lärande sker inte alltid 

medvetet eftersom det är ett resultat av social interaktion istället för individens egna 

ansträngningar. Därmed finns ett krav om någon typ av medlemskap inom sociala 

grupperingar eller organisationer men att det som ursprungligen sätts upp som rutiner av den 

mänskliga grupperingen kan ignoreras efter social interaktion och nya kunskaper uppstår, 

menar Huzzard & Wenglén (2012). Inom denna typ av lärande är kontaktnätverk en stor 

faktor och att träffa personer inom samma bransch, för att lära sig branschvana, kan vara 

avgörande för organisationens framtida levnad. 
 

Lärandet som identitetsförändring tar utgångspunkt från individens självbild, alltså att vi 

uppfattar saker på olika sätt beroende på hur vi ser oss själva (Huzzard & Wenglén 2012). 

Lärandet blir därmed att omforma vår egen identitet, att transformera sig själv till den person 

som man önskar att vara. Detta i kombination om hur andra uppfattar oss summerar denna 

lärandeform. Exempel på detta är övergången från att vara ny på arbetsplatsen då personen får 

en roll som okunnig och associeras med denna roll. Allteftersom personen blir mer erfaren 

kommer andra personer samt personen ifråga uppfatta sig själv som en mästare inom yrket. 

Detta synsätt på lärande involverar även ledare inom organisationer. Eftersom de flesta 

organisationer genomför nyanställningar så kommer nya personer in i organisationen vilket 



15	

	

	 	

påverkar ledarens roll samt hur omgivningen värderar ledaren och vad de anser om ledaren. 

På liknande sätt kan detta synsätt appliceras på organisationer, en sammansättning människor, 

som har en uppfattning om vilka de är samt hur omgivningen uppfattar dem. Organisatoriskt 

lärande blir därmed processen i vilken människor bidrar med kunskap som gynnar 

organisationen. Detta synssätt kan då användas för att förklara varför en organisation inte är 

en lärande organisation. Är chefer och övriga medlemmar inom organisationen inte av den 

självbilden att de identifierar sig med den arbetsroll som personen har så är utgångspunkten 

för lärande ganska dåligt (Huzzard & Wenglén 2012). 
 

Lärandet inom organisationer har inverkan på organisationens resultat inom privat sektor, 

menar Baba (2015). Hans undersökning baseras på lärande orientering vilket syftar till 

organisationskulturens förmåga att skapa och använda sig av kunskap. Lärande orientering 

grundar sig i: 

·    ledningens förmåga att promota anställda att ifrågasätta status quo (commitment to 

learning), 

·    hur organisationen fokuserar på användning av kunskap mellan olika funktionella 

områden (shared vision), 

·    hur organisationen är strukturerad i relation till ifrågasättande av befintliga rutiner och 

acceptans av nya idéer (open-mindedness), och 

·    den kollektiva tron och rutiner som förstärker behovet av att sprida kunskap mellan 

olika funktionella delar av organisationen (intra-organizational knowledge 

sharing)(Baba 2015). 

Detta ska i ett senare skede ha betydelse för icke-ekonomiska faktorer och sedan leda till 

ekonomiska resultat (se figur 3). Babas (2015) studie visar att lärande inom ideella 

organisationer är på framfart samt att lärande orientering inom organisationen kan vara av 

större vikt än att genomföra marknadsorientering. Baba skriver i diskussionsdelen av sin 

studie: 

“... this paper finds that although a learning orientation does enable NPOs to garner 

more supports from their funders, what best accounts for such an enhanced economic 

performance is nonprofits’ ability to address their mission-based tasks, that is, their 

noneconomic performance, which is itself determined by the degree to which they are 

strategically learning oriented” (Baba 2015, s. 246). 
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Detta betyder alltså att strategisk lärande inom organisationer har inverkan på hur väl de 

lyckas implementera nya program, hålla sina finansiärer nöjda samt behålla eller öka antalet 

volontärer, klienter och stödmottagare. 

	

För att minimera inlärningströsklar kan arbetet inom organisationen förenklas och 

strömlinjeformas (Kärreman & Renstam, se Alvesson & Sveningsson 2012). 
 

 
Figur 3. Konceptuell modell för lärande orientering och ideella organisationers prestanda. 

Källa: Baba (2015). 

 

2.4 Knowledge management 
För att organisationer ska kunna överleva och hålla sig konkurrenskraftiga är det viktigt och 

nödvändigt med kunskap (Mårtensson 2000). En viktig aspekt att ta hänsyn till är att kunskap 

är något som är lagrat i hjärnan och inte i datorer där anställda lätt hade kunnat få tillgång till 

all information, menar Mårtenssson (2000). Därmed är det viktigt att hitta ett system som 

möjliggör för alla att effektivt kunna ta del av flödet av information och kunskap. 
 

Nonaka (1994) menar att det finns två typer av kunskap, tyst (tacit) kunskap och explicit 

kunskap. Explicit kunskap är kunskap som har dokumenterats och kan delas genom teknologi, 

medan tyst (tacit) kunskap är kunskap som finns i hjärnan, ens beteende, och uppfattning. 
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Tyst (tacit) kunskap är inte dokumenterade utan dessa är personliga kunskaper som är dolda 

och utvecklas genom samspel (Duffy 2000, se Mårtensson 2000). Därmed är det svårare att få 

tillgång denna typ av kunskap. Nonaka och Takeuchi (1998, se Mårtensson 2000) menar att 

man skapar kunskap genom att individer delar med sig av sin interna tysta (tacit) kunskap 

med andra genom att kommunicera. Detta leder i sin tur att andra tar till sig av den 

informationen och man får ny kunskap som sedan delas med andra och på det viset sprids 

kunskapen vidare. Knowledge management (hädanefter KM) ses oftast som ett strategiskt 

verktyg. Genom KM vill man lagra anställdas kunskap och sedan göra det möjligt för andra 

inom organisationen att ta del av dessa kunskaper (Mårtensson, 2000). 
 

KM definieras som "doing what is needed to get the most out of knowledge resources" 

(Becerra-Fernandez & Sabherwal 2014, s. 4). KM är något som har blivit allt mer intressant 

för företag och organisationer, då det handlar om att skapa, dela och utnyttja organisationens 

kunskaper, d.v.s. man samlar viktig kunskap och gör det tillgängligt för alla inom 

organisationen (Becerra-Fernandez & Sabherwal 2014). Oftast är den traditionella synen på 

KM kunskap som redan dokumenterats, exempelvis kunskap om återkommande problem och 

hur man löser det och kunskap om olika processer (Becerra-Fernandez & Sabherwal 2014). 

Men nu fokuserar man mer på kunskap som finns hos olika individer, experters tankar. 
 

Becerra-Fernandez & Sabherwal (2014) menar att KM är bland de viktigaste resurserna som 

ett företag eller organisation har samt att det finns olika fördelar med KM. Bland annat 

möjliggör KM för organisationer att blir mer innovativa och kommer ut på marknaden 

snabbare, stärker anställda, förbättrad beslutsfattande, stärker det organisatoriska 

engagemanget samt att man får hållbara konkurrensfördelar (Davenport & Prusak 1998, se 

Becerra-Fernandez & Sabherwal 2014). 
 

2.4.1 KM-System	

Informationsteknologi (IT) är en stor anledning till att kunskap har kunnat spridas och 

utvecklas (Becerra-Fernandez & Sabherwal 2014). Genom IT har man underlättat 

tillämpningen av kunskap men även bidragit till de förändringar som har skett inom KM, 

menar Becerra-Fernandez och Sabherwal (2014). De menar att i tillägg till IT har sociala och 

strukturella mekanismer utvecklats över tiden för att sprida kunskap mer effektivt. Detta har 

skett genom mentorskap och retreater som i sin tur stödjer KM. Dessa förbättrade mekanismer 
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kan utnyttja teknologi på ett mer effektivt sätt för att sedan sprida kunskap. Becerra-

Fernandez och Sabherwal (2014) menar att genom teknologi kan man t.ex. ha webbaserad 

konferens med personer som bor längre bort, vilket kanske inte var möjligt tidigare. 

 

Dessa KM mekanismer tillsammans med IT kallas alltså för KM system. Becerra-Fernandez 

och Sabherwal (2014) nämner fyra KM system: 

1. Knowledge Application Systems - stödjer processen där individer nyttjar kunskap som 

andra besitter, utan att de själva lär sig kunskapen. 

2. Knowledge Capture Systems - hjälper till att få fram och lagra organisatorisk samt 

individuell kunskap, både tyst (tacit) och explicit. 

3. Knowledge Sharing Systems - är utformad för att hjälpa användare att dela med sig av sina 

tysta (tacit) och explicita kunskaper. 

4. Knowledge Discovery Systems - stödjer utvecklandet av ny tyst (tacit) eller explicit 

kunskap som fås från data eller förkunskaper. 
 

Tillämpning av KM är inte alltid fullt fungerande eller effektivt, t.ex. har många KM-system 

inte hjälpt att få anställda att dela med sig kunskap för att gynna organisationen. För att få ett 

effektivt KM-system måste man inse att det finns olika sätt att motivera anställda till att dela 

med sig av kunskap som ska gynna organisationen. För att effektivisera implementering av 

KM bör man inte välja det ena alternativet över det andra, man bör alltså inte satsa endast på 

KM genom teknologi eller genom sociala sammanhang. Effektiv KM är beroende av att man 

inser att olika KM-system är beroende av varandra för att kunna fungera effektivt, menar 

Becerra-Fernandez och Sabherwal (2014). Använder man sig av olika system som arbetar 

tillsammans så har motiverade anställda en möjlighet att tillämpa kunskap inom 

organisationen. 
 

2.4.2 KM inom ideella organisationer	

Ideella organisationer syftar till att skapa bättre livskvalitet i samhället och måste därmed 

ständigt förbättra sin prestation (Lettieri, Borga & Savoldelli 2004). Detta har lett till att 

denna sektor går in i förnyelseprocesser där de håller på att förändra organisationsstrukturen 

men även det interna arbetet. Då ideella organisationer oftast är heterogena blir det svårt att 

hitta riktlinjer som ska kunna hjälpa organisationen att uppnå en förbättrad prestation vid 

oförutsedda händelser, enligt Lettieri et al. (2004). De menar att detta däremot kan lösas 
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genom att man identifierar de faktorer som har främjat organisationens framgång för att 

kunna förbättra prestationen. En av dessa faktorer är förmågan att hantera befintliga 

kunskaper inom organisationen. För att en ideell organisation ska kunna bli innovativ, flexibel 

och effektivt krävs det att man skapar en organisationskultur som främjar utveckling av 

kunskap, men även att man delar med sig av kunskap (Lettieri et al. 2004). Kunskap genereras 

och går igenom fyra olika cyklar (Quagli 2001, se Lettieri et al. 2004): 

1.     Individuell nivå (kunskap utnyttjas av en enda person)       

2.     Överföring och utbyte (från individ till gruppnivå) 

3.     Formalisering och spridning (kunskap görs tillgänglig för hela organisationen) 

4.     Integration 
 

2.4.3 KM som strategiskt verktyg	

Kunskap anses vara den mest värdefulla resursen som en organisation har men även den 

resurs som utnyttjas minst (Ash 1998, se Mårtensson 2000). För att få en effektiv KM 

behöver man börja med en strategi (Gopal & Gagnon 1995 se Mårtensson 2000). Man kan 

förbättra prestation genom KM samt öka produktivitet och konkurrens (Bassi 1997; Maglitta 

1997; Ostro 1997, se Mårtensson 2000). KM kan även användas som ett effektivt verktyg vid 

beslutsfattning (People Management 1998; Cole-Gomolski 1997a, 1997b, se Mårtensson 

2000). Maglitta (1997) menar att KM även används för att minska granskningskostnader och 

förseningar men även för att organisationer ska kunna blir mer innovativa (People 

Management 1998; Hibbard 1997, se Mårtensson 2000). För att tillämpa en framgångsrik KM 

strategi är vissa faktorer viktiga att inkludera: 

·    “So what” frågan, KM strategin måste vara kopplad till vad organisationen vill 

åstadkomma och att det finns ett tydligt syfte. 

·    Support from top Management, där högsta ledningen uppmuntrar lärande och att man 

delar med sig av kunskap. 

·    Communication, att man har en bra kommunikationsplan 

·    Creativity, att det finns en koppling mellan kreativitet och KM då detta behövs för att 

en organisations ska överleva i framtiden (Kao 1997, se Mårtensson 2000). 

·    Culture and people, människor och kultur är det centrala för att 

bygga kunskapsbaserad organisation 
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·    Sharing knowledge, att man kan dela med sig av kunskaper. Oftast är anställda 

tävlingsinriktade och delar inte med sig av kunskap med andra (Forbes 1997, se 

Mårtensson 2000). 

·    Incentives, att man skapar motivation, drivkraft för att dela och tillämpa kunskaper 

(The Banker 1997, Mårtensson 2000). 

·    Time, det gäller att man skapar tid och möjligheter för anställda så att dem kan lära 

sig. Till exempel genom att skapa nätverk för lärande (Galagan 1997, se Mårtensson). 

·    Evaluation, det är viktigt att skapa system för att kunna bedömma de ansatser som har 

gjorts för att tillämpa KM. 

Det man vill uppnå med KM är att försöka transformera tyst(tacit) kunskap till explicit 

kunskap, så att individuell kunskap blir till organisationens kunskap (Mårtensson 2000). Inom 

KM är organisationskultur en viktig faktor. På grund av omfattningen av vår studie har vi valt 

att inte studera organisationskulturer i större utsträckning. 

	

2.5 Organisatorisk identitet 

Man måste särskilja mellan identitet och “image” då ”image” syftar till hur människor inom 

organisationen tror att utomstående uppfattar organisationen (Dutton and Dukerich 1991). 

Identitet reflekterar medlemmarnas uppfattningar av sin organisation (Gioia and Thomas, 

1996, p.370). Organisatorisk identitet kan ses som ett dynamiskt koncept som hjälper 

organisationen att åstadkomma förändringar, menar Gioia, Schultz och Corley (2000). 

Metaforer kan användas för att beskriva identitet då det ger en visuell bild och en välförståelig 

uppfattning av de olika koncepten och dess karaktär. Detta innebär dock inte att metafor och 

identitet är detsamma utan metaforer är till för att deltagarna enklare ska kunna uttrycka 

samförstånd (eller motsatta åsikter) om deras organisation (Young 2001). 
 

Organisatorisk identitet definieras som det centrala, distinkta och varaktiga i en organisation 

(Albert & Whetten 1985, se Young 2003). Organisatorisk identitet har en stor betydelse vid 

bland annat diskussioner av organisationens mål och värderingar, när det uppstår missförstånd 

eller vid oenigheter inom organisationen. Det är vid dessa sammanhang som frågorna 'vilka är 

vi?', 'vilken typ av verksamhet är vi i?' eller 'vad vill vi vara?' ställs (Albert & Whetten 1985 

s.265, se Young 2003). Vid bildandet av organisationer är den organisatoriska identiteten en 

viktig del men även vid andra omständigheter såsom vid utförandet av organisationens syfte 
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(Albert & Whetten 1985, se Young 2003). Organisationer kan oftast kämpa med flera 

identiteter som kan ha uppstått på grund av olika roller som organisationen har eller att 

organisationen har svårt att släppa en gammal identitet. Dessa kan hanteras på många olika 

sätt såsom att utnyttja fördelarna av de olika identiteterna genom sektoruppdelning eller 

integration, tar bort vissa identiteter, skapa en ny identitet eller att man helt enkelt låter en av 

identiteterna förfalla (Young 2003) "En av de saker som vi upptäckte…är att vi verkligen 

måste bestämma vilka vi är och vad vår vision är för framtiden" (Clolery 1999, se Young 

2001, s.139). 
 

