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Förord 

 

Jag som skriver denna studie heter Sofia Högvall läser innovation och entreprenörskap med 

företagsekonomi som inriktning sjätte och sista terminen på Mälardalens Högskola i 

Eskilstuna/Västerås. Den här studien har sin början i mitt stora intresse för golfen som sport, 

både som utövare och genom ideellt arbete, samt vidare att vi under studietidens gång skall 

skriva examinationsarbete inom området för innovationsteknik. Mitt val av organisation 

grundar sig på att jag känner ett stort engagemang för denna och samt även för sporten. Detta 

sammantaget har skapat grunden för denna studie och därmed område för innovation och 

processarbete med fokus på kommunikation och ledarskap hos min valda organisation. 

 

Ett stort Tack! 
 

Jag vill här rikta ett tack till min organisation, Torshälla Golfklubb i Eskilstuna för att jag fått 

möjligheten att granska er organisation och verksamhet till denna studie inom examensarbete 

för innovationsteknik på Mälardalens Högskola. 

Jag vill även rikta ett stort tack min handledare Magnus Hoppe, universitetslektor, för 

vägledning och värdefull hjälp genom denna oändliga process. Samt ett tack till min familj 

och mina vänner som på ett eller annat sätt stöttat mig genom detta arbete. Den hjälpen har 

varit ovärderlig för mig för att kunna slutföra denna studie. 

 

 

Eskilstuna, 2011 
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Organisationer och verksamheter kan ses som något komplext när det är människor som 

dagligen verkar där, vilket i sin tur kan skapa både positiva och negativa händelser, i den 

meningen att människor kan agera förutsättlöst och har därmed ständigt en rad idéer som på 

ett eller annat sätt kan påverka hela organisationen i någon riktning.  

Syftet med denna studie är att först undersöka hur kommunikation, ledarskap och 

konflikthantering fungerar i Torshälla Golfklubb.  För att därefter sist i arbetet framföra 

förslag på hur de kan förändra sina arbetsprocesser. 

I studien har jag valt att använda mig av primära och sekundära källor, då den empiriska 

studien i form av främst observationer och samtal utgör den primära delen medan den 

teoretiska forskningen utgör den sekundära delen. Inledningsvis har jag gjort en granskning av 

vad teorin säger angående mitt valda problemområde för att sist göra en analys av 

organisationen. 

Genom undersökningar och studier har det framkommit att det finns en rad olika 

bakomliggande faktorer som på ett eller annat sätt har påverkat organisationen i någon 

riktning. Faktorer som i slutändan gjort att anställda sagt upp sig från verksamheten på grund 

av att de inte känt sig motiverad och engagerad till att utföra sitt arbete på en bra och 

konstruktivt sätt. Något som dock organisationen numera är medveten om och därmed börjat 

sitt arbete mot en förbättrad framtid. 

De åtgärdsförslag som jag under studiens gång kommit fram är organiserade personalmöten, 

veckovis, exempelvis då 2 gånger i veckan till att börja med. Öka teamkänslan, genom en rad 

aktiviteter som även främjar medelemsnyttan. Förändrat målfokus, då med gemensamt fokus 

och tydliga arbetsmål för de anställda. Tydliggörs via workshop minst en gång per år. 

Förslagen kan ses mer utförligt i det avslutande kapitlet i arbetet.  
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Organizations can be seen as something complex when there are people who every day work 

and figure there, which in turn can generate both positive and negative events, in the sense 

that people can act in their own way, and thus has a number of ideas that are constantly in one 

way or another can affect the whole organization in any direction. As I sad in both positive 

and negative direction.  

In this study, I have chosen to use primary and secondary sources, where the empirical study 

in the form of observations and discussions mainly comprise the primary sources while the 

theoretical research constitutes the secondary part of this work. Initially, I've done a review of 

what the theory says about my selected problem area in order to finally make an analysis of 

the organization.  

Through surveys and studies have shown that there are a variety of underlying factors in one 

way or another have impacted your organization in any direction. Factors that ultimately led 

to employees dismissed from work because they do not feel motivated and committed to do 

its work on a good and constructive manner. Something which, however the organization now 

is aware and thus started its work towards a better future.  

The proposals that I came up with during my time with this study are, organized staff 

meetings, weekly, for example 2 times a week initially at least to start with. Increase team 

spirit through a series of tasks that also promotes something good even for the members in the 

organization. Changed the focus, and then linked by a common focus and clear work 

objectives for employees. That can be clarified thru workshops at least once a year. Proposals 

can be seen in greater detail in the concluding chapter of the work.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

När det är människor som dagligen verkar inom organisationen kan det skapa en rad 

aktiviteter, dessa händelser kan ses som både positiva och negativa, i den bemärkelsen att 

människor i regel kan vara oförutseende och impulsiva i sitt agerande. Är personer impulsiva 

kan det leda till att de inte alltid tänker rationellt som i sin tur kan skapa något som kan ses 

som obegripligt i de fall de inte har agerat på ett rationellt sätt. En rad idéer kan många ha, 

men att lyckas få dessa utförda på ett bra och effektivt sätt kan vara svårt och i viss mån även 

komplicerat. Genom observationer av en rad händelser och aktiviteter i Torshälla Golfklubb i 

Eskilstuna uppmärksammade jag problem kring hur kommunikationen mellan de anställda 

och ledning samt även ut till övriga medlemmar i organisationen fungerade. Detta 

sammantaget gjorde att jag blev intresserad av att undersöka hur kommunikation och 

ledarskap samt vidare även hur konflikthantering fungerar i min valda organisation. 

