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Abstract: The purpose of this article is to get an understanding for how organizations develop and 
how the process of that change take place. The article takes its foundation from the professionalization 
of sport and uses this as an explanation for why sport organizations develop. This is studied from the 
journey of a Swedish soccer organization that during a short period of time has climbed its way up 
from a social project to the highest division in elite soccer in Sweden. The method used for this 
empirical research is qualitative based interviews. It is a process study based on a period of time where 
different categories are highlighted to explain the different changes of the organization. The analysis is 
carried out with a model of different events and activities that will guide the organizational change 
from start to an developed organizational unit. 
 
The research came to the conclusion that there are a few main structural changes that an organization 
goes through. These include staff, units and organizational forms. But the research also came with 
findings that organizational change demands economical conditions, commitment and an attractive 
organizational concept. 
 
 
Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur organisationer utvecklas och 
hur förändringsprocessen ser ut. Uppsatsen grundar sig i professionaliseringen av sport och ser detta 
som en orsak till varför idrottsorganisationer utvecklas. Det här undersöks utifrån en svensk 
fotbollsorganisations resa från ett socialt projekt till den högsta divisionen inom svensk elitfotboll. 
Metoden som används för denna empiriska undersökning är genom kvalitativa intervjuer. Det är en 
process studie som grundar sig i en bestämd tidsperiod och olika kategorier belyses som förklaringen 
till förändringarna av organisationen. Analysen bygger på en modell av olika händelser och aktiviteter 
vilket förklarar organisationsförändringen från start till en utvecklad organisation.  
 
Slutsatsen är att det finns olika huvudsakliga strukturella förändringar en organisation går igenom. Dessa 
inkluderar personal, enheter och organisationsformer. Undersökning kom även fram till att 
organisatorisk förändring kräver ekonomiska möjligheter, engagemang och ett attraktivt 
organisationskoncept.  
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Inledning 

Organisationer kan ta många olika verksamhetsformer, allt från ideella föreningar av olika slag 
till affärsinriktade aktiebolag. Organisationer är dynamiska och de förändras av olika 
anledningar. Professionaliseringen har gjort att idrottsorganisationer ser allt mer ut som 
organisationer i andra branscher. Enligt Cruickshank och Collins, (2012) fattas utförlig 
forskning inom förändring och styrning eller ledning av förändring. De menar även att 
förståelse för detta skapad genom, från eller för elitidrott kommer vara av stor betydelse för 
både sport- och affärsorganisationer. Vi menar att även undersökning på strukturella 
förändringar i idrottsrelaterade verksamheter kan ge relevans för olika organisationsformer.  
 
Process kan ses ur ett makroperspektiv och har i och med det gett ett rationalistiskt perspektiv 
på greppbara förändringsprocedurer (Van de Ven & Poole, 1995). Van de Ven och Poole, 
(1995) säger att ämnet förändring och varför och hur den sker har varit ett välarbetat 
forskningsområde men att det har varit väldigt svårt att förklara. Däremot bör det påpekas att 
det är ytterst få studier som gjorts på förändring som utspelas i nutid (Cruickshank & Collins, 
2012). Jacobsen och Thorsvik, (2014) argumenterar för att organisationer är värda att 
undersöka. Detta för att organisationer är en stor del av våra liv och det blir därför viktigt att 
förstå och förklara dess existens, men även hur det går att förbättra dem. Jacobsen och Thorsvik, 
(2014) menar att organisationsteori är arkitektoniskt, att man försöker skapa något som så väl 
som möjligt stämmer överens med krav och förväntningar. När skapelsen inte gör det 
omorganiserar man tills det stämmer överens. Detta är en förklaring på hur organisationer 
fungerar och varför det blir viktigt att undersöka och få förståelse för den processen.  
 
Förändringar är komplexa ting, detta gör det intressant att gå djupare in på 
förändringsprocesserna som sker i en idrottsorganisation och att se dem med ett 
företagsekonomiskt perspektiv. Varför förändring sker finns det många teorier om, men hur 
sker förändringen egentligen? Går det att urskilja specifika steg organisationer tar i sin 
utveckling? Vilka steg förekommer i så fall? Vad vi vill utveckla och titta närmre på är vad som 
händer i en organisation när den utvecklas.  
 
Lindkvist, Bakka och Fivelsdal, (2014) säger att forskare är mer sannolikt intresserade för 
organisationer som har “mycket organisation”, enmansföretag och små företag är därför sällan 
undersökta. De större företagen och organisationerna har mer komplexitet och innehåller 
fenomen och struktursdrag som faller forskare mer i intresse. Utifrån detta ser vi ett behov för 
att undersöka de mindre organisationerna, i vårt fall en idrottsorganisation. I vår undersökning 
kommer de stegen som organisationer behöver ta speglas gentemot divisioner. Detta beror på 
vilken av dessa nivåer den ligger på och vilka egenskaper som bidrar, med hänsyn till de 
befintliga förutsättningarna.  
 
Cruickshank och Collins, (2012) menar att förändring sker i form av planering, implementering, 
initiering och utvärdering. Dessa författare undersöker förändring ur ett 
managementperspektiv. Vi vill lyfta fram de rent strukturella förändringarna och därför se om 
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det finns andra perspektiv av organisationsförändring. Förändringsprocesser inom 
organisationens utveckling blir därför i vår huvudfokus som teoribakgrund och detta arbete 
kommer att rikta in sig på hur förändring sker istället för varför. 

Professionaliseringens framväxt inom idrottsvärlden 
Sporten har med tiden blivit mer professionaliserad, idrottsorganisationer är idag mer 
företagsinriktade och de strävar mot bland annat organisatorisk effektivitet och lönsamhet (Mu 
Yeh & Taylor, 2008; Nagel, Schlesinger, Bayl, & Giauque, 2015). Dagens idrottsorganisationer 
står inför påtryckningar om prestation från offentligheten, medlemmar och staten (Mu Yeh & 
Taylor, 2008). De står för närvarande inför stora utmaningar som ökad konkurrens på toppnivå, 
demokratisering av sport med "sport för alla" och sport som svar på sociala problem. I detta 
sammanhang verkar professionalisering av idrottsorganisationer vara en lämplig strategi för att 
möta dessa utmaningar och nuvarande problem (Nagel et al., 2015). Nagel et al. (2015) 
definierar professionaliseringen av idrottsorganisationer som en process av 
organisationsförändringar som leder till organisationsrationalisering, effektivitet och 
affärsmässig förvaltning. Detta har lett till en djupgående organisationsförändring, särskilt inom 
idrottsförbund, som präglas av förstärkning av institutionell förvaltning och genomförandet av 
effektivitetsbaserade förvaltningsinstrument och betald personal. Nagel et al. (2015) nämner en 
rad olika förändringsaspekter som pekar på professionalisering, bland annat att 
organisationerna inte längre kan drivas av frivillig arbetskraft, men inte heller fullt ut av betald 
personal, att de samarbetar med nya partners, offentliga och statliga institutioner och har ett 
större intervall aktieägare för att få ny finansiering. Men även att de står inför utmaningen att 
få statsfinansiering i samband med förändrade prioriteringar. Dessa förändringar skapar 
uppfattningen om att sportorganisationer behöver skapa nutida strukturer och program för att 
fastställa deras arbete mer effektivt och för att adekvat möta förväntningarna från en komplex 
och föränderlig miljö (Nagel et al., 2015).  

Dalkurd Fotbollsförening 

Nedan följer ett avsnitt som introducerar det fall som uppsatsen avser att studera.  

Dalkurd FF har under 14 år tagit sig från division 6 till Allsvenskan. Detta är en snabb resa till 
skillnad från många andra fotbollsklubbar. Hammarbys fotbollslag har funnits sedan 1915, även 
om organisationen i sig funnits sedan slutet på 1800-talet (Hammarby fotboll, 2018) Även AIK 
har en lång historia inom sporten då de grundades 1891 och herrlaget redan 1897 (AIK fotboll, 
2018). Djurgården är också en fotbollsklubb som funnits sedan slutet av 1800-talet (1891) (DIF, 
2018). Dalkurd FF startades i slutet av 2004 vilket innebär att organisationen funnits i 14 år. 
Hammarby IF, AIK och Djurgården IF har funnits runt 130 år och har kunnat anpassa och 
utveckla sina organisationer under en betydligt längre period. På Hammarbys IF hemsida kan 
vi se att även de gjort en snabb resa upp till högsta divisionen, detta på enbart fem år. Här blir 
det viktigt att påpeka att Hammarby IF nådde högsta divisionen 1920 (Hammarby fotboll, 2018) 
det vill säga fyra år innan Allsvenskan grundades (Allsvenskan, 2018). Vi menar därför att 



	   6	  

Dalkurd FF har gjort snabba organisatoriska utvecklingar och idrottsliga resultat. Förutom de 
idrottsrelaterade resultaten är Dalkurd FF även en organisation. En organisation som på grund 
av bland annat snabbt ökande idrottsliga resultat och externa påtryckningar behövt utveckla sig 
för att hänga med. Hur har detta gått till och hur behöver man tänka som organisation? 

  
Som tidigare nämnt säger Nagel et al. (2015) att idrottsorganisationer står nuvarande inför stora 
utmaningar som ökad konkurrens på toppnivå, demokratisering av sport med "sport för alla" 
och sport som svar på sociala problem. Dalkurd FF år 2004 startades först som ett socialt 
projekt, där spelare rekryterades efter att ha blivit sparkade från sina respektive tidigare 
fotbollsklubbar på grund av disciplinära anledningar. Klubben startades för att bibehålla 
ungdomarnas fokus till fotbollen då detta var allt för dem (Podtail, 2017). Laget har trots den 
ökade konkurrensen försökt skapa en så kallad “sport för alla” som professionaliseringen idag 
anser ger högre krav på idrottsorganisationer. I en tidigare intervju förklarar Dalkurds sportchef 
att en resa som de har gått igenom (framförallt från division ett till Allsvenskan) har tvingat 
organisationen att genomgå en förändring för att bibehålla en plats på en hög nivå (Podtail, 
2017). I samma intervju förklarar han att de ingick samarbeten med nya partners, bland annat 
nya investerare för finansiering av organisationen. Fotbollsklubben har genomgått förändringar 
för att kunna möta de förväntningar som uppstår i och med den avanceringen Dalkurd har gjort 
från division sex till Allsvenskan. I och med sin utveckling och professionaliseringen har 
Dalkurd FF fått högre krav på sig som organisation under en relativt kort tidsperiod. 
  
Dalkurd FF har gjort en stegvis utveckling där de fram till år 2010 avancerat en division per år 
(Svenska Dagbladet, 2017). Eftersom att data för process studier som samlas från 
organisationer mestadels behandlar händelser anser vi att Dalkurd är ett bra 
undersökningsobjekt i och med sin linjära progression. Linjär progression innebär stadig och 
jämn utveckling (Langley, 1999). En händelse kan innebära olika saker, en händelse kan 
inkludera ett dåligt år, en sammanslagning och olika beslut som tas inom organisationen. 
Händelserna blir således mer tydliga och ger oss möjlighet att analysera 
organisationsutvecklingen utifrån ett processperspektiv. Processperspektivet ger oss en 
förklaring i termer av sekvenser och händelser som leder till en ”output” (ex. Gör A och sedan 
B för att få C) (Langley, 1999). Genom perioder av händelser som vi kan identifiera kan vi 
skapa en helhetsbild över hur Dalkurd FF utvecklats. Sett ur processperspektivet kan vi 
analysera de förändringar som har skett sedan klubben grundades år 2004. Genom att identifiera 
de processer/händelser som klubben har genomgått, kan vi göra en analys av förändringen. 
  
Uppsatsen kommer att undersöka fotbollsklubben Dalkurd FF:s organisatoriska förändring från 
deras start till idag, det vill säga deras resa från ett socialt projekt till ett lag i Allsvenskan. 
Denna resa har medfört olika strukturella organisatoriska förändringar som vi i denna uppsats 
vill koppla samman med professionaliseringens påtryckningar om förändring inom idrotten och 
företagsekonomins syn på organisatoriska förändringsprocesser. 
Vi kommer fortsättningsvis att benämna föreningen på tre olika sätt; Dalkurd FF som står för 
den ideella förening, Dalkurd AB som står för den enhet som senare kommer under Dalkurd 
FF och Dalkurd som ett samlingsnamn för dessa två. 
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Syfte 

Syftet är att undersöka en idrottsorganisations utveckling från socialt projekt till elitnivå och ta 
reda på hur deras förändring sett ut utifrån ett organisationsperspektiv. Uppsatsen kommer 
genom att analysera processer över tid ge en förståelse för hur organisationer utvecklas och blir 
allt mer professionaliserade. Genom att studera organisationsförändring utifrån ett 
processperspektiv vill vi tolka och förstå olika förändringsprocesser i organisationer för att 
sedan kunna applicera förståelsen i praktiken. 
  
Målet med vårt resultat är att det ska resultera i praktisk relevans för idrottsorganisationer som 
befinner sig i utveckling och växer som organisation. Syftet med resultatet från vår uppsats är 
att utveckla förståelse och en analysmodell om hur en organisation kan växa från liten till större. 
Därmed kommer uppsatsen att förklara vad som krävs av en organisation för att växa och på så 
sätt förbereda organisationer på vad som behöver förändras. 

Forskningsfråga 

 
Vilka organisatoriska förändringar sker i en idrottsorganisation över tid? 

• Hur utvecklas fotbollsföreningen Dalkurd som organisation i och med sina 
avancemang i idrottsliga resultat? 
 

Teori 
I detta avsnitt presenteras olika teorier och redan befintlig kunskap inom ämnena 
Professionalisering, Organisation - olika organisationsformer - organisationsstruktur, 
Förändring samt Process.  

 
För att kunna studera hur en idrottsorganisation utvecklas från ett socialt projekt till en 
utvecklad organisation krävs en djupare förståelse för organisationer i olika former och de 
kontexter de existerar i. Därför kommer nedan en teoretisk förklaring på organisation, ideell 
förening, aktiebolag samt organisationsstruktur. Då vi tittar på förändringar som sker över tid 
kommer det teoretiska avsnittet även behandla förändring samt process. En del av vårt syfte är 
att tolka och förstå olika förändringsprocesser, vi anser därför att en belysning av processer är 
nödvändig. Förändring sker av olika anledningar men då vår bakgrund till förändring vilar i 
professionaliseringen kommer därför teoriavsnittet börja med en definition av begreppet.  

Professionalisering - idrotten förvandlas till business 

Amatörismen stod som grundpelare för idrotten i början av idrottens tidsera, amatörismen var 
en internationell bestämmelse som förbjöd professionellt och kommersiellt idrottsutövande. 
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Denna syn på idrott reglerade de svenska idrottsrörelsena fram till 1968. Under VM 1958 togs 
utländska proffs in och detta gick emot den fortfarande gällande amatörismen och på 1970-talet 
blev fotboll ett yrke som kunde utövas på deltid. 70-talet innebar en förändring inom framför 
allt sporterna fotboll och ishockey och idrottsrörelsen fördelades nu också till elitidrott. (Sund 
i Broberg et. al 2004) 
  
Professionalisering definieras som “...en process som leder till att en yrkesgrupp tillägnar sig 
de kännetecken och den kompetens som är utmärkande för en profession. … Mer korrekt 
används termen (professionalisering) när den får beteckna en process där en idrottsgren eller 
klubb blir alltmer professionell, alltså mer yrkesinriktad i form av ökade kunskaps- och 
kompetenskrav i sin strävan efter status och inflytande.” (Sund i Broberg et. al 2004 s. 261) 
  
Idrotten har förvandlats till business, det handlar inte längre om vad som händer på planen utan 
fokus är lika mycket på vad som händer i styrelserummet och på aktiemarknaden (Hoye, Smith, 
Nicholson, Stewart & Westerbeek, 2012). Även Söderman (i Broberg et al. 2004) nämner 
professionaliseringens framväxt och nämner just fotbollen som en sport där 
professionaliseringen från amatörismen varit särskilt snabbväxande. Söderman (i Broberg et al. 
2004) påpekar i och med detta kravet på ökade kunskaper hos ledarna, men då inom ekonomi. 
Även frågan om klyftorna mellan rika och fattiga fotbollsklubbar lyfts och här påpekas att 
faktorer som accelererande intäkter från TV och media, stora försäljningar inom merchandise 
och starka varumärken kan ses som förklaringar till att de rika klubbarna blir rikare. Men det är 
inte bara intäkter som ses som resurser, även kunskap, tid och information kan räknas med. För 
fattiga klubbar är det viktigt att lära sig hur de hushåller med sina resurser. Dessa klubbar har 
knappa resurser och det blir därför viktigt att lära sig hur man prioriterar dem och använder 
dem. (Söderman i Broberg et al. 2004). 

 Organisation 
Som nämnt tidigare har professionaliseringen skapat ett driv att utveckla den tidigare formen 
av idrottsorganisation mot en verksamhetsform som mer och mer liknar de affärsinriktade 
organisationerna. 
  
Organisationsteorin är självständig från branscher och näringsgrenar men organisation kan 
också definieras oavsett om den är offentlig eller privat. Sverige har däremot en distinkt skillnad 
mellan arbete och fritid då arbetet inte påverkar individens fritid och privatliv i samma 
utsträckning som det gjorde förr. Då arbetet blev en stor del av livet, ibland i fråga om 
boendesituation och liknande. Förr kunde det identifieras olika slags press på organisationen, 
det vill säga arbetsplatsen eller arbetsgivaren, att i viss mån ha ansvar över den anställdes 
privatliv. (Lindkvist et al., 2014) “Många förpliktelser och kopplingar till organisationen har 
alltså tagits bort. Detta gäller för både arbetsgivare och anställda. Organisationen kan i 
princip friskriva sig från ansvar för det som sker utanför företaget.” (Lindkvist et al., 2014, 
s.17). 
  



	   9	  

Vad är då en organisation? En organisation är en grupp människor som följer samma regler och 
har regelbunden interaktion. Organisationen är formell och formas av juridiskt bindande avtal 
och skrivna gemensamt bestämda regler (Lindkvist et al., 2014). Även Jacobsen och Thorsvik, 
(2014) definierar organisation på liknande sätt. Att skillnaden mellan en grupp och organisation 
är om deltagarna har mål och roller som förenar dem. Men även att det finns aktiviteter och 
riktlinjer för samordning som arbetar mot det gemensamma målet. “...ett socialt system som är 
medvetet konstruerat för att lösa särskilda uppgifter och uppnå bestämda mål” (Jacobsen & 
Thorsvik, 2014, s.13) 
  
Motsatsen till formell organisation är den informella organisationen som talar om kontakt och 
erkännande samt människans sociala behov. Sociala behov som kan uppstå i olika grupper och 
sociala nätverk. Den informella organisationen kan även vara en del av en formell organisation 
och står till exempel för de oskrivna reglerna (Lindkvist et al., 2014). Komplexiteten kan också 
definiera om det är en organisation eller bara en grupp människor. En stor organisation med 
olika sorters aktiviteter och administrativ verksamhet kräver samordning. Dessa faktorer kan 
ses som bryggan mellan grupp och organisation (Lindkvist et al., 2014). Jacobsen och Thorsvik, 
(2014) väljer även att definiera organisationen som ett socialt system, vilket innebär att 
människor interagerar. Men också att organisationen är beroende av andra organisationer eller 
aktörer. Organisationens överlevnad kräver intresse från omvärlden, för att delta som “brukare” 
eller genom att i partnerskap och samarbeten ta del av varandras resurser. 
  