Det är viktigt för ideella organisationer att veta vilka de är för att kunna göra framgångsrika 

strategiska och strukturella val. Ideella organisationer är flexibla och kan därmed oftast välja 

bland flera organisatoriska identiteter (Young 2001). Detta innebär inte att en organisatorisk 

identitet går bara att ändra, utan själva begreppet är en kollektiv uppfattning av 

organisationen. Därmed krävs det konsensus och en kollektiv tillgivenhet för att kunna välja 

en identitet (Young 2001). Young (2001) menar att de oklarheter kring organisatorisk 

identitet som uppstår beror på tre faktorer: att det är oklart vem som är - samt ej är en del av 

organisationen, brist på samsyn mellan valkretsarna eller att de helt enkelt inte har ansträngt 

sig på ett kollektivt sätt för att skapa en genuin och övertygande identitet. Det finns även ett 

samband mellan identitet och organisationens roll samt funktion d.v.s. vad organisationen gör. 

Detta kan leda till att under olika omständigheter kan organisationen behöva hitta en identitet 

som tillåter dem att fortsätta med deras huvudsakliga syfte men under nya omständigheter 

(Young, 2001). Identitet kan även kopplas till organisationens strategi och struktur. Strukturen 

i en organisation gör att de olika delarna inom organisationen kan samverka med varandra. 

Strategi är organisationens riktlinjer och metoder som framhåller organisationens syfte. 

Därmed kan man säga att identitet är ett begrepp som integrerar, stödjer och vägleder 

organisationens riktning och karaktär (Young, 2001). 
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras vald organisation för studien samt tillvägagångssättet för den undersökning 

som vi anser kan svara på studiens frågeställning. 

3.1 Forskningsdesign 
Utgångspunkten för vår studie var att undersöka ideella organisationer och deras lärande 

funktion. Valet av forskningsmetod föll på fallstudie då vi ämnade få djupgående insikter om 

en aktuell process inom ideella organisationer (Merriam 1994). Med detta tillvägagångssätt 

kan vi ställa frågor som är av förklarande art, nämligen “hur”-frågor och fokusera på aktuella 

händelser inom organisationerna (Yin 2007). Vi inledde arbetet med att avgränsa vår 

fallstudie efter den ursprungliga forskningsfrågan, Hur arbetar ideella organisationer som 

lärande organisationer? Yin (2007) menar att en sådan utgångspunkt är av vikt för att 

bestämma urvalet av undersökningsobjekt. Efter att vi valt undersökningsområde, vilket var 

lärande i ideella organisationer, försökte vi ta kontakt med flertalet olika organisationer och 

genomförde en egen mindre marknadsundersökning om vilka ideella organisationer som finns 

i Sverige. När denna undersökning nådde organisationen KFUM väcktes vårt intresse och 

därefter tänkte vi att en kortare intervju med ledande personer inom KFUM Central i 

Stockholm kunde ge oss en bättre bild av de problem som organisationen stöter på i sitt arbete 

(se mer om denna intervju i avnittet 3.2.2 Förundersökning). Det var under denna intervju 

som vi började samlade in information om basketföreningen KFUM Central Basket och deras 

medlemsökning samt arbetet de gör som haft positiv inverkan på hur medlemmarna ser på 

organisationen. Därefter bestämde vi oss för detta undersökningsobjekt, de svenska 

basketföreningarna med anknytning till KFUM och huruvida de arbetar på ett liknande sätt 

som KFUM Central Basket i Stockholm.  

 

Valet av KFUM ansåg vi vara intressant och aktuell för en fallstudie med vårt ämnesval 

eftersom denna organisation har en rad olika föreningar som arbetar med olika aktiviteter för 

ungdomar. Vi ansåg att det fanns potential för lärande och kunskapsfördelning mellan deras 

föreningar.  
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3.2 Forskningsmetod 

Datainsamlingen för denna studie skedde genom kvalitativa metoder. Datainsamling skedde 

genom intervjuer med personer inom olika föreningar inom KFUM samt genom inhämtad 

sekundärdata i form av databaser och böcker. Med hjälp av sekundärdata kan vi få stöd för 

resultatet från intervjuer eller argumentera emot det som blivit sagt från personer inom 

KFUM. 
 

3.2.1 Insamling av tidigare forskning	

Vi har samlat in vetenskapliga artiklar som behandlar forskningsområdena ideella 

organisationer samt varumärkeshantering för att få reda på vad som redan har undersökts 

inom forskningsfältet. De vetenskapliga artiklarna hämtades från Södertörns högskolas 

biblioteks databas, Emerald, Business Source Premier och Diva där sökord som använts är 

nonprofit organizations, learning organizations, learning, knowledge management, 

knowledge management systems, change, change management och adaptation. Vidare har vi 

inhämtat litteratur ifrån relevanta artiklars referenslistor. Resultatet från litteraturstudien 

presenteras under rubriken 2. Teoretisk referensram. Artiklar och böcker som berör de 

metodiska moment i denna studie har inhämtats genom sökning från Södertörns högskolas 

biblioteks databas där sökord som använts är kvalitativ metod, intervju, intervjumetodik, 

enkätundersökning och ideella organisationer. 
 

3.2.2 Förundersökning	

Insamlingstekniken som ansågs vara lämpligast för vår förundersökning var intervjuer med 

KFUM Central, vilket är en organisation i Stockholm som utför administrativt arbete inom 

Stockholmsområdet, för att få en övergripande bild av organisationen. Det finns ett antal 

självständiga föreningar inom Stockholmsområdet som har kontinuerligt kontakt med KFUM 

Central vilket vi såg som argument för att få en övergripande bild av KFUM i 

Stockholmsområdet. Intervjuer genomfördes med två personer från KFUM Central. 

	

I förundersökningen använde vi oss utav en intervjuguide med öppna frågor. Inför 

intervjustudien utformades en intervjuguide. Denna består av frågor och teman som behandlas 

under intervjuerna. När vi utformade frågorna beaktades frågornas tvetydighet, om de är 
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ledande eller ej, huruvida frågan kräver speciell förkunskap av intervjuobjektet, om frågorna 

innehåller någon känslig information som leder till svarsvägran och om frågeställningarna ger 

intervjuobjektet möjlighet att meddela egna uppfattningar (Dalen 2015). Med öppna 

intervjufrågor kan intervjuaren bygga upp och dela in frågorna efter olika teman, samtidigt 

som respondenterna har stor frihet till att utforma svaren på sitt eget sätt, enligt Bryman och 

Bell (2010). Därmed ansågs denna typ av intervjuer lämpligast för denna studie. Inför 

intervjutillfället genomfördes en provintervju för att testa intervjuguiden. Detta medför att vi 

kan upptäcka eventuella problem med frågor, teknologi som används under intervjun och oss 

som intervjuare (Dalen 2015). Innan intervjutillfället gjorde vi en kritisk granskning av allt 

intervjumaterial för att undersöka så att alla teman och frågor täcks av intervjun (Lantz 2007). 

	

Innan intervjuerna började förklarade vi varför intervjun är väsentlig för vår forskning, vilken 

forskning som vi tänkt genomföra och varför det är essentiellt att spela in intervjumomentet 

(Gillham 2008). Vi förklarade även att allt material som samlats in kommer behandlas med 

anonymitet för intervjuobjekten. Detta gör att respondenten ser sin egen roll i forskningen och 

därmed känner sig mer motiverad att svara på frågor och känner sig mer bekväm med 

intervjuaren. Problematik som kan uppstå vid kvalitativ intervjuforskning är fara för 

stigmatisering, närhet och oro samt solidaritetsproblem. Mer om detta förklaras under 

rubriken 3.3 Metodkritik. 
 

Intervjuerna från förundersökningen resulterade i att vi valde bort undersökningsinriktningar 

som vi ansåg vara för avancerade och tidskrävande samt de som inte var av intresse för oss. 

Under intervjuerna uttryckte bägge individer en åsikt om ett extraordinärt agerande från 

basketföreningen, KFUM Central Basket, då de lyckats med en nästintill fördubbling av 

medlemsantalet de senaste åren. Med detta som utgångspunkt valde vi inriktning för 

undersökningen för att först undersöka organisationen KFUM Central Basket och se hur de 

lyckats med denna ökning av medlemmar och sedan se hur och om detta har spridit sig till 

andra basketföreningar som leds av KFUM. 

3.3 Urval 
Då vi redan har valt ett fall, KFUM Central Basket och deras förändringsarbete faller det sig 

naturligt att intervjua ansvariga personer för denna omvandling av föreningen. Vi vill sedan 

observera om detta har spridit sig till andra KFUM-föreningar som inriktar sig på 

basketverksamhet. Den totala populationen av basketföreningar som har KFUM-anknytning 
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är 68 basketföreningar (KFUM Örebro u.å.). Det urval som vi har valt är Örebro och 

Göteborg. Vi intervjuade personer från dessa föreningar som har ett operativt arbete inom 

föreningen och har en övergripande bild av hur föreningen fungerar. Därmed valdes 

styrelseordförande för KFUM Central Basket och KFUM Basket Göteborg samt sportchefen 

för KFUM Basket Örebro som respondenter. Med detta urval anser vi kunna få en bild av 

föreningslivet i varje stad som ingår i undersökningen då vi vill undersöka den lärande 

funktionen inom dessa föreningar. Vi har även haft diskussion, kontakt eller i vissa fall 

försökt få kontakt med basketföreningar som representerar KFUM i städerna Östersund, 

Skellefteå och Umeå. Dessa har emellertid valt att inte medverka, inte haft tid eller inte svarat 

på våra kontaktförsök. Vi anser dock att vi med detta tillvägagångssätt får med geografisk 

variation samt städer som har varierad befolkningsmängd. Med detta tillvägagångssätt tror vi 

oss kunna få en rättvis bild av huruvida KFUM i Sverige fungerar som en lärande 

organisation. Vår studie blir därmed inte en totalundersökning då vi har genomfört intervjuer 

med ett begränsat urval aktörer som arbetat med basketföreningar inom KFUM i Sverige. Det 

är även viktigt att poängtera att samtliga föreningar skiljer sig från den i Stockholm med tanke 

på dess omgivning. Detta medför både positiva och negativa aspekter då befolkningsökningen 

i Stockholm inte liknar den i exempelvis Örebro eller Skellefteå och skiljer sig något från den 

i Göteborg. Med en högre befolkningsökning finns även större möjligheter för ökat 

medlemsantal i föreningen. Det ger oss även en mer mångfasetterad analys då vi potentiellt 

kan se skillnader i medlemsantal och föreningars arbete beroende på var i Sverige man 

befinner sig. 
 

Vi ville även samla in information från andra källor än ledare, som kan ge inblick i arbetet 

inom organisationen. Därför har vi besökt träningar som genomförts av KFUM Göteborg 

Basket och genomfört kortare intervjuer med föräldrar och aktiva ungdomar i föreningarna för 

att få en bild av hur deras beslutsprocess såg ut vid val av basketförening, deras åsikter om 

föreningen som de är aktiv inom samt hur de ser på KFUM som organisation. Därmed kan vi 

få information om hur olika parter upplever samma situation, vilket ger oss möjligheten att 

fånga upp nyanser och mångfald (Dalen 2015). Svaren som vi fick under dessa intervjuer 

ansåg vi emellertid inte vara relevant för vår studie. Mer om frågorna för de olika typer av 

intervjuer som vi genomfört finns under rubriken 3.4.3 Utformning av intervjufrågor. 
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3.4 Intervjustudien 
Eftersom vi har intervjuat personer från föreningar i Örebro, Göteborg och Stockholm 

krävdes det att vi antingen reste till samtliga platser och genomförde en personlig intervju 

eller att vi genomförde telefonintervjuer. Då vi som studenter inte har de ekonomiska medel 

som krävs för att resa till samtliga platser samt att vi under perioden var under tidspress valde 

vi att kombinera de två metoderna med prioritet för ett personligt möte i högsta möjliga 

utsträckning. Detta resulterade i att vi fick möjlighet att möta personer från KFUM Central 

Basket och KFUM Göteborg Basket samt att telefonintervju genomfördes med personal från 

KFUM Örebro Basket. 
 

3.4.1 Personliga intervjuer	

Vår huvudsakliga insamling av empiri är intervjuer i form av personliga möten. Fördelen med 

intervjumetod är att man kan ställa följdfrågor och få ett uttömmande svar, vilket innebär att 

vi inte behöver gissa oss till vilken information svaranden har för avsikt att förmedla (Ekholm 

& Fransson 2002). Vi har dessutom aktivt medverkat i samtalet istället för att endast 

koncentrera sig på nästkommande fråga, därmed var utgångspunkten för intervjuerna ett 

samtal om övergripande teman istället för en rad ställda frågor med enkla svar. 

	

Vad gäller intervjuobjektets svar på frågor har vi tagit hänsyn till respondentens potentiella 

vilja att inte lämna ut information som kan vara skadligt eller ge negativa konsekvenser för 

hen eller hens kollegor (Ekholm & Fransson 2002). Därmed finns en risk för att 

intervjuobjekten gav oss svar som kan vara överdrivet positiva, vilket gör att all information 

som vi samlat in, har om möjligt, kompletterats med sekundära källor som styrker eller 

motsäger den information som vi samlat in genom intervjustudien. Med denna metod får vi ett 

mer tillförlitligt resultat och en bredare analys av vad som verkligen har hänt. 

	

Resultatet från intervjuerna är information som redan är bearbetad av intervjuobjektet 

(Ekholm & Fransson 2002). Därmed får vi en subjektiv bild av ett händelseförlopp och en 

samling erfarenheter från en person. Inför våra personliga möten ansåg vi att följande sex 

punkter beskriver omfattningen av vår uppgift: 

·    informera om intervjuns syfte, 

·    motivera respondenten för att få önskad information, 
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·    ställa frågor, 

·    följa upp svar, 

·    registrera relevant information, och 

·    systematisera och analysera informationen som erhålls (Ekholm & Fransson 2002). 

Utöver detta har vi även informerat respondenten om hur det insamlade materialet används i 

studien samt hur vår studie kommer publiceras (Dalen 2015). Nedan beskriver vi övriga 

aspekter som tagits i beaktning vid intervjutillfällena. 

För att inte gå miste om vad som har sagts spelade vi in intervjuerna när detta tilläts av 

respondenten, vilket gjorde det möjligt för oss att vidare bearbeta materialet i efterhand. Med 

en sådan metod kommer dock den subtila kommunikationen inte fram. Den kommuniceras 

bland annat genom kroppskontakt, ansiktsuttryck, ögonrörelse, tonläge i rösten etc. Sådan 

subtil kommunikation kan människor sända utan att själva vara medveten om det vilket i sin 

tur kan medföra att svar vi får på olika frågor har mer eller mindre trovärdighet (Ekholm & 

Fransson 2002). Efter genomförda intervjuer i form av personliga möten, anser vi att vi har 

mottagit sanningsenliga svar då vi inte har tagit del av någon subtil kommunikation som 

indikerar på något annat. Vi har även tänkt på språkliga formuleringar och huruvida vi 

använder oss av ett anpassat språk. Vid intervjutillfällena har vi försökt anpassa oss efter 

respondenten vid formulering av frågor, detta för att undvika missförstånd. 
 