Dagens ”sportorganisationer” likt Torshälla Golfklubb, börjar alltmer liknas vid en ”vanlig” 

organisation, då likartade problem uppstår även här i jämförelse med ett vinstmaximerande 

företag. Med begreppet sportorganisation menas i detta fall att organisationen till största del är 

uppbyggd genom ideellt arbete till skillnad från ett företag som i större mån är vinstdrivande 

och vinstmaximerande. Problem som dålig kommunikation, ett bristfälligt ledarskap samt en 

försämrad effektivitet är alltför vanligt även inom dessa verksamheter, det trots att det inte 

finns samma vinstintresse som hos andra vinstmaximerande företag. Även om denna form av 

organisation till största del drivs genom ideellt arbete finns det anställda, vilket gör att de som 

verkar inom organisationen som anställda måste inse att det kan uppstå problem av likartade 

former även hos dem som sportorganisation. I takt med denna utveckling som skett kring 

golfmarknaden och dess verksamheter bör klubben se till att klubb- och personalpolitik liknar 

samhället i stort, i takt med den givna utvecklingen, det vill säga därefter utföra en strategisk 

plan som sträcker sig över en längre tid. 

Den problematik som jag har sett i samband med observationer och genom samtal inför denna 

studie ligger främst i hur kommunikation och ledarskap fungerar hos Torshälla Golfklubb. 

Problematiken kan främst ses som bristande kommunikation mellan flera parter, vilket bland 

annat lett till sjukskrivning och allmän oro.  I samverkan med den rådande problematiken har 

jag även valt att undersöka hur effektiviteten bland de anställda fungerar. Med effektivitet 

menar jag här huruvida de anställda inom verksamheten lägger sin arbetstid på ”rätt saker”, 

det vill säga gör personerna de saker som de är anställda till att göra, eller ligger deras fokus 

någon annanstans? Vidare kan problemen ligga i att de anställda tar för lång tid på sig att 

utföra uppgifter, man pratar ”skit” bakom ryggen på varandra samt att organisationen i sig 

tappar medlemmar, för att nämna en del av problematiken som organisationen numera står 

inför. En problematik som måste förändras för att Torshälla Golfklubb skall kunna utvecklas 

till en förening som i sin tur inte tappar värdefull kunskap och till sist inte tappar fler 

medlemmar.  
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Med min bakgrund inom både ”vanliga” organisationer samt mitt engagemang i Torshälla 

Golfklubb, med även viss kunskap inom området för innovation, börjar jag alltmer se dessa 

likheter mellan Torshälla Golfklubb och hur en ”vanlig” organisation fungerar. Detta är en 

bidragande anledning till mitt valda ämne och till val av organisation. En ytterligare anledning 

till detta och därmed mitt val av problemområde för studien grundar sig i mitt stora intresse 

för golf. I och med att jag utövar den själv samt har uppdrag inom Torshälla Golfklubb. Med 

de uppdrag jag har och genom mitt utövande av sporten inom organisationen kan jag se 

problemen från två håll, både som ”vanlig” golfspelande medlem samt ur ett perspektiv där 

jag har en förhållandevis god insyn i verksamhetens dagliga arbete och rutiner. Vilket 

förhoppningsvis ger mig en större inblick i hur klubbens totalkoncept fungerar. 

1.2 Problemformulering 

Kommunikation och ledarskap är exempel på saker som bör fungera för att man skall lyckas 

uppnå något som är bra och kan vara hållbart för framtida utveckling av organisationer. Jag 

har i och med denna studie valt att titta närmare på och därmed undersöka hur dessa fungerar 

hos Torshälla Golfklubb, för att vidare komma fram till förslag på hur de kan arbeta för en 

hållbar framtid. Den problematik som uppenbarade sig för en tid sedan var framförallt den 

bristfälliga kommunikationen inom verksamheten, den otillfredsställande effektiviteten hos de 

anställda, minskad motivation och engagemang samt sviktande ledarskap. I förhållande till 

dessa problem undersöker jag även huruvida konflikthanteringen fungerar inom Torshälla 

Golfklubb. Vidare kan det ses som ett problem att organisationen befinner sig inom ett 

verksamhetsområde som anses vara extremt individanpassat och konservativt. Det kan 

ytterligare göra det svårt att verka som ett team och därmed arbeta tillsammans mot ett och 

samma mål. För att det skall fungera på ett bra sätt inom organisationens dagliga verksamhet 

krävs det att de aktiva inom organisationen verkar tillsammans och inte mot varandra. Vikten 

av att lägga fokus på rätt saker, som ett led i att bli effektivare har med tiden blivit allt större 

och viktigare för många organisationer, så även för Torshälla Golfklubb. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att först undersöka hur kommunikation, ledarskap och 

konflikthantering fungerar i Torshälla Golfklubb.  För att därefter sist i arbetet framföra 

förslag på hur de kan förändra sina arbetsprocesser. 

1.4 Forskningsfrågor 

Hur kan Torshälla Golfklubb effektivisera sin verksamhet genom förändringar i 

kommunikation, ledarskap och konflikthantering? Som ett komplement till denna 

forskningsfråga har jag valt att ta med en rad underfrågor, då dessa kan ses som en 

fördjupning av min valda forskningsfråga. Underfrågorna är enligt punkterna nedan. 

 Hur fungerar kommunikationen och ledarskapet inom organisationen? 

 Hur kan de bli mer effektiva inom organisationen? 

 Lägger de anställda fokus på rätt arbetsuppgifter samt är de motiverade? 