Likt Jacobsen och Thorsvik, (2014) säger Lindkvist et al. (2014) att målsättningen och vägen 
till målet definierar organisationen. Målet ska vara gemensamt och väl genomtänkt och 
verksamhetens aktiviteter är formade för att nå målet. Definieras det som grupp är målen mer 
diffusa och flexibla i dess framväxt och uppnåelse. Detta har kritiserats då det framkommit att 
alla organisationer har tydliga gemensamma mål och att verksamheten inte heller präglas av 
dem i full utsträckning. Gemensamma mål kritiseras även då målen är en tolkningsfråga och 
kan uppfattas och ses på olika sätt, det anses att mål är ett ord som finns på individnivå och inte 
kan kollektiviseras. Även andra ord som används på ett organisatoriskt plan kan diskuteras att 
det istället hör hemma hos individer, till exempel; beslut, reaktion, lära sig o.s.v. Trots detta 
används de ur ett mer övergripande organisatoriskt perspektiv och även målsättning används 
därför i samma konstruktion. (Lindkvist et al., 2014) 
 
En organisation har som oftast en identitet, vilket är den uppfattning som organisationen har av 
sig själv (Alvesson och Björkman, 1992 i Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre, 2015). Men 
identitet är även kopplat till ideologi och image, vilket talar för den föreställning organisationen 
har på den sociala världen och den uppfattning som omgivningen har på organisationen 
(Czarniawska-Joerges, 1988; Alvesson och Berg, 1988 i Eriksson-Zetterquist, Kalling och 
Styhre, 2015). 

 Ideella föreningar 

Den vanligaste formen av idrottsverksamhet bedrivs som en ideell förening. Det finns ingen 
lagstiftning när det gäller ideella föreningar, bestämmelser sker därför genom egna stadgar och 
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regler, men även utifrån praxis och utifrån Riksidrottsförbundet samt Specialidrottsförbundets 
bestämmelser. Föreningen bör bildas av minst tre personer, som ekonomisk förening är detta 
ett krav enligt lagstiftning men eftersom en ideell förening inte regleras av stiftad lag är det bara 
rekommenderat. En ideell förening kan skapa sina egna strukturer och regler, bara dessa inte 
strider mot allmän lagstiftning. Bildandet av en ideell förening sker därför på avtalsrättslig 
grund, det kräver även att föreningen anammar stadgar och utser en styrelse. Utöver detta skall 
föreningen använda sig av ett namn för identifikation som inte går att koppla med en annan 
verksamhet. När föreningen har genomfört dessa punkter blir verksamheten en juridisk person, 
vilket medför en rättskapacitet som ger föreningen rättigheter och skyldigheter utifrån svensk 
lag samt ges en talan i domstol. (Pallin i Broberg et. al 2004) 
  
Ideella organisationer existerar för att utveckla samhällen, dessa syftar till att gynna samhällets 
intresse och befolkningens bästa, snarare än välstånd för enskilda individer. Icke vinstdrivande 
organisationer drivs av personer som vill engagera sig och vill dela med sig av sin tid och sin 
kunskap utan betalning. Dessa organisationer har skapats för att fylla det hål av samhälleliga 
intressen som inte täcks av statliga verksamheter. Ideella organisationer är dock inte helt utan 
problem. Den största finansiella delen kommer från statliga bidrag och det största problemet är 
att hitta tillräckligt med volontärer, styrelseledamöter och få tillräckligt med bidrag från 
lämpliga sponsorer (Hoye et al., 2012). Hoye et al. (2012) beskriver även hur de mindre 
klubbarna och föreningarna är drivna på samma sätt som de stora världskända organisationerna. 
Allt är volontärt styrt och ekonomin vilar på medlemsavgifter, men det är frivilliga personer 
som bidrar med sin kunskap och sitt engagemang för att driva och administrera. Om det så är 
tränare, ekonomiansvarig eller ordförande. 

Aktiebolag	   

En annan möjlighet för att skapa en juridisk person för föreningen är aktiebolag och för detta 
krävs en insättning av 50 000 kr (1 kap 4 och 5 §§ AbL) (La Torre Ek och Persson, 2012). Vid 
årsstämman 1999 godkände Riksidrottsförbundet att införa public limited control (plc) av 
idrottsorganisationer i Sverige och beslutet syftade till att det kunde gynna svensk sport 
(Gammelsaeter, 2009).  Ett idrottsaktiebolag måste vara ägt till 51% av föreningen. Resterande 
49% kan ägas av exempelvis en investerare som har som mål att tjäna pengar på laget. 
Föreningen blir i detta fall en stiftelsebildare i IdrottsAB (Malmsten i Broberg et al., 2004). 
Genom att gå från en ideell förening till att en del av verksamheten bolagiseras så 
professionaliseras verksamheten ännu mer. Enligt Gammelsaeter (2009) pekar flera studier på 
hur fotbollsklubbar får en bättre organisation genom mer kompetent personal, något som ofta 
sker i samband med bolagiseringar då investerare attraheras och kan bidra med mer ekonomiska 
resurser. 

Organisationsstruktur 

En organisatorisk struktur är det ramverk som speglar hur uppgifter är fördelade, grupperade 
och koordinerade inom en organisation. En organisatorisk struktur är viktig eftersom den 
definierar hur personal och volontärer skall arbeta tillsammans i fråga om arbetsuppgifter, 
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beslutsfattande, kommunikation o.s.v. Strukturen förklarar hur olika positioner i organisationen 
ser ut och hur de är relaterade till varandra, hur uppgifter utförs av individer och enheter eller 
grupper inom organisationen. (Hoye et al., 2012) Lindkvist et al. (2014) däremot förklarar 
struktur som “en stabil ordning av komponenter inom en helhet”, en slags uppbyggnad. (s.46). 
Jacobsen och Thorsvik, (2014) lyfter precis som Hoye et al. (2012) organisationsstruktur som 
en definition på arbetsuppgifter, grupper, samordning och hur beslut tas mellan ledare och 
medarbetare. Jacobsen och Thorsvik, (2014) menar även att beroende på hur 
organisationsstrukturen är utformad så får det tre generella effekter på beteendet inom 
organisationen. Den första är specialisering vilket menar att arbetsuppgifterna underlättas om 
varje medarbetare får en enskild sak att fokusera på. Specialisering är den viktigaste faktorn för 
produktivitet och effektivitet. Den andra effekten är koordinering vilket innebär att flera 
människor arbetar tillsammans för att nå det gemensamma målet med organisationen. 
Koordinering mellan individer möjliggör resultat som inte är uppnåeliga på egen hand. Den 
tredje effekten är stabilitet i beteendet, detta betyder att medarbetarna vet vad deras 
arbetsuppgifter är i förväg. De arbetar inom vissa ramar och deras beteende blir därmed också 
förutsägbart. (Jacobsen & Thorsvik, 2014) 

Förändring 
Förändring är en aktuell fråga inom organisationsteorin, organisationer har förändrats genom 
tiderna och kommer antagligen att fortsätta göra det i framtiden. Skälen för förändring kan ses 
på olika sätt, bland annat utifrån den så kallade intressentmodellen som ser drivkrafterna för 
förändring i både externa och interna intressenter. Förändringen kan ses som en effekt av 
förnyelser i samhället (Lindkvist et al., 2014). Vi ser drivkraften för förändring utifrån 
professionaliseringen då vår studie kommer rikta sig mot ett mer idrottsligt perspektiv, men en 
tydligare förklaring på förändring är ändå på sin plats. 
  
Så vad är förändring? Förändring är något väldigt komplext och kan ses på många olika sätt 
(Svenningsson & Sörgärde, 2016). Jacobsen och Thorsvik, (2014) definierar förändring som 
“En förändring har skett när organisationer uppvisar olika egenskaper vid olika tidpunkter” 
(s.357) även om de anser att denna definition är väldigt generell. De menar även att om det ska 
gå att förstå förändring bör man precisera innehållet i själva förändringen. Gällande förändring 
i en organisations struktur nämner de arbetsuppgifter, kontroll, samordning och olika slags 
belöningssystem. 
  
Tre av fyra förändringsprojekt misslyckas (Svenningsson & Sörgärde, 2016), så varför ska man 
göra en förändring? Förändringar anses idag vara oundvikliga och ses nästan som ett krav hos 
ledare i organisationer att tillämpa. Externa och interna drivkrafter som innovationer, 
ekonomisk turbulens och globalisering gör att förändringar är avgörande för en organisations 
överlevnad (Svenningsson & Sörgärde, 2016). Kunskap om förändring är därför viktigt, med 
anledning att ha en kunskap om vad som sker när man gör en förändring. 
 
Förändringar inom sporten ser dock annorlunda ut i jämförelse med företag utanför sporten. 
Cruickshank och Collins, (2012) menar även att sporten är beroende av framgång på plan likväl 
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som utanför planen det vill säga inom organisationen. Dessa förändringar kan vara stora och de 
kan vara små, också kallat revolutionära och evolutionära förändringar. Revolutionär innebär 
storskaliga och omfattande förändringar som kan vara kulturella, strukturella och strategiska. 
Förändringarna kan i detta fall användas för att omfördela i arbetsledningen, skapa 
konkurrensfördelar eller ge medlemmarna mening i arbetet (Svenningsson & Sörgärde, 2016). 
Evolutionära å andra sidan är mindre förändringar som sker fortlöpande. Dessa förändringar 
har inget syfte att utmana befintliga normer, strategier eller strukturer. Evolutionära 
förändringar kan kopplas till framväxande förändringar som handlar om små förändringar som 
sker över en längre tid, små initiativ. En kontrast till en framväxande förändring är planerade 
förändringar som görs utifrån ett mål med planerade sekvenser mot en organisationsförändring 
(Svenningsson & Sörgärde, 2016). Om en förändring är revolutionär eller evolutionär kan dock 
upplevas olika av individer i organisationen, en evolutionär kan upplevas som revolutionär 
beroende på vem som tittar på förändringen (Svenningsson & Sörgärde, 2016). Även Jacobsen, 
Thorsvik, (2014) ger två kategorier av förändring, radikal och inkrementell. Radikala 
förändringar innebär, likt dess namn avslöjar, stora förändringar som bryter mot tidigare 
praktik. Inkrementell förändring däremot visar på förändringar som utvecklas ur det redan 
befintliga strukturerna. Det vill säga något existerande som förbättras. 
  
Det finns oftast någon typ av drivkraft som driver en organisation till förändring, externa 
drivkrafter som till exempel professionalisering, vilket bland annat Nagel et al. (2015) och Mu 
Yeh och Taylor, (2008) anser har tvingat fram idrottsorganisationer till att utveckla sin 
organisationsform. En förändring kan bestå av processer, processer som kräver styrning och 
processer som löser ut på grund av oförutsägbara händelser runtomkring. Men dessa processer 
kan inte ske automatiskt efter vad som sker i omvärlden, utan tolkningen av omvärlden kan se 
ut på olika sätt. (Lindqvist et al., 2014) 
  
Begreppet “change management” ses som en process av återkommande förnyelse av en 
organisations riktning, struktur och kapabiliteter att följa interna och externa behov och krav 
som följer med förändring. Att en förändring krävs, uppmärksammas när det krävs en 
förbättring i prestation, det är även prestationsförbättringen som är syftet med förändringen. 
Förändringen innehåller generellt planering implementering, initiering och utvärdering, men 
det finns även andra faktorer som påverkar en effektiv förändring. Nämligen skapandet av 
gemensamma förväntningar och visioner, stärka de anställda, motstånd och självbild har visats 
vara viktiga processer. Däremot misslyckas 70% av alla change management program med att 
uppnå sin planerade förändring. (Cruickshank & Collins, 2012) 

 

Process	   

Att definiera ordet process hör mer till den akademiska världen som Ljungberg och Larsson 
(2001) menar har en tendens att komplicera definitionen av en process i hopp om att göra det 
så heltäckande som möjligt. De hävdar att praktiker ofta slänger ut ordet process utan att 
egentligen riktigt veta vad man menar med uttrycket. Utan en definition menar Ljungberg och 
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Larsson (2001) att vägen till förståelse för vad process innebär blir svårare att komma fram till. 
I deras bok beskriver de hur olika definitioner skapar olika fokus för en organisations 
processarbete. Att process ses som “en kedja av aktiviteter” är idag det vanliga sättet att 
beskriva termen på och förekommer ofta i traditionell litteratur inom området kvalitet. Däremot 
hävdar Ljungberg och Larsson (2001) att en sådan definition tillsammans med många andra ger 
en trångsynt bild av processer som distinkta flöden av arbete. Många definitioner ger oss ett 
begränsat perspektiv som kan avleda uppmärksamhet och resurser från de områden där de 
verkligen behövs och är en anledning till att författarna ger oss en försiktig bild av att definiera 
termen process. Resultatet av den process som beskrivs av Ljungberg och Larsson (2001) är att 
skapa en kundnöjdhet genom en output som värderas ur kundens perspektiv, alltså den som tar 
emot det som processen levererar. Viktigt att nämna är att författarna inte avgränsar sig till en 
specifik kund. Det kan gälla kunder som tar emot en order eller till självaste fotbollsspelaren 
som spelar för en fotbollsklubb. 
  
För att förklara begreppet process använder Ljungberg och Larsson (2001) sig av en vägmetafor 
där en process förklaras som ett antal aktiviteter som utförs i en viss ordning och går att repetera. 
Likt en bilresa kan ett antal gränser korsas under resan och på samma sätt förklarar de hur 
processer korsar olika ansvarsområden i en organisation som delas in efter individer, 
funktioner, avdelningar eller liknande. Varje ansvarsområde ansvarar sedan för sin del av resan 
och ser till att resurser finns att tillgå med. Helhetsbilden av att man inom varje ansvarsområde 
tillhör en större kedja av aktiviteter har dock varit ett problem. Olika områden i en organisation 
har en tendens att glömma, eller strunta i det syfte som hela organisationen försöker skapa 
gentemot kunden vid kedjans slut och de processer som ligger bakom arbetet. Ofta är man så 
insatt inom sitt egna ansvarsområde att man inte har koll på hur den egna verksamhetens sträcka 
ser ut och de processer som repeteras inom den. Ljungberg och Larsson (2001) menar att det är 
något som organisationerna själva har valt att blunda för och att konsekvenserna från det kan 
utgöra svåra hinder för en strukturerad utveckling av processen i sig, men också för hela 
verksamheten. 
  
Langley, Smallman, Tsoukas och Van de Ven (2013) menar att process forskning fokuserar på 
utvecklande fenomen som bygger på teoretisering som uttryckligen innehåller temporära 
progressioner av aktiviteter som faktorer till förklaring och förståelse. I ett arbete med att förstå 
processer fångas man in i en terräng av olika koncept som händelser, aktiviteter, och 
förändringar. Här menar författarna att man inte kan undvika tid som en central aspekt för att 
förstå processer. Langley et al. (2013) menar att konceptualisering av process underlättar 
förståelsen för förändring och stabilitet som sker över tid. Det skapar ett sätt att förstå hur 
kausalitet skapas genom en kedja av olika händelser istället för att se de som samband mellan 
olika variabler, vilket Langley (1999) diskuterar som variationsteori. Med ett sådant synsätt 
menar Langley et al. (2013) att kontexten inte är något som hålls konstant och utanför de 
förändringar som analyseras men att de hela tiden konstrueras innanför de processer av 
interaktioner över tid. De menar att detta genererar oförväntade och större okontrollerbara 
kedjor av aktiviteter och händelser i vilka aktörer, miljö och organisation spelar roll. Förändring 
med detta synsätt är därför något som inte händer konkret för saker utan ses utifrån en verklighet 
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som visas i varje ögonblick. Med detta menas att en process studie fokuserar på hur och varför 
saker sker, utvecklas, växer och avslutas över tid. (Langley et al., 2013) 

Metod 
I detta avsnitt kommer vi presentera den metod som använts för att utforma studien. Avsnittet 
börjar med en motivering till varför vi valt att utföra just denna studie. Metodavsnittet fortsätter 
med en förklaring av de metodologiska förhållningssätt som studien representerar även urval 
framförs. Avsnittet avslutas med en beskrivning av datainsamling, analys av data samt en 
metodreflektion. 
  
Uppsatsidén grundar sig i ett allmänt idrottsintresse hos oss författare. Wettergren Unger och 
Svensson läser programmet Management in sport and recreation med inriktning 
företagsekonomi och Haile läser en sammanslagning av kurser inom företagsekonomi. Vi 
kandiderar alla inom det företagsekonomiska ämnet och en blandning av sport och 
företagsekonomi blev därför en självklarhet för oss. Haile har ett stort intresse för just fotboll 
och har kunskaper inom sporten som vi ansåg vara fördelaktiga. Fotboll är även en av de största 
och populäraste sporterna i Sverige och vi tänkte därför att det vore det området som skulle ge 
oss mest möjligheter. Det finns många lag att välja på och sporten är så pass etablerad att den 
går att se utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv. Wettergren Unger kommer ursprungligen 
från Borlänge och dalalaget Dalkurd FF med sin progressiva utveckling inom sporten utgjorde 
därför ett bra undersökningsobjekt för vår studie. 

Process studie 
Enligt Langley (1999) finns det ett ökat intresse för process teori och dynamiska fenomen hos 
forskare inom organisationslära, detta på grund av de förändringar som ständigt sker inom 
organisationer, industrier och arbetargrupper. Langley (1999) delar upp forskarna i två olika 
grupper dessa handlar om att olika forskare har olika tillvägagångssätt för att studera dessa 
dynamiska fenomen. En av grupperna använder sig av en longitudinell tidsserie och händelse-
historiska metoder för att ta itu med de dynamiska fenomenen. Den andra gruppen författaren 
nämner fördjupar sig i de processer som äger rum inom organisationen. Genom att samla rik 
kvalitativ data (ofta men inte alltid sker detta i realtid) försöker man bygga ut teori från grunden. 
Langley (1999) menar att process är ett svårdefinierat begrepp men att den mest använda 
definitionen syftar på mönster som sker över tid men som även har ett mål. “...these patterns 
may take a variety of different forms, but the most common pattern found in the literature is the 
linear sequence of "phases" that occur over time to produce a given result.“ (Langley, 1999 
s.2) Langley (1999) lyfter fram att process studier handlar om att förstå hur saker förändras 
över tid och varför de förändras. Därför är det viktigt att förstå mönster för att kunna utveckla 
process teorier. Detta blir därmed vår övergripliga definition och utgångspunkt i 
undersökningen.  