Vi tog hänsyn till tidsaspekten vid intervjutillfället. Utgångspunkten vid våra intervjuer var att 

respondenternas tid var begränsad då de har andra prioriteringar i vardagen. Därför 

meddelade vi ungefär hur lång tid intervjun skulle ta. Vi försökte planera in intervjuerna vid 

tillfällen då svaranden kände att hen hade tid avsatt för intervjun utan externa störande 

moment. Vid störande moment kan svaranden bli stressad och informationen som hen ger blir 

då av sämre kvalitet (Ekholm & Fransson 2002). 
 

3.4.2 Telefonintervjuer	

Vår studie är beroende av någon typ av distansmetod och vi anser att telefonintervju är den 

bästa metoden då denna har gett oss möjlighet att ställa följdfrågor och reagera på de svar vi 

fått, till skillnad från en enkät eller mailkonversation där det dessutom finns risk för 

feltolkning av text (Gillham 2008). Dessutom är folk i större utsträckning mer villig att 

medverka i telefonintervjuer än att delta i undersökningar i textformat där en skriftlig 

motprestation efterfrågas (Gillham 2008). Vid feltolkning av frågor som vi ställt vid 
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intervjutillfället har vi kunnat diskutera och omformulera frågor så att vi nått konsensus över 

frågans omfång. 
 

När vi frågat om personens medverkan har vi även frågat eller annonserat att inspelning av 

samtalet kommer att ske. Detta för att personen ska vara beredd och bekväm med inspelning 

av samtalet. Vi har även här meddelat hur lång tid intervjun kommer att ta och frågat om en 

tidpunkt som passar intervjuobjektet där det, precis som vid personliga intervjuer, inte finns 

stressande moment som kan störa intervjun. 
 

De frågor som tagits upp i intervjun har vi skickat i förväg för att intervjuobjektet ska ha 

något att vila ögonen mot så att det inte endast är en röst i örat som ger information (Gillham 

2008). Frågorna var av öppen karaktär eftersom vi genomför en semistrukturerad intervju (se 

nedan hur vi utformat frågorna till intervjuerna). Denna information skickades inte alltför 

långt i förväg eftersom detta kan leda till att personen ger svar som är mindre spontana och 

svar som kan vara inövade inför intervjun. 
 

Organisation Intervjuobjektets befattning Typ av intervju 

KFUM Sverige Kommunikationsansvarig Personlig intervju 

KFUM Göteborg Basket Styrelseordförande Personlig intervju 

KFUM Central Basket Styrelseordförande Personlig intervju 

KFUM Örebro Basket Sportchef Telefonintervju 

Tabell 1. Sammanställning av genomförda intervjuer. 

 

3.4.3 Utformning av intervjufrågor	

Inför våra intervjuer har vi utformat en intervjuguide. Denna handlar om att forma om 

studiens överordnade problemställningar och teman till frågor (Dalen 2015). De inledande 

frågorna har vi utformat så de är av lättare karaktär, vilka får respondenten att känna sig mer 

bekväm. Det kan leda till att vi senare i intervjun får mer ärliga och riktiga svar på de 

följande, lite svårare frågor som behandlar det undersökta området. Dalen (2015) menar att 

det, utöver dessa förhållanden, bör beaktas följande kriterier vid utformning av intervjufrågor: 

·    Är frågan klar och otvetydig? 

·    Är frågan ledande? 

·    Kräver frågan speciell kunskap som svararen kanske inte har? 
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·    Har frågan ett känsligt innehåll som leder till att svararen känner sig reserverad att 

svara? 

·    Kan svararen ge egna uppfattningar till följd av frågan? 

Detta var grunden till hur vi formulerade frågorna i vår studie och teorier om lärande 

organisationer, knowledge management samt organisatoriskt identitet var utgångspunkten för 

innehållet i frågorna. Vi ställde även frågor om KFUM som organisation, hur de arbetar och 

omgivningen för varje enskild förening. Tid var även en faktor vid vår utformning av frågorna 

som skulle ställas. En fråga som kräver ett svar om information som kräver en längre 

tillbakablick kan bli missvisande eftersom minnet kan svikta eller förvränga verkliga 

händelser. Ett tillvägagångssätt kan då vara att börja med enkla frågor som är aktuellt för 

svarande för att sedan komma in på mer komplexa områden för att inte överrumpla svarande, 

vilket kan leda till svårigheter att bearbeta information i minnet (Ekholm & Fransson 2002). 

Avslutningsvis frågade vi alltid om intervjuobjektet hade något att tillföra som vi eventuellt 

har glömt att fråga samt om hen vill ha en utskrift av intervjuns innehåll (Gillham 2008). 

	

Samtliga frågor som utformats till intervjutillfällena finns att läsa i bilaga 1. 

	

3.5 Dokumentation 

Vi ville utöka vår kunskap om respektive intervjuobjekts närområde, därför valde vi att 

genomföra en sökning om föreningslivet i respektive stad. Informationen inhämtades genom 

användning av sökmotorn Google där sökorden som användes var respektive stad (Göteborg, 

Stockholm & Örebro) i kombination med basket, ideell förening, KFUM och idrott. Denna 

dokumentation presenteras som introduktion till presentationen av varje basketförening som 

vi intervjuat. Viss information som inhämtats har presenterats i den löpande texten, all 

information av denna typ är inhämtad från respektive förenings hemsida. 

 

3.6 Metodkritik 
Som tidigare nämnt så finns det nackdelar med intervjuforskning. Vid intervjuer finns risk för 

att enskilda personer identifieras och blir uthängda och särskilt om de tillhör en minoritet, 

vilket Dalen (2015) kategoriserar som fara för stigmatisering. Dalen (2015) fortsätter 

diskutera närhet och oro där omedvetna problem kan uppstå under intervjutillfället och att 
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intervjuobjektet därmed blir ängslig och motvillig att svara på vidare frågor. Det finns även 

risk för så kallad haloeffekt vilket betyder att vi som intervjuar ser upp till intervjuobjektet 

och därmed redovisar svar som vi annars kanske hade kritiserat eller misstolkar vad 

respondenten menar. Detta är något som vi anser inte har varit aktuellt under genomförandet 

av intervjuerna i denna studie men fenomenet bör belysas likaväl. Ett sista problem som 

Dalen (2015) nämner är solidaritetsproblem vilket syftar på forskarens egenintresse i ämnet. 

Det kan påverka analys och förmedling av resultat då forskaren i vissa fall gör resultatet 

oigenkännligt för intervjuobjektet. Vi anser inte att solidaritetsproblem har varit ett problem 

för vår undersökning då vi inte har ett säreget intresse för ämnet samt att vi har delgett 

samtliga deltagare det resultat som de själva har bidragit till innan publicering. 
 

Vid utförande av en kvalitativ studie är det en fördel att undersöka förhållandet mellan antalet 

medlemmar i föreningen och målgruppen, menar Dalen (2015). Man gör detta för att inte 

riskera att missa eventuella personer som eventuellt skulle kunna vara med i urvalet samt att 

man kan peka på andra intressanta forskningsprojekt inom forskningsområdet. Vi har 

emellertid inte gjort detta då det skulle bli alltför tidskrävande att undersöka hur stor 

målgruppen är för varje förening som undersökt. 
 

3.6.1 Reliabilitet	

Reliabilitet är möjligheten att upprepa genomförandet av en liknande studie och få ett 

liknande resultat. Vi anser att studien har hög reliabilitet eftersom vi har redovisat hur vi har 

sökt fram vetenskapliga artiklar och tidigare empiriskt underlag, vad vi baserar 

intervjufrågorna på och hur vi går tillväga för att utföra vår intervjustudie. Det som talar emot 

vår studie är det faktum att vi endast undersöker en ideell organisation d.v.s. KFUM. 

Resultatet från vår studie går därmed inte att applicera på andra ideella organisationer och en 

liknande studier som genomförs på en andra organisationer kan ge annorlunda resultat. 

	

3.6.2 Validitet	

Med validitet så menas förmågan att mäta det som ska mätas. I vår studie så finns en 

problematik att poängtera vad gäller intervjustudier och validitet då risken finns att vår 

förmåga att utforma frågor på ett ändamålsenligt sätt, är begränsad varpå validiteten sjunker. 

Detta kallas för innehållsvaliditet (content validity) (Ejlertsson, 2014). Begreppsvaliditet 
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omfattas av att vi är välorienterad inom forskningsfältet som ska undersökas och att vi 

därigenom har en stor kunskapsbas som avgör för utformningen av våra intervjufrågor. Vi 

anser att vi var väl förberedda och att begreppsvaliditeten därmed är hög. Vi har efter 

genomförd studie skickat det sammanställda intervjumaterialet till respektive respondent för 

att kontrollera för eventuella feltolkningar som kan ha gjorts under intervjun eller vid 

sammanställning av resultatet. Detta anser vi ökar validiteten för vår studie. 

	

3.6.3 Alternativa undersökningsmetoder:	

Ett alternativ till intervjustudie kan vara enkätundersökning men vi anser inte att vi skulle 

kunna få ett tillförlitligt resultat efter en sådan studie eftersom vi inte undersöker en större 

population och att intervjuer därmed ger oss en djupare analys av det insamlade materialet. 

	

3.7 Studiens forskningsetiska aspekter 
För att undvika att individer utsätts för psykisk/fysisk skada eller förödmjukelse i samband 

med forskningsstudier är det viktigt att känna till och följa vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Dessa principer kallas för samtyckeskravet, nyttjandekravet, konfidentalitetskravet 

samt informationskravet. Principerna handlar om bland annat plikten att informera om 

forskningens syfte, att alla deltagare i en undersökning skall ha rätt att själva bestämma över 

sin medverkan, vikten av att all information/personuppgifter behandlas konfidentiellt och 

används enbart för forskningsändamålet (Forskningsrådet 1996).  
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4. KFUM 
I detta avsnitt presenteras resultatet från studiens empiriskt insamlade material, vilket består 

av de intervjuer som vi genomfört med personer från utvalda föreningar samt dokumentation 

som behandlar föreningen i fråga eller information om föreningarnas närområde. Vi har med 

egna ord sammanfattat intervjuerna för att underlätta för läsaren. 

 

4.1 Intervju med kommunikationsansvarig på KFUM Sverige 
Respondenten arbetar hos KFUM Sverige med praktiskt operativt kommunikationsarbete, 

vilket kan handla om uppdatering av hemsidor eller skrivande av nyhetsbrev samt utformning 

av mer långsiktiga strategiska kommunikationsplaner, både internt och externt. Den interna 

kommunikationen handlar till stor del om att ena organisationens alla föreningar medan 

externa kommunikationen innefattar mycket opinionsbildande kommunikation och kampanjer 

där målet är att påverka nationella politiker och lokala beslutsfattare. Vid frågan om de 

inriktar sig på en specifik målgrupp så är svaret något delat. De har en primär målgrupp av 

medlemmar som är människor i åldern 13-19 år och för att dem behöver organisationen även 

arbeta med sekundära målgrupper som föräldrar samt äldre människor som har en tidigare 

KFUM bakgrund. Den interna kommunikationen riktar sig främst till ledande och beslutande 

personer inom de lokala föreningarna. En specifik målgrupp för kommunikation finns alltså 

inte utan det beror helt på vilken typ av kampanj som de försöker driva framåt. Respondenten 

poängterar dock att ca 70 % av arbetet idag ligger i att stärka rörelsen inåt där medlemmarna 

ser att KFUM Sverige är en aktör som syns publikt, synas i media och bygga en stolthet hos 

medlemmar för organisationen. Det blir därmed mycket internt arbete även i den externa 

kommunikationen.  

	

4.1.1 Förändring	

Vi frågade om hur organisationen ser på förändring och hur de möter förändring. 

Respondenten menar att de försöker möta samhällets utmaningar och genomföra aktioner som 

är mer eller mindre lyckosamma men att de sedan får en idé om vilka aktioner som fungerar 

och vad som inte fungerar. Respondenten menar att det självfallet finns personer inom 

organisationen som mindre förändringsbenägna eftersom de är en så pass stor organisation 

men att de till stor del är en organisation som inte är främmande för förändring. 
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Organisationen gör sitt yttersta för att föra en dialog med unga och anpassa sig efter vad det är 

unga vill göra, oberoende av vad som tidigare har varit framgångsrikt eftersom viljan hos 

unga kan förändras. De försöker även nationellt förändra organisationen genom att slå 

samman de fyra specialförbunden och skapa en gemensam organisation, som tidigare nämnts. 

Vi frågade även vad organisationens största utmaning är och svaret ligger i just att skapa en 

gemensam organisation med en enhetlig organisationskultur. Eftersom de har en så spretig 

organisation med så många olika verksamheter är detta en stor utmaning.  

	

4.1.2 Lärande & Knowledge Management	

Vi frågade respondenten om hur samarbete mellan de olika lokala föreningarna ser ut per idag 

svaret som vi fick var att det är bristfälligt samt att det fortfarande finns mycket mer att göra 

för ett förbättrat samarbete. Respondenten poängterar dock att detta är något som är hens 

enskilda uppfattning och att samarbete mellan lokala föreningar kanske pågår i större 

utsträckning än vad hen upplever. KFUM Sverige anordnar dock en samverkansträff varje år 

där syftet är att dela idéer och kunskap med varandra. Alla föreningar blir dock inte inbjudna 

till denna träff utan det är de 10-15 föreningar som KFUM Sverige definierar som 

“storföreningar”, vilket är en förening som har flera olika typer av verksamheter. Närvaro av 

de inbjudna föreningarna skiljer sig från år till år och en uppåtgående trend är något som 

respondenten inte har observerat. Vid den senaste träffen var det ca 30 personer från 5-6 

föreningar som närvarade. De har även riksombudsmöte vart annat år, vilket är deras högst 

beslutande organ, där samtliga föreningar är inbjudna. Kommunikationsansvarig nämner om 

behovet av samverkansträffar: 

”Enligt min mening skulle det kunna vara mycket mera och vi kan också se ett 

behov av att det skulle vara flera sådana typer av mötesplatser, just för utbyte av 

idéer. Personligen anser jag att det finns en törst och det finns en längtan efter 

att samverka mera och att utbyta mera.” 

  - Kommunikationsansvarig på KFUM Sverige 

 

Enligt respondenten ligger mycket av det framtida arbetet i att bygga en positiv kultur inom 

organisationen och för närvarande arbetar de med att försöka göra KFUM till en gemensam 

organisation. De har tidigare bestått av fyra specialförbund och KFUM Sverige har endast 

agerat som en paraplyförening utan några egna medlemmar. Målet är nu att slå samman de 

fyra specialförbunden och samla dessa under föreningen KFUM Sverige. Detta tror 
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respondenten skulle medföra till en mer positiv organisationskultur där ett högre deltagande 

vid träffar skulle vara en positiv effekt.  

	

Vi frågade respondenten om de anordnar några utbildningar för föreningarna och svaret var 

att den främsta utbildningen som sker idag är något de kallar för Helheten, vilket är ett 

utbildningsprogram som består av fyra olika delar i olika omfattning. Introduktionen i detta 

utbildningspaket lär medlemmar om KFUM och vad organisationen står för samt deras vision. 

Denna utbildning tar ca en halv dag och föreningarna ska själva kunna genomföra denna 

utbildning på lokal nivå. Tanken är att föreningarna själva ska kunna genomföra utbildningar 

efter deras eget behov. Vad gäller organisationens syfte menar respondenten att: 

”Vårt stora syfte är egentligen att skapa meningsfulla mötesplatser för unga där 

de får växa till sin fulla potential, vilket handlar om att hela tiden stå i relation 

och dialog med unga själva. Det handlar alltså inte om att bara vuxna ska skapa 

verksamhet för unga, utan det handlar om att tillsammans med unga skapa 

verksamhet för unga. Vad visionen är om det, ja en bättre värld, som alla andra 

inom den här branschen skulle säga.” 