3 

 

1.5 Avgränsning 

Som ett led i min avgränsning har jag valt att rikta in mig i huvudsak mot kommunikation, 

ledarskap, effektivitet och till viss del även konflikthantering hos Torshälla Golfklubb. Andra 

möjliga källor till problem hos organisationen har jag valt att inte beröra. Jag har även valt att 

inte beröra andra problem på djupet som jag har kommit över under arbets gång med studien.  

Vidare som en avgränsning har jag istället för att skriva hela organisationens namn, Torshälla 

Golfklubb, valt att använda mig av förkortning, detta främst under empiri- och analysdel av 

denna studie. Förkortningen jag valt att använda mig av är Thgk. Denna avgränsning är gjord 

på grund av att hela organisationsnamnet är förhållandevis långt. 

2. Metodval och arbetsprocess 

2.1Teoretisk referensram och datainsamling 

Jag har till denna studie valt att använda mig av både primära och sekundära referenskällor, 

detta i enlighet med vad Holme & Solvang ([1991]1997) förespråkar kring referenskällor. 

Observationerna och samtalen utgör grunden för de primära källorna till min studie, medan 

litteraturen och artiklar som en sekundär källa. Ett vidare val av metod- och processarbete 

inför studien använder jag mig av begreppet aktionsforskning, i den meningen att studiens 

delsyfte är att hjälpa organisationen mot en lösning på problematiken. Arbetsprocessen och 

därmed det teoretiska metodarbetet i denna studie grundar sig främst på kunskap och 

förståelse som i huvudsak är hämtad från de föreläsningar och kurser vi haft vid 

Innovationsprogrammet på Mälardalens Högskola, Eskilstuna, då med en inriktning mot 

innovation, ledarskap och kommunikation. Därefter som ett led att öka min förståelse för hur 

det fungerar att driva och verka inom en golfanläggning har jag valt till denna studie att även 

använda mig av litteratur kring golf som sport. Detta för underlätta analysarbetet. Vidare kan 

den teoretiska datainsamlingen, både kring teori och vid empiri ses som en kvalitativ 

arbetsmetod, då det till stor del är min tolkning och uppfattning kring ämnet som till största 

del framställs i studien. (Holme & Solvang ([1991]1997) 

2.2 Observationer 

För insamling av information till den empiriska studien har jag hämtat den till största del 

genom observationer av en rad möten och händelser som skett under främst det senaste året. 

Då stora delar av arbetet ligger i ”sparlåga” under vinterhalvåret grundar sig den empiriska 

studien till största del vad som hänt under vår- och sommarmånaderna, då det mesta sker i en 

golforganisation. Dock läggs mycket av grundarbetet för denna form av organisation under 

vinterhalvåret, men antalet människor som rör sig i organisationen är inte lika stor under 

vinter som under vår och sommar. En ytterligare anledning till detta angreppssätt är min egen 

aktiva del i organisationen, då jag arbetar till viss del inom denna organisation. 

Observationerna ser jag som en primär källa till studien, då de utgör en stor del till den 

empiriska studien av organisationen. Dessa observationer har skett genom dold observation. 

Då de övriga deltagarna vid mötena och händelserna ej varit medvetna om att jag gjort 

observationer, samt att de heller inte då varit medvetna om vad jag observerat.  De 
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observationer jag gjort har skett genom att jag vid möten suttit med och iakttagit det som 

skett, samt gjort minnesanteckningar över vad som sagts och gjorts. Dessa 

minnesanteckningar jag gjort är för att jag på ett enkelt sätt kan gå tillbaka vid ett senare 

tillfälle, för att veta vad som sagts och vad som hänt. (Holme & Solvang [1991]1997) 

(Björklund & Paulsson, 2009)  

I och med att observationer och samtal utgör den primära källan för den empiriska studien, 

grundar sig källhänvisningar under den empiriska delen till stor del på observation nummer 1. 

Orsaken till detta är att den sträcker sig över en längre tid, på grund av att den är en 

övergripande observation jag gjort av organisationen. Det gett mig en övergripande syn av hur 

organisationen fungera under olika perioder av en säsong (Holme & Solvang [1991]1997) 

(Björklund & Paulsson, 2009). 

2.3 Samtal 

Till viss del har jag använt mig av utöver observationer, samtal med anställda och andra som 

på ett eller annat sätt verkar inom organisationen. Jag har även använt mig av min samlade 

erfarenhet av att arbeta i organisationen. I och med min erfarenhet har jag på så sätt en 

förhållandevis god uppfattning kring hur vissa saker fungerar i praktiken, därmed hur 

exempelvis informationsflödet fungerar till de anställda. Som jag nämnt tidigare för att förstå 

den empiriska studien har jag genomfört en rad samtal med berörda personer, dock har inga 

regelrättiga intervjuer skett, det på grund av som ett led att bevara det etiska 

ställningstagandet. Självklart finns det både för- och nackdelar med att inte göra några 

regelrätta intervjuer. Fördelarna jag kan se med detta val av arbetssätt är att den berörda 

personen kan känna ett större förtroende och inte känna samma press. Det vill säga man får ett 

mer öppet klimat. Nackdelarna jag kan se med detta val av arbetssätt kan vara att jag inte får 

ut de exakta svar som jag kanske hade önskat, men då i förhållande till detta kan det göra att 

jag får ett mer sanningsenligt svar istället. När ett samtal med någon person som på ett eller 

annat sätt berör organisationen har jag i efterhand gjort minnesanteckningar, då främst för min 

egen skull så att jag på ett enkelt sätt kan gå tillbaka till dessa. I likhet med de gjorda 

observationerna ser jag samtalen som en primärkälla till empirin. Observationerna och 

samtalen är gjorda på och med personer som både arbetar i organisationen men även av de 

som är medlemmar i verksamheten (Holme & Solvang [1991]1997) (Björklund & Paulsson, 

2009). 