Forskningsansats 
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Vi har valt att utföra en kvalitativ studie och använda oss av en fallstudie med en longitudinell 
design, vilket stämmer in på den första gruppen som Langley (1999) nämner som 
tillvägagångssätt för en process studie. En kvalitativ studie låter oss gå på djupet i intressanta 
fenomen. Det kvalitativa förhållningssättet låter oss gå in i en värld som människor har fått 
erfara, där vi har möjlighet att upptäcka processer som kan bidra till vår empiriska kunskap 
(Corbin & Strauss, 2012). En fallstudie enligt Gratton och Jones (2010) innehåller en intensiv 
studie av ett specifikt fall vilket i vår undersökning är Dalkurd Fotbollsförening. I vår studie 
tittar vi på den förändring som skett inom organisationen från deras grundande genom att söka 
förståelse med hjälp av de aktiviteter och händelser som ägt rum. Vi har valt att göra en 
kvalitativ fallstudie med longitudinell design i Dalkurd FF, eftersom att det är användbart för 
att titta på processer och hur de förändras över tid (Langley, 1999). En fallstudie med en 
longitudinell design låter oss förutom att analysera den utveckling organisationen gått igenom 
över tid, även analysera den miljö och kontext som de mänskliga aktiviteterna har skett inom 
(Gratton & Jones, 2010). Den period vi har valt att studera innefattar 14 år av Dalkurd FF:s 
utveckling, och därmed hela deras livstid. Vi kan anta att flera förändringar har gjorts, då 
organisationen grundades som ett socialt projekt och snabbt tog sig till Allsvenskan i jämförelse 
med många andra svenska lag.  Hade vi istället valt att studera en kortare period av Dalkurd 
FF:s resa skulle inte förändringarna varit lika omfattande, vilket hade gjort vårt ämne mindre 
intressant.  
  
Vi har valt att studera idrottsorganisationen Dalkurd FF som ett specifikt fall genom att 
undersöka deras organisatoriska förändring över tid. Vi har tittat på organisationen utifrån 
nyckelpersoners perspektiv, vilket utifrån Gall et al. (1996, i Gratton och Jones, 2010) kan 
kopplas till karaktäristiska drag för en fallstudie. För att få en så korrekt bild som möjligt valde 
vi intervjupersoner från olika tidsepoker. 
  
Yin (2008, i Gratton & Jones 2010) nämner tre infallsvinklar för en fallstudie, vilket i vårt fall 
är två av dessa. Vår fallstudie försöker skildra och till viss del förklara den unika utveckling 
som Dalkurd FF har gjort från ett socialt projekt till Allsvenskan. Deras organisatoriska 
utveckling har inte tidigare dokumenteras, vilket öppnar upp ett intresse för oss. 

Litteratursökning 

En stor del av referenserna som används i denna uppsats består av elektroniska källor i form av 
artiklar. Sökandet efter relevant litteratur har främst skett genom Google Scholar och Örebro 
Universitetsbibliotek egna sökmotorer: Primo och Sportdiscus. De nyckelord som använts i 
sökandet har varit; organizations, sport organization, organizational change, development of 
sport organizations, process theory, qualitative research methods, organizational structure, 
longitudinal design. Lektionen som hölls i Örebros Universitetsbiblioteket gav oss relevant 
information för hur vi bör välja ut litteratur som används för en uppsats, även om kunskaper 
bland de mest grundläggande metoderna redan fanns. Genom olika handledningstillfällen där 
vi diskuterat uppsatsens upplägg och handling har vi fått förslag på relevant litteratur som kunde 
vara av användning för vår studie. Vi har även letat bland artiklar och litteratur som refererats 
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till av artiklar vi funnit intressanta och av värde för vår studie. Ett kriterium för vald litteratur 
är att de ska ha blivit vetenskapligt granskade, även de årtal som de utgivits under har beaktats 
då litteratur från senare tid är att föredra även om ett visst överseende har gjorts för litteratur 
vars relevans för studien är användbar. Eftersom alla författare har en bakgrund av studier inom 
det företagsekonomiska ämnet användes även tidigare kurslitteratur. 

Respondenter 
Antal intervjuer var obestämt och målet var att identifiera nyckelpersoner i den första intervjun, 
för att få en uppfattning av hur många intervjuer som vi ville utföra. Personer valdes ut efter 
positioner i organisationen som vi ansåg kunde bidra med rätt och riklig information till studien. 
Detta är personer som har kunskap om och har varit delaktiga i organisationen från start eller 
haft viktiga roller. Enligt Gioia, Corley och Hamilton (2012) förklaras kunskapsagenter som 
personer som vet vad de försöker göra och kan förklara vad de tänker, intentioner och 
handlingar, det är människor som konstruerar deras organisatoriska verklighet. Detta gör att vi 
som forskare förhåller oss till den bild som ges av kunskapsagenternas tolkningar och upplevda 
erfarenheter (Gioia et al., 2012). (Konsekvenser av detta diskuteras i metodreflektionen). 
 
Den första och andra intervjun genomfördes med sportchefen Adil Kizil (intervjuperson 1), 
vilket vi ansåg vore en bra person att börja med. Dalkurd FF hade för tillfället ingen klubbchef 
och sportchefen är den som oftast uttalar sig offentligt och är ansiktet utåt för föreningen. Vi 
ansåg därför att han borde ha en del övergripande kunskap om föreningen. Den tredje intervjun 
gjordes med grundaren Elvan Cicen (intervjuperson 2), han rekommenderades som en lämplig 
nyckelperson av intervjuperson 1. Ytterligare en intervju genomfördes med den tidigare 
klubbchefen Diljen Otlu (intervjuperson 3) som även han rekommenderades, denna gång av 
intervjuperson 2 och intervjuerna var därmed begränsade till personer som varit aktiva inom 
organisationen. Eftersom intervjuperson 2 var en av grundarna möjliggjorde empiriska data från 
dag ett. Urvalet baserades på ett målstyrt urval, vilket innebär att valet av individer görs utifrån 
de som tillhör det studerade fallet (Bryman & Bell, 2011).  Första kontakten togs via telefon 
med Dalkurd FF:s sportchef, för att se om det fanns ett intresse av att vara med i vår studie. 
Efter att inte ha fått något svar via mail och ytterligare telefonsamtal, togs kontakt via ett privat 
meddelande (då tidigare kontakt funnits mellan sportchefen och Wettergren Unger). Responsen 
var positiv och ett första möte bokades.  

Datainsamling 
Genomgående för hela datainsamlingen är att vi som intervjuare håller oss till frågan hur, för 
att inte falla in på frågor som är utom relevans för studien. Det är även viktigt att frågorna 
formuleras på ett sätt som gör att den intervjuade förstår samt att frågorna utformas utifrån den 
intervjuades intresse (Bryman & Bell, 2011). För att samla in data användes intervjuer, med ett 
huvudfokus på semi-strukturerade intervjuer. En första fysiskt närvarande intervju planerades 
att genomföras som nämnt i en semistrukturerad intervju, vilket innebär att intervjun är 
utformad efter några specifika teman och en intervjuguide (Bryman & Bell, 2011). Gioia et al. 
(2012) menar att om forskaren vill skaffa sig en tillbakablick och real-tids upplevelse av de 
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människor som upplever händelser, aktiviteter och olika fenomen bör forskaren av teoretiskt 
intresse använda sig av en semi-strukturerad intervju. Uppföljningsfrågor kan då ställas när det 
är lämpligt utifrån de svar som ges av den intervjuade (Bryman & Bell, 2011). Syftet med denna 
form av intervju är att vi i kontakt med Dalkurd FF har ett specifikt schema att följa samtidigt 
som vi skapar en öppenhet för vidare konversation. Den som blir intervjuad har i denna form 
av intervju fortfarande en stor frihet i de svar som hen ger och frågorna ställs på ett öppet sätt 
som genom den intervjuades svar ger möjlighet till följdfrågor (Bryman & Bell, 2011). Vid 
start av intervjuer ställs frågan om inspelning är tillåtet, samt om lagnamn och personnamn är 
tillåtet att användas. Genom en inspelning från en mobiltelefon har vi säkerställt att olika 
sekvenser av händelser alltid finns dokumenterat, Langley (1999) förklarar detta som en viktig 
process vid insamling av processdata. 

Intervju 1 

Den första intervjun resulterade dock i en ostrukturerad intervjuform, då intervjuperson 1 dagen 
innan fått intervjuguiden i förberedande syfte. Intervjun grundades i fakta från tidigare 
händelser, intervjupersonerna förväntas därför att hämta information utifrån minnet en längre 
tid bakåt. Vi ansåg därför att det skulle underlätta för intervjupersonen att se intervjuguiden 
innan själva intervjun. Han var därför medveten om vad vi ville få ut av intervjun och var väl 
förberedd i sina svar. Detta resulterade i att han utan ställda frågor kunde berätta flytande om 
verksamheten.  Intervjuguiden fungerade bra i ett förberedande syfte då Langley (1999) menar 
att olika bakgrundstrender har en tendens till att specifika händelser tas upp och att intressen 
hos människor kan göra att vissa händelser förbises.  
  
Syftet med den första intervjun med Dalkurd FF var att få en övergripande bild och relevant 
fakta samt för att få verktyg till vidare intervjuer. Med den första intervjun ville vi ta reda på 
hur det såg ut när klubben grundades, de aktiviteter och händelser som har lett till hur 
organisationen ser ut idag och om det finns några nyckelpersoner som varit med under resan. 
Enligt ett av de grundantaganden som Gioia et al. (2012) nämner är att vi som forskare låter 
informantens röst göra sig hörd i ett tidigt stadie vid insamling av data för att skapa en bättre 
förståelse av de beskrivningar och tolkningar som kommer från den intervjuade. Den 
intervjuade tilläts därför tala fritt under den första intervjun och utan någon teori att förhålla sig 
till. Ett av Bryman och Bells (2011) antaganden om ostrukturerad intervju är att data blir svårare 
att koda och kräver mer arbete än en semi-strukturerad intervjuform. Detta leder till Gioia et al. 
(2012) andra grundantagande som innebär att vi som forskare själva besitter en kunskap som 
gör att vi klarar av att upptäcka mönster i data som presenteras fritt. Den första intervjun gav 
utöver en detaljerad beskrivning, en grund till vilka vi ville kontakta och hur vi ville formulera 
intervjuguiden inför nästa intervju. 

 Intervju 2 

Intervju två utfördes med sportchefen men denna gång med ett fokus på en framtagen tidslinje 
som gjordes efter intervju ett. Under den andra intervjun lät vi den intervjuade ta del av den 
framtagna tidslinjen för att styrka att de tolkningar som gjorts utifrån den första intervjun 
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stämde överens med vad den intervjuade hade sagt och samtidigt skapade vi en validation för 
den information som vi valde att analysera (Gioia et al., 2012). Även en intervjuguide gjordes 
men användes inte och vi använde oss av tidslinjen i digital form. Intervjuguiden kändes 
överflödig när själva intervjun påbörjades då tidslinjen gav tillräckligt med stöd. Intervjuguiden 
var dock till bra hjälp under förberedelserna inför intervjun. Tidslinjen agerade i syfte att 
fokusera samtalet och göra det tydligt för intervjupersonen vad vi kommit fram till. Då en extra 
uppmärksamhet riktades mot tidslinjen begränsade vi också den risk som fanns i att bli för naiva 
för de berättelser som gavs av den intervjuade som Gioia et al. (2012) menar att forskare har en 
tendens att bli. Efter den första intervjun insåg vi att vi varit lite naiva då den intervjuade ofta 
kom in på beskrivningar av eget intresse samtidigt som goda beskrivningar gavs. I vårt fall blev 
det onödigt mycket data att bearbeta och för att begränsa utrymmet för en ostrukturerad intervju 
men även för att underlätta kodningen och efterarbetet med datainsamlingen användes 
tidslinjen. Arbetet med kodning av data blev enklare än i den första intervjun, detta eftersom vi 
kunde fylla i konkreta händelser och faktorer direkt i tidslinjen. 
  
En tredje intervju bokades med intervjuperson två, detta genom intervjuperson ett. Intervjun 
blev inställd på plats och blev ombokad till kommande vecka. Detta gjorde att datainsamlingen 
blev uppskjuten och i väntan på den tredje intervjun kodades befintlig data på grund av tidsbrist. 
Empirin påbörjades trots avsaknaden av intervju med grundaren och detta skedde efter 
kodningen av transkriberingen gentemot kategorier i tidslinjen. 

 Intervju 3 

Inför intervju tre skickades den uppdaterade tidslinjen samt en intervjuguide till intervjuperson 
2. Detta för att förbereda honom på ett liknande sätt som under intervju två. Samtalet 
genomfördes enligt en semi-strukturerad intervju och spelades in. Denna gång gjordes inga 
anteckningar direkt i tidslinjen då intervjun innehöll mer dialog vilket krävde mer fokus. 
Intervjun var den första och det enda samtalet med denna intervjuperson och detta resulterade 
i att den andra intervjun blev mer lik den första intervjun med sportchefen, detta med anledning 
att intervjuperson 2 talade utifrån att tidigare data inte existerade. Samtalet blev mer 
övergripande, även om vi försökte utgå från vad vi redan visste och försöka utveckla och styrka 
de saker som skett innan sportchefen var verksam. 

 Intervju 4 

En fjärde intervju gjordes på telefon med intervjuperson 3, han rekommenderades av 
intervjuperson två. Anledningen till att det planerades en telefonintervju var på grund av tid och 
avstånd, samt kostnad, vilket enligt Bryman och Bell (2011) är en orsak till att man använder 
sig av en kvalitativ telefonintervju. En ytterligare anledning till en telefonintervju var att 
intervjupersonen var via telefon eller mail lättast att få tag på. Mail uteslöts då önskvärda 
följdfrågor lättare kan ställas per telefon. Identifierat i tidigare intervjuer var detta en person 
som hade en stor roll i organisationens styrning och utformning. Intervjun gjordes utifrån tre 
frågor i en semistrukturerad form av intervjuguide. Syftet med denna intervju var att styrka den 
information som samlats in i tidigare data för år 2012 samt att se om det fanns bortfallen data 
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från de tidigare intervjuerna. Då datainsamlingen sker i fråga om tillbakablickar kan vissa saker 
glömmas bort, fler personer styrker därför trovärdighet i datainsamlingen. Intervjun menades 
även att vara kort för att undvika att komma in på ämnen som inte rörde de bestämda frågorna 
i intervjuguiden och undvika repetition av tidigare insamlad data. De få frågorna och den korta 
intervjun är ännu en anledning till varför det blev just en telefonintervju. Insamlad data fördes 
sedan in i tidslinjen och kompletterade den tidigare datan i empirin. 

Dataanalys 

Efter varje intervju gjordes en genomgång av datan genom att transkriberingen först delades in 
i avsnitt definierade med nummer. Utefter denna indelning kodades intervjuerna efter olika 
framtagna kategorier i en tidslinje. Det vill säga att de numrerade avsnitten kopplades till 
kategori. Detta gjordes för att underlätta skrivandet i empiri, analys och för att kunna koppla 
dessa numreringar till empirin. 
 
Langley (1999) förklarar att vanliga mönster i process studier är en linjär sekvens av faser som 
uppträder över tid för att producera ett givet resultat. Då vi ska analysera data menar Langley 
(1999) att vi som forskare behöver skapa en föreställning av olika händelser som ägt rum för 
att lyckas upptäcka ett mönster bland dem. Lolland, Snow och Anderson (2006 i Corbin & 
Strauss, 2012) menar att urskiljning och begränsning av data är en strategi för att få forskningen 
mer fokuserad. Gioia et al., (2012) hävdar dock att forskarna bör så lite som möjligt ta bort och 
reducera kategorier i en första analys av den tidiga datainsamlingen. Gioia et al., (2012) ser 
helst att mycket av det som beskrivits behålls och det används flera kategorier, helst av den 
intervjuades termer för att senare reducera kategorier till ett mer hanterbart antal då studien 
fokuserats ännu mer. Vi valde trots det att avgränsa oss med våra kategorier efter första 
intervjun utan att minimera den intervjuades erfarenheter. Vi insåg tidigt att den ostrukturerade 
intervjun kunde gå ifrån den beskrivning som vi var ute efter och att arbetet tappade fokus. 
Valet till att avgränsa oss till vissa kategorier i ett så pass tidigt skede i datainsamlingen har 
också att göra med att vi som forskare förhåller oss mycket till data som presenteras i de olika 
intervjuerna. Här menar Langley (1999) att processdata kan bestå av händelser som involverar 
flera nivåer och analysenheter vars gränser inte är så tydliga och att temporalisering utav 
händelser blir en utmaning som vi som forskare måste ta itu med. 
  
Den insamlade datan kodades efter tidsepoker och olika förändringsprocesser. Det skapades en 
tidslinje med olika perioder av förändringar och hur dessa förändringar gått till. Med vår 
tidslinje har vi försökt hantera den komplexitet som finns vid insamlandet av data i en kvalitativ 
studie (Langley, 1999; Corbin & Strauss, 2012). Genom att analysera data och skapa en tidslinje 
har vi likt Gioia et al., (2012) skapat mer struktur på datainsamlingen. Den data vi har samlat 
in blir mer synlig och underlättar studiens fokus i de frågor som tas upp i de kommande 
intervjuerna. Även modeller över organisationens övergripande struktur och form utvecklades 
allt eftersom datan samlades in. Data från den första intervjun kodades efter årtal, den väsentliga 
faktan identifierades och placerades därför efter år. Därefter skapades en mall inför kommande 
intervju som utgjorde en tidslinje (från start till nutid) med varje år som olika linjära sekvenser 
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av hela utvecklingen. Varje sekvens tilldelades specifika kategorier för förändring, vilka valdes 
ut efter första intervjun som de mest påtagliga förändringsprocesserna. I vissa fall har vi använt 
oss av kategorier utifrån den intervjuades termer vilket är att föredra enligt Gioia et al. (2012) 
men samtidigt har vi själva fått skapa kategorier utifrån den information vi fått av den 
intervjuade. Kategorierna är, År, Division, Organisationsform, Resurser (som delades in i 
sponsorer och nyckelpersoner) och Personal/Roller (som delades in i volontärer och betald 
personal) samt Värdegrund och Övriga viktiga faktorer. Kategorierna organisationsform och 
personal/roller ligger väl i linje med definitioner på organisatoriska strukturer. Jacobsen och 
Thorsvik, (2014) och Hoye et al. (2012) menar att organisationsstrukturer kan ses i roller bland 
personal och om de arbetar i olika enheter eller grupper. De framtagna kategorierna återspeglas 
i empirin dock inte divisioner och årtal då vi ansåg att dessa var överflödiga att redovisa i 
flytande text. I empirin förekommer de mer relevanta resultaten från den insamlade datan. Citat 
och information valdes ut för att framhäva och tydliggöra de uttagna kategorierna. 
  