- Kommunikationsansvarig på KFUM Sverige 

 

De vill alltså skapa en plats dit ungdomar kan gå för att få sin röst hörd samt en plats där de 

har möjlighet att arbeta tillsammans med ungdomar, även de som hamnat snett i samhället. 

Vår följdfråga på detta var om respondenten anser att organisationen är kreativ och/eller 

innovativ och hen menar att organisationen i sig inte är kreativ eller innovativ men att 

enskilda personer som arbetar inom de olika föreningarna är kreativa, entreprenöriella och 

innovativa. De vågar gå från idé till handling där en rad olika misslyckanden leder till 

framgångsrika aktioner. Dessa framgångsrika aktioner framhävs i viss del genom exempelvis 

Facebook men huvudstrategin i kommunikationen från KFUM Sverige är att lyfta fram de 

föreningar som inte enbart meddelar att ett gott resultat från en idrottsmatch eller att de ska 

träna i helgen utan att lyfta fram de föreningar som försöker kommunicera varför föreningen 

arbetar med det som de gör. Respondenten menar att det är en viktig del i deras arbete att 

påminna om just varför de arbetar med det som de gör, att lyfta fram långsiktiga mål och 

syften. Detta anser hen är viktig del i den lärande funktionen i organisationen.  

	

Vi frågade respondenten hur föreningarna kommunicerar mellan varandra idag och hur 

KFUM Sverige arbetar för att kommunicera med de olika föreningarna. Huvudkanalerna för 
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kommunikation idag är deras hemsida, kfum.se men framförallt deras nyhetsbrev som skickas 

ut till ca 1700 individuella prenumeranter, vilket enligt respondenten skulle kunna vara långt 

många fler. KFUM Sverige försöker även vara aktiva på Facebook och Instagram för att nå ut 

till medlemmar men nyhetsbrevet är den primära kanalen till de olika föreningarna. 

Nyhetsbrevet upplevs till stor del som en envägskommunikation men de har en något högre 

procentandel clickrate och openingrate än branschstandard, enligt respondenten. De vill dock 

ha en högre grad social interaktion där de ser en potential för högre andel gillanden, 

kommentarer och delningar på Facebook och de har observerat en positivt uppåtgående kurva 

inom detta område. Vilka som är aktivt i dessa forum är svårt för respondenten att svara på 

men hen upplever att det är en stor del medlemmar och andra personer som har någon typ av 

anknytning till KFUM som är aktiva på deras Facebook och Instagram. Huvudstrategin i 

kommunikation i dessa forum är att stärka den interna känslan för KFUM samt lyfta fram 

exempel på positivt arbete som utförs på lokal nivå. Nyrekrytering är inte ambitionen men de 

har specifika program där rekrytering inom dessa forum förekommer där de söker efter 

exempelvis praktikanter men medlemsrekrytering är inte en del av strategin. 

Medlemsrekryteringsansvaret ligger främst hos de lokala föreningarna. Twitter används också 

inom organisationen men det främsta syftet med detta konto är att rapportera om nyheter, 

alltså inte interagera. De arbetar aktivt med att bygga upp medlemsregister för att utöka 

utskick till medlemmar. 

	

4.1.3 Organisatorisk identitet	

Vid frågan om varför respondenten har sökt sin anställning hos KFUM får vi svaret att detta 

är en organisation som kontinuerligt arbetar med att förbättra situationen hos ungdomar i 

samhället och att organisationen gör skillnad. Ett exempel som tas upp är Fryshuset, vilket är 

en förening som drivs av KFUM. Fryshuset arbetar med bland annat skolverksamhet, basket, 

de driver projektet Lugna gatan som arbetar för att stödja och vägleda ungdomar i utsatta 

områden och mycket mer. Varumärket Fryshuset har vuxit till att bli något mycket större än 

KFUM, vilket inte är något negativt då KFUM inte känner ett behov av att skylta med sitt 

varumärke utan det viktiga ligger i arbetet som genomförs mot ungdomar, menar 

respondenten.  

	

Fryshuset är således ett exempel på en lokal förening som arbetar med ungdomsverksamhet 

på ett eller annat sätt och drivs av personer på lokal nivå. Initiativ från nationellt håll är 
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mycket sällsynt och det enda som föreningarna behöver rätta sig efter från nationellt håll är 

olika stadgar som föreningarna ska anpassa sig efter. Det finns inte några specifika riktlinjer 

på vad en förening får och inte får göra utan de ska enkelt sagt driva ungdomsverksamhet och 

det är då öppet att göra det man själv vill. På KFUM:s hemsida skriver de dessutom att det 

inte är viktigt vad de gör utan hur och varför. Detta medför att KFUM kan uppfattas på olika 

sätt i olika delar av landet då variationen av verksamhet kan skilja sig avsevärt mellan olika 

föreningar. På KFUM:s hemsida skriver de att de att de har ca 250 föreningar á 55 000 

medlemmar. De lokala föreningarna långt före KFUM Sverige som i större utsträckning 

fungerar som en stöttepelare till de lokala föreningarna för att främja arbetet som görs på 

lokal nivå mot ungdomar i samhället. KFUM har delat in landet i 10 regioner som ska 

samordna utbildning och stöd på regional nivå, enligt KFUM:s hemsida. Resurserna i form av 

personal och kapital inom KFUM ligger därmed också hos föreningarna eftersom det är där 

arbetet pågår, vilket kan skilja sig från hur många andra organisationer ser ut där större delen 

av resurserna ligger hos den överordnade organisationen.  

	

4.2 KFUM Göteborg Basket 
Enligt Westra Sveriges Basketdistriktsförbund finns det 59 basketföreningar i deras område, 

varav tre är KFUM föreningar (Westra Basket u.å.). Två av dessa från Borås och Alingsås 

medan den tredje är KFUM-KFUK IA Göteborg. Mer specifikt finns 24 basketföreningar i 

Göteborgs kommun, enligt Västsvenska idrottsförbundet (VSIF u.å.). I Göteborgs kommun är 

KFUM-KFUK IA Göteborg den enda basketföreningen från KFUM. 

	

KFUM:s verksamheter i Göteborg innefattar aktiviteter inom olika idrotter nämligen basket, 

innebandy, orientering, skidor, volleyboll och actionsport. De har även musikstudio, café och 

aktiviteter för äldre människor samt människor med funktionsnedsättning. Under slutet av 

1980-talet hade föreningen ett uppehåll i sin verksamhet då basketens popularitet sjönk till en 

nivå som ledde till att föreningen inte klarade att upprätthålla en ekonomisk hållbar situation. 

Det var först i mitten på 1990-talet som verksamheten startades på nytt av den föregående 

ordföranden i styrelsen. Han skötte det mesta på egen, vilket inkluderade rekrytering av nya 

medlemmar och anskaffning av nya lokaler för träning och tävling i centrala Göteborg. I 

denna lokal tränar KFUM basket och volleyboll i dagsläget.  
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4.2.1 Förändring	

Den föregående ordföranden avgick som ordförande i styrelsen ca 2012-2013 och vid detta 

tillfälle tillträdde en ny styrelse och nuvarande ordförande har suttit i två mandatperioder, 

alltså ca två år men denna ordförande har varit engagerad i föreningen i ytterligare två år. 

Ordföranden startade sitt engagemang som förälder till sin son som började spela basket i 

föreningen vilket är en del av föreningens tanke, eller ideologi, att föräldrar är dem som ska 

vara engagerad i föreningen. Deras idé är nämligen att varje lag ska ha en tränare, 

assisterande tränare och en lagförälder som för talan för laget mot föreningen och föreningens 

styrelse. Denna lagförälder har även möjlighet att väljas in i styrelsen, vilket är föreningens 

önskan då de får en röst i styrelsen från varje lag i föreningen. Varje person i styrelsen får en 

separat uppgift i form av kassör, materialbeställare etc. Vid större beslut diskuteras det i 

styrelsen och samtliga får föra sin talan om vilket beslut de anser bör fattas. De enda beslut 

som styrelsen inte kan fatta på egen hand är anställning av personal och kontrakt skrivning. 

Detta görs hos KFUM Göteborg. 

	

Under de senaste två åren har föreningen växt i medlemsantal från ca 40 medlemmar till att 

nu vara ungefär 200 medlemmar. Under denna tvåårsperiod har de startat ett antal nya lag i 

olika åldersgrupper, vilket har varit ett resultat av en uttänkt rekryteringskampanj från 

föreningens sida. I början av sin första mandatperiod satt ordföranden med den dåvarande 

styrelsen och granskade den egna verksamheten och diskuterade eventuella åtgärder för att 

rekrytera nya medlemmar. Föreningen tar emot stöd från staten och Göteborgs stad men 

medlemsavgifterna är grunden i föreningens ekonomi och verksamheten förlitar sig på denna 

inkomst. De ska börja inrikta sig mot sponsorer men har tidigare inte gjort detta och de tar i 

dagsläget inte emot några monetära medel från sponsoravtal. 

	

Då tränar- och ledarstab, enligt dem var tillräckligt engagerad och kunnig inom sitt område 

ansåg de att detta inte var ett problemområde. De är lokaliserade mitt i centrala Göteborg, 

vilket även det borde vara en attraktiv attribut för potentiella nya medlemmar. Därför valde de 

att besöka skolor i närområdena och satte upp affischer som förmedlade föreningens budskap 

om gemenskap och basketträning för unga inomhus. Personen som besökte skolorna skapade 

även en relation till skolornas idrottslärare för att utbilda denna om basket, vilket 

förhoppningsvis kunde leda till att basket spelades på idrottslektioner och intresset för basket 

hos unga kunde växa. Ordföranden poängterar att föräldrar i stor utsträckning uppskattar att 
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basket är en inomhusidrott då de slipper stå ute i regn och rusk för att heja på sina barn. Detta 

är något som de försökt förmedla till föräldrar för att få dem att engagera sig i föreningen. När 

det gäller nyrekrytering använder sig föreningen inte av media på något annat vis än sin egen 

Facebook-sida utan de förlitar sig till mun-mot-mun marknadsföring. Vad gäller inriktning av 

rekrytering av medlemmar så har de ingen specifik åldersgrupp utan de försöker värva 

medlemmar kontinuerligt inom de aktuella åldersgrupperna som har basketlag för tillfället.  

	

4.2.2 Lärande & Knowledge Management	

Ordförandens arbete i föreningen innefattar en omfattande kontakt med Westra basket, vilket 

är Västra Götalands basketförbund, samt Svenska basketförbundet. Denna kontakt innebär 

rapportering av lagsammansättning, schemaläggning, sträva mot en gemensam utveckling av 

klubben och öka föreningens exponering i det lokala området samt anordna läger hos 

basketlag i andra länder där de tränar och tävlar med/mot andra basketlag. Det sistnämnda gör 

de för att öka föreningens attraktivitet bland potentiella nya medlemmar och för att behålla 

nuvarande medlemmar. Ordföranden påpekar att den personliga utvecklingen inom sporten är 

avgörande för huruvida medlemmar stannar inom föreningen och fortsätter med sporten. 

Därför har styrelsen valt en utvecklingsansvarig som ser till att träningen anpassas efter 

individens förmåga inom sporten. Nuvarande har föreningen tillräckligt med medlemmar för 

att de flesta årskullar ska kunna ha ett A-lag och ett B-lag, vilket gör att man som medlem får 

träna med personer som ligger på samma kunskapsnivå som en själv. Ordföranden menar 

även att mängden basketföreningar inom region Väst är relativt få vilket medför att de måste 

leta sig till andra delar av landet eller skapa kontakter med basketföreningar utomlands. 

	

Nuvarande ordföranden uttrycker en önskan om en ökad kontakt med andra basketföreningar 

inom KFUM för att kunna träna och spela matcher mot andra föreningar vilket skulle utveckla 

deras verksamhet och medlemmarnas förmåga inom sporten. Att spela matcher och ge 

medlemmar möjligheten att möta andra föreningar är något som ordföranden anser är av 

största vikt för organisationens överlevnad och fortsatta utveckling. Därmed behövs 

förutsättningar som möjliggör kontakt mellan föreningarna. I dagsläget finns ingen sådan 

struktur som gör att föreningarna kan upprätthålla en kontakt, detta är något som föreningarna 

själva får råda över. Kontakter som KFUM Göteborg Basket har i dagsläget kanaliseras 

genom Svenska basketförbundet och Westra basket. De föreningar som träffas utbyter 
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strategier och idéer om hur basket kan utvecklas och främjas inom deras respektive lokala 

område. 

	

Utbildning inom organisationen sker främst som en introduktion till enklare uppgifter som 

sekretariat men möjligheten för utbildning till domare finns också. Domarutbildning sker hos 

Westra basket, alltså inte inom föreningen.  

	

Ordföranden anser att föreningens vision är att bli en bättre basketförening med en förbättrad 

organisation och därmed täcka fler åldersgrupper och få fler medlemmar. I visionen finns 

även en önskan om att öka gemenskapen bland ungdomarna i föreningen. 
 

4.2.3 Organisatorisk identitet	

Den nuvarande kontakten med KFUM och hjälpen som föreningen får från KFUM gör att de 

känner sig som en del av den större organisationen. Verksamhetschefen för KFUM Göteborg 

medverkar även på styrelsemöten, dock inte samtliga utan ca var tredje styrelsemöte finns 

KFUM Göteborg representerad. När denna person medverkar på styrelsemöte rapporterar hen 

om vad som händer inom KFUM Göteborg och KFUM nationellt och föreningen berättar om 

de aktuella händelserna i deras verksamhet. Därmed känner de en viss tillhörighet till KFUM 

som organisation men de anser också att de är en separat förening. Ordföranden menar dock 

att denna kontakt och relation till KFUM är lokal eftersom de inte har någon omfattande 

kontakt med andra KFUM sektioner i övriga delar av Sverige, vare sig centrala föreningar 

eller basketföreningar.  

	

4.3 KFUM Central Basket 
Det finns 97 stycken olika basketföreningar i Stockholm, enligt Stockholms 

Basketdistriktförbund (SBBF u.å.). Av dessa 97 är det 24 stycken (24,7 %) som har KFUM 

(eller KFUM-KFUK) som en del av sitt namn. Stockholmsidrottsförbund specificerar dessa 

siffror till 59 basketföreningar inom Stockholms kommun varav 18 har KFUM som del av sitt 

namn (SISU u.å.). KFUM:s hemsida rapporterar dock om 17 basketföreningar i Stockholms 

län. 
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På deras hemsida skriver KFUM Central Basket att det är en ideell idrottsförening som främst 

riktar sig till barn och ungdomar i Vasastan, på Norrmalm och Östermalm. KFUM Central 

Basket är Sveriges näst äldsta basketklubb. På 1970-talet var basket en storsport i 

Stockholmsområdet och KFUM Central Basket var också dem en stor förening, vilket har lett 

till att det finns många föräldrar i ca 40-års ålder som själva har spelat i KFUM Central 

Basket när de var unga. 

	

4.3.1 Förändring	

I början på 2000-talet genomförde föreningen ett antal förändringar vad gäller deras 

varumärke. Ordföranden ansåg då att föreningen tappat många attribut som hen själv såg som 

en del av föreningens positiva kultur, vilket inkluderade föreningens logga, typsnitt, 

matchuniformer och maskot. Ordföranden genomförde då en förändring i form av att 

återuppliva dessa gamla attribut och de har nu sitt gamla klubbmärke samt de gamla färgerna 

på matchuniformerna, de har Banana basketball camp samt Bananakids för de yngre 

medlemmarna. Detta tror ordföranden har en inverkan på hur organisationens kultur har 

förändrats till det bättre samt att det gör föreningen synlig och tydlig för övriga föreningar och 

potentiella medlemmar. 