2.4 Dokumentanalys 

Som ett led i metodarbetet för analysarbetet har jag gått igenom dokument som på ett eller 

annat sätt berör organisationens dagliga verksamhet. Det är bland annat protokoll från 

exempelvis styrelsemöten och planeringsmöten samt från en rad andra möten som jag fått 

tillgång till. Detta kan anses som en sekundär källa, då jag ser dessa dokument som ett 

komplement till observationerna och samtalen jag genomfört. Vidare har de dock gett mig en 

fördjupad förståelse av vad som händer i verksamheten. Återigen kan dessa ses som en 

sekundär empirisk källa till studien. 
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2.5 Forskningsetik 

På området kring forskningsetik finns det framförallt fyra begrepp som kan vara 

förhållandevis enkla att förväxla med varandra, dessa är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet 

och konfidentiellt förhållningssätt (Forsman, 1997). För att minimera missförstånd mellan 

dessa fyra begrepp har jag gjort ett aktivt val i att inte namnge personer i studien när det gäller 

eventuell information som kan framkomma som känslig vid observationerna och vid 

samtalen. Vidare har jag gjort en värdering av dessa förhållningssätt och därefter bestämt hur 

den informationen jag fått fram skall framställas i arbetet. Jag har i studien främst valt att 

använda mig av anonymiteten av de fyra begreppen. Ett begrepp som förespråkar att svar på 

en viss fråga från en bestämd individ, varken för läsare eller annan utomstående person skall 

kunna kopplas ihop, det vill säga att svaren från en specifik person inte omedelbart skall 

kunna härledas tillbaka till den specifika personen. Av dessa etiska skäl har jag återigen valt 

att inte namnge personerna jag haft samtal med. Detta på grund av att de skall kunna säga 

exakt vad de tycker och känner och därmed inte stoppas av eventuella misstolkningar, eller av 

rädsla för att det skall komma fram att den personen har en specifik åsikt.  Detta ifall den 

framkomna åsikten kan anses som kontroversiell. Som ett led för att upprätthålla ett etiskt 

förhållningsperspektiv har jag även valt att behandla vissa uppgifter konfidentiellt, vilket 

betyder att jag i vissa fall kanske har valt att behålla informationen för mig själv, men 

information som kan vara av relevans för min egen förståelse för att jag skall få en bakgrund 

till varför något kanske är som det är i en specifik fråga eller händelse (Forsman, 1997). Det 

forskningsetiska ställningstagandet i denna studie är i enlighet med Vetenskapsrådets 

riktlinjer för hur agerandet skall se ut i förhållande till att uppnå ett etiskt 

förhållningsperspektiv kring vad som anses vara god forskningssed. (Gustafsson, Hermerén, 

och Petersson, 2005) (www.vr.se, 2005) 

Vidare har jag för avsikt att lämna in en separat sammanfattning till organisationen. Då endast 

en sammanställning av min analys samt de förslag som jag har för avsikt att komma fram till 

sist i arbetet. Detta på grund av att det är endast det som kan anses relevant för organisationen 

men också för att undvika källetiska problem, och därmed upprätthålla ett diplomatisk 

agerande mot organisationen och ledningen. 

2.6 Disposition  

Vidare för att förtydliga dispositionen av denna studie inleds essän med en inledande 

problematik, därefter följer teori och empirisk studie av organisationen. Vidare en analys och 

slutdiskussion, där jag framför mina tankar kring organisationen kopplat till teori och empiri. 

För att till sist avsluta med åtgärdsförlag till organisationen.  

2.7 Fokus och målgrupp  

Fokus i detta arbete ligger till största del inom ramen för ett praktiskt innovationsprojekt till 

skillnad från ett mer teoretiskt perspektiv. Där jag aktivt valt att gå in i en organisation, och 

först undersöka hur vissa delar i organisationen fungerar för att därefter ge förslag på hur de 

kan arbeta, för att utvecklas i en positiv riktning i framtiden. Ett praktiskt innovationsprojekt 

som till viss del kan liknas vid uppdragsforskning och även till viss del aktionsforskning, i 

den mening att det kan ses som en kombination av teoretisk forskning och 
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informationsanalys. (Holme & Solvang, [1991]1997) Anledningen till val av ämne är att både 

organisationens ledning och till viss del även jag insett att någon form av förändring måste till 

för att Torshälla Golfklubb skall kunna arbeta vidare. Här är min uppgift att ge organisationen 

en rad idéer och förslag för hur den kan arbeta på ett förhoppningsvis bra och konstruktivt 

sätt.  Min ambition med detta arbete är i huvudsak enligt mitt valda syfte till studien, det vill 

säga, ”undersöka hur kommunikation, ledarskap och konflikthantering fungerar i Torshälla 

Golfklubb. För att därefter sist i arbetet framföra förslag på hur de kan förändra sina 

arbetsprocesser.” I enlighet med detta ser jag det som en utmaning att försöka hjälpa 

organisationen i rätt riktning för framtiden. 

Den största och kanske den viktigaste målgruppen för detta arbete är först och främst 

Torshälla Golfklubbs ledning som ett led i deras framtida arbetssätt, förnyelsetänkande samt 

även arbetsprocess. Men ur ett större perspektiv skall målgruppen kunna vara andra 

golforganisationer, men även övriga idrottsorganisationer, att de på så sätt skall kunna 

tillgodogöra sig de förbättringsförslag som jag presenterar i slutet av denna studie. Då vikten 

av att ha en fungerande kommunikation och ett bra ledarskap kan ses som något viktigt för 

alla organisationer, oavsett vilken inriktning det gäller. Många utav dessa problemområden 

kan ses i en rad olika idrottsorganisationer, därav skall förslagen även kunna implementeras in 

i dessa.  