Hernes (2014) förklarar att man istället för att se en process som en modell eller teori måste 
betrakta termen som ett upplägg som kritiskt låter oss fokusera på saker som annars hade tagits 
för givna i en organisation. Genom att titta på processer utifrån den förklaring han ger oss får 
vi en bättre förståelse för en organisation i en värld av rörelse. I hans sätt att förklara vad en 
process är, menar han att vi genom att betrakta organisationer i en värld som ständigt är i rörelse 
minimerar den syn som finns på saker som begränsade enheter. Istället bör vi betrakta världen 
i ett kontinuerligt flödesläge, ett flödesläge som inte speglas av varor, pengar eller människor, 
utan ett flöde av tid. Det flöde som Hernes (2014) väljer att förklara styrks även av Langley 
(2009) som menar att tid i process studier är en oundviklig realitet. Konceptualisering inom 
process studier som beaktar begreppet tid bidrar till vår förståelse av en värld i rörelse (Langley, 
2009). Ett flöde av tid grundas inte på den vanliga klockan som tickar på en visare, istället syftar 
Hernes (2014) på den tid som i varje stund går förlorad, ett tidsförlopp som är fast och inte går 
att bryta ner. Som människor menar Hernes (2014) att vi befinner oss i ett flöde av tid där vi 
skapar en temporalitet av händelser från det förgångna, presens och framtid. Tiden blir därför 
en viktig resurs vid skapandet av temporalitet och inte minst när det kommer till organisationer, 
där en ökad osäkerhet kombinerad med en ökad hastighet av förändring kan leda till en känsla 
av olika akuta beslutsfattanden. Därför har tidslinjen som vi tagit fram underlättat enormt i vårt 
arbete att försöka skapa temporalitet utifrån händelser och sekvenser. Även om Gioia et al. 
(2012) menar att en datastruktur skapas efter att man åstadkommit en teoretisk mättnad, valde 
vi att ta fram den redan efter den första intervjun. Förutom att det också skapar ett fokus i vår 
studie visar tidslinjen i det som Gioia et al. (2012) menar som en grafisk representation över 
hur vi utvecklat rådata till ett synligt och meningsfullt värde genom de kategorier och år vi valt 
att ta fram i den. Med fokus syftar vi inte bara till att det ska underlätta för den intervjuade i en 
nästkommande intervju, utan fokus skapas också för oss som forskare då tidslinjen underlättar 
vår förståelse för data som teoretisk istället för några ord i vår transkribering (Gioia et al., 2012). 

Analysmodell 
Utifrån de kategorier som presenteras i tidslinjen och empirin har vi tagit fram en analysmodell. 
Analysmodellen skiljer sig från presentationen av empirin och har istället kategorierna. 
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Värdegrund, attraktion av människor samt fem olika delar som representerar organisationens 
olika förändringsprocesser. Vi kunde utifrån kategorierna organisationsform, resurser, 
värdegrund och personer/roller se att Dalkurd FF genomgått fem större förändringar som har 
lett till en alltmer utvecklad organisation. Dessa övergångar är 1. Samhällsproblem till ett 
socialt projekt. 2. Socialt projekt till en ideell förening. 3. En ideell förening som uppnår högre 
sportsliga resultat. 4. Sportsliga resultat leder till ekonomiska resurser. 5. Ekonomiska resurser 
möjliggör i sin tur en mer utvecklad organisation. Utöver dessa processer kunde vi utifrån 
datainsamlingen se att värdegrunden genomsyrar hela organisationens förändring. Vi kunde 
även under skapandet av analysmodellen urskilja en till viktig faktor för förändring, nämligen 
attraktion av människor. Denna modell förtydligar de förändringar som skett, de processer som 
genomgåtts och är därför en viktig faktor i de slutsatser som dragits från undersökningen. 

Metodreflektion 

Den kvalitativa ansatsen som vi valt att genomföra för vår studie innebär att respondenternas 
tolkningar från deras verklighet blir en avgörande faktor för studien. Genom intervjuer försöker 
vi förstå och tolka deras verklighet men här förklarar Langley (1999) att olika bakgrundstrender 
har en tendens att vara en anledning till specifika händelser och att intressen hos människor kan 
göra att vissa händelser förbises. Det faktum att vi inte kunnat göra undersökningen parallellt 
med förändringarna och observerat dem gör att intervjupersonerna behövt ta informationen ur 
minnet. Detta blir en aspekt som bör beaktas då vissa delar av empirin inte blir fullständig och 
att vi som forskare missar den komplexitet som finns i verkligheten. Intervjuerna genomfördes 
med aktörer som varit väldigt aktiva, har och haft en nära relation till det specifika fallet. Detta 
gör att vissa aktörers perspektiv lyfts fram och vissa andra förbises och som forskare menar 
Gioia et al. (2012) att man har en tendens att bli för naiv för den intervjuades berättelser.  
 
En alternativ forskningsansats hade varit att göra en fallstudie med en deltagande eller 
observerande datainsamling. Genom att följa förändringsprocesserna parallellt med att de 
händer, hade möjliggjort mer övergripande men även en mer precis undersökning. Att följa 
undersökningsobjektet över tid hade skapat möjligheter att ta in information från fler parter och 
se olika processer med ett objektivt öga. Den insamlade datan skulle i ett sådant fall bli mer 
valid och de processer som sker hade återspeglats mer precist. 

Empiri 
I detta avsnitt förekommer de relevanta resultaten från den insamlade datan. Detta utifrån 
kategorierna, Värdegrund, Organisationsform, Resurser samt Personer/Roller. I bilaga ett 
visas en  tidslinje i matrisform som visar på de händelser som sker över tid, från 2004 till idag 
utifrån kategorierna: Division, Organisationsform, Resurser, Roller samt Värdegrund. De 
divisionsklättringar som har skett över tid har samlats in med information från Blekinge Läns 
Tidning (2016). 

Värdegrund 
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Värdegrunden är den kategori som inte förändrats under Dalkurd FF:s utveckling från socialt 
projekt till ett fotbollslag i Allsvenskan. Dalkurd FF startades som ett socialt projekt för att nå 
ut till ungdomarna i Borlänge med värderingar byggda på Allas lika värde, Socialt ansvar, 
Utbildning, Vett och etikett, Integration för både föräldrar och barn samt att Motverka 
utanförskap genom att skapa samhörighet. 
  
Integration är en stor del i Dalkurd FF:s värdegrund och en av anledningarna till att föreningen 
startades. Barn och ungdomar med invandrarbakgrund lever i parallella kulturer och kan ha 
svårt att bli helt integrerade i det svenska samhället. De uppfattas lätt som odisciplinerade och 
detta resulterade i att många barn och ungdomar med invandrarbakgrund uteslöts från olika 
föreningar (InternetArchive, 2017). Dessa ungdomar behövde sysselsättning för att inte hamna 
fel i samhället (A. Kizil, intervju, 2017-11-14). Elvan Cicen, som tidigare varit aktiv i 
fotbollsklubben Brage IF, startade därför en fotbollsklubb för ungdomar med 
invandrarbakgrund, detta tillsammans med Ramazan Kizil och några andra lokala företagare i 
Borlänge (InternetArchive, 2017). 
  

Vi blev ju mer, hur ska man säga, vissa pratar om integration, men vi har ju blivit mer 
integrerade när vi fick in lite mer, asså svenskar. Det är ju så det ska vara egentligen, för 
är vi bara kurder och jobbar, då är vi ändå inte integrerade. Men är vi blandade, asså är 
som samhället speglar sig, då är det integration (E. Cicen, intervju, 2017-12-7) 

  
Detta poängterade även föreningen på sin hemsida 2011: 
  

Det är viktigt att poängtera att vi inte är en förening för enbart invandrare utan en förening 
som vill representera det nya Sverige. Vi har både ursprungssvenskar och nysvenskar i 
både lag och styrelse eftersom det är mixen som är framgången. Även om vi idag spelar 
mycket fotboll är vi egentligen inte en renodlad fotbollsklubb eftersom vi arbetar med social 
verksamhet och i grund och botten är mest intresserade av att det finns en meningsfull 
fritidsverksamhet för alla oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder och handikapp. (dalkurd.se, 
klubben, 2011). 

  
Men föreningen ser inte integration som ett invandrarproblem, dem vill lyfta utanförskap för 
alla i samhället. 
  

Asså utanförskap handlar ju inte bara om invandrare för vi invandrare kan en del om 
utanförskap men svenskar är lika mycket i utanförskap i självaste samhället. Utanförskap 
handlar om att du inte tillhör, asså du känner inte en tillhörighet till någonting egentligen. 
(A. Kizil, intervju, 2017-11-14) 

  
Utöver det så vill de även ta tag i problemet utifrån föräldrarna till barnen: 
  

Det vi har försökt göra asså under de här åren, speciellt med invandrarföräldrar som 
hamnar oftast i utanförskap, det är inte barnen. …sluta och tänk på barnen, ta in 
föräldrarna. Så barnen hamnar inte i utanförskap, vi får vänner direkt, jag behöver bara 
gå till skolan så har jag en vän, jag behöver bara gå spela fotboll så har jag flera vänner. 
Vad händer med föräldrarna? De sitter hemma fortfarande, funkar på samma sätt som de 
gjorde i våra hemländer. Noll vänner, bara vänner som är likatänkande så varför inte få ut 
föräldrarna? (A. Kizil, intervju, 2017-11-28) 
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Dalkurd FF vill se till att både föräldrar och barn har det bra. De vill hjälpa till med att få dem 
integrerade i samhället och har familjerna ekonomiska problem så vill de att barnen ska kunna 
få vara en del av föreningen ändå: 
  

Det får inte kosta barn att spela fotboll. För alla som inte har möjligheten eller ekonomiskt 
ska kunna spela fotboll. Det enda som är kravet är att du är medlem vilket du måste för att 
bli registrerad. Det är 250 kr per år. Eh, den satte vi som policy. Att det inte ska kosta barn 
att spela fotboll. (A. Kizil, intervju, 2017-11-14) 

  
Och grundpelarna i föreningen kommer aldrig att ändras och det hära med att folk ska 
spela gratis och sånt. Vi har till exempel haft som beslut i föreningen sen dag ett. Inga barn 
får sälja lotter och hålla på, för jag vet hur tufft det är att bli av med de där bingolotterna 
eller de där kakorna eller vad det är. De ska inte. Vi ska inte belasta barnen, de ska ha 
möjlighet att tycka att det är roligt att komma till träningen, that's it. (A. Kizil, 
intervju, 2017-11-14) 

  
Och när familjen har varit en begränsning har de gjort vad de kan för att ta hand om barnen: 
  

...det var ju många föräldrar som inte ville att deras barn ska spela fotboll. Vi hade såna 
problem. Det är ju såna bekymmer. Asså tjejlaget som vi startade, utan Ramazan hade det 
ju inte gått. Han fick ju lov och typ ta tjejerna till träningen. (E. Cicen, intervju, 2017-12-
07) 

  
Vid intervjun med Elvan Cicen ställdes en fråga om grundandet av föreningen. Han gav ett 
liknande svar gentemot den som står på hemsidan: 
  

...en anledning var ju att många, framförallt ungdomar med utländsk bakgrund, 
jätteduktiga, till och med 16 år. Oftast väldigt talangfulla och såna saker och så bara whop, 
antingen är dom pizzabagare eller så slutar dom. Så någonstans där blir det, att det är ett 
steg som dom inte klarar av att ta. Sen om det är föreningarnas fel eller om det är deras 
fel, det vet man inte. Och så kom ju det här med att, då grannföreningen skulle ta bort 12 
spelare, tror jag det var. Jag var ju tränare i den grannföreningen och det... Jag var tränare 
för laget under. Och dom skulle ta bort 12 stycken och jag frågade dom, varför ska ni göra 
det? Asså, dom är ju bra. Äh, men mycket attityd, mycket disciplinära problem, dom 
kommer sent och sådana saker. Och i min värld är det, det är som en lärare säger att det, 
ah men du har, dålig disciplin. En lärare är ju lärare för att han ska lära mig, inte för att 
ge upp… (E. Cicen, intervju, 2017-12-07) 

  
Föreningen har många pelare att stå på i sin värdegrund. De ser sig som lärare för sina barn och 
ungdomar, få dem att lära sig vett och etikett och ta ansvar för sina handlingar: 
  

...vi vill kunna erbjuda ungdomarna alltså utbildning. Alltså det är väldigt viktigt för oss 
att våra ungdomar utbildar sig här, det är inte bara fotboll, de måste lära sig asså vett och 
etikett, såna bitar. (A. Kizil, intervju, 2017-11-28) 

  
...Asså har man tagit rollen som tränare så ska man ändå, asså man måste tänka lite 
bredare, man måste tänka utanför boxen och så för att kunna ta hand om dem. Jag säger 
ju till min spelare, kom i tid annars får ni inte vara med, fast när dom kommer för sent 
ändå, då så låter jag dom vara med ändå efter att jag har pratat med dem. (E. Cicen, 
intervju, 2017-12-07) 
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Detta är en viktig del av Dalkurd FF:s värdegrund, att ge människor en andra chans. Att alla 
kan göra fel. Som Adil Kizil uttryckte sig: 
  

Vi ger folk en andra chans, till och med pappa sa “Vi ger folk 17 chanser om det är de som 
behövs för att hjälpa en människa”. (A. Kizil, intervju, 2017-11-14) 

  
Dalkurd FF driver sin verksamhet på att alla människor har lika värde, alla är värda en andra 
chans och kan lära sig av sina misstag. 
  

Alltså en sak som har varit, allas lika värde har varit prio ett här. Asså det spelar ingen 
roll vart människorna kommit ifrån eller vad de har haft för läggning eller vad de har för 
politiskt, alltså för mig som kurd är det otroligt viktigt.” (A. Kizil, intervju, 2017-11-28) 
“...allas lika värde och sen är det den biten som jag vet att den dagen det försvinner, det 
är det här sociala, alltså att man tar ett socialt ansvar. Försvinner det så vet jag att många 
skulle försvinna från föreningen. Alltså de som har varit väldigt bärande i föreningen, för 
att den grundades på grund av ett sånt fall, alltså det vill säga man tog ett socialt ansvar 
och det har varit värdegrund ända till idag... (A. Kizil, intervju, 2017-11-28). 

  
Cicen förklarar hur föreningen kan ses som ett verktyg, en hjälp till föräldrar och skolan. Han 
gav ett exempel på hur deras barn och ungdomar agerar och hur de vill att de ska agera när det 
händer saker som bör pratas om: 
  

Tre stycken räckte upp handen, ja, vad är det? - “Vi har bråkat i skolan idag.” Bara för 
att jag ska få höra från dom så att inte någon annan säger till mig så förklarar dom vad 
som hade hänt och såna saker… Och så reder vi ut det, för dom hade bråkat sinsemellan. 
Asså tre-fyra barn, så att.. Så vi försöker få dom att förstå då att även om kan göra fel, kan 
man förstå sitt fel. För barn gör fel, det gör vuxna också.. Vi gör också fel så att, jag har 
väl också gjort fel så att, men det är viktigt att dom är medvetna om vad som händer. Nej, 
men att jag har fått höra från någon annan och inte från dom, då hade jag förmodligen 
blivit arg på dem. Men nu kom dom och räckte upp handen direkt, jag, jag, han, han, vi.. 
Han sa jävla kurd till mig och saker så tjafsade vi och så fick alla be om ursäkt och så var 
det klart. (E. Cicen, intervju, 2017-12-07) 

  
Föreningens värdegrund har följt med sedan dag ett och speglar mycket av deras verksamhet 
då fotbollen inte var den grundläggande anledningen till skapandet av föreningen. Föreningen 
ses inte som uppdelad mellan fotbollsverksamhet och social verksamhet. “Jag ser det inte så i 
alla fall. För mig är det social verksamhet varje dag.” (E. Cicen, intervju, 2017-12-07). 
Fotbollen har varit ett sätt att verka inom och de sportsliga prestationerna påverkas starkt av 
just deras värdegrund och sociala arbete: 
  

Nej jag tror att den värdegrunden är med fortfarande. Det sportsliga kommer ju oftast om 
omgivningen mår bra, det är de det handlar om tror jag. Säg att du kan ha hur mycket 
pengar som helst men om inte du mår bra så kommer du aldrig prestera. Så att just 
värdegrunden med allas lika värde och att vi försöker ta moral och etik och verkligen bryr 
sig om så att man ger varandra chansen och att man kan göra fel och man kan rätta till 
det och såna saker. Den har hjälpt nog ganska många, jag tror att den har hjälpt en hel 
del spelare som har spelat hos oss som har kunnat tagit asså steg i karriären. Jag kan 
säkert räkna upp tio stycken som tack vare att de har varit i Dalkurd, någon är advokat, 
någon är ekonom, någon som jag tror inte hade valt den vägen om inte de hade haft någon 
som vägleder dem. Brukar ju säga det, bästa sättet att satsa på fotbollen är ju att plugga. 
Asså du kan ju plugga tills du är 22–23 år, utan att föräldrar stället krav på dig hemifrån, 
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för om du pluggar kan du även satsa på din idrott också. Har du inte blivit någonting när 
du är 23, ja då har du ju ändå en utbildning klar, då kan du ju jobba. Så då tröck vi ju 
väldigt mycket på det att plugga så kan du satsa på fotboll också och har du inte blivit 
någonting, ja då har du jobb ändå sen. (E. Cicen, intervju, 2017-12-07) 

Organisationsform 
Organisationen Dalkurd FF startade som ett socialt projekt, en klubb som startades av mycket 
hjärta, detta säger dagens sportchef i Dalkurd FF (A. Kizil, intervju, 2017-11-14). År 2004 var 
Dalkurd FF ett socialt projekt och en ideell förening, vilket även följer med ända fram till 2017. 
Styrelsen bestod då av de två grundarna och andra personer som var ca 7–9 personer 
sammanlagt. Antalet i styrelsen ökade med åren och var uppe i 30 personer när laget befann sig 
i division tre eller fyra (E. Cicen, intervju, 2017-12-07). 
  