Ordförande	nämner	vilka	förändringar	de	har	gjort	inom	föreningen	de	senaste	8	åren:	

”Vi	 har	 också	 förändrat	 arbetet	 i	 styrelsen,	 vi	 har	 fått	 en	 mycket	 mer	

välorganiserad	styrelse	idag	än	vad	vi	hade	för	ett	antal	år	sen.	Med	tydliga	

dokument	 som	 beskriver	 vad	 vi	 ska	 göra,	 varför	 och	 våra	 affärsplaner.	

Ungefär	som	på	företagsnivå	har	vi	blivit	mycket	bättre	och	organiserade.”	

	-	Ordförande	KFUM	Central	Basket	

	

De har även ökat sitt medlemsantal i föreningen som i sin tur har lett till en ökning av 

personal och träningsgrupper. Anledningen till denna ökning, tror ordföranden dels beror på 

att de har besökt skolor i närområdet och mottagit kritik. De har en person som arbetar 

nästintill heltid med att uppsöka skolor och träffa gymnastiklärare och utbilda dessa inom 

basket. De har även arbetat aktivt med tidigare uppsatta mål som ska stödja föreningens 

vision och mission. Med en positiv organisationskultur kommer medlemmar och föräldrar till 

ungdomar att tala gott om föreningen, vilket ordföranden tror leder till fler medlemmar genom 

positiv mun-mot-mun marknadsföring. 
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Dessa förändringar som sagt lett till en medlemsökning de senaste åren och detta har gett 

föreningen konsekvenser. De har ett nuvarande medlemsantal som inte har full tillgång till 

idrottshallar och träningstid eftersom det vid skrivande stund endast finns två idrottshallar 

som ska möta efterfrågan hos ett närområde som inrymmer ca 150 000 invånare. Ordföranden 

ger ett exempel där ett ungdomslag har tvingats träna i en korridor under en idrottshall för att 

de inte har tillgång till träningstid. På grund av detta faktum vill föreningen genomföra 

byggnation av en ny idrottshall vid Hagaparken i Stockholm för att möta efterfrågan på 

medlemskap inom föreningen och fortsätta sitt arbete med aktivitet av ungdomar. 

4.3.2 Lärande & Knowledge Management	

Inom KFUM Central basket finns det en ledarutbildningspaket som heter George och William 

Den utbildningen börjar redan vid 12-13år. Nästa steg i utbildningen är Emma där man åker 

iväg en helg och jobbar med ledarskapsfrågor. För 18-19 åringar har man utbildningen Mary 

där man åker utomlands i en vecka. Parallellt med dessa utbildningar får basketspelarna även 

från 15-16år gå på grundläggande tränarutbildning samt domarutbildning, men det är då inte 

obligatoriskt. Ordförande nämner att detta är något dem måste bli bättre på då det finns några 

som har undvikit att delta i utbildningen. Hen menar att detta är viktiga utbildningar då det är 

en ideell förening, om dem ska överleva som ideell förening måste medlemmarna fostras 

redan tidigt och hjälpa till. Därmed försöker dem att göra utbildningarna obligatoriska för att 

visa att man ska bidra med något till föreningen. KFUM Central Basket har även haft 

utbildningar för gymnastiklärare inom basket. De har börjat med Banana kids som är även 

deras maskot. 
 

KFUM i sig har ingen informationsportal för deras basketföreningar utan det är 

basketförbundet som fungerar som en informationsportal. Det har funnits en 

informationsportal för KFUM basketföreningar som hette KFUM idrott men den fungerande 

inte så bra. Detta flyttades till KFUM Sverige och blev som parallella organisationer. 

Ordföranden nämner att KFUM Central Basket har ett väldigt svårt problem:  

“Uppriktigt	sagt	så	har	väl	KFUM	som	organisation	ett	väldigt	stort	problem	

med	 identitet.	 Man	 vet	 inte	 riktigt	 vad	 man	 ska	 göra	 och	 varför.	 Det	 är	

mycket	lättare	för	oss	som	är	KFUM	basket,	vi	har	ett	uppdrag,	vi	håller	på	

med	basket.”		

- Ordförande	KFUM	Central	Basket	
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Detta gör att basketförbundet är en mycket viktigare organisation för KFUM Central Basket 

än KFUM.  Däremot är KFUM viktig för deras ekonomi då de är en del av en hotellrörelse. 
 

Basketförbundet brukar anordna förbundsträffar där ordförande för KFUM Central Basket 

träffa andra ordförande från andra basketklubbar. Under dessa träffar är ca 30-40 % av 

klubbarna KFUM föreningar och dem diskuterar basketfrågor, ej KFUM frågor. Därmed 

utbyter dem inte erfarenheter endast med KFUM föreningar utan även andra klubbar inom 

Stockholm. Däremot tycker ordförande att som KFUM förening kan man dra fördelar av 

utbildningar. Basketföreningarna har väldigt ofta kontakt med varandra även med anställda på 

förbundet, där dem ses nästa varje vecka. 
 

Under dessa förbundsträffar diskuteras praktiska saker och de får tips från varandra. 

Sportchefen för KFUM Central Basket som jobbar på kansliet brukar oftast träffa andra 

anställda inom andra basketklubbar där hen utbyter erfarenheter. De fick t.ex. tips från 

sportchefen i Kungsholmen om deras fritidsverksamhet och hur dem har gjort, något som 

KFUM Central Basket inte hade tänkt på.  Under ordförandeträffarna delade ordförande för 

KFUM Central Basket med sig av tidningskonceptet som dem utvecklade tillsammans med en 

grupp. Konceptet är att man köper en tidningsmall där varje förening kan själv fylla i med 

innehåll. Detta blir då betydligt mycket billigare t.ex. 20 000kr för 5000 exemplar som är då 

redigerade och klara. Hen menar att detta är då ett väldigt bra sätt att synas på samt att man 

ger ett bra intryck. 
 

Ordförande anser att samarbetsklimatet mellan olika basketklubbar både inom Stockholms 

region och på riksnivå är bra samt att de flesta är väldigt positivt inställda till att hjälpa 

varandra. Det som motiverar dem flesta är att de har en gemensam ambition att bredda 

idrotten. Hen höll även ett informationstal för tre år sedan om deras framgångsfaktorer där 

hen talade om de interna förändringar som de har genomfört som har lett till en förbättrad 

organisation. Att ha bra koll på ekonomin, organisation och noggrannhet. Dessa är 

erfarenheter som ordföranden har tagit med från sitt arbete som VD för ett arkitektkontor där 

organisation är en del av hens yrkesvardag. Ordförande nämnde även att drivkraft är väldigt 

viktigt, att man drivs av en passion som leder till att man offrar ledig tid utan ersättning. Utan 

passion skulle ideellt arbete aldrig fungera. 
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Inom KFUM Central Basket har de regler som dem använder sig av. De har coachpolicy, hur 

man uppträder som ledare, spelare och förälder samt stadgar som dem följer. Förutom 

ordförandeträffar med basketklubbar i Stockholm träffar ordförande även med övriga 

ordförande från basketföreningar i Sverige. De träffas tre gånger om året medan 

sportchefen som även är kanslichef träffar andra föreningar nästan varje vecka. Det kan vara 

större sammankomster eller att dem träffar någon förening. Men det finns inget som är endast 

för KFUM basketföreningar. De har haft sammankomst med KFUM Östersund i samband 

med att dem spelade mot varandra och inte för att båda är KFUM föreningar. 

De sammankomster som dem har med andra basketföreningar har inget att göra med om dem 

är KFUM föreningar eller ej, utan det är endast basket relaterade sammankomster. De har 

t.ex. haft ett ledarskapsläger tillsammans med Kalmar basket och kommer även att ha ett 

samarbete med Alvik basketspecial och sex andra föreningar i Sverige. KFUM Central Basket 

är mer involverad i idrottsrörelsen än KFUM rörelsen men utbildar och uppfostrar deras barn 

att förstå vad KFUM är för något. För dem är basketen det primära inte KFUM. Därmed gör 

det inte någon skillnad om det skulle anordnas en sammankomst just för alla KFUM 

basketföreningar. Ordförande menar att dem inte är emot KFUM utan det är basketen som 

förenar dem i första hand med andra och KFUM är deras historia. 
 

4.3.3 Organisatorisk identitet	

KFUM bygger på kristliga värderingar och KFUM Central Basket håller med den 

humanistiska delen av det hela men har ingen trosövertygelse utan ser det mer som en 

humanistisk grundsyn. Att man ska uppträda på ett bra sätt, rätt proportioner på hur man 

uppfattar match, domare, träning och föräldrar. I den meningen utgår dem från KFUM:s 

värdegrund. Men dem trycker inte så hårt på det kristliga. KFUM Central Basket har en vision 

och mission. Deras mission är att tillhandahålla bra verksamhet för barn och ungdomar i 

första hand, både bredd och elit. Det ska vara en verksamhet där alla ska få vara med, man vill 

inte exkludera några spelare. Utan de ska se till att alla ska kunna spela i någon lag 

någonstans. Deras vision är att de ska ha minst ett bredd och ett elit lag i varje åldersgrupp 

från ungefär 8 års ålder. Men man har inte elit nivå i den åldern. Man börjar skilja på 

ambitions nivå när man börjar i sjuan, dem som vill träna mycket och vill verkligen satsa kan 

börja spela i elitgruppen och dem som tycker det är mest kul och vill inte spela så mycket kan 

spela i bredd. De har en vision för dem äldre spelarna att dem ska gå upp i ligan och vinna 

både herr och dam serien samt försöka vinna svenska mästerskapet det året de får en egen 
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hall. De inriktar sig inte på någon speciell målgrupp utan det är alla barn upptill 12-13års 

åldern. Men även äldre barn är välkomna, det kan dock vara svårt för en nybörjare i 14års 

åldern att hoppa in direkt i ett lag där andra har spelat mycket längre. Genom att försöka att ha 

både bredd och elit lag försöker man att behålla medlemmar. Men det är en svårt då den 

svenska traditionella modellen skiljer sig lite från den kanadensiska modellen. Svenska 

modellen som är pyramiden innebär få eliter som är i spetsen och en stor bas som är bredden. 

Den Kanadensiska modellen är formad som en fyrkant. Ordföranden menar att det är otroligt 

viktigt att man försöker att behålla så många som möjligt oavsett om man är skicklig eller 

inte. I en förening behövs volym med massa olika sorters människor och det finns många 

funktioner att fylla. Därmed behöver det inte vara någon som är duktig på basket utan det 

kan vara någon som tycker det är kul, eller någon som är jättebra på att skriva artiklar i 

tidningen, någon som kanske gillar att filma matcher, någon som sköter ekonomin eller någon 

som gillar att koka korv. 

 

Ordföranden anser att KFUM Central Basket är en kreativ förening där förändring är 

nödvändig om man vill uppnå mål och gå vidare. Hen menar att dem tillhör toppskicket bland 

basketklubbar i Stockholm när det kommer till engagemang, organisering av föreningen, ha 

bra koll på föreningens ekonomi, jobba konsekvent och mot ett mål har de lyckats med deras 

vision, mission och mål. Ordföranden menar att de troligen är en av dem bäst ekonomisk 

skötta föreningarna i hela idrotten i Sverige. De har även lyckats sprida sig och fått mycket 

uppmärksamhet från förbundet. Ordföranden menar att dem har en gammal klubbkultur och 

att det alltid har funnits en bra attityd inom KFUM Central Basket och att de därmed har fått 

personer att engagera sig eftersom det är en bra känsla i klubben. Föräldrarna kan vara i caféet 

och barnen träffar andra barn. Det är ordföranden som har ritat ombyggnaden för café och 

hall.  Föräldrarna kan ta en kopp kaffe och behöver inte vara med på golvet och barnen kan 

vara lite frikopplade. Hen anser att det är en bidragande orsak till att det går bra för dem då de 

har bra faciliteter här och väldigt bra lokaler. Detta har lett till att dem har ökat med mer 

yngre barn i föreningen. Ett problem är dock att dem äldre spelarna har ingenstans att träna.  

	

4.4 KFUM Örebro Basket 
KFUM i Örebro har verksamhet som inte enbart innefattar basket utan organisationen 

anordnar även aktiviteter inom idrotter som dans, friidrott, frisbee, innebandy, orientering och 
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volleyboll. KFUM i Örebro anordnar även kolloverksamhet för ungdomar i årskurs 2-6 under 

sommaren. Enligt Örebro läns Idrottsförbund finns det 4 basketföreningar i Örebro, varav en 

är KFUM Örebro Basket (Olif u.å.) som har ca 300 medlemmar. KFUM Örebro Basket är 

ensam om att vara KFUM basketförening i Örebro stad men det finns sex stycken 

basketföreningar från KFUM som är belägna relativt nära. Dessa ligger i Västerås, 

Hallstahammar, Karlskoga, Katrineholm och Sunne. KFUM i Örebro har utöver 

idrottsverksamheterna, två körer, en träningsförening för kvinnor, en välgörenhets- och 

utbildningsförening (KFUM Örebro u.å.) samt en övergripande förening som bland annat är 

huvudman för nybygget Tegelbruket tillsammans med Sensus Studieförbund och de driver 

verksamheten genom föreningen Tegelbruket. Lokalerna är 8 000 kvadratmeter stort där det 

finns en boxningsklubb, bibliotek, gym, teater, idrottshallar, replokaler, restaurang, teater 

m.m. (Tegelbruket 2016). Visionen för föreningen Tegelbruket är att skapa möten mellan 

människor som ska bygga självkänsla, engagemang och utveckling där människors intressen 

och behov är fokus för hur de bedriver verksamheten. 

	

Personen som vi intervjuat har varit aktiv som elit basketspelare i 13 säsonger. Direkt efter sin 

idrottskarriär valde hen att engagera sig hos KFUM Örebro Basket och fick en anställning 

som sportchef, vilket hen har arbetat med i fyra års tid vid skrivande stund. Rollen som 

sportchef innebär utveckling av idrotten samt organisering av tränare. Personen huserar i 

Tegelbruket och har därmed kontakt med övriga föreningar som bedriver sin verksamhet i 

lokalerna. 

	

4.4.1 Förändring	

Den senaste förändringen som föreningen upplevde var när de flyttade in i Tegelbruket, vilket 

skedde samtidigt som sportchefen intog sin nuvarande position, alltså fyra år sedan. 