2.8 Källkritik 

Inför denna studie var jag fullt medveten kring mitt val av metodsätt samt tillvägagångssätt 

för att få fram information, både teoretisk och empirisk information till studien. Den bygger 

till huvudsak på en kvalitativ aktionsforskning med observationer och samtal. Som ett 

källkritiskt perspektiv till studie kan min aktiva del i organisationen tas i beaktning.(Björklund 

& Paulsson, 2009)  

Dock har jag försökt upprätthålla ett neutralt ställningstagande i mina observationer och vid 

samtalen. Detta genom att jag inte har berättat i förväg att jag gjort observationer av en rad 

olika möten. Resultatet av observationerna är mina generella tolkningar av vad som hänt i 

organisationen. Jag är medveten om att det kan finnas en möjlighet för läsaren samt även för 

mig som observatör att lägga in en egen tolkning och förståelse för vad som har hänt i 

organisationen. Jag har dock försökt inneha ett så objektivt ställningstagande som möjligt i 

min tolkning av det empiriska materialet, för att förmedla det mest sannolika och troliga 

resultat av en händelse. På grund av detta har jag försökt att vara utförlig med att beskriva de 

olika situationer eller händelser som kan påverka verksamheten i någon riktning.  Vidare har 

jag försökt inneha ett både analytiskt- och systematiskt synsätt inför arbetet med studien. Där 

jag på bästa sätt strävar efter att beskriva verksamheten på ett objektivt sätt (Björklund & 

Paulsson, 2009). 

Analys och slutdiskussion grunder sig på mina tolkningar av observationer och samtal med 

personer inom Torshälla Golfklubb. Jag är medveten att som läsare av denna studie kan 

ifrågasätta min eventuella objektivitet kring detta samt även min aktiva roll i organisationen. 

Att min aktivitet kan påverka min syn på händelser. När det är observationer kan det finnas 



7 

 

olika tolkningar av vad som händer. Dock har min tanke varit inför observationerna och vid 

samtalen varit att alltid utgå från att vara objektiv. 

Jag har i studien valt att använda mig av en rad litteratur som inte kan klassas som 

vetenskaplig litteratur, dock har jag valt att ta med dessa ändå. Detta på grund av att de kan 

öka min förståelse för vad det innebär att driva en golforganisation idag. Jag har även valt 

litteratur som exempelvis boken skriven av Anthony Robbins (1986). Jag är medveten om 

dessa inte är vetenskapliga och har då använt mig av ett kritiskt synsätt vid läsandet av denna 

litteratur. Jag gjorde ett aktivt val att ta litteraturen som en grund för att öka min förståelse för 

ämnet. Dock kan det finnas frågor kring huruvida den litteraturen kan ses som relevant och 

tillförlitlig.  
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3. Teori  
Teoriavsnittet i studien berör främst områdena kommunikation och ledarskap, med fokus på 

innovation och processledning, samt hantering av konflikter inom organisationer och till sist 

även effektivitet. Teoriavsnittet ligger till grund för de förslag på organisationsförändringar 

jag presenterar sist i studien.  

3.1 Innovation 

Innovationers betydelse för framtiden och därmed i sin tur organisationers framtid har med 

tiden blivit viktigare inom verksamheterna, samt att det allt oftare berörs i det dagliga samtalet 

på arbetsplatserna. Detta är något som det idag diskuteras allt mer kring i förhållande till för 

några år sedan, då begreppet innovation inte var lika aktuellt inom organisationer och 

verksamheter. Innovationer kan ske på en rad olika sätt, och för flertalet organisationer är det 

viktigt att utveckla sin innovationsförmåga för att möta framtiden på ett bra och konstruktivt 

sätt ur ett hållbart perspektiv. Dock kan det skilja en del beroende på vilken typ av 

organisationskultur företaget eller organisationen räknas till och verkar inom. Friman (2006) 

menar att en organisation som inte förmår att utvecklas kontinuerligt och inte strävar efter 

ständig förnyelse riskerar att hamna i en form av ond cirkel, som därmed kan bli svår att ta sig 

ur. Och skulle det ske kan det påverka hela organisationen i negativ riktning, exempelvis kan 

då nyckelpersoner komma att lämna verksamheten eller att de blir påverkade på ett eller annat 

negativt sätt. Om man som anställd väljer att lämna organisationen på grund av att man 

känner att den egna utvecklingen står still och därmed inte förändras i en positiv riktning, kan 

det få förödande konsekvenser för hela organisationen om den anställde är en nyckelperson 

som besitter någon form av specialkompetens som i sin tur kanske lämnar företag. Vidare kan 

frågan vara huruvida ett innovativt arbete inom organisationer går att ledas och behandlas på 

ett effektivt sätt, så att man inte hamnar i en ond cirkel? För att inte riskera att få besvärande 

konsekvenser för verksamhetens totala utveckling, som nämnt eventuellt kan leda till att 

anställda lämnar organisationen, av en eller annan orsak. Forskare vill med sitt arbete och 

därmed sin forskning undersöka frågan hur innovation kan bli mer integrerad på ett bra sätt 

hos företagen och organisationerna. Det vill säga hur personer inom organisationer kan 

utnyttja innovationer på bästa sätt för att vidare kunna implementera dessa i den dagliga 

verksamheten och på så sätt bli den innovativa organisation som man kanske vill vara i 

framtiden. I och med den utveckling som kan komma att ske får då människorna inte vara 

rädd för utvecklingen, rädsla kan i sin tur sätta stopp för utvecklandet av både individerna 

men även för organisationen som helhet (Friman, 2006).  