Föreningen hade år 2004 ett ungdomslag, vilket var den grupp ungdomar som startade Dalkurd 
FF. Antal lag ökade successivt med tiden och utökades till juniorlag och ungdomslag.  2006 
startades också ett flicklag i Dalkurd FF, då en ny sekreterare kom in i organisationen (E. Cicen, 
intervju, 2017-12-07). Efterföljande år fram till 2008 är det sociala projektet bestående och i 
koppling till Dalkurd FF:s värdegrund som har varit med från dag ett så fortsätter föreningen 
att jobba med sociala frågor. Dessa frågor behandlas i en Social grupp som även den finns med 
sen dag ett (A. Kizil, intervju, 2017-11-14) och från start är det fotbollen som är det största 
sociala projektet. Från 2009 går den sociala gruppen över till en egen kommitté och fram till 
idag finns den sociala kommittén med som underenhet till Dalkurd FF och den sociala 
kommitténs ordförande kommer på styrelsemötena (A. Kizil, intervju, 2017-11-14). “Aa, då 
gick, asså dom är under FF för dom finansieras av FF fortfarande, dom har alltid varit under 
FF.” (A. Kizil, intervju, 2017-11-28). 
Utifrån den insamlade datan försöker vi att hitta en anledning till varför den sociala gruppen i 
Dalkurd FF gick över till en egen underenhet. Exakt vad som är den huvudsakliga anledningen 
är svår att identifiera, men en samling händelser möjliggör denna förändring. Den sociala 
gruppen började ta kontakt med skolor och gjorde sociala projekt där spelare fick hjälpa till och 
vara med ungdomarna i skolan (A. Kizil, intervju, 2017-11-28). - “Sen hade vi spelare från 
2009, jag tror att det är då den här sociala kommittén kom, när dom började samarbeta med 
skolor.” En nyckelperson kommer in i organisationen som tidigare, men även idag jobbat med 
barn och ungdomar som har problem socialt. Dalkurd FF innan denna nyckelperson och innan 
sociala kommittén skickar en från föreningen för att få bukt med sina problem. Här börjar 
kontakten mellan Dalkurd FF och den person som ännu sitter med idag som ordförande för 
sociala kommittén (A. Kizil, intervju, 2017-11-28). Denna person, som är blivande 
nyckelperson, ser vad Dalkurd FF jobbar med som organisation och blir intresserad av deras 
verksamhet. Detta leder till ett samarbete och med de kontakter som finns startar den sociala 
kommittén (A. Kizil, intervju, 2017-11-14). Sociala kommittén kan jobba bredare med dom 
sociala frågorna i organisation: “Det är för att dom ska kunna jobba lite bredare med olika, 
asså, frågor” (E. Cicen, intervju, 2017-12-07). 
  
2009 är det år som Elvan Cicen (grundare av Dalkurd FF) nämner som att organisationen börjar 
på riktigt (E. Cicen, intervju, 2017-12-07), detta på grund av flera händelser som lett till en 



	   26	  

ökad struktur i organisationen (A. Kizil, intervju, 2017-11-14). Detta år är det år som Dalkurd 
FF blir klara för division ett, mer organisation skapas och organisationen delas upp i grupper. 
Som tidigare nämnt Sociala kommittén men även en Sponsorgrupp, Marknadskommitté, 
Arenakommitté och en Sportgrupp. Utifrån Internetarchive, (2017) kan vi identifiera liknande 
grupper: Sportgrupper, Sponsorgruppen, Socialgruppen och Evenemang, från Dalkurd FF:s 
hemsida år 2011. I övrigt består organisationen av Dalkurd FF, underenheten sociala 
kommittén, juniorlag, samt ungdomslag. Organisationen utvecklades i takt med divisionerna, 
då mer och mer kunskap togs in (E. Cicen, intervju, 2017-12-07). Styrelsen minskade år 2012 
då Diljen kom in som klubbchef, som Elvan Cicen uttrycker det; “för att du måste ju vara lite 
mindre grupp i styrelsen för att kunna göra ett vettigt arbete.” (E. Cicen, intervju, 2017-12-
07). Diljen var en av dem som var med och drev organisationen framåt och att förtydliga saker 
rent strukturellt. Samma år kom en ny sportchef och förenklade arbetet genom att dela upp det 
sportsliga och organisationen. Elvan Cicen (grundare) skötte mycket av det operativa och 
Ramazan (grundare) skötte delegering i organisationen (D. Otlu, telefonintervju, 2017-12-13). 
  
År 2012/2013 lades två - tre ungdomslag ner, och klubben började satsa på barn och ungdomar 
upp till 13 år, detta året fanns det ett glapp upp till A-laget. Anledningen till nedläggningen var 
att resurserna inte räckte till, de rätta förutsättningarna fanns inte för att göra det så bra som 
möjligt. Detta fortsatte fram till 2015, då en satsning i föreningen gjordes. Man började satsa 
på en akademi och lagen började fyllas upp igen. 2016 gjordes en ännu större satsning på 
ungdomslagen och inom akademin, detta innefattade barn och ungdomar i alla åldrar, från fem 
år och upp till A-laget. I och med denna satsning anställdes en akademichef. Det är också detta 
år som dagens sportchef anser är det år som organisationen blir mer professionell (A. Kizil, 
intervju, 2017-11-28). Under de tidigare åren har Dalkurd FF bestått till störst del av ideell 
kraft, Elvan Cicen säger att det är procentuellt 1% mot 99% ideell kraft fram till Superettan (E. 
Cicen, intervju, 2017-12-07. 
 
 År 2016 kom två investerare från Fastlink i Kurdistan in i organisationen, vilket möjliggör 
starten av Dalkurd AB (A. Kizil, intervju, 2017-11-14; 2017-11-28). Dalkurd FF går in med 
51% och investerarna går in med 49%, vilket gör att FF äger 51% av Dalkurd AB. Dalkurd AB 
finns med även idag och har följt med sen 2016. A-laget går under AB, och AB i sin tur 
tillsammans med ungdomslagen går under Dalkurd FF (A. Kizil, intervju, 2017-11-14).  Idag 
har Dalkurd helt andra ekonomiska möjligheter än vad som fanns förr och den mediala 
uppmärksamheten är större än förut, “... det är ju inte det lilla Dalkurd längre” (E. Cicen, 
intervju, 2017-12-07. 

Resurser 
Resurser har vi delat in sponsorer, investerare och bidrag (d.v.s. ekonomiska resurser) men även 
nyckelpersoner och kunskap. Vid grundandet av föreningen fanns det relativt lite resurser. 
Grundarna hade lite kunskaper om föreningsverksamhet och därför började de söka sig till 
utbildningar (A. Kizil, intervju, 2017-11-14; E. Cicen, intervju, 2017-12-07). Utbildningar som 
skulle generera i grundläggande kunskaper om hur en organisation fungerar, med dess styrelse, 
stadgar, dagordning och styrning (A. Kizil, intervju, 2017-11-14). Utbildningar i föreningsrätt 
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och föreningslära hölls av SISU och Dalarnas idrottsklubb och dessa gick grundarna av 
föreningen redan 2005, då föreningen startades i september 2004 (E. Cicen, intervju, 2017-12-
07). Däremot hade föreningen sponsorer från start, de lokala pizzeriorna och restaurangerna 
utgjorde en stor del i föreningens överlevnad och standard. Sponsorerna gick in med mindre 
summor pengar men eftersom de var många till antal utgjorde dem en viktig del av föreningens 
ekonomiska resurser. Några av dessa företagarna var även grundarna i föreningen. (A. Kizil, 
intervju, 2017-11-14). De kommunala bidragen har också följt föreningen från starten, även 
dessa i mindre utsträckning. De kommunala bidragen växte runt 2009 då de gick upp i division 
två. Kizil säger senare att ju mer Dalkurd FF satsade på ungdomsverksamheten ju mer växte de 
kommunala bidragen (A. Kizil, intervju, 2017-11-28). Riksidrottsförbundens LOK-stöd är 
också något klubben haft sen starten (E. Cicen, intervju, 2017-12-07). 
  
Utöver de mindre pizzeriorna och restaurangerna har även större sponsorer funnits med. Bazar 
Snabbgross och Järvsö Kebab fanns med sen starten (E. Cicen, intervju, 2017-12-07) och Sala 
Kebab sen 2008–2009 (A. Kizil, intervju, 2017-11-28). Dessa tre sponsorer är dem som stått 
för den största delen av de ekonomiska resurserna för Dalkurd FF (A. Kizil, intervju, 2017-11-
14), i alla fall första halva av föreningens livstid. 2009 utökades de lokala pizzeriorna och 
restaurangerna och blev nationellt spridda (A. Kizil, intervju, 2017-11-28). De lokala 
pizzeriorna samt Järvsö Kebab och Bazar Snabbgross är de aktörer som bidragit mest till 
Dalkurd FF:s ekonomiska överlevnad. 
  
 

Nej asså, det är ju Bazar och Järvsö har ju varit med sen starten i stort sett. Utan dom 
hade vi inte varit där vi är. Sen dom lokala sponsorerna är ju den största anledningen att 
vi är där vi är. … För dom ställer upp på och tycker att vi gör nånting bra, att vi gör 
nånting för deras barn och sånna saker. (E. Cicen, intervju, 2017-12-07). Det är 
sponsorerna, utan sponsorerna skulle det aldrig gå. (E. Cicen, intervju, 2017-12-07) 

 
Under 2015 växte ungdomsverksamheten, de sportsliga resultaten ökade och de klev upp i 
division ett, detta medförde bidrag från SEFE (svensk elitfotboll ettan). Dessa bidrag bestod 
fram till klivet upp i Superettan (2016) då de istället fick bidrag från SEF (svensk elitfotboll) 
och de ekonomiska bidragen ökade. (A. Kizil, intervju, 2017-11-28). 2015 ökade de 
kommunala bidragen ytterligare i takt med ungdomsverksamheten och även gräsroten kom in 
som ekonomiska resurser. Från 2012 började fler sponsorer av olika slag slussas in i partnerskap 
med Dalkurd FF (dalkurd.se, 2012) och 2016 fick Dalkurd FF:s ekonomiska resurser en drastisk 
ökning då två kurdiska investerare klev in i föreningen (A. Kizil, intervju, 2017-11-14). Det var 
även i samband med de nya investerarna som Dalkurd FF startade Dalkurd AB. Elvan Cicen 
nämner investerarna som en stor händelse i klubbens historia, det var i och med det skedet som 
klubben fick nya möjligheter. Pengarna ökade och de kunde börja anställa folk (E. Cicen, 
intervju, 2017-12-07). 
  
Utöver de ekonomiska resurserna har vi identifierat kunskap och vissa nyckelpersoner som en 
viktig resurs. Adil Kizil säger att kunskapen tillkommit genom att de har dragit lärdomar över 
åren och fått erfarenheter. Även Elvan Cicen uttrycker sig på det sättet vid frågan om kunskapen 
kring organisering. 
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Det tycker jag väl att vi har försökt asså i efterhand, vi har försökt lära oss. Jag tror inte 
vi än idag kan säga att vi inte vet exakt hundra procent asså, finns väl saker som vi skulle 
kunna göra bättre så att det... men efter två-tre år där då tycker jag vi har bra koll på just 
styrelsearbete och såna saker och sen så har vi ju lärt oss. Jag har kunnat ringa till 
förbundet och säga aah jag kan inte, hur gör man det här? Så det är inte så, aah men jag 
kan, så kan man inte, utan vi har ju försökt att lära oss så vi inte ska ha några problem. 
(E. Cicen, intervju, 2017-12-07) 

  
Kunskapen har funnits hos människor som kommit och gått i föreningen (A. Kizil, intervju, 
2017-11-14) men det var inte förrän 2015–2016 som Dalkurd FF medvetet började leta efter 
kunskap och människor med kunskap (A. Kizil, intervju, 2017-11-28). De viktigaste 
nyckelpersonerna är grundarna Elvan Cicen och Ramazan Kizil. Dessa personer har engagerat 
sig enormt mycket för föreningen och arbetat ideellt. Ramazan är ordförande i föreningen och 
har varit det sedan start. Han är en respekterad man med inflytande och erfarenhet då han 
tidigare varit borgmästare i det landet han ursprungligen är ifrån (E. Cicen, intervju, 2017-12-
07) det var även han som stod för rekryteringen till styrelsen och av sponsorer. 
  

Nej jag tror att för varje år så utökade vi styrelsen i stort sett. Ramazan var ju jätteskicklig 
på det, han tog in folk i styrelsen och när han tog in de i styrelsen så ställde de upp och 
hjälpte till också. Asså på det sättet så lockade han ju dem, asså aah ”sitt som ersättare” 
”jo men jag har inte tid”, ”aa men du sitter bara som ersättare, det är inga krav på dig 
ändå” och sen när han satt som ersättare kände han sig skyldig till att hjälpa till istället. 
(E. Cicen, intervju, 2017-12-07) Han har alltid varit ordförande. Det finns väl egentligen 
ingen som har kunnat ersätta honom, det finns fortfarande ingen som kan ersätta honom 
heller. Med den, med den karaktären han har och den viljan han har så. Så det var alltid, 
asså fastnade man någonstans så vände man sig till honom, han hade lösningen oftast. (E. 
Cicen, intervju, 2017-12-07) 

  
Elvan Cicen har genom åren haft de flesta arbetsuppgifterna, han har alltid funnits till hands 
och ställt upp: 
  

Ja, asså finns väl ingenting jag inte har varit tror jag. Jag tror till och med att jag varit 
domare på någon ungdomsmatch, det kom ingen domare... Men jag har väl asså varit 
sportchef, jag har varit materialare, jag har tränat alla lag, asså på olika åldrar. Tränat 
från A-lag ända ner till bollek asså. Jag har varit med...  ...tränat tjejerna, startat 
damlag…  Jag har varit sekreterare, tror jag inte har varit, men jag har skrivit för... jag 
har vart kassör, jag har varit... Asså gjort det som, där föreningen behöver hjälp. För mig 
är inte, asså, för mig är etikett, asså om jag är sportchef är inte viktigt, för mig är det viktigt 
att föreningen tar nästa steg hela tiden. (E. Cicen, intervju, 2017-12-07) 

  
Adil Kizil nämner både Elvan Cicen och Ramazan Kizil som nyckelpersoner och extremt 
betydelsefulla för föreningen både i intervju ett och två. 
  

...så har pappa varit med sen dag ett, Elvan har varit med så man går ändå dit och bollar 
fast dom egentligen inte har nånting, jag går ändå dit och bollar med dom. Asså, sen kan 
dom säga nää, asså nejnej, då lyssnar jag ju såklart. Dom har ju mycket mera erfarenhet 
än vad jag har. (A. Kizil, intervju, 2017-11-14). 

  
Men även Adil Kizil nämns som nyckelperson vid intervju med Elvan Cicen. 
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Nej men asså en sån som Adil är ju en nyckelperson för oss eftersom att han kommer så 
tidigt, in som spelare också fast han visade ju vägen för en hel del yngre att okej jag är bra 
men jag väljer att följa det på ett sportsligt sätt också och har varit med hela vägen upp… 
(E. Cicen, intervju, 2017-12-07) 

  
Flera personer nämns som viktiga genom åren. Både organisatoriskt verkande och 
fotbollsspelare, om inte minst de lokala sponsorerna. 
  
Även medlemmar har vi valt att se som en resurs då de både bidrar med ekonomiska resurser, 
om än små (A. Kizil, intervju, 2017-11-14). Ända från start hade föreningen många 
medlemmar. Första året var det ca 200 och därefter har medlemsantalet legat runt 1000 
personer, varav 60–70% har varit utomstående, det vill säga inte aktiva medlemmar. 

Personer/Roller 
Dalkurd FF startades genom en kombination av mycket hjärta och personer med erfarenhet 
inom företagande och ledarskap (A. Kizil, intervju, 2017-11-14; E. Cicen, intervju, 2017-12-
07). Elvan Cicen var tidigare ledare i IK Brage, aktiv med ungdomar ideellt och arbetade 
samtidigt i en sportbutik. Han tillsammans med företagaren Ramazan Kizil och hans vänner är 
de som ligger till grund för Dalkurd FF:s existens och var de som bildade en styrelse år 2004 
(A. Kizil, intervju, 2017-11-14; E. Cicen, intervju, 2017-12-07). Elvan Cicen tog på sig rollen 
som sportchef samt sekreterare och arbetade mycket med “skit-görat” medan Ramazan Kizil 
fick rollen som ordförande. Även en kassör hittas från grundandet (A. Kizil, intervju, 2017-11-
14; E. Cicen, intervju, 2017-12-07). Samtidigt som Adil Kizil förklarar att det fanns en styrelse 
utan att det var en organisation, verkar man inte ha koordinerat uppgifterna väl där vi fått 
förklarat att alla tog åt sig alla uppgifterna och gjorde allting. I rollerna fanns det inga 
begränsningar på vad respektive person utför i organisationen. Elvan Cicen kunde samtidigt 
som han var sportchef göra “femtiotusen andra grejer...” (A. Kizil, intervju, 2017-11-14; E. 
Cicen, intervju, 2017-12-07) och arbetet utfördes ideellt (A. Kizil, intervju, 2017-11-14). Under 
år 2005 får man in dåvarande socialnämndens ordförande, som också arbetade som kurator på 
en skola i Borlänge (E. Cicen, intervju, 2017-12-07). Under organisationens tidiga år men 
framförallt efter år 2005 började man skicka ut A-lagsspelare på skolor med en mindre 
ersättning från kommunen för att se till att ungdomarna sköter sig, dessa spelarna var aktiva i 
skolor i åtminstone division två (A. Kizil, intervju, 2017-11-28; E. Cicen, intervju, 2017-12-
07). År 2006 fick man in en ny sekreterare som beskrivs som viktig pelare i organisationen. 
Organisationen börjar under 2006 få in fler personer som gör att organisationen inte bara består 
av personer med kurdisk bakgrund, Elvan Cicen menar att organisationen då börjar tänka mer 
brett. Under kommande år fortsätter organisationen med en struktur där de flesta utför det 
mesta. Ett exempel på detta är då Elvan Cicen tillsammans med sina andra roller även var 
huvudtränare under perioden 2004–2007, assisterande tränare under åren 2008-2009 (E. Cicen, 
intervju, 2017-12-07). 
  
Vi vet att styrelsen har utökats i flera år (E. Cicen, intervju, 2017-12-07) på grund av Ramazan 
Kizils ledarförmåga och som mest har styrelsen legat på omkring trettio involverade personer i 
organisationen. Från år 2008 har Dalkurd FF haft möjlighet att välja tränare som då tar över 



	   30	  

Elvan Cicens roll som huvudtränare och Cicen går då in som assisterande tränare. Mellan åren 
2008–2010 börjar rollerna forma sig mer och mer namn på papper tillkommer. Under år 2010 
avslutar den viktiga sekreteraren sitt samarbete med Dalkurd FF, en huvudtränare har enligt 
Elvan Cicen en heltidslön samt en materialare som man fick hjälp att betala (E. Cicen, intervju, 
2017-12-07). En kanslist kommer också in detta år och arbetar volontärt på fritiden (A. Kizil, 
intervju, 2017-11-14). Under detta år hämtas det även in fler specialiserade tränaren, bland 
annat en målvaktstränare, fystränare och “sånna saker”... (E. Cicen, intervju, 2017-12-07). 
  