Föreningen har upplevt en medlemsökning och en kontinuerlig efterfrågan från ungdomar 

som vill bli medlemmar i föreningen. På grund av en alltför hög efterfrågan har de blivit 

tvingad att säga nej till ungdomar då de inte har den kapacitet som krävs för att hantera så 

stora grupper. En del av detta är brist på tränare. Efterfrågan ligger främst hos ungdomar i 

lägre åldrar och när tränarbristen har löst sig kommer fokus ligga på nya medlemmar i ung 

ålder då det är dessa som generellt är positiv till att börja med basket. Föreningen upplever att 

det är svårare att rekrytera ungdomar som är lite äldre och har dessutom problem med avhopp 

i ålderskategorin 15-16 år och uppåt. För att få en uppfattning om varför ungdomar i denna 
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ålderskategori väljer att sluta med basket samt ta reda på vad de som förening kan förbättra 

för att behålla dessa medlemmar har sportchefen i Örebro startat ett ungdomsråd tillsammans 

med tränare och spelare i föreningen där de åtar sig olika uppdrag för att ta reda på hur 

ungdomar tänker för att sedan utforma verksamheten efter ungdomarnas passion och 

intressen. De tror att detta i kombination med fler studiebesök, resor och en förbättrad 

organisationskultur ska leda till att de klarar att behålla fler medlemmar. Sportchefen 

definierar en god organisationskultur som en förening där fokus ligger på att behålla 

medlemmar och inte spelare, vilket han upplever att många andra föreningar gör. Hen menar 

att alla inte kan vara basketspelare men som förening kan man skapa ett intresse inom 

individen, oavsett om man är spelare, funktionär, ledare, mentor eller personlig tränare. Om 

de kan fylla de behov som finns hos individen så tror de att fler medlemmar kommer att 

stanna hos föreningen. Utmaningen i detta är de spelare som endast vill träna en gång i 

veckan eller har önskemål som skiljer sig från den stora massan och frågan är då hur man 

organiserar föreningen så att dessa behov möts. Eftersom det inte finns en uppsjö av 

basketföreningar så måste de kunna möta samtliga behov hos ungdomarna då dem inte kan 

vända sig till en annan förening som erbjuder en träningsfrekvens eller stil som är nischad 

efter deras behov. Ett annat exempel är de spelare som känner att de inte håller måttet som 

idrottsutövare och därför vill sluta. I dessa fall kan de åta sig en roll som mentor för yngre 

ungdomar och kan därmed fungera som förebild, om de är intresserad av detta. Sportchefen 

anser att föreningens styrelse således är kreativa då de inte skyggar för att pröva nya 

tillvägagångssätt för ett förbättrat föreningsliv. Vid sitt senaste föreningsmöte ville de 

förändra synen på dessa möten som ett vuxenmöte med diskussioner om budget och ekonomi. 

Därför visade de filmer, delade ut popcorn och pratade mycket med ungdomarna för att 

inkludera dem i föreningens verksamhet och meddela både medlemmar och föräldrar om hur 

verksamheten ser ut idag, både ekonomiskt och hur utvecklingen ser ut bland föreningens 

idrottsutövare. Styrelsen genomför förändringar som inte lyckas men de reflekterar över vad 

de kan göra bättre och då känner de att de har lärt sig något av misslyckandet. 

	

Föreningen har även ett projekt som heter Välkommen Hit för nyanlända som startats av 

Svenska basketförbundet. Projektet i Örebro anordnar en träning i veckan, utan några matcher 

mot andra lag. Med projektet känner personerna inom föreningen att de har möjlighet att 

förbättra situationen hos ungdomar som är i en utsatt situation samt att de ger dessa ungdomar 

en möjlighet att förbättra sin integration i det svenska samhället. 
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4.4.2 Lärande & Knowledge management	

Gällande utbildningar samarbetar föreningen med SISU idrottsutbildarna Örebro för att 

genomföra ledarskapsutbildningar till ledare inom föreningen. De har även anordnat interna 

utbildningar till ledare och föräldrar som agerar som en så kallad idrottsförälder. De har även 

genomfört utbildningar för baskettränare genom Svenska basketförbundet där tränare kan 

genomgå en rad olika utbildningar för att nå olika nivåer som baskettränare. 

	

Inom föreningen KFUM Örebro Basket har de regelbundna möte för att diskutera arbetssätt 

och föreningens tillstånd. Sedan föreningen flyttade in i Tegelbruket har de haft en närmre 

kontakt med övriga föreningar inom KFUM. Tidigare var kontakten begränsad och samtliga 

koncentrerade sig på den egna föreningens verksamhet och vid förfrågningar om sporter eller 

aktiviteter som andra KFUM föreningar hade, kunde inte sportchefen ge några svar eller 

information om de andra föreningarna. Detta har förändrats sedan flytten till Tegelbruket då 

samtliga KFUM föreningar informerar om vad KFUM Örebro kan erbjuda ungdomar. 

Föreningarna träffas även kontinuerligt för att diskutera nya tillvägagångssätt och lyckade 

aktioner som kan gynna KFUM:s föreningar i Örebro. De arbetar även aktivt med att skapa en 

gemensam värdegrund där alla föreningar ska känna sig delaktig i en familj, oavsett vilken 

idrott du utövar. Värdegrunden är inte något som de endast försöker implementera hos sina 

ledare och anställda utan medlemmar och föräldrar ska även de känna en gemenskap med hela 

KFUM:s föreningsliv i Örebro.  

	

Kontakten med basketföreningar i övriga delar av Sverige är något begränsad. Sportchefen 

har som sagt varit tidigare aktiv inom sporten professionellt, vilket har lett till en rad 

kontakter inom sporten på varierade platser runt om i Sverige. Dessa kontakter försöker hen 

dela kunskap med och särskilt om det är personer som har mer erfarenhet och större kunskap 

inom hens yrkesroll. Hen anser dock att det finns föreningar som inte vill dela med sig att sitt 

framgångsrecept då föreningarna tävlar mot varandra. Sportchefen i Örebro tycker dock att 

detta går emot syftet med basketföreningar då målet och visionen är att aktivera ungdomar 

och allt man kan göra för att förbättra dessa verksamheter bör delas med andra inom 

branschen. Hen brukar själv dela med sig av den kunskap som föreningen förvärvat i just 

syftet att andra ska dra nytta av den och förbättra situationen för ungdomar i övriga delar av 

Sverige. Föreningar som de i nuläget har kontakt med är belägna i Södertälje, där de har varit 

på studiebesök och Alvik kommer varje sommar på läger i Örebro. Vid dessa sammankomster 
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försöker de anordna föreläsningar, diskutera planering och annat som berör sporten. 

Riksmästerskapet (RM) i basket har dessutom anordnats i Tegelbruket tre år på rad. Vid detta 

mästerskap kommer en mängd föreningar till lokalerna och det har gett sportchefen möjlighet 

att knyta kontakter med andra föreningar och lära av deras organisationer. Dessa 

sammankomster är inget som den nationella organisationen KFUM har anordnat utan det är 

skett på egna initiativ eller genom Svenska basketförbundet. 

	

4.4.3 Organisatorisk identitet	

Föreningens vision är att utveckla individer idrottsligt och socialt, oavsett vilken idrott som 

utövas. Sportchefen själv är uppvuxen i USA där man använder idrott för att lära ungdomar 

om hur man bygger karaktär, ge dem en värdegrund, hårt arbete och respekt, vilket hen ville 

ta med sig till föreningslivet i Örebro. 

	

Värdegrunden, som tidigare har diskuterats, består av tre slagord nämligen glädje, upplevelse 

och gemenskap (något de kallar för GUG). Dessa är ord som de anser inte bara låter bra utan 

är ord de är viktigt för dem att de kan visa ungdomar betydelsen bakom dessa ord och hur 

ungdomar kan uppnå det. Denna värdegrund vill de införa i samtliga föreningar i KFUM 

Örebro. Sportchefen anser att det är av vikt att samtliga föreningar agerar på liknande sätt för 

åt nå ut till fler. Nuvarande finns det ca 300 medlemmar i KFUM Örebro Basket men 

samtliga medlemmar i KFUM Örebro är över 2000. Samtidigt uttrycker hen en tanke om att 

det inte riktigt går att jämföra olika idrotter inom området Örebro och exemplet som hen tar 

upp är en jämförelse mellan basket och innebandy när sammansättningen människor skiljer 

sig. Sportchefen anser att det är en stor mångfald bland medlemmar inom basketföreningen 

medan innebandymedelemmar till stor del är av svenskt ursprung. Sportchefen anser att den 

centrala KFUM föreningen i Örebro skulle kunna göra ett bättre arbete med att sammanföra 

föreningarna och samordna så att samtliga arbetar efter samma värdegrund. Innan 

föreningarna flyttade in till Tegelbruket var det dock mycket sämre kommunikation mellan de 

olika KFUM föreningarna och den har förbättras på senare år. Att vara samlade under ett och 

samma tak anser sportchefen är en positiv utveckling för fortsatt arbete om en gemensam 

värdegrund.   
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”Tegelbruket, alltså själva huset som vi jobbar i nu har gjort att vi har 

diskussioner med de andra föreningarna hela tiden. Vi har dialoger med dem 

hela tiden om vad vi tycker, vad som ingår i riktlinjerna, o.s.v. Det här har ändå 

gjort att vi blir mer samlade under ett tak. Det är viktigt för mig och det är 

viktigt för dem också. Det blir ännu viktigare när man har verksamhet i samma 

byggnad, att vi alla tänker likadant.” 

- Sportchef KFUM Örebro Basket 

 

En nationell insats ser hen som spännande då kommunikation mellan basketföreningarna 

skulle vara av intresse men hen uttrycker också skepticism kring utförandet av en sådan 

kommunikation då mångfalden inom basket är stor och generaliseringar kan vara 

problematiska. Det är mångt och mycket de lokala föreningarna som vet hur man bäst agerar 

för att främja de lokala individerna, menar sportchefen. KFUM Örebro Basket för dock en 

diskussion med KFUM Umeå för att potentiellt starta en sport grupp inom KFUM för att 

skapa en idrottslig diskussion om ledarskap, inte bara lokalt utan även nationellt. Det är inget 

som är bestämt men sportchefen har en förhoppning om att gruppen kan vara aktiv inom 1-2 

år. 

 

4.4 Sammanfattning 

Samtliga lokala föreningar som vi har undersökt har genomfört någon typ av förändring under 

de senaste åtta åren. De förändringar som har skett inom respektive förening grundar sig i att 

de själva har velat ha en förändring och inte av nödvändighet. Vad vi kan se efter genomförda 

intervjuer är att KFUM:s syn på förändring varierar beroende på om de är en lokal förening 

eller om det är en KFUM förening som ska fungera som paraplyorganisation. Samtliga 

föreningar har upplevt medlemsökningar de senaste åren som en konsekvens av ett 

förändringsarbete inom föreningarna. Dessa medlemsökningar har lett till problem inom två 

av föreningarna. KFUM Central Basket har inte tillräckligt med idrottshallar för att träna 

ungdomar och KFUM Örebro Basket har inte tillräckligt många tränare för att möta 

efterfrågan från ungdomar. 

	

Kunskapsfördelning mellan föreningarna är något som är bristfälligt hos KFUM Central 

Basket och KFUM Göteborg Basket. Dessa föreningar delar inte kunskaper mellan andra 
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lokala KFUM föreningar som sysslar med annan verksamhet än basket. Däremot delar KFUM 

Örebro Basket kunskaper med andra KFUM föreningar inom Tegelbruket.  

	

Föreningarnas visioner skiljer sig åt då KFUM Sverige anser att deras vision är att skapa en 

bättre värld men även skapa ett sammanhang för de unga som kanske saknar detta. KFUM 

Göteborg Baskets vision är att bli en bättre basketförening med en förbättrad organisation. 

KFUM Central Baskets vision är att de ska ha minst ett bredd och ett elit lag i varje 

åldersgrupp från ungefär 8 års ålder samt en mission om att tillhandahålla bra verksamhet för 

barn och ungdomar. KFUM Örebro Baskets vision är att utveckla individer idrottsligt och 

socialt, oavsett vilken idrott som utövas. 
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5. Analys 
I detta avsnitt presenteras vår analys av studiens empiriskt insamlade material kopplat till de 

teoretiska perspektiv, vilket ligger till grund för studiens slutsatser. 

 

5.1 Förändringar inom KFUM Basket i Sverige 
Förändring och adaptering till marknadsförhållanden är något som diskuteras inom en rad 

olika forskningsområden och som vi tidigare nämnt har Bess et al. (2010) poängterat att 

organisationens lärande funktion är avgörande för hur organisationen i fråga klarar av att 

tackla förändringar inom organisationen. Därför var det viktigt för oss att undersöka huruvida 

KFUM:s olika föreningar genomgår förändringar samt om dessa förändringar är baserade på 

behov inom organisationen eller om det är en reaktion på omgivningens förändrade behov. 

	

Vad vi kan se efter genomförda intervjuer är att KFUM:s syn på förändring varierar beroende 

på om de är en lokal förening eller om det är en KFUM förening som ska fungera som 

paraplyorganisation. Den förening som vi undersökte som genomför ett övergripande arbete 

för en hel region, nämligen KFUM Central i Stockholm, anser att de behöver genomföra 

förändringar som leder till en enhetlig organisationskultur. De vill föra samman 

specialförbunden till ett KFUM förbund som ska tackla samtliga frågor och föreningar inom 

organisationen. Detta är något som KFUM Central Basket ser på som negativt då de inte vill 

bli styrda av en övergripande organisation och de anser att Svenska basketförbundet samt de 

regionala basketförbunden redan gör ett tillräcklig bra jobb för att sammanföra 

basketföreningarna inom sin egen region. Denna inställning delas dock inte av KFUM Örebro 

Basket och KFUM Göteborg Basket, vilka anser att en insats från KFUM nationellt skulle 

kunna leda till en förbättrad utveckling bland föreningarnas medlemmar. De menar att det 

finns potential för en bättre kunskapsfördelning om de har bättre verktyg för att mötas och 

föra diskussioner om hur man kan förbättra ungdomars engagemang i föreningarna. 

	

Samtliga lokala föreningarna som vi har undersökt har genomfört någon typ av förändring 

under de senaste åtta åren. I KFUM Göteborg Basket har man tillsatt en ny ordförande i 

styrelsen som tog över efter en person som engagerat sig under längre tid i föreningen. Vid 

detta tillfälle valde styrelsen att reflektera över hur de skulle kunna förändra organisationen 

för att värva fler medlemmar samt hur de skulle kunna engagera existerande medlemmar och 



52	

	

	 	

föräldrar. Förändringarna som de genomförde ledde till att föreningen upplevde en 

medlemsökning från ca 40 medlemmar till ca 200 medlemmar på två års tid där den 

huvudsakliga anledningen till medlemsökningen är besök av skolor för att informera om 

föreningen och ungdomars möjlighet att engagera sig i föreningen. Jacobsen (2013) klassar 

detta som planerad förändring och föreningen i fråga behandlas av tre av de fem perspektiv av 

förändring som Jacobsen (2013) beskriver där en planerad förändring behandlas i det första 

perspektivet. Föreningen har växt och utarbetat en ny organisationsstruktur med lagföräldrar 

som åtar sig ansvar inom olika områden, vilket faller under Jacobsens andra perspektiv. De 

har bytt ut människor i sitt beslutande organ, vilket skulle omfattas av det femte perspektivet, 

alltså att förändringar som genomförts är tillfälligheter då personer som sätts samman i nya 

konstellationer leder till nya idéer.  

	

KFUM Central Basket i Stockholm har även de upplevt en medlemsökning de senaste åren 

där framgångsreceptet för denna medlemsökning till stor del är ett resultat av samma 

tillvägagångssätt som KFUM Göteborg Basket, nämligen att besöka skolor. 

Medlemsökningen har i sin tur lett till en högre bemanning inom organisationen och att de 

därför har ändrat sin organisationsstruktur för ett förbättrat samarbete inom föreningen, något 

som Jacobsen (2013) beskriver som förändring enligt sitt andra perspektiv. Ett problem som 

uppstått till följd av denna medlemsökning är att föreningen inte har täckning av träningstider 

i idrottshall för samtliga medlemmar. De har alltså genomfört förändringar inom föreningen 

för att få ett ökat medlemsantal men har inte möjlighet att ta emot ett så högt medlemsantal 

som de nuvarande har. De vill aktivera ungdomar och engagemanget inom föreningen är stort 

men problemet kvarstår eftersom Stockholm stad inte kan leverera idrottshall efter lokal 

efterfrågan, enligt KFUM Central Baskets ordförande. Föreningen har även genomfört 

förändringar som behandlas enligt Jacobsens (2013) femte perspektiv då en ny 

sammansättning av människor har lett till nya idéer som i detta fall är att gå tillbaka till den 

varumärkesprofilering som föreningen hade innan 2000-talet. 