För att något skall få kallas för innovation och för ett innovativt arbetssätt krävs det att 

processen eller produkten anses var något nytt och nyskapande, det vill säga något som kan 

leda till en förbättring för antingen den enskilda människan eller organisationen som helhet. 

För att organisationen inte skall riskera att misslyckas med innovationer och därmed 

processarbete är fungerande interaktioner och därmed ett samspel viktigt. Vidare kan det vara 

fortsatt viktigt att kunna skapa ett mervärde för antingen organisationen eller för utomstående 

intressenter. För att på så sätt bli den innovativa organisation som står sig stark i den 

eventuella framtida utvecklingen. (Strannegård, 2003) För att en organisation eller en 

verksamhet skall fungera på ett bra sätt krävs det återigen att många faktorer fungerar och 
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därmed klaffar med varandra. Att ha en rad olika idéer kan många människor ha, men sen att 

lyckas få dessa implementerade och genomförda på ett bra och effektivt sätt kan för många 

vara något svårt och komplicerat. Den starka viljan av att lyckas med implementeringen kan 

bli ett hinder. Det vill säga om viljan till att lyckas tar över det egentliga problemet, kan det 

istället bli ett hinder och en stor ansträngning för alla inblandade. Risken som finns kan då 

vara att man hamnar i en ond cirkel, som är svår att ta sig ur på ett effektivt sätt. Återigen 

handlar det om att fokusera på det egentliga problemet för att försöka hitta den bästa 

lösningen, men samtidigt får man inte låsa sig fast vid en enda specifik tanke. Gör man detta 

kan även det skapa problem för en lösning på det egentliga problemet. Det kan vidare handla 

om att tänka utanför boxen och inte se ett hinder i allt utan möjligheter och lösningar. 

I enlighet med vad John Bessant och Joe Tidd (2007) skriver angående innovation och dess 

betydelse för verksamheter, det vill säga för att innovationer skall kunna bli något aktivt inom 

organisationerna krävs det att en rad faktorer fungerar och samspelar tillsammans. Detta är 

något som inte bara händer genom önskningar utan man måste göra ett aktivt 

ställningstagande för att lyckas få ut det bästa ur processarbetet. Då kan det vara av vikt att 

använda sig av exempelvis den modell de påvisar angående hur man skall generera, välja och 

till slut implementera nya idéer i organisationen. Kan man få den modellen att fungera inom 

organisationen kan det i sin tur skapa något som är bra och hållbart för utvecklingen. Att 

generera eller söka efter signaler kan ge upphov till en potential innovation, något som dock 

kan variera från organisation till organisation. För att därefter välja ut så kallade triggers på ett 

strategiskt sätt. Med triggers menas något som kan påverka organisationen i en eller annan 

riktning, dock en förhoppning om att det sker i en positiv riktning. För att till sist 

implementera detta in i organisationen på ett aktivt sätt. De menar vidare att denna process 

kan vara något riskabelt och komplext i den meningen att i överförandet av idéer till den 

egentliga verksamheten kan vara något chansartade, i den mån man inte är säker på hur det 

kommer att påverka organisationen och dess anställda. Det kan då vara av vikt att man inom 

organisationen verkligen vågar ta ett steg till och därmed vågar låta innovationer ske i takt 

med den totala utvecklingen av verksamheten. Vidare kan man se detta som ett aktivt 

processarbete hos organisationerna. Då kan det handla om att vara proaktiv men på ett bra och 

positivt sätt och därmed reagera innan ett eventuellt problem uppstår, för att på så sätt kunna 

agera efter ett problemlösande arbetssätt. I många fall kan det handla om att våga utmana 

både sig själv och organisationen för att lyckas utföra något bra. Innovationer är något som 

inte bara händer, men skall man lyckas vara innovativ, bör som nämnt tidigare en rad faktorer 

 Figur 1 Egen bearbetning av modell. Bessant & Tidd (2007) 
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samverka mellan varandra. Fokus samt en stark passion till att vilja införa en förändring kan 

vara ett sätt till att lyckas uppnå innovation och entreprenörskap inom organisationen. Vidare 

i samspråk med den modell som Bessant och Tidd (2007) förespråkar kan den vara ett bra 

komplement till att försöka uppnå den totala innovationen, för en hållbar framtid. Det vill 

säga vågar man i organisationen ta steget till att försöka vara en innovativ organisation kan 

det trots risker ändå i större mån skapa något som är bra för framtiden (Bessant & Tidd, 

2007). 

Användandet av en rad verktyg för att uppnå en öppen innovation har idag blivit allt mer 

vanligt bland organisationer och verksamheter, i den meningen att användandet av framförallt 

webbaserade hjälpmedel och verktyg har ökat. Detta öppnar upp för en rad nya möjligheter 

hos organisationerna om de lyckas ta till sig dessa verktyg på ett konstruktivt sätt. Det kan 

handla om hjälpmedel som olika nätsajter, exempelvis Youtube, Facebook, bloggar eller chat. 

Lyckas verksamheten utnyttja dessa kan det i sin tur leda till en ökad innovationsprocess i sin 

helhet. (Remneland, 2010) 

3.2 Innovativa processer 

Det finns en rad olika modeller för att på bästa sätt implementera ett innovativt perspektiv och 

tänk i organisationer. Viktigt är då att man hämtar in ett brett spektra av händelser samt även 

kunskap för att därefter avgöra om det har någon relevans för den egna organisationen, som 

ett led i den strategiska arbetsprocessen. Återigen är Bessant och Tidd:s modell ett exempel på 

en modell som förespråkar hur man kan implementera ett arbetssätt direkt in i organisationen. 