För år 2011 blir rollerna och personerna allt mer tydliga då vi via Internetarchive, (2017) kan 
hitta en styrelse bestående av; 

• Ordförande - Ramazan Kizil 
• Vice ordförande - 2 st 
• Sekreterare - 1 person 
• Vice sekreterare - 1 st 
• Kassör - Elvan Cicen 
• Vice kassör - 1 st 
• Ledamöter - Sammanlagt 29 st 
• Suppleanter - 14 st 
• Valberedningen - 3 st 
• Revisorer - 2 st 

  
Under år 2011 kan vi hitta arbetsgrupper inom organisationen som nästan helt och hållet består 
av personer från styrelsen. Under 2012 sker den första anställningen inom organisationen i form 
av en klubbchef som man hämtat från Västerås, där han tidigare arbetat som journalist (E. 
Cicen, intervju, 2017-12-07). Samma år blir den tidigare fotbollsspelaren Adil Kizil lärling som 
sportchef. Under perioden som lärling framgår det från intervjun med Adil Kizil att 
organisationen fortfarande speglas av de ideella krafterna som utför de nödvändiga uppgifterna 
för att hänga med den utveckling som Dalkurd FF går igenom (A. Kizil, intervju, 2017-11-14). 
För år 2013 avslutas Adil Kizils period som lärling och han blir istället sportchef på heltid men 
utför arbetet volontärt (A. Kizil, intervju, 2017-11-14) samma år arbetar klubbchefen som den 
enda anställde i organisationen med en heltidslön. Nästkommande år avslutar klubbchefen sin 
anställning i organisationen (E. Cicen, intervju, 2017-12-07) och den ideella föreningen 
fortsatte sin utveckling genom att flera personer hade olika roller. Inte förrän avancemanget till 
superettan år 2015 börjar personer och tydliga roller att formas (A. Kizil, intervju, 2017-11-14; 
E. Cicen, intervju, 2017-12-07). Samma år fick man in en marknadsansvarig och två personer 
på halvtidstjänster, sammanlagt var man fem personer anställda i organisationen (A. Kizil, 
intervju, 2017-11-14). Detta utvecklar sig sedan under år 2016 och organisationen erbjuder nu 
en ersättning för vissa utförda uppgifter som blir allt mer tydliga. (A. Kizil, intervju, 2017-11-
28; E. Cicen, intervju, 2017-12-07). 
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Analys 
Det empiriska resultatet har studerats och resulterat i en analysmodell som kommer 
presenteras i detta avsnitt. Den grafiska bilden av modellen hittas längre ner i avsnittet.   
 
Eftersom tidslinjen endast visar en statisk bild av olika dynamiska fenomen i organisationen 
Dalkurd har vi tagit fram en analysmodell som grundar sig i data som samlats in. Syftet med 
modellen är att de fångar de intervjuades erfarenheter i teoretiska termer (Gioia et al., 2012). 
Resultatet av vår analysmodell visar de dynamiska relationerna mellan de begrepp som 
beskriver hur organisationen Dalkurd förändrats över en bestämd tidsperiod. Analysmodellen 
bygger på två huvudfaktorer som finns med genom hela förändringsprocessen. Dessa två är 
värdegrund och attraktion av människor. De två faktorerna påverkar själva utvecklingen av den 
organisatoriska förändringen som i sin tur består av fem stycken övergripande förändringar. 

 

Värdegrund 

Våra analyser föreslår att värdegrund är ett centralt begrepp. Värdegrunden är något som är 
genomgående under hela processen - från socialt projekt till en utvecklad organisation. I 
tidslinjen går det att se att den är oförändrad. Att värdegrunden hålls konstant tolkar vi som att 
det är det som klubben förknippar sig med, alltså den uppfattning som organisationen har av 
sig själva. Detta kan liknas med det Alvesson och Björkman (1992 i Eriksson-Zetterquist, 
Kalling & Styhre, 2015) nämner som identitet. Identitet är kopplat till Ideologi och Image, 
vilket innebär den föreställning som organisationen har på den sociala världen samt 
omgivningens uppfattning av organisationen (Czarniawska-Joerges, 1988; Alvesson & Berg, 
1988 i Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015). Värdegrunden handlar alltså om allas lika 
värde, socialt ansvar, motverka utanförskap och skapa samhörighet (detta mellan både barn och 
föräldrar) samt vett och etikett (se värdegrund i empirin). Värdegrunden är så pass viktig 
eftersom den har en stor påverkan på utvecklingen av klubben och värdegrunden har byggt en 
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image som lockar människor utifrån och detta kommer därför att tas med i alla de steg som 
föreningen genomgår. Detta tar oss vidare till den attraktion av människor som värdegrunden 
skapar och möjliggör utveckling. 

Attraktion av människor	  	   

Vi kan utifrån fallet Dalkurd se att organisationen tilltalat människor. Enligt Hoye et al. (2012) 
existerar ideella organisationer för att utveckla samhällen. De drivs av personer som vill 
engagera sig och vill dela med sig av sin tid och kunskap. Tidslinjen visar under kategorin 
personer/roller att föreningen under hela dess livstid haft ett stort flöde av människor. Det är 
frivilliga människor som vill dela med sig av sin kunskap och engagemang för att gynna 
samhällets intresse och befolkningens bästa (Hoye et al., 2012). Attraktionen av dessa 
människor är som man kan se i tidslinjen en pågående process under hela utvecklingen. Det går 
också att urskilja olika grupper av människor som intresserat sig för klubben. Vissa 
utvecklingar och händelser har attraherat olika typer av människor, allt ifrån föräldrar till barnen 
som spelar i klubben till investerare med miljonbelopp. Vissa människor har deltagit i 
föreningen på grund av dennes värdegrund, “Folk som har gillat föreningen på grund av 
värderingarna och såna här grejer, som har kommit in.” (A. Kizil, intervju, 2017-11-28), andra 
på grund av ett fotbollsintresse och andra på grund av marknadsföring eller jobberbjudanden. 
Dessa olika grupper av människor står för olika delar av föreningen och har varit en betydande 
del i dess överlevnad och utveckling. Attraktion likt värdegrund är en återkommande process i 
vår analysmodell. 
  
Nedan går vi igenom organisatoriska faktorer som tillkommer i analysen och hur dessa 
processer förändras. Vad som presenteras i varje del är en förklaring för hur övergången går 
från en form till en annan. Modellen är byggd på Dalkurds resa, vilka steg som togs i 
utvecklingen och i vilken ordning.  

Uppstarten: Samhällsproblem → Socialt projekt.   

Vi kan utifrån vår empiriska analys uppfatta att föreningen grundas i ett intresse för att 
hantera ett samhällsproblem.  
 
Integration var ett samhällsproblem i Borlänge när Dalkurd FF startade. Barn som inte hade 
den rätta attityden uteslöts från föreningar och i Borlänge fanns det ingen förening som kunde 
ta hand om dem som uteslöts. Utan fotbollen finns det en risk att ungdomar i åldern 17–18 år 
söker sig till andra intressen. De ungdomar som uteslöts från föreningen var ungdomar med 
invandrarbakgrund. Adil Kizil förklarar hur barn och ungdomar som har en familj med en annan 
nationalitet och kultur och lever i Sverige har svårt att integreras i det svenska samhället. Deras 
föräldrar hade inte lyckats hitta ett sätt att integreras vilket gjorde att barnen och ungdomarna 
levde i parallella kulturer. De kunde ses som ouppfostrade och med en dålig attityd. Detta 
problem fanns i Borlänge och det fanns heller ingen lätt lösning på problemet. Det var inte bara 
idrottsföreningarna som hade problem även skolorna hade barn och ungdomar som de inte 
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kunde hantera och hjälpa. Att ta hand om dessa barn och ungdomar blev därför en stor del av 
det sociala projektet men även hela organisationens utformning än idag. 
  

...det blev så att vi plockar med flit, asså det är tyvärr, så funkar det så i Dalkurd, men det 
är jävligt kul också. Vi plockar alla problembarn, asså det är en grej som man har gjort 
med flit lite, asså du har problem, okej kom till Dalkurd, vi löser det. Och har du bara 
problembarn som du söker dig till och du har inte bra förutsättningar i en organisation så 
blir det en cirkus. Så att det var lite så, asså om du tittar våra ungdomslag idag, säga vad 
du vill men det är bara blattar. Asså nej, men det är en jävla mix, men vi har tagit såna 
som ingen annan förening skulle ta in, men vi har ju gjort dom till fotbollsspelare. (A. 
Kizil, intervju, 2017-11-28). 

  
Integrationen var därmed ett problem i Borlänge vilket i grund och botten öppnade ögonen för 
grundarna av föreningen. Det var inte bara integration som låg som värdegrund vid starten, 
värdegrunden har följt med ända till idag och består utöver integration även av allas lika värde, 
ge människor en andra chans och utbildning. Kombinationen av ungdomarna utan en klubb, en 
värdegrund och två grundare gjorde att föreningen startades. Även Hoye et al. (2012) lyfter 
fram detta. De menar att organisationer skapas för att fylla samhälleliga hål som inte täcks av 
statliga verksamheter. Vilket vi i vår analys anser att Dalkurd har gjort. De såg ett problem i 
samhället och med ett intresse och en vilja att göra någonting åt detta sammanfördes en grupp 
människor som delade samma intresse och mål. 

En organisation tar form: Socialt projekt → Ideell 
förening 

Det sociala projektet attraherade människor och utspelades i en fotbollskontext. Vi kan utifrån 
vår empiri urskilja olika processer som möjliggör skapandet av en förening. “En kedja av 
aktiviteter” äger rum och en händelse sker efter en annan, som Ljungberg och Larsson (2001) 
nämner är ett sätt att se på process.  
 
Det sociala projektet är den form som Dalkurd FF hade vid startandet och med hjälp av fotbollen 
kunde grundarna samla flera ungdomar med samma intresse. Men även samla en grupp 
människor som ville hjälpa till, detta på grund av den värdegrund som fanns. 
  

Klubben börjades egentligen som en organisation som, hur ska jag förklara, nästan ett 
kaos. Asså människor som hade stort hjärta men noll erfarenhet, noll utbildning i 
föreningsliv, organisation. (E. Cicen, 2017-12-07) 

  
Det gemensamma intresset för det samhällsproblem som existerade sammanförde människor 
till att skapa detta sociala projekt. De ville ta hand om de ungdomar som inte längre hade sitt 
fritidsintresse att gå till. Det sociala projektet behövde på något sätt utföras i en kontext och att 
denna kontext skulle vara fotboll var en självklarhet. Det var fotboll ungdomarna var 
intresserade av och det var en fotbollsklubb för ungdomar med invandrarbakgrund som fattades 
i samhället. Det sociala projektet gick därför på en gång över till att vara en ideell 
fotbollsförening. 
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Det första året bestod styrelsen av bland annat de två grundarna och de var sammanlagt 7–9 
personer som jobbade mot samma mål - att praktisera värdegrunden. Föreningen kan vid start 
liknas med en informell organisation som Lindkvist et al. (2014) förklarar är en grupp med 
oskrivna regler och ett gemensamt socialt behov. I takt med att föreningen har utvecklats, går 
organisationen mer och mer mot formell struktur och organisation. 
  
Värdegrunden attraherade fler än de som satt i styrelsen och lokala sponsorer fanns med från 
dag ett. Mycket på grund av att människor som var föräldrar till de spelande ungdomarna ägde 
lokala småföretag. Som en liten och nystartad klubb var detta goda ekonomiska förutsättningar 
som sponsorerna kunde delge och detta gav möjligheter för att ha nya material från start. 
  
Föreningen attraherade inte bara sponsorer utan attraherade även fler att vara med i styrelse och 
fler ungdomar till att spela fotboll, detta på grund av den värdegrund som fanns och det faktum 
att det utövades i en fotbollskontext. Utöver ett gemensamt intresse hos människorna som 
engagerade sig i föreningen fanns det en annan anledning till en aktivt ökande styrelse och 
engagemang. Ramazan Kizil som var en av grundarna hade stort inflytande på andra människor 
och rekryterade många till föreningen. Vi kan tydligt urskilja Ramazan Kizil som en viktig 
nyckelperson genom åren men även Elvan Cicen. Dessa två personer har drivit föreningen och 
lagt ner mycket tid. Båda två uppvisar en entreprenöriell förmåga men framförallt Ramazan 
Kizil då flera framstående karaktärsdrag som lyfts i Bjerke (2005) delas med honom. I Bjerke 
(2005) förklaras begreppet entreprenör som en innovatör, företagsbyggare, risktagare och 
opportunist och att man genom dessa karaktärsdrag skapar ett nytt användarvärde. 
  
Den ideella föreningen attraherar en typ av människor, människor som volontärt vill hjälpa till 
och vill dela med sig av sin tid och kunskap och det är tack vare det volontära arbetet som de 
ideella föreningarna lyckas hålla en hög standard Hoye et al. (2012). Hoye et al. (2012) säger 
att de mindre klubbarna och föreningarna är drivna på samma sätt som de stora världskända 
organisationerna. Allt är volontärt styrt men ekonomin vilar tungt på medlemsavgifter, men att 
det är frivilliga personer som bidrar med sin kunskap och sitt engagemang för att driva och 
administrera. Om det så är tränare, ekonomiansvarig eller ordförande. Vilket även syns tydligt 
i fallet Dalkurd. Organisationen har genom åren förlitat sig på volontärt arbete och anledningen 
till att de lyckats med det ligger till grund i deras värdegrund. Det har funnits människor som 
tror på och står för föreningens visioner och värdegrund. Vilket har skapat ett intresse för att 
engagera sig. Men de har även haft möjlighet till volontärt arbete på ett sätt som kanske inte 
andra ideella föreningar har haft. Cicen förklarar att eftersom deras största målgrupp i 
föreningen är barn och ungdomar med invandrarbakgrund så har de kunnat få mycket hjälp av 
deras föräldrar. Han menar att föräldrar som är födda i Sverige har sedan de själva varit barn 
engagerat sig i föreningsliv ideellt och även när dem sedan får barn så engagerar dem sig ideellt. 
Detta har gjort att de inte har lika mycket energi att ta åt sig volontärt arbete som föräldrar som 
invandrat. 
  

...det är inte lätt att få tag på ideella krafter, nu för tiden. Det vi har lite fördelar av är, 
fortfarande, en som är född i Sverige och uppväxt i Sverige har ju gjort så mycket i 
föreningslivet. Man gör ju så mycket per automatik när man har barn. Man hamnar ju i 
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föreningslivet, meen, för våra föräldrar då. … Dom har ju inte, asså, vuxit upp i 
föreningslivet. Med de ideella krafterna. Så dom har ju lite mer krafter kvar. Dom kan ju 
hjälpa till. Farsan grillar på varje match, men jag vet att i många andra, ta Tunabro till 
exempel så är det svårt att få tag på krafterna nu för tiden. Så vi har väl haft nyttan av det, 
att vi kunnat haft folk som inte tröttnat på föreningslivet och kunnat använda dom. (E. 
Cicen, intervju, 2017-12-07). 

  
Föreningen hade många engagerade människor direkt i verksamheten men även ett stort 
engagemang från vissa grupper i allmänheten. Dalkurd FF hade ett högt medlemsantal redan 
från första året då de hade ca 200 medlemmar. Detta antal ökade drastiskt och har legat på ca 
1000 över åren. Medlemsavgifterna var små och dessa utgjorde ingen större del av de 
ekonomiska inkomsterna vilket gjorde att klubben levde på sina sponsorer. Anledningen till de 
låga medlemsavgifterna har sitt ursprung i värdegrunden. “Det får inte kosta barn att spela 
fotboll” (A. Kizil, intervju, 2017-11-14). En ideell förening menar Hoye et al. (2012) startas 
för omgivningens skull och för människors bästa, vilket stämmer in med den värdegrund som 
Dalkurd FF startades för. Det största problemet med en ideell förening är att hitta volontärer, 
styrelseledamöter och att få tillräckliga bidrag från sponsorer (Hoye et al., 2012). Värdegrunden 
gav förutsättningar för att klara dessa svårigheter, då detta lockade människor att vara med och 
delta och engagera sig. 
  
Redan från starten fanns en vision med verksamheten, ett mål om att ge bättre möjligheter för 
integration, utbildning i olika form och en plats där alla var välkomna och värda en andra chans. 
Detta drevs av flera människor i en löst reglerad form, rollerna var otydliga men det fanns ändå 
en form av samordning av verksamheten. Det skedde olika aktiviteter som var ämnade för att 
leda verksamheten mot deras mål, även om den administrativa förmågan inte var hög vid detta 
skede kan föreningen ses som en organisation redan från starten som socialt projekt. Lindkvist 
et al. (2014) samt Jacobsen och Thorsvik, (2014) styrker dessa egenskaper som definierande av 
en organisation, de säger även att en organisation är en grupp människor som följer samma 
regler och har regelbunden interaktion. Vilket även det kan urskiljas från fallet Dalkurd. 
  
Det sociala projektet tog tag i de ungdomar som hade förklarats ha attitydproblem, men de hade 
trots detta goda kunskaper på fotbollsplanen. I och med att det fanns en klubb att utvecklas i 
rent personligt och privat kunde även deras färdigheter på plan göra det. En förening behövdes 
för att kunna stötta detta och med värdegrunden och alla volontärer var det möjligt att göra just 
det, att skapa en ideell förening. 

 

Etablering av verksamhet möjliggör prestation: Ideell 
förening → Sportsliga resultat 

Våra analyser föreslår att när organisationen etablerats skapas en miljö där utveckling av 
prestationer och färdigheter kan ta plats. Utifrån vårt undersökta fall kan vi analysera att 
värdegrunden gör det möjligt att ta tillvara på talangen hos till exempel fotbollsspelarna. 
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Den ideella föreningen Dalkurd FF har tack vare sin värdegrund tagit hand om och välkomnat 
ungdomar som vanligtvis hade slutat med fotboll av olika anledningar. 
  

...framförallt ungdomar med utländsk bakgrund, jätteduktiga, till och med 16 år. Oftast 
väldigt talangfulla och såna saker och så bara whop, antingen är dom pizzabagare eller 
så slutar dom. Så någonstans där blir det, att det är ett steg som dom inte klarar av att ta. 
Sen om det är föreningarnas fel eller om det är deras fel, det vet man inte. (E. Cicen, 
intervju, 2017-12-07).  

 
Vi kan analysera att Dalkurd är en förening som lyckades fånga upp talangfulla ungdomar och 
dessa togs hand om av Dalkurd på ett sätt som kanske andra föreningar inte gör. Både Adil 
Kizil och Elvan Cicen ger i intervjuerna exempel på spelare som haft privata problem och fått 
hjälp av föreningen med att reda ut dem. Lindkvist et al. (2014) menar att Sveriges 
organisatoriska utveckling genom åren har resulterat i att företag mer och mer lämnat sina 
anställdas privatliv och behov åt sidan. Förr kunde de anställda få liknande behov 
tillfredsställda av sin arbetsgivare. Detta går att koppla till fallet Dalkurd, deras förening har 
gjort precis tvärt emot vad den svenska organisationsutvecklingen gått igenom. Föreningen har 
tagit hand om sina anställda på ett privat plan och driver aktiviteter som helt och hållet bygger 
på sina spelares (men även andra barn och ungdomar i Borlänge) behov utanför fotbollsplanen 
och föreningen. Arbetet i skolor och med föräldrarna till barnen har legat utanför den rent 
idrottsliga intresset för föreningen, men dessa aktiviteter har tydligt visat på framgång även på 
planen. Jacobsen och Thorsvik (2014) pratar om organisationer som stabila och regelbundna 
enheter gällande medarbetarnas beteenden där alla människor, trots våra olikheter, arbetar och 
fungerar i samma kontexter och på samma sätt. Dalkurd däremot har arbetat på ett annorlunda 
sätt då de har anammat de olika individernas särdrag och anpassat sig efter dem. Detta för att 
skapa en miljö som tar fram det bästa hos varje individ och därför kan ge de bästa resultaten 
och prestationerna.  
 