	

KFUM Örebro Basket har även dem problem att möta efterfrågan på medlemskap inom 

föreningen. Deras problem är inte tillgång på idrottshall utan har inte tillräckligt många 

tränare som kan ta emot den mängd av potentiella nya medlemmar, vilket har lett till att de 

har varit tvingad att säga nej till nya medlemmar. Då föreningen för närvarande inte har en 

enkel lösning på detta problem har de fokuserat på att förändra organisationen så att 

nuvarande medlemmar stannar kvar i form av ett ungdomsråd. Ungdomsrådet finns alltså till 
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för att skapa sig en idé om vad ungdomarna tycker och lära sig hur de kan anpassa 

organisationen efter ungdomarnas behov. KFUM Örebro Basket behandlas därmed av 

Jacobsens (2013) första, andra och tredje perspektiv. 

	

Generellt finns argument att föra för att KFUM:s lokala föreningar är förändringsbenägna och 

att de genomför förändringar i större utsträckning när nya personer träder in i föreningarnas 

beslutande organ. Alvesson & Sveningsson (2012) menar att organisationers struktur kan 

behöva förändras efter omvärldens förutsättningar så att kunskap och samarbete inom 

organisationen används på rätt sätt. De föreningar som vi har intervjuat har alla förändrats för 

att optimera sin organisationsstruktur eftersom: 

• de har ändrat sitt tillvägagångssätt för nyrekrytering av medlemmar när nya personer 

träder in i styrelsen, och 

• de har genomfört förändringarna som planerade förändringar då de har tänkt ut ett 

tillvägagångssätt på förhand. 

Föreningarna har reflekterat över hur denna förändring har påverkat föreningen i fråga men de 

har inte på förhand planerat för hur de ska möta efterfrågan på medlemskap då det har 

uppstått problem till följd av medlemsökningen, bortsett från KFUM Göteborg Basket.  

	

KFUM:s basketföreningar behandlas inte av Jacobsens tredje och fjärde perspektiv på 

förändring vilket skulle antyda på att de inte konkurrerar om knappa resurser eller är speciellt 

politiskt drivna. De har inte heller genomfört en omfattande marknadsorientering för att se på 

tillvägagångssätt som lyckats hos konkurrenter utan har sett till stor del på förändringsbehov 

hos den egna, enskilda föreningen. Centralt inom KFUM, alltså hos KFUM Sverige, menar 

man att det är föreningarna lokalt som ska uppfatta det lokala behovet och anpassa sig efter 

detta, något som föreningarna gör både mer och mindre bra eftersom de har uppfattat en 

förhöjd efterfrågan hos ungdomar att spela basket men samtliga föreningar har inte 

kapaciteten att möta denna efterfrågan.  
  

5.2 Lärande & Knowledge Management (LKM) 
Då förändringar är något som ständigt sker i vår omgivning krävs det även att man genomför 

förändringar inom organisationen. Som vi tidigare har nämnt handlar lärande om förmågan att 

förändras och utveckla ny kunskap medan Knowledge Management handlar om hur man tar 



54	

	

	 	

tillvara på kunskap inom organisationen och hur man får en överblick av andra människors 

kunskaper. Att skapa en lärande organisation kräver att det finns en vision som ger ett 

helhetsintryck (Senge 1995). 
 

Det gäller att ha en högre grad systemtänkande genom att skapa förändringar hellre än att man 

inväntar en nödvändig förändring (Senge 1995). Detta är något samtliga föreningar har gjort. 

De förändringar som har skett inom respektive förening grundar sig i att de själva har velat ha 

en förändring och inte av nödvändighet. Däremot är visionen för föreningarna olika, KFUM 

Sveriges vision är att skapa meningsfulla mötesplatser för unga där de får växa till sin fulla 

potential, KFUM Central Baskets vision och mission är att tillhandahålla bra verksamhet för 

barn och ungdomar och ha en bredd och elit lag i varje åldersgrupp, KFUM Örebro Baskets 

vision är att utveckla individer idrottsligt och socialt genom att använda basket som redskap 

och KFUM Göteborg Basket har en vision om förbättrad organisationsstruktur inom 

föreningen för att möta ungdomars efterfrågan på ett bättre sätt. Detta visar att det inte finns 

ett helhetsintryck av organisationen, vilket innebär att det kan bli svårt att skapa en lärande 

organisation när alla har olika visioner. Det är svårare i större organisationer att sträva mot ett 

överhängande mål därmed bildades det istället egna delmål på lokalnivå som i sin tur stödjer 

organisationens huvudmål, menar Alvesson & Sveningsson (2012). Då lärande är förmågan 

att förändras och utveckla ny kunskap behöver ny kunskap dokumenteras och sedan utvecklas 

till rutiner (Huzzard & Wenglén 2012). Detta för att andra ska kunna tillämpa samma 

framgångssätt. Det KFUM Sverige använder är endast ett nyhetsbrev som skickas ut till 

föreningarna där de lyfter fram om det är någon förening som har lyckats med något särskilt, 

men detta är en envägskommunikation. Det visar att KFUM Sverige försöker att dokumentera 

och sprida kunskap men kanske inte på ett optimalt sätt. För att lärandet ska spridas behövs 

det gemensamma föreställningar samt att lärdomar blir till nya handlingar som sedan blir en 

del av en rutin inom organisationen, menar Huzzard & Wenglén (2012). Genom 

beteendeförändring d.v.s. att en person som utför en uppgift reflekterar över vad som har gått 

fel och hur man kan utföra det på ett bättre sätt, kan man sedan tillämpa denna erfarenhet 

genom rutiner inom hela organisationen, menar Huzzard & Wenglén (2012). Detta leder till 

att man får ett organisatorisk lärande. 

 

Då individuellt lärande kan delas in i fyra huvudområden (beteendeförändring, kognitiv 

utveckling, situerade social praxis och identitetskonstruerande) anser vi att de tre 

basketföreningar som vi har intervjuat har genomgått en beteendeförändring. Vi anser att 
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samtliga föreningar kan ses som individer där de har reflekterat över ett tidigare beteende hos 

sig själv och sedan förändrat detta för att få en mer effektiv och fungerande förening. 

Exempel på detta är KFUM Göteborg Basket som ändrat sina rutiner gällande nyrekrytering 

av medlemmar. Detta är något som KFUM Sverige inte har infört som rutiner från nya 

erfarenheter och därmed har inte organisatoriskt lärande uppnåtts. Basketföreningarna har 

även uppnått kognitiv utveckling som innebär huruvida organisationen klarar av förändringar 

som sker runtom i världen. Basketföreningarna som vi har intervjuat har aktiviteter runt om i 

landet samt att de har anpassat sig efter vad som eftertraktas lokalt. Därmed anser vi att 

samtliga respondenter arbetar med single-loop learning som innebär mindre eller adaptiva 

förändringar (Argyris & Schön 1978). Som en hel organisation har KFUM Sverige däremot 

inte lyckats möta efterfrågan inom basket. KFUM Central Baskets ökade medlemsantal gör 

att de behöver större och/eller fler träningshallar, vilket dem inte har just nu. KFUM Örebro 

Basket har inte tillräckligt många tränare, vilket behövs för att kunna träna basketlagen. 
 

Det är viktigt att vid organisatoriskt lärande kunna hantera single-loop learning men även 

double-loop learning som innebär att man har en djupare förståelse för problem som har 

uppstått. Double-loop learning är av större vikt vid radikala förändringar. Om KFUM Sverige 

sammanför specialförbunden kommer dessa att börja utbyta kunskaper mellan varandra på 

andra sätt än enbart genom Svenska basketförbundet. KFUM Örebro Basket nämner att sedan 

alla KFUM föreningar i Örebro flyttat till samma byggnad, Tegelbruket, har det fått dem att 

tänka större. De utbyter kunskaper med varandra för att få en gemensam värdegrund oavsett 

vilken idrott dem håller på med, så att t.ex. alla tränare har en gemensam bild av hur de ska 

kunna utveckla människor. 

	

Lärandet som identitetsförändring fokuserar på individers självbild inom organisationen, 

menar Huzzard & Wenglén (2012). Detta kan även tillämpas på organisationer där man ser 

organisationen som en sammansättning människor med en uppfattning om vilka de är men 

även hur omgivningen uppfattar dem. Inom denna grupp bidrar alla med kunskap som gynnar 

organisationen vilket blir processen för organisatoriskt lärande. Detta kan vi se på resultatet 

från respondenterna att de på lokal nivå är lärande eftersom det finns kunskapsutbyten samt 

att de har nyanställda inom styrelsen som medför ny kunskap. Samtliga har även en 

gemensam uppfattning inom varje förening om vilka de är och hur de uppfattas av 

omgivningen, att de uppfattas som basketförening. Om ordförandena inte identifierar sig med 

arbetsrollen som varje enskild person har, blir lärandet ganska dåligt inom organisationen 
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(Huzzard & Wenglén 2012). Om KFUM på nationell nivå vill genomföra förändringar såsom 

att ta bort alla specialförbund för att bli mer enhetliga, finns det en risk att ordförandena inte 

identifierar sig i första hand med rollen som ordförande inom basketföreningen utan istället 

börjar de identifiera sig med sin arbetsroll i arbetslivet, vilket innebär att det inte finns ett 

organisatoriskt lärande. Det verkar finnas en rädsla från KFUM att en för hög grad av styrning 

kan leda till att engagerade personer tappar sitt engagemang. Jacobsen (2013) menar att en 

alltför byråkratisk hierarki ibland kan leda till en minskad effektivitet för organisationen, 

något som verkar vara grunden till att KFUM lägger större handlingsfrihet hos de lokala 

föreningarna. 
 

Att dela kunskap mellan olika områden är något som vi anser är essentiellt för den lärande 

funktionen hos organisationer, något som är bristfälligt hos KFUM Central Basket och 

KFUM Göteborg Basket. Dessa föreningar delar inte kunskaper mellan andra lokala KFUM 

föreningar som sysslar med annan verksamhet än basket. Däremot delar KFUM Örebro 

Basket kunskaper med andra KFUM föreningar inom Tegelbruket. Lärande grundar sig även i 

den kollektiva tron och rutiner som förstärker behovet av att sprida kunskap mellan olika 

föreningar. Utifrån respondenternas resultat tyder det på att det inte finns rutiner eller att de 

generellt inte anser att spridning av kunskap mellan olika föreningarna är positivt. KFUM 

Örebro Basket ser däremot det som positivt att sprida kunskap mellan olika funktioner. 

Samtliga respondenter inom respektive förening är positivt inställd till nya idéer, även KFUM 

Sverige, något som vi anser är avgörande för KFUM:s möjligheter att sprida kunskap och 

implementera nya rutiner. 
 

Lagring av anställdas kunskap för att sedan göra det möjligt för andra inom organisation att ta 

del av kunskaper görs genom KM (Mårtensson 2000). Genom KM finns det möjligheter för 

organisationer att bli innovativa samt att det kan stärka det organisatoriska engagemanget 

(Davenport & Prusak 1998, se Becerra-Fernandez & Sabherwal 2014). Därmed var det 

väldigt intressant att se vilka KM system som dessa respondenter använder sig av. 

Informationsteknologi (IT) är ett väldigt effektivt och bra sätt att sprida kunskap genom, samt 

underlättar tillämpningen av kunskap, menar Becerra-Fernandez och Sabherwal (2014). Efter 

genomförda intervjuer fick vi informationen om att det tidigare har funnits en 

informationsportal för KFUM:s idrottsföreningar. KFUM Central Basket nämnde att de inte 

använde KFUM:s informationsportal samt att KFUM nationellt har ett identitetsproblem. 

Respondenten anser att KFUM Sverige inte riktigt vet vad de vill göra som organisation eller 
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varför, medan KFUM Central Basket har ett uppdrag och det är att driva basketverksamhet. 

Därmed blev Svenska basketförbundet mer som en informationsportal som de anser är mycket 

viktigare och har haft en stor nytta av. Detta tyder återigen på att KFUM Sverige använder sig 

av single-loop learning. Om de hade använt sig av double-loop learning kunde de kanske 

reflekterat över problem djupare och sedan förbättrat informationsportalen.  

 

För att få ett effektivt KM-system inom organisationen gäller det att man inser att det finns 

olika sätt att motivera anställda till att dela med sig av kunskap. Man bör inte endast satsa på 

ett alternativ, exempelvis teknologi över sociala sammanhang, utan att alla KM-system är 

beroende av varandra, menar Becerra-Fernandez och Sabherwal (2014). Detta innebär att det 

inte räcker med att bara ha samverkansträffar utan att de även bör satsa på en fungerande 

informationsportal som kan sprida kunskap på ett mer effektivt sätt. För att effektivisera KM 

inom organisationen krävs det att man börjar med en strategi (Gopal & Gagnon 1995, se 

Mårtensson 2000). Då KFUM Sverige har nämnt att identitet är ett problem bör de satsa på en 

bättre strategi med ett tydligt syfte som visar vad organisationen vill åstadkomma. Om de har 

en bättre kommunikationsplan mellan föreningarna kan de i sin tur öka kunskapsdelning samt 

att de skapar tid och möjligheter för anställda att kunna ta del av kunskap. Detta kan göras 

genom att skapa nätverk för lärande, sammankomster för alla inom KFUM Basket. KFUM:s 

basketföreningar utbyter kunskap genom utbildningar och föreläsningar, men detta är något 

som inte har anordnats av KFUM Sverige utan mycket anordnas av respektive förening på 

eget initiativ eller genom Svenska basketförbundet. Detta tyder på att KFUM Sverige inte 

skapar möjligheter för föreningarna att utbyta idéer för att kunna utvecklas. KFUM Central 

Basket har däremot inte haft ett behov av ett nätverk för endast KFUM basketföreningar då de 

redan träffar många av dem under ordförandemötena i Stockholm samt andra 

basketföreningar i Stockholmsområdet men alla KFUM föreningar i landet har inte samma 

möjlighet som KFUM Central Basket. Kommunikationsansvarig för KFUM Sverige har 

uttryckt att det skulle behövas mer sammankomster och att de behöver bygga en positiv kultur 

inom organisationen, vilket är något de arbetat för och vill förbättra. Även KFUM Göteborg 

Basket har uttryckt att de skulle vilja ha en ökad kontakt med andra KFUM basketföreningar 

för att kunna utveckla verksamheten och medlemmarnas förmåga inom basket. KFUM Örebro 

har redan kontakt med andra KFUM föreningar då alla är under ett och samma tak, hen anser 

att detta har varit positivt för dem och att de nu är mer enhetliga. Detta tyder på att intresset 

för sammankomster med andra KFUM basketföreningar finns, det gäller bara att anordna det 

på ett effektivt sätt och försöka arbeta för en mer enhetlig organisation. Det är även viktigt att 
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KFUM utvärderar tillämpningen av kunskap, huruvida det har gett positiv eller negativ effekt. 

Som vi tidigare nämnt måste KFUM nationellt fundera kring organisationens självbild och 

identitet då ens självbild tillsammans med hur andra uppfattar en är kopplat till organisatoriskt 

lärande. 

	

5.3 Organisatoriskt identitet 
KFUM har en nationellt, mångfacetterad organisation som ämnar ge möjligheten för 

ungdomar att aktivera sig. Detta är i stora drag organisationens syfte. De har lyckats med 

detta i den utsträckningen att de lyssnar till omgivningens efterfrågan på olika aktiviteter och 

därefter försöker de, och har i stort sett lyckats, möta denna efterfrågan. På så sätt har de 

lyckats fullfölja organisationens syfte. Den organisatoriska identiteten är av stor vikt ett 

gemensamt arbete mot organisationens syfte (Albert & Whetten 1985, se Young 2003). På 

nationell nivå försöker KFUM skapa en gemensam organisatorisk identitet genom att 

sammanföra specialistförbunden för att få en bättre bild av samtliga delar av sin organisation. 