(Bessant & Tidd, 2007)  

Vidare för att öka det strategiska tänkandet inom organisationen bör någon form av analys 

göras, för att då få fram en rad olika alternativ till eventuella framtida processarbetet. Detta 

för att skapa en effektiv implementering direkt in i organisationen. Viktiga faktorer som 

spelar in för att detta skall lyckas är tidigt engagemang, samverkande arbete, samverkan över 

de olika funktionsgränserna och avdelningarna, passande projektstruktur, teamsamverkan 

samt delade projektvisioner. Dock kan en stor osäkerhet uppstå om dessa nyckelfaktorer inte 

fungerar på ett optimalt sätt. Då kan ett alternativ vara att man tittar närmare på det totala 

processarbetet inom verksamheten istället för varje enskild del. Skall någon form av lansering 

in i verksamheten ske bör personalen inom organisationen vara beredd på detta, och därmed 

vara aktiva i förändringsarbetet. Ledningen bör då vara medveten på hur personalen kan 

reagera på den eventuella förändringen som håller på att ske. För att det skall fungera på ett 

bra sätt bör då kommunikation och ett tidigt engagemang finnas mellan de berörda parterna, 

man bör även ha ett öppet klimat och formulera tydliga mål samt till sist även satsa på träning 

och utbildning av personalen (Mintzberg, [1983]2009). Det vill säga för att lyckas skapa en 

innovativ organisation krävs att en rad faktorer samverkar med varandra och att medarbetarna 

är involverade i den totala innovationsprocessen och det nya tankesättet som kan komma att 

förändras. Utmaningen kan ses i huruvida det går att styra innovationer samt att skapa och 

införa villkor och förhållanden för att på så sätt påskynda hela arbetsprocessen. Viktigt är då 

att man har en tydlig uttalad vision, för att det skall underlätta för hela arbetsprocessen och i 

sin tur det förändringsarbetet som sker hos de olika funktionerna. Ledarskap handlar i sin tur 

om att söka för en tydlig strategisk riktning som kan främja den uttalade visionen och 
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förändringsstrukturen. Vidare är det även viktigt att alla inom organisationen är 

samarbetsvilliga och motiverade för att sträva mot ett och samma mål. För att hitta en 

passande organisationsstruktur och därmed en fungerande modell som främjar kreativitet och 

lärande måste det finnas en balans mellan en organisk och mekanisk struktur. Medarbetarna 

bör i sin tur även vara beredda på att hantera oförutsedda händelser som kan ske för att lyckas 

gå vidare med förändringsarbetet. För att klara detta måste det återigen finnas tydliga 

strukturer och visioner samt tydliga arbetsinstruktioner att arbeta efter för att de anställda ska 

klara av en förändring, och för att det ens skall vara möjligt med en förändring. Dessa bör 

vara lätta att följa och förstå för att på så sätt lyckas med arbetet i organisationen (Lindgren, 

2009). 

3.3 Organisationskultur  

För många företag och organisationer har det idag blivit allt vanligare och vida känt begrepp 

att prata om innovation och organisationskultur i dess olika former. Inom de flesta 

organisationer och verksamheter finns det en rad olika kulturer och arbetssätt, något som kan 

skifta från organisation till organisation och då utmärka sig på olika sätt. Då exempelvis 

genom produkter, arkitektur, lokalisering, samt genom värderingar. I flera fall kan det vara ett 

sätt för organisationer att känna att de tillhör ett specifikt fack, något som för många kan ses 

som något viktigt. Att man som konsument eller intressent vet på ett tydligt sätt vilket ”fack” 

verksamheten tillhör. Vidare kan de anställda känna tillhörighet och en igenkänningsfaktor för 

att på så sätt känna en större betydelse och samhörighet i det dagliga arbete de utför. Allt för 

att på bästa sätt hjälpa organisationen att arbeta mot rätt riktning ur ett hållbart perspektiv 

inom verksamheten. Vanligt är även att de anställda kan vilja känna att organisationen de 

arbetar i står för något som anses vara en organisation med en specifik stil och inriktning. Att 

man även inom verksamheten bygger upp en viss status som i sin tur kan skapa en större 

attraktionskraft för utomstående intressenter. (Alvesson, 2009) 

I vissa fall kan begreppet organisationskulturer handla om ett visst mönster och beteende då 

ur informella, men även formella och sociala aspekter, som en form av normmönster. Vidare 

kan användbarheten för detta ämne vara ett spektrum av olika organisationsteorier som idag 

alltmer diskuteras av forskare på området kring innovations- och organisationskulturer. De 

olika teorier som finns kan skapa en rad varierande tänkesätt för organisationer att arbeta efter 

(Alvesson, 2009). Ett processarbete som dock kan se förhållandevis konservativt ut i den 

meningen att det kan vara ett mönster som är svårt att ta sig ur. En väl inarbetad kultur och 

normbeteende kan få konsekvenser av att det återigen kan vara svårt att gå utanför det satta 

mönstret. I den meningen att om det finns ett väl inarbetat system och en kultur, om hur det 

fungerar inom en specifik organisation kan det skapa svårigheter om organisationen tillslut 

vill frångå dessa system. Vidare är det lätt hänt med en sträng kultur att man kan fastna i en 

rad olika fällor som kan försvåra processarbetet inom organisationen. Begreppet 

organisationskultur kan för en organisation ha en stark betydelse i den meningen att det kan 

vara svårt för en företags- eller verksamhetsledning att göra en genomgående förändring för 