Asså de va, jag brukar föreläsa på både kommun och skolor och sånt och jag sa det att de 
sa “Hur lyckas ni med såna som ingen vill ha?”. Våra spelare är också många såna som 
har fått sparken någon annanstans och jag sa det, att alla funkar olika.” … “jag kan inte 
bete mig lika mot er. Man reagerar på olika sätt…” … “Asså alla funkar olika och det är 
ju det som är charmen också. Att inte alla är identiska. Men om du har ett ledarskap som 
bara riktar sig mot en typ och så hoppas du att alla ska anpassa sig efter den typen av 
ledarskap du vill ha, så kommer vissa sållas bort. Så kommer du bara få såna till exempel. 
Om du vill bara ha såna som ställer sig i ledet och nickar så kommer du till slut få såna. 
Men vi har lyckats få de som står i ledet men de som inte står i ledet också. Och funkar 
väldigt bra ihop för att man försöker nå ut till de på olika sätt. (A. Kizil, intervju, 2017-
11-14). 

Värdegrunden består bland annat av värdeorden socialt ansvar och allas lika värde, värdeord 
som anses få spelarna att må bra. Och mår spelarna bra, blir det även bättre resultat på planen. 
Utvecklade färdigheter förbättrar de sportsliga resultaten.  
  

Det sportsliga kommer ju oftast om omgivningen mår bra, det är de det handlar om tror 
jag. Säg att du kan ha hur mycket pengar som helst men om inte du mår bra så kommer du 
aldrig prestera. Så att just värdegrunden med allas lika värde och att vi försöker ta moral 
och etik och verkligen bryr sig om så att man ger varandra chansen och att man kan göra 
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fel och man kan rätta till det och såna saker. Den har hjälpt nog ganska många, jag tror 
att den har hjälpt en hel del spelare som har spelat hos oss som har kunnat tagit asså steg 
i karriären. (E. Cicen, intervju, 2017-12-07). 

  
Ett bättre resultat skapar ett högre krav på den ideella föreningen att följa med i utvecklingen. 
Detta ger ett krav på förändring och resultaten blir en drivkraft till att förändras, 
professionalisering likaså, något som Nagel et al., (2015) skriver att det tvingar fram 
idrottsorganisationen att utveckla sin organisationsform. Fler människor blev attraherade till 
föreningen i takt med att organisationen blev större utifrån de olika faktorer som människor 
utanför organisationen intresserar sig av. Dessa faktorer är i denna fas värdegrunden, fotbollen 
och att vara en del av något. Mer kunskap togs in för att ligga i fas med de sportsliga resultaten, 
vilket bland annat gjordes i form av en ny huvudtränare från 2008. 
  
Som ett kretslopp påverkar organisationen och de sportsliga resultaten varandra. Desto mer 
utvecklad organisation, desto bättre förutsättningar att förbättra de sportsliga resultaten. Ökat 
idrottsligt avancemang och resultat i sin tur sätter högre krav på organisationen att hänga med.  

Prestation öppnar upp för nya möjligheter: Sportsliga 
resultat → Ekonomiska resurser  

De sportsliga resultaten har för Dalkurd utvecklats successivt och i etapper från år till år. Vi 
kan tydligt se i tidslinjen att föreningen klättrat i divisionerna varje år fram till 2010 och att de 
följer en linjär progression. Vi kan även se att de ekonomiska resurserna ökat i takt med de 
sportsliga resultaten. En analys utifrån empirin skapar en diskussion om att förbättrade 
prestationer öppnar upp för nya möjligheter. 
  
När de sportsliga resultaten förbättras attraherar föreningen ytterligare nya grupper människor. 
Nya sponsorer som inte har direkta kopplingar till föreningen blir intresserade av att ha 
samarbeten eller ge bidrag. Tidigare har sponsorerna bestått av företag där ägaren kanske haft 
barn i föreningen eller känner intresse för föreningens sociala aktiviteter och värdegrund. 
Många av företagarna har invandrarbakgrund och har kanske därför ett större intresse för 
föreningen än andra företag som inte har invandrarbakgrund. När då de sportsliga resultaten 
förbättras skapas intresse från nya grupper människor. Nya företag ser möjlighet till 
marknadsföring och synlighet. Men även människor som har rent fotbollsintresse som därför 
kommer ha ett intresse av att se matcherna, vi kan anta att detta även resulterar i ökade 
publikintäkter. I och med fler sponsorer och även större sponsorer kommer föreningens 
ekonomiska resurser att öka. De ökade ekonomiska resurserna kommer därmed medföra nya 
möjligheter. Möjligheter att skaffa fler eller ny tränare, tränare som kanske har mer erfarenhet 
och kunskap. Även detta är en ny grupp människor som tillkommer föreningen. Tidigare fanns 
inga möjligheter att betala tränare och personal, vilket därför begränsade valen av tränare och 
personal. När det finns tränarpositioner som erbjuder betald ersättning intresserar det människor 
som kanske har utbildning inom ämnet eller är eftertraktade i branschen och som föreningen 
tidigare inte kunnat få då de fått bättre erbjudanden på annat håll. Denna nya grupp människor 
kommer in i föreningen med sina kunskaper och hjälper till att utveckla föreningen. Bättre 
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tränare ger bättre fotbollsspelare. Men det är också viktigt att komma ihåg föreningens 
värdegrund i och med detta då just denna förening har en värdegrund och verksamhet som 
hjälper fotbollsspelarna att må bra och ha ett bra privatliv utanför fotbollen. Eller som Cicen 
uttryckte sig: “Det sportsliga kommer ju oftast om omgivningen mår bra…” (E. Cicen, intervju, 
2017-12-07). 
  
Detta visar på att föreningens värdegrund har en stor del att spela i de sportsliga resultaten. Men 
det går heller inte att undgå att pengar har en del att spela också. Pengar gör att du kan betala 
människor med mer kunskap och erfarenhet, både tränare och fotbollsspelare. Sund (i Broberg 
et al. 2004) definierar professionalisering som “...en process som leder till att en yrkesgrupp 
tillägnar sig de kännetecken och den kompetens som är utmärkande för en profession.” Vi kan 
se att i och med de ökade ekonomiska resurserna har föreningen skapat anställningar både i 
organisationen men även som idrottsutövare. Men inte bara på plan utan även i verksamheten 
överlag. När pengar flödar in i organisationen blir det möjligt att ha anställda i olika 
utsträckning. Vilket styrker denna definition av professionalisering. Detta går tydligt att se i 
tidslinjen, då den första anställda kom in 2012, i samband med föregående år då det kom in fler 
sponsorer och bidragen ökade. Vi kan analysera ett kretslopp mellan de sportsliga resultaten 
och ekonomiska resurser. Den ena ger den andra, men att även om pengar finns att tillgå måste 
människorna i fråga må bra för att kunna prestera. Pengar skapar inte framgång men det ger 
bättre möjligheter att nå den.  

Ökad organisering: Ekonomiska resurser → Utvecklad 
organisation 

Dalkurds förändringsprocess har gett oss förståelsen om att ekonomiska resurser har en stor 
del att spela i utvecklingen av föreningar mot en mer företagsliknande form. De ekonomiska 
resurserna spelar stor roll i hur organisationer ser ut, vad de har för aktiviteter och hur de 
sköts. Dalkurd FF blev 2012 tvungna att lägga ner ungdomslag för att de inte hade tillräckligt 
bra resurser. “Vi klarade inte av det, asså vi var inte tillräckligt bra på... Vi hade inte 
tillräckligt bra tränare, vi hade inte tillräckligt bra ekonomi inför det...” “...men problemet 
blev att, asså ska du göra någonting, speciellt med ungdomar så måste du kunna ge dom rätta 
förutsättningar. Vi hade inte rätta förutsättningar.” (A. Kizil, intervju, 2017-11-28). Detta är 
ett empiriskt exempel på att resurser i olika former har stor betydelse för organisationers 
verksamhet. 
  
När föreningen får en ökad ekonomisk inkomst kan de som tidigare sagt börja anställa 
människor i organisationen. Dessa människor kommer in med kunskap och med en anställning 
kan de lägga ner mer tid på verksamheten än om de behövt ha ett jobb vid sidan av. 
Organisationen kommer i och med detta att kunna förändras och förbättras. I och med ökade 
ekonomiska resurser kunde ungdomslagen starta upp på nytt igen i alla åldrar år 2015 och ge 
ungdomarna de förutsättningarna som tidigare var bristfälliga. Detta visar på hur de ekonomiska 
resurserna utgör en viktig del i organisationens utveckling. 
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Från att ha varit en rent ideell förening som enbart förlitat sig på ideella krafter är föreningen 
nu en utvecklad organisation med olika enheter. Vårt undersökningsobjekt Dalkurd visar tydligt 
att när de fick en ökad ekonomi i och med investerarna kunde de omforma sin organisation och 
skapa ett aktiebolag. Genom skapandet av aktiebolaget och de tillförda ekonomiska resurserna 
menar Gammelsaeter (2009) att organisationen utvecklas framåt med mer kompetent personal 
och att detta är en förutsättning för att skapa en bättre organisation för fotbollsklubbar. Dalkurd 
FF har likt många andra fotbollsklubbar skapat aktiebolag och vill i framtiden sälja och köpa 
spelare varje år (A. Kizil, intervju, 2017-11-28).  
 
Utvecklingen till aktiebolag som organisationsform stämmer med vad Mu Yeh och Taylor, 
(2008) och Nagel et al. (2015) säger om att idrottsorganisationer blir mer företagsinriktade och 
strävar efter effektivitet och lönsamhet. De säger även att professionaliseringen inom sport 
tvingar fram mer organisering och företagsinriktade verksamheter. Professionalisering gör att 
organisationen inte kan leva på enbart volontär arbetskraft, men de ekonomiska resurserna 
räcker inte heller för att fullt ut ha betald personal (Nagel et al., 2015). Som tidigare nämnt ger 
ekonomiska resurser möjlighet till anställningar och detta gör det möjligt att arbeta i föreningar 
som yrke. Diljen Otlu kom in i föreningen Dalkurd FF år 2012, han hjälpte till att utveckla 
strukturen i organisationen tillsammans med Elvan Cicen, Ramazan Kizil och Adil Kizil. (D. 
Otlu, telefonintervju, 2017-12-13). Här började organisationens struktur få tydligare form och 
föreningen tog ett steg mot organisering och samordning i större utsträckning än tidigare. Vi 
kan se utifrån tidslinjen att organisering sker i större utsträckning ju längre fram i tiden det är 
och det går också att urskilja att divisionerna ökar ju längre tiden går. Det är därför möjligt att 
se ett samband mellan ökade sportsliga resultat och organisering. Desto högre nivå sporten 
utövas på desto mer organisering krävs. Det går även att utifrån detta specifika fall se att 
organisering krävs, inte bara för sporten (det vill säga med tränare, lag och spelare). Föreningen 
har även sociala projekt som utvecklats över åren och kräver organisering. Från början var 
fotbollen i sig det sociala projektet men ju mer tiden går så utvecklas de sociala projekten och 
går utanför föreningen. Fotbollsspelare och personal går ut i skolor för att hjälpa till, det sker 
nattvandringar osv. Detta kräver också någon form av organisering men ofta också någon form 
av ersättning. Föreningen har sedan starten haft mycket hjärta och engagemang för vad de tror 
på, men alla delar i organisationen går inte att genomföras enbart på hjärta och engagemang. 
Det krävs en ekonomisk grund. Professionalisering kräver enligt Söderman i Broberg et al. 
(2004) en ökad kunskap om ekonomi för föreningar då professionaliseringen (men även 
kommersialiseringen) medför ökade intäkter och resurser. Resurser ses då inte bara som 
ekonomiska intäkter men även som kunskap och tid. Detta blir extremt viktigt för de fattigare 
föreningarna. Om de inte har de ekonomiska resurserna måste de lära sig att hushålla med dem 
och använda sig av de kunskaper de har. Detta går också att koppla till vårt undersökningsobjekt 
Dalkurd. Organisationen har inte haft de ekonomiska musklerna men de har använt ideell 
arbetskraft till fullo och försökt lära sig så mycket som möjligt om föreningsarbete. 
  
Utifrån fallet Dalkurd kan vi även urskilja en mer strukturell formering av organisationen. Både 
kunskap och ekonomiska intäkter har progressivt ökat genom åren i relation till avancemang i 
divisionerna. I relation med dessa progressiva utvecklingar kan vi även följa en strukturell 
ökning. Detta visas i tidslinjen. Föreningen har fått mer tydliga roller med åren och aktiviteter 
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har förtydligats. Människor i föreningen får tydligare arbetsuppgifter i och med det kan vi anta 
att människorna och organisationen blivit allt mer samordnade och koordinerade. Utifrån vad 
Jacobsen och Thorsvik, (2014) nämner som generella effekter för organisationsstruktur går det 
att se hur Dalkurd fått en tydligare organisationsstruktur parallellt med ökad kunskap och ökade 
ekonomiska intäkter. Det går även att se att de största förändringarna i den formella strukturen 
skett när föreningen fått in tillräckligt med ekonomiska resurser för att kunna anställa folk. 
Utifrån organisationsstruktur kan vi också urskilja att föreningen gått från ett centraliserat 
beslutssystem då de allra flesta beslut och ärenden togs upp med de två grundarna Elvan Cicen 
och Ramazan Kizil (A. Kizil, intervju, 2017-11-14; E. Cicen, intervju, 2017-12-07). Desto mer 
kunskap och tydligare roller som utvecklades kan vi anta att beslut börjades tas självständigt av 
de individer som hade specialiserade arbetsuppgifter. Från och med att föreningen gick upp i 
Superettan definierades roller tydligare och många arbetsuppgifter som tidigare legat på Elvan 
Cicen, Ramazan Kizil, Adil Kizil och blandat på resterande personer gick över till en specifik 
person. Denna förändring kan utifrån Jacobsen och Thorsvik (2014) ses som en övergång från 
en entreprenörorganisation till en mer decentraliserad organisationsform. De kännetecknar 
entreprenörorganisationen som en stark hierarkisk struktur där ledaren fattar de flesta besluten. 
Denna typ av organisationsstruktur är mer vanlig i mindre verksamhet och familjeföretag. 
Jacobsen och Thorsvik, (2014) lyfter en negativ inverkan av den entreprenöriella 
organisationsformen, nämligen oklara ansvarsområden och att det lätt uppstår administrativa 
problem. Dalkurd FF hade i början likt denna förklaring en otydlig struktur där alla gjorde allt. 
  
Även fast ideella föreningar bygger på volontärt arbete kan vi tydligt se en skillnad på 
organisation när pengar flödar in i verksamheten. Speciellt organisationsformen och mängden 
anställda och vilka roller som finns i organisationen förändras när de ekonomiska resurserna 
ökar. 
  
Överlag går det att definiera Dalkurds förändring från Socialt projekt till Allsvenskan som en 
process. Detta går i linje med vad Jacobsen och Thorsvik, (2014) benämner som en inkrementell 
förändring, förändringar som bygger på att förbättra och utveckla redan existerande strukturer 
och egenskaper. Deras förändring har skett utifrån vad de redan har och de har hela tiden försökt 
förbättra sin organisation genom olika händelser och aktiviteter. Trots deras största händelse, 
att starta ett AB, anser vi att det är en inkrementell förändring. Då aktiebolaget startades ur den 
ideella föreningen och är fortfarande en del av den. Aktiebolaget skapades för att utifrån deras 
dåvarande position kunna förbättra sina möjligheter och utveckla sin organisation utifrån vad 
de redan ville uppnå. 

Sammanfattning	   

Vår analys visade att fotbollsklubben grundar sig i någonting mer än själva sporten, den 
grundades som ett socialt projekt. Det sociala projektet skapade intresse för vissa människor att 
gå med i föreningen, men även fotbollen i sig drog till sig en viss typ av människor. Det faktum 
att det fanns intressen för detta projekt skapade föreningen. Föreningens organisationsform 
bygger på att det finns människor som vill ha en verksamhet för dessa saker som värdegrunden 
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står för, det vill säga integration, en andra chans, o.s.v., det som värdegrunden står för samt 
fotboll. Attraktionen av människor för med sig kunskap, de både skaffade sig kunskap genom 
utbildningar och nya personer men de fick också erfarenhet allt eftersom. Dessa människor fick 
roller och placeras i olika grupper vilket gjorde att de fick bra kunskap om sitt arbetsområde. 
Den ideella föreningen består därmed av olika människor med olika roller, men det är 
värdegrunden som är grundpelarna för hela verksamheten. Det är även värdegrunden som ökar 
möjligheterna för förbättrade prestationer. I och med de ökade sportsliga resultaten attraherade 
föreningen ytterligare en typ av människor, det vill säga investerare och större sponsorer som 
inte hade direkt koppling till klubben. Denna nya grupp intressenter skapade nya möjligheter i 
form av ekonomiska resurser. Mer pengar skapade bättre förutsättningar och föreningen kunde 
börja betala personal. Vilket drar till sig fler människor, människor som kanske har mer 
kompetens och kan lägga mer tid på verksamheten. Detta i sin tur utvecklade föreningen ännu 
mer, organisationsformen blev tydligare och mer konkretiserad. Även större investerare gjorde 
det möjligt att skapa en ny organisationsform, aktiebolag, men investerarna kan även ses som 
drivare till att organisationen utvecklade aktiebolag. 

Diskussion 
Efter genomförd undersökning har vi skapat en förståelse för hur organisationens utveckling 
sett ut och diskuteras nedan. Det presenteras i detta avsnitt även en slutsats och idéer för vidare 
forskningar och arbeten.  
 
Genomgående för studien är att den förhåller sig till hur en förändring sker i en 
idrottsorganisation. Syftet med studien var att undersöka hur en förändring har sett ut i den resa 
idrottsorganisationen Dalkurd FF har gjort från ett socialt projekt till att idag befinna sig på 
elitnivå. I de förändringar som skett inom idrottsorganisationen Dalkurd kan vi se att de har 
skett både som en stegvis process och en pågående process. Vår framtagna analysmodell visar 
att det finns vissa aspekter i modellen som kan vara en stegprocess och förändringar som sker 
som en pågående process, ibland både och. Tidiga fasen av organisationens livscykel har en 
kombination av förändringar som sker stegvis men även som en pågående process. 
  