Detta är något som de lokala föreningarna i stort är negativ till. De arbetar också för 

organisatorisk identitet men det som skiljer arbetet från nationella insatser är att de lokala 

föreningarna försöker skapa en lokal, alternativt regional organisatorisk identitet. 

	

Hos KFUM Göteborg Basket har de kontakt med den regionala föreningen KFUM Göteborg, 

en kontakt som har lett till en förhöjd känsla av tillhörighet hos styrelsen för KFUM. De har 

dock inte någon organisatorisk identitet för den nationella rörelsen KFUM då de inte har 

någon större kontakt med andra föreningar i övriga delar av Sverige, något som de dock ser 

som positivt om en sådan kontakt skulle upprättas. På så sätt kan man argumentera för att de 

har en vilja att öka den organisatoriska identiteten för KFUM på ett nationellt plan men det är 

inget arbete som främjar detta vid skrivande stund. 

	

KFUM Central Basket har genomfört förändringar de senaste åren som i första hand kan ses 

som att de försöker stärka sin image, alltså hur utomstående ser på föreningen. De har ändrat 

sin logga, sina färger på dräkter och de har återinfört sin gamla maskot samt ungdomsprogram 

som var framgångsrika i tidigare stadier av föreningens historia. Detta har dock skapat en 

känsla av tillhörighet hos föreningens medlemmar och de har fått en klarare syn på vad som 

kännetecknar just KFUM Central Basket. Föreningen huserar dessutom i KFUM-huset på 
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Rosengatan 2 i Stockholm, vilket enligt ordföranden i föreningen har gjort att man känner en 

större tillgivenhet till föreningen. Detta arbete har alltså främjat den organisatoriska 

identiteten till den lokala föreningen men KFUM Central Basket genomför inte något annat 

arbete som gör att medlemmarna känner tillhörighet till just KFUM, bortsett från att de 

huserar på Rosengatan 2. 

	

KFUM Örebro Basket har även de, liknande KFUM Göteborg Basket, ökat den regionala 

relationen till KFUM då de delar lokal med övriga KFUM-föreningar i Örebro. Sportchefen 

för KFUM Basket uttrycker ett förbättrat samarbete med övriga föreningar efter flytten till 

Tegelbruket och att samtliga föreningar nu arbetar mot samma värdegrund. En värdegrund 

som skiljer sig från KFUM nationellt. I Örebro strävar KFUM-föreningarna efter GUG 

(glädje, upplevelse, gemenskap) medan KFUM som övergripande organisation strävar efter 

deras triangel, alltså kropp, själ och ande. Ännu en gång upprepas mönstret om en 

organisation som har lokal organisatorisk identitet men inte nationellt utsträckt organisatorisk 

identitet samt att föreningen i fråga ser på en nationell organisatorisk identitet som något 

positivt där det t.o.m. har gått så långt att sportchefen har genomfört egna insatser för att 

försöka förbättra situationen. 

	

Organisatorisk identitet är en reflektion av medlemmarnas uppfattningar av sin egen 

organisation, menar Gioia & Thomas (1996). Efter genomförd undersökning kan vi inte finna 

några gemensamma uppfattningar av KFUM inom KFUM:s föreningar. De har positiva och 

negativa åsikter om organisationen och de ser både positivt och negativt på ett ökat samarbete 

mellan föreningarna inom organisationen. Identitet har en stor betydelse vid missförstånd eller 

oenigheter inom organisationen (Albert & Whetten 1985, se Young 2003), något som skulle 

kunna hjälpa den nationella rörelsen KFUM att sammanföra specialistförbunden. Om alla 

hade strävat mot samma syfte hade de kunna poängtera nyttan av ett gemensamt förbund, ett 

förbund som skulle kunna hjälpa de lokala förmågorna att främja syftet, hjälpa KFUM Central 

Basket att driva igenom byggnation av en idrottshall i Stockholm och rekrytera tränare till 

KFUM Örebro Basket. 

	

Oklarheter i den organisatoriska identiteten uppstår som följd av tre faktorer: 

1. att det är oklart vem som är - samt ej är en del av organisationen,  

2. brist på samsyn mellan valkretsarna, eller  
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3. att de helt enkelt inte har ansträngt sig på ett kollektivt sätt för att skapa en genuin och 

övertygande identitet (Young 2001). 

KFUM nationellt har misslyckats att bygga upp en identitet för organisationen inom samtliga 

av dessa faktorer. Föreningarna har en inte någon övergripande syn på vilka som är en del av 

KFUM i andra regioner, något som KFUM Sverige inte heller har, föreningarna delar inte 

samma vision och i Örebro har man t.o.m. skapat en ny, egen värdegrund som skiljer sig från 

KFUM:s och KFUM har inte genomfört några kollektiva insatser för att skapa en 

organisatorisk identitet, bortsett från sammanförandet av specialistförbunden. Som vi tidigare 

nämnt kan den organisatoriska identiteten hjälpa medlemmarna att främja organisationens 

syfte. Om KFUM gör fler insatser för att sammanföra KFUM:s föreningar i Sverige skulle 

detta kunna medföra en ökad aktivitet för unga genom ökade resurser för föreningarna och 

möjlighet för utveckling av ungdomar genom möten med andra föreningar i övriga delar av 

Sverige. 

	

Organisation Uppfyller kriterier för lärande organisation 

KFUM Sverige Nej 

KFUM Göteborg Basket Ja 

KFUM Central Basket Ja 

KFUM Örebro Basket Ja 

Tabell 2. Sammanställning av lärande organisationer inom KFUM. Tabellen baseras på 

huruvida organisationen uppfyller de kriterier som vi har presenterat för vad som 

kännetecknar en lärande organisation.  
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6. Slutsats 
KFUM är en organisation som består av en mängd ideella föreningar runt om i Sverige. Deras 

föreningar utför aktiviteter inom rad olika sporter och aktiviteter för att ge ungdomar 

möjligheten att aktivera sig, engagera sig och socialisera med andra ungdomar samt vuxna. 

Detta var utgångspunkten för vårt intresse för organisationen KFUM. Vi ämnade att med 

denna studie ta reda på hur organisationen arbetar som en lärande organisation nationellt samt 

försöka belysa eventuell förbättringspotential inom organisationen. Då de har en sådan 

variation av inriktningar valde vi att fokusera på en av dessa inriktningar, nämligen basket 

eftersom detta är en sport som organisationen internationellt har uppfunnit och idag har de en 

rad föreningar i olika städer som inriktat sig på att utöva sporten. 

 

För att vara en lärande organisation behöver man vara förändringsbenägen och ta tillvara på 

kunskap som uppstår i förändringsprocesser. Därför började vi med att undersöka hur 

föreningarna samt KFUM Sverige arbetar med förändring. Vi kan med säkerhet säga att 

KFUM:s basketföreningar har genomfört en rad olika förändringar inom sin egen organisation 

för att säkerställa förbättrad effektivitet gällande rekrytering av medlemmar och de försöker 

arbeta fram rutiner för att öka viljan bland tonåringar att fortsätta vara engagerad i föreningen. 

KFUM Sverige är även de förändringsbenägna då idén för organisationen går ut på att 

anpassa sig efter lokal efterfrågan och skapa en förening som möter denna efterfrågan. Dock 

har problem uppstått i form av brist på tid för basketspelare att träna i en idrottshall och en av 

föreningarna har inte bemanning, alltså tränare, för att ta hand om den ökning av medlemmar 

som föreningen har upplevt. Eftersom KFUM Sverige ännu inte har löst dessa problem så 

misslyckas de med att fullständigt fullfölja sitt syfte om att aktivera ungdomar. Vår slutsats är 

att samtliga lokala basketföreningar fungerar som individuellt lärande organisationer eftersom 

de reflekterar över problem inom sin egen förening och genomför adaptiva förändringar för 

att lösa dessa problem. De har genomfört beteende- och identitetsförändringar och de arbetar 

med kognitiv utveckling samt lärande som situerad social praxis. Som nationell organisation 

anser vi att KFUM inte arbetar som en lärande organisation eftersom de har bristfällig 

kommunikation mellan föreningarna och kunskapsdelning blir därmed lidande. Huzzard & 

Wenglén (2012) anser att det individuella lärandet gynnas i en mer decentraliserad 

organisation, något som vi anser att KFUM Sverige är exempel på. 
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KFUM har ett klart syfte med sin organisation som utgörs av tre slagord; kropp, själ och ande. 

Enligt KFUM står dessa ord för människans grundläggande behov av fysisk aktivitet, ökad 

kunskap och andlig fördjupning. Alvesson & Sveningsson (2012) menar att en större och 

komplicerad organisation inte behöver ha ett gemensamt syfte om lokala grupper eller 

individer skapar egna syften som i sin tur stödjer huvudorganisationen syfte och att de alla 

strävar mot samma mål, ett mål som i detta fall utgörs av ökad ungdomlig aktivitet och 

engagemang. Vi anser att KFUM har föreningar som har satt upp egna syften och att dessa 

kan liknas med delar av organisationens övergripande syfte vilket involverar fysisk aktivitet 

och ökad kunskap men att föreningarnas syften inte alltid behandlar den andliga 

fördjupningen. Det finns även en diskussion att föra om att föreningarna inte strävar mot 

samma mål. En del ser till ungdomars behov om fysisk aktivitet som deras största prioritet 

och mål medan andra anser att vissa organisatoriska tillvägagångssätt är hemliga då spridning 

av dessa skulle kunna leda till försämrade idrottsliga resultat för deras lag eller att de tappar 

tränare till andra föreningar. Eftersom föreningarna inte samarbetar med varandra eller strävar 

mot ett och samma mål är vår slutsats att detta utgör en brist hos KFUM Sverige som lärande 

organisation. 

 

Vår studie ämnade även observera potentiella förbättringsområden. Efter en teoretisk 

genomgång och en granskning av det empiriskt insamlade materialet anser vi att KFUM 

skulle gynnas av en intern informationsportal för basketföreningarna. De har tidigare haft en 

sådan som inte lyckades i sitt genomförande men någon djupare reflektion kring hur man 

skulle kunna förbättra portalen eller förbättra kommunikationen mellan föreningarna, verkar 

inte ha genomförts. Om KFUM använder sig av det som Huzzard & Wenglén (2012) kallar 

för double-loop learning finns potential för att de i slutändan skulle komma fram till en bättre 

kommunikation mellan föreningarna, vilket i sin tur kan leda till att de ökar sin potential att 

fungera som lärande organisation. 

 

Slutligen vill vi även belysa ett potentiellt förbättringsområde gällande KFUM:s 

organisatoriska identitet. Vid skrivande stund finns brister hos de lokala föreningarnas 

tillhörighet till KFUM som organisation. De flesta anser att de i första hand är lokal 

basketförening och att KFUM till stor del fungerar som en distanserad paraplyorganisation. 

Med en förbättrad organisatorisk identitet kan organisationen agera mer som en lärande 
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organisation och främja KFUM:s mål om ökad aktivitet, kunskap och andlig fördjupning hos 

Sveriges ungdomar. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

Nedan finns de frågor som vi använt oss av under intervjuerna, både personliga och via 

telefon. De frågor som är markerad med fet text är de frågor som vi har skickat till 

intervjuobjektet i förväg. Dessa frågor är utgångspunkten och grunden för en diskussion 

kring det berörda ämnet. Resterande frågor är potentiella följdfrågor som fungerar som stöd 

för information som vi är ute efter. Detta betyder alltså att samtliga frågor inte har ställts 

utan det är endast frågor med fet text som har ställts under varje intervjutillfälle. 

	

Vad heter du? 

 

Hur gammal är du? 

	

Vad gör du i ditt arbete / vad är dina arbetsuppgifter inom KFUM Basket? 

Hur länge har arbetat med din nuvarande befattning? 

- Andra roller inom organisationen? 

- Arbetar du mer administrativt eller aktivt med medlemmar? 

Administrativt svar 

- Hur påverkar ditt arbete organisationens medlemmar? 

Aktivt svar 

- På vilket sätt arbetar du aktivt med medlemmar? 

	

Hur länge har du arbetat inom KFUM …? 

 

Vad är er vision / Vad har du för vision med ditt arbete? 

- Hur ser du på KFUM som organisation? 

- Brukar du ifrågasätta KFUM:s mål, vision eller struktur? 

- KFUM bygger på kristliga värderingar som är en del av organisationens historia, hur ser du på det? 

- Är det något som är aktuellt i ditt arbete? 

	

Har ni genomgått någon förändring de senaste 8 åren? 

- Hur har ni genomfört den/dessa förändring(ar)? 

- Har ni funderat kring hur förändringen/förändringarna har påverkat organisationen eller ert arbete? 

- Hur har det påverkat er förening? 

- Vem beslutar om genomförande av förändringar? 

- På vilket sätt tar man tillvara på olika åsikter vid beslutsfattning? 



70	

	

	 	

- Hur gör ni när personer har olika åsikter om beslut? 

- Har det uppstått konflikter vid beslutsfattning? 

- Känner du att du har möjlighet att påverka beslut eller eventuella förändringar som du vill 

genomföra? 

	

Hur utbildar ni er inom föreningen? 

- Genomgår ni några utbildningar inom föreningen eller KFUM? 

- Tar du del av erfarenheter från andra inom KFUM? 

- Tillämpar du det i ditt arbete? 

- Delar du med dig av egna erfarenheter/kunskap med andra inom KFUM? 

- Vad motiverar dig att dela dina kunskap med andra? 

- Om ja, på vilket sätt / i vilket sammanhang? 

- Kan du ge exempel erfarenheter som ni delat inom KFUM? 

- Uppmuntras ni att dela kunskap mellan föreningarna? 

- Har ni något gemensam informationsportal inom hela KFUM? 

- Vad har ni för möjligheter att dela med er av kunskap till andra genom denna portal? 

- Känner du att du har nytta av denna portal och tar till dig vad som skrivs där? 

- På vilket sätt använder man sig av portalen för att sprida kunskap? 

- Använder du dig av denna eller har använt portalen tidigare? 

- Om du har slutat använda den, varför då? 

- Har ni någon typ av manual inom KFUM? 

- Isf, vad behandlar denna? 

 

Har du någon kontakt med övriga basket föreningar i Sverige, isf hur ser den ut? 

- Har ni några gemensamma sammankomster? 

- Isf, hur ofta träffas alla föreningar? 

- Känner du att du har nytta av att träffa andra föreningar? 

- Är det en officiell organisationsstruktur som möjliggör kontakt mellan föreningar eller är det någon 

drivande person som samordnar detta? 

 

Vad är er största utmaning som ideell basket förening? 

- Hur många medlemmar har er förening? 

- Hur arbetar ni för att värva nya medlemmar? 

- Inriktar ni er på någon speciell målgrupp? 

- Har ni anammat ett ”framgångsrecept” 

- Vilken ålder börjar medlemmarna spela basket? 

- Anordnar ni träningar året runt? 
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- Spelar de något annat om sommaren? 

	

- Hur arbetar ni för att behålla medlemmar? 

- Anser du att ni är en kreativ förening/organisation? 

- Tycker du att ni är nytänkande, innovativa eller känns det som att ni arbetar efter gamla mönster? 

 

Är det något som du anser att vi har glömt att fråga eller har du något att tillägga? 

	

 