Ur ett managementperspektiv menar Cruickshank och Collins, (2012) att förändring sker i form 
av olika steg. Hernes (2014) menar istället att organisationer måste betraktas som en värld i en 
ständig rörelse och minimerar den syn som finns på saker som begränsade enheter. Istället för 
att förändring sker genom olika steg menar han att förändring sker som en pågående process i 
ett kontinuerligt flöde av tid. Dalkurd FF grundades av ett identifierat samhällsproblem som 
attraherade människor för att tillsammans planera och arbeta mot problemet. Till en början 
utvecklas organisationen som en pågående process och förändringar inom organisationen sker 
kontinuerligt med tiden. Utifrån vår analysmodell sker förändringar i organisationen i huvudsak 
som en pågående process fram tills det att de når högre sportsliga resultat. Då organisationen 
går från den ideella föreningen mot bättre sportsliga resultat får fotbollsklubben ett högre krav 
på sig att bibehålla en jämn och stadig utveckling. Det blir tydligt att organisationen inte längre 
kan utvecklas på samma sätt som man hittills gjort. Förändringar som sker ju bättre sportsliga 
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resultat man når liknas mer vid en stegprocess eftersom att det skapas mer struktur i 
organisationen. Samtidigt är värdegrunden oförändrad och det finns en pågående process som 
fortfarande attraherar människor som vill samarbeta med organisationen än idag. Från att 
förändringar skett som en pågående process kan vi i modellen se att desto mer organisationen 
går mot en utvecklad organisation desto mer sker förändringar i olika steg. Då fotbollsklubben 
gått från en ideell förening mot en mer utvecklad organisation blir det tydligare att de 
förändringar som sker i organisationens struktur, sker genom en stegprocess. 
  
De strukturella förändringarna kan vi se ha skett i form av nya arbetsuppgifter, skapande av 
arbetsgrupper och nya organisationsformer. Utöver det har förändring skett i att personer gått 
från att vara volontärer till anställda med betalt. Dessa faktorer av förändring stämmer med vad 
Jacobsen och Thorsvik, (2014) klassar som förändringar i organisationsstruktur. Empirin går 
även att se utifrån deras definition: “En förändring har skett när organisationer uppvisar olika 
egenskaper vid olika tidpunkter”. Tidslinjen visar tydliga förändringar som sker vid olika 
tidpunkter. De olika kategorierna förändras utifrån olika händelser och aktiviteter som skett 
över tid. Men vi kan ändå se utifrån vår empiri och analys att, likt Svenningsson och Sörgärde, 
(2016) nämner så är förändring något väldigt komplext. 
 
Våra analyser föreslår att ett bättre fotbollsresultat, det vill säga avancemang i divisioner, skapar 
ett högre krav på den ideella föreningen att följa med i utvecklingen. En övergripande faktor 
för förändring kan ses utifrån professionaliseringen. Idrottsföreningar som innefattar sporter 
där utövarna kan ha möjlighet till anställning (proffs) ställs allt mer inför krav som 
organisatoriska förändringar som innebär mer företagsliknande former. Anställningar med 
betald personal finns i större utsträckning ju mer idrotten avanceras och icke ideella 
organisationsformer bildas. Även de ekonomiska och kunskapsbaserade resurserna ökar och får 
en allt mer betydande roll i relation till både den organisatoriska verksamheten och den 
idrottsliga. Det organisatoriska och sportsliga påverkar varandra och kan tillsammans leda till 
ökade resurser. Utifrån den data som vi har samlat in från Dalkurd FF om hur divisionerna har 
satt krav på organisationen att utvecklas, kan det kopplas till den professionalisering som råder 
kring idrottsföreningar idag. Kraven har kommit inifrån i takt med att resultaten på plan har 
förbättrats, roller behöver tillsättas och förtydligas. Strukturen behöver konkretiseras och detta 
även på grund av de förväntningar som finns utifrån, kraven som ökar i en högre division. Med 
de påtryck som kommer ifrån de ökade sportsliga resultaten och professionaliseringen av 
idrotten anser vi att en stor förändring inom organisationen sker då man går ifrån en ideell 
förening till skapandet av Dalkurd AB. Med skapandet av bolagsformen aktiebolag har man 
skapat sig konkurrensfördelar som behövts på grund av de påtryck som uppstår under 
organisationens utveckling. Aktiebolaget kan ses som både en revolutionär förändring då en ny 
enhet skapades i organisationen. Att starta en enhet i form av ett aktiebolag gjorde det möjligt 
att ta in investerare. Ett aktiebolag möjliggjorde även att ha betald personal, till skillnad från då 
Dalkurd FF till störst del bestod av ideell kraft. Starten av denna nya organisationsform anser 
vi är ett sätt att se förändringen som revolutionär. Förändringen kan även ses som evolutionär 
eftersom aktiebolag inte är en ovanlig organisationsform i fotbollsorganisationer. Desto högre 
avancemang som sker inom sporten ju vanligare blir det att se aktiebolag. Denna 
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organisatoriska förändring följer ett naturligt steg i fotbollens kontext och kan därför ses som 
mer evolutionär. 
 
Vår undersökning har huvudsakligen baserats på empiri från ett specifikt fall, det vill säga att 
vi har gjort en undersökning som utspelas i verkligheten. Utifrån den verkligheten har vi 
identifierat olika faktorer för förändring och analyserat dem ur deras kontext, vi har försökt se 
förändringen ur ett bredare perspektiv. Vår studie skulle därför enligt Van de Ven (2007 i 
Langley et. al. 2013) vara en bra början för teoriskapande. Van de Ven (2007 i Langley et. al. 
2013) menar att teoretisering påbörjas genom att först identifiera de aspekter man vill 
teoretisera ur empiri, för att sedan härleda aspekterna från empirin. På detta sätt formas koncept 
och verkligheten blir mer abstrakt. Detta är det mest kritiska för att generalisera sina antaganden 
och skapa en teori. 

Slutsats 
Syftet var att undersöka en idrottsorganisations utveckling från socialt projekt till elitnivå och 
ta reda på hur deras förändring sett ut utifrån ett organisationsperspektiv. För att på så sätt få 
förståelse för hur organisationer utvecklas. Vår analys utifrån empirin har gett förståelsen om 
att organisationer utvecklas i olika steg under olika tidsperioder. Förändring är något som tar 
tid och sker i processer som påverkas av olika händelser, aktiviteter och organisatoriska 
faktorer. Uppsatsen skulle genom att analysera processer över tid ge en förståelse för hur 
organisationer utvecklas och blir allt mer professionaliserade. Detta kunde vi genom analysen 
och kopplingarna till tidigare forskning och litteratur urskilja som en viktig påverkande faktor 
för förändring i idrottsorganisationer. Då vårt undersökningsobjekt tydligt hade parallella 
divisionsklättringar gentemot de resterande organisatoriska utvecklingarna kunde vi genom vår 
analys se ett samband mellan avanceringar i idrottsliga aktiviteter och resultat med en 
organisatorisk förändring mot en mer företagsliknande organisationsform. Genom att studera 
organisationsförändring utifrån ett processperspektiv ville vi tolka och förstå olika 
förändringsprocesser i organisationer. Även detta gick att se från den empiriska analysen. 
Resultaten från vår undersökning pekade på att idrottsorganisationer genomgår olika 
förändringar som likt förändringen för organisationen som helhet påverkas av olika händelser, 
aktiviteter och organisatoriska faktorer. 
 
Analysmodellen skulle kunna utvecklas och användas som ett verktyg i andra 
idrottsorganisationer under utveckling. Målet med undersökningen var att det skulle resultera i 
praktisk relevans för idrottsorganisationer som befinner sig i utveckling och växer som 
organisation. Genom vår framtagna analysmodell skapas en förståelse för hur 
förändringsprocessen kan se ut i en idrottsorganisation. Syftet var även att hitta förklaringar för 
vad som krävs av en organisation för att växa och på så sätt förbereda organisationer på vad 
som behöver förändras. Undersökningen kom fram till att små och mer volontärt baserade 
organisationer, kommer i sin utveckling förväntas stöta på förändringar rent strukturellt men 
även ekonomiskt. För att organisationen skall utvecklas bör personal kunna få betalda 
positioner och deras arbetsuppgifter bör vara mer specificerade och konkreta. Förändringen 
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sker oftast genom en eller flera entreprenöriella personligheter och kräver engagemang och tid. 
En annan stor och betydande faktor för framgångsrik utveckling är ekonomiska resurser, vilket 
kräver samarbeten och intressen från omgivningen. Detta betyder att själva organisationen 
behöver ha en stark affärsidé, vision, värdegrund eller liknande. Organisationen måste attrahera 
människor i sin omgivning för att kunna driva verksamheten framåt, men även för att överleva 
överhuvudtaget. De huvudsakliga faktorerna som krävs för en organisation att växa är därmed; 
en tilltalande organisationsidé, engagerade individer, drivkraft, tydliga organisationsstrukturer 
och ekonomiska förutsättningar. Detta innebär att utöver förklaringarna för de organisatoriska 
förändringarna och därmed syftet med undersökningen, har vi funnit svar på att även 
värdegrund har stor påverkan på en organisations förändringsprocess. I fråga om 
idrottsorganisationer påverkar även de idrottsliga resultaten. Undersökningen kan därför ge ett 
exempel på hur en idrottsorganisations professionaliseringsresa kan se ut. 

Avgränsningar och begränsningar 

Planen var att från början jämföra två olika klubbar i deras förändringsprocess, vi valde däremot 
att frångå den idén då en sådan jämförelse hade varit mer tidskrävande och inte gett oss samma 
tydlighet. Den alternativa klubben var AFC-Eskilstuna, AFC grundades år 2007 med större 
förutsättningar än Dalkurd FF och började sin resa i division 3. De har sedan gjort en snabb 
resa upp till Allsvenskan år 2016 (Afc-eskilstuna, 2017). Eskilstuna city och AFC United slogs 
ihop 2016 (BLT, 2016). Dalkurd FF och Eskilstuna AFC har på olika sätt genomfört sin resa 
upp till Allsvenskan. Till skillnad från Dalkurd FF har Eskilstuna AFC gjort en mer odefinierad 
resa med start i högre division, alltså inte en lika progressiv resa som för Dalkurd FF. Vi menar 
att AFC-Eskilstunas resa inte har en lika omfattande och tydlig idrottslig utveckling och att 
Dalkurd FF därför är ett bättre alternativ för oss som vill se de organisatoriska förändringarna 
som krävs när ett lag klättrar i divisionerna. 
 
En longitudinell design innebär att vi tittar över en längre period och att be de intervjuade att 
minnas tillbaka 14 år kan innebära en svår uppgift. Utan sparade dokument kan deras 
uppfattning ha förändrats över den tid som har passerat. Att idag titta på det som har hänt 
tidigare år kan ha bidragit till att den som berättar har en annorlunda åsikt idag än vad den 
intervjuade hade då, detta är viktigt att ta i beaktning. Dock tittar vi på hur saker har förändrats, 
vilket utesluter vissa egna tolkningar om händelserna ansågs positiva eller negativa. Detta 
menar vi förenklar för att ge en mer korrekt information om vad som tidigare har hänt, till 
skillnad från om vi hade undersökt varför förändringen sker. Den period vi har tittat på är från 
dagen organisationen startade till idag, för att att koppla till det som kallas process studie. Dock 
var insamling av framtida händelser svåra att undvika och togs in i datainsamlingen. Det vi har 
kunnat tolka ur denna information är att förändringen förmodligen skulle vara mer revolutionär 
- vilket innebär storskalig och omfattande (Svenningsson & Sörgärde, 2016), i övergången till 
nästa år, till skillnad från tidigare år som till mestadels bestått av små och evolutionära 
förändringar - vilket till skillnad från revolutionär innebär små och framväxande förändringar 
och har inget syfte att utmana befintliga normer, strategier och strukturer (Svenningsson & 
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Sörgärde, 2016). Framtida händelser har därmed uteslutits i empiri och analys då det inte är 
relevant för en process studie. 
  
Ur ett kritiskt förhållningssätt kan vi se olika faktorer som hade gynnat resultatet. Att utföra fler 
intervjuer per individ och även utöka antal intervjupersoner hade gett fler infallsvinklar och 
ökat trovärdigheten. Olika positioner kan ge olika tolkningar, en utökning och sammanslagning 
av dessa tolkningar ger ett resultat som speglar alla delar i organisationen. Även 
intervjupersoner utanför organisationen kan bidra med en mer objektiv syn. En andra faktor 
som vi anser hade gett studien en starkare generaliserbarhet är att undersöka ytterligare en 
idrottsorganisation. I en jämförelse mellan två organisationer kan vi se likheter och skillnader, 
därmed kan vi identifiera återkommande mönster.  
 
Likt det som tas upp i diskussionen är denna undersökning en bra början för ett skapande av 
teori. Med tanke på de faktorer som nämnts i detta avsnitt samt under rubriken metodreflektion, 
anser vi att vår analysmodell bör beprövas ytterligare innan den kan utgöra ett teoretiskt bidrag.   

Framtida forskning 

Vår undersökning har huvudsakligen fokuserat på hur organisationer förändras och detta utifrån 
ett idrottsligt perspektiv med professionaliseringen som grund till varför de förändras. Aspekten 
om varför idrottsorganisationer förändras skulle kunna vara en framtida idé för forskning. Går 
det att se idrottsliga organisationsförändringar utifrån fler aspekter än professionalisering? 
Vilka? Och är dessa en utvecklad form av professionalisering eller går de att urskilja utan att 
se professionaliseringen som en bidragande faktor? 
  
Något som har haft en stor påverkan i förändringen och utvecklingen framåt för vårt fall 
Dalkurd FF är de idrottsliga prestationerna. Dessa framgångsrika prestationer har legat 
parallellt med de organisatoriska utvecklingarna och det finns därmed ett samband. En djupare 
undersökning vore därför på sin plats för att grundligare förklara dess påverkan på de 
organisatoriska förändringarna. Det vore även intressant att titta på fler aspekter än struktur, 
detta för att en organisation innefattar fler aspekter när organisation förändras eller utvecklas. 
  
Ytterligare en aspekt som går att undersöka mer är de motstånd som organisationer mött under 
sin förändringsprocess. Vi kan utifrån Dalkurds resa se att de stött på en del hinder som påverkat 
deras utveckling. Både från omgivningen och internt. Det kan för framtida undersökningar vara 
intressant att förstå vilka begränsningar och motstånd som organisationer vanligtvis stöter på 
under en period av tillväxt och utveckling. Vilka dessa är, hur de påverkar organisationen på 
kort och långt sikt men också hur man som organisation bör hantera dem. 
  
En del av syftet med undersökningen var att skapa praktisk relevans för organisationer som 
befinner sig i eller inför en utvecklingsperiod. Den analysmodell vi kommit fram till om den 
organisatoriska förändringen är specifik utifrån vår undersökning. Nästa steg blir därför att testa 
generaliserbarheten för vår analysmodell. Att göra samma eller liknande undersökningar på 
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andra idrottsorganisationer, detta för att se om det går att applicera vår analysmodell på andra 
idrottsföreningar. En sådan fortsättning på undersökningen skulle därför ge en mer praktisk 
relevans för vår forskningsfråga och syfte. 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide till intervju 1 - Intervju med sportchef, fysisk närvaro 
 
Hur ser organisationen ut idag? 
Till exempel: 

• Styrelse 
• Ledningsgrupp 
• Enheter inom organisationen 
• Ekonomiavdelning 
• Marknadsföring 
• Anställda  
• Sponsring 
• Vision - hur jobbar ni för att nå den? 
• etc 

 
Hur såg organisationen ut från början? 
 
Utvecklades den i takt med divisionsklättringarna? Hur? 
 
Fanns det vissa nyckelpersoner som möjliggjorde skapandet, utvecklingen osv?  
 
Hur har engagemanget sett ut från allmänheten?  
 
Hur har engagemanget sett ut från kommunen? 
 
Vilka typer av resurser har varit betydelsefulla för er utveckling genom åren? På vilket sätt? 
 
Hur tror ni organisationen kommer se ut i framtiden? 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide till intervju 2 - Intervju med sportchef, fysisk närvaro 
 
Hur såg värdegrunden ut när ni startade och hur har den utvecklats år för år?  
 
Hur såg organisationsstrukturen ut år för år från 2004–2017?  
Exempel  
Ideell förening - 2004 
Dalkurd AB- 2016 
Ungdomsakademi - 2015 
Sociala kommittén - ? 
O.s.v  
 
Hur ser föreningen ut i fråga om alliansförening, flersektionsförening, underavdelning? 
(Dalkurd FF, Dalkurd AB och den sociala kommittén) Går de under samma stadgar? 
 
Hur såg rollerna ut inom organisationen år för år från 2004–2017? 
Exempel 
Volontärer 
Olika roller 
Olika anställningsformer 
O.s.v.  
 
Vilka andra viktiga förändringar har skett inom organisationen år för år från 2004–2017? 
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Bilaga 4 
 
Intervjuguide till intervju 3 - Intervju med grundaren, fysisk närvaro 
 
Frågor:  
 

1. Vilka var det och hur många var ni som var med och grundade Dalkurd?  

2. Vilka arbetsuppgifter hade ni? 

3. Hur länge satt du som sportchef? När kom Didjen (klubbchefen in)?  

4. Fanns det andra nyckelpersoner och roller? (allt från tränare till ordförande)  

5. Vilka satt i styrelsen från början? Var Järvsö kebab med i styrelsen? 

6. Hur har medlemsantalet sett ut genom åren?  

7. Har det skett större organisationsförändringar utöver startandet av Dalkurd AB? 

(organisationsform) 

8. När startades ungdomslagen och hur har de ökat under åren? 

9. Hur har ekonomin i organisationen blivit skött? Revisor eller liknande, någon utöver 

kassören? 

10. Vad hade ni för värdegrund när ni startade organisationen Dalkurd? Hur tycker du den 

har utvecklats genom åren? 

11. Vilka typer av resurser har ni haft genom åren? (Sponsorer, bidrag, personer osv) 

12. Vad är Järvsö kebab för organisation? Är det en grossist?  

13. I en tidigare intervju har det pratats om en akademi satsning från 2015. Samtidigt 

säger man att Dalkurd lagt ner 2-3 lag under 2012/2013. Vet du i så fall hur den 

utveckling har sett ut?  

14. När gick du av som Sportchef? Hur såg din roll ut efter det? 

15. Har det funnits en social grupp sedan 2004?   

16. På internet har vi lyckats identifiera 4 olika grupper år 2011 (sponsorsgrupp, 

sportgrupp, sociala komittén och evenemang). Hur såg det ut innan 2011? Har de 

funnits med under en längre period?  
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Bilaga 5 
 
Intervjuguide till intervju 4 - telefonintervju med tidigare klubbchef 
 

1. När kom du in i föreningen Dalkurd FF? 
 

2. Hur såg organisationsstrukturen ut när du kom in? 
 

3. Hur såg den ut när du lämnade och på vilket sätt var du med och påverkade? 
 
 