organisationen. I den bemärkelsen att det är lätt för organisationen/verksamheten att fastna i 

sina gamla invanda mönster och beteenden. Ett mönster som kan vara av stor betydelse för 

organisationens hela verksamhet. Dock är man redo att göra en förändring kan det vara av 
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vikt att börja detta inom området för strategi och affärsidé. Från ledningens perspektiv är det 

lätt att man har en tidig föreställning kring ett eventuellt mål om vart organisationen vill vara 

om X antal månader eller år. Men för att som organisation nå dit måste dessa arbeten utföras 

utanför de givna ramarna och inte vara rädda för att frångå sin eventuella kultur, och vad som 

anses normalt för sitt verksamhetsområde och sin sfär. Dock kan det enligt Alvesson (2009) 

finnas en stor potential att lyckas för organisationer med att gå utanför normen och dess satta 

ramar om viljan att lyckas finns där. (Alvesson, 2009) 

3.4 Kommunikation 

Vikten av att lyckas samverka inom organisationer ses som allt viktigare enligt forskare på 

området kring en effektiv och bra kommunikation. För att öka effektiviteten samt förståelsen 

för en bättre kommunikation måste de inom organisationen vidta en rad åtgärder för att på så 

sätt förbättra den eventuella problematiken som kan finnas inom verksamheten. Att driva 

någon form av organisation kan i många fall ses som något komplext och svårhanterligt, då 

man dagligen har med människor att göra. Människor som i många fall bland annat kan ses 

som impulsiva. (Hamrefors, 2009) 

Hur kan man skapa en effektiv organisation där kommunikationen mellan olika parter 

fungerar optimalt och därmed bli värdeskapande? Enligt vad Sven Hamrefors (2009)  

förespråkar är det nödvändigt att kunna utveckla sin förmåga att samverka för att kunna 

nätverka med sin omgivning och för att på så sätt kunna öka sin kommunikationsförmåga 

mellan personer. Vidare görs skillnad på chefskap och ledarskap i den bemärkelsen att vid 

chefskap kan inflytandet över den så kallade inre effektiviteten samt de specifika 

arbetsuppgifterna ses som något större gentemot ledarskap. Medan då vid ledarskap kan det 

ses som en större omätbar osäkerhet som i sin tur kan skapa en osäkerhet i sig hos 

verksamheten och därmed mellan personerna (Hamrefors, 2009). Ett ytterligare sätt att 

förmedla kommunikation och information och därmed förbättra dessa, är vikten av att ha 

informationsmöten, eller någon annan form av antingen morgonmöten eller veckomöten, som 

en allt vanligare del av den dagliga kommunikationen mellan parter. Att ha ett uppbyggt och 

fungerande kommunikationssystem kan förbättra den dagliga rutinen av informationsflödet 

till berörda personer. Då kan man på ett lättare sätt styra informationsflödet, att man då själv 

kan påverka vad som skall förmedlas ut till de övriga inom organisationen. Det vill då säga att 

genom att det finns en styrning finns det då en kontroll av vad som skall förmedlas ut till 

intressenter (Forssell & Ivarsson-Westberg, 2007). En kontroll som i sig kan bli allt viktigare. 

Även hemsida och internet kan vara ett effektivt sätt att förmedla information till de övriga 

berörda personerna. Detta genom att man genom dessa når allt fler människor med samma 

information, människor som man inte dagligen träffar men är i behov av viss information. I 

många fall kan en kommunikation vara ett sätt att verkligen nå ut med information som 

behöver förmedlas vidare till berörda personer, det kan öka samspelet mellan de anställda, 

detta för att det inte skall bli något negativt och därmed riskera misstolkningar, som då 

förhoppningsvis kan minimeras. Istället för att prata bakom ryggen är det i de flesta fall bättre 

att prata direkt till de berörda personerna, har man då ett fungerande informations- och 

kommunikationsflöde kan det bli enklare att komma ifrån ”snack” bakom ryggen, då alla får 

samma information. Det vill säga, ett fungerande kommunikationsflöde skapar i viss mån en 
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tryggare tillvaro för de anställda i den mån att det på ett bra sätt kan skapa en bättre 

sammanhållning mellan personerna (Hamrefors, 2009). 

3.5 Ledarskap 

Ledarskap kan i viss mån anses som något personligt, och handlar då om att leda något direkt 

i motsatsen till indirekt. Samspelet och integrationen mellan människor ökar markant och 

därmed anses som något viktigt, kopplingen mellan dessa kan vara oerhört stark (Forssell & 

Ivarsson-Westberg, 2007). Vidare anser Forssell och Ivarsson-Westberg (2007) att högsta 

hierarkin inte alltid behöver hänga samman för att uppnå ett bra och fungerande ledarskap 

inom organisationer, utan den finns egentligen under alla nivåer hos organisationen. De gör 

även skillnad mellan ledarskap, ledning och styrning. Då ledning och styrning hänger samman 

på ett mer konkret sätt än vid ledarskap och styrning, ses återigen ledarskap som något mer 

personligt medan ledning och styrning anses som något mer opersonligt. Men samtidigt kan 

det trots allt finnas och verka samtidigt inom organisationer, men då kanske på olika nivåer. 

Det som även kan påverka här är storleken av organisationen, då man inom mindre 

organisationer kan ha en närmare kontakt med de anställda medan inom en större organisation 

kan det vara allt svårare att ha en full kontroll över vad som händer och därmed öka 

svårigheten att nå ut till alla berörda parter. I en mindre organisation blir det då en variant av 

direkt ledarskap, detta i och med att här är det enklare för ledningen att ha kontroll över vad 

som händer, detta kan även skapa en mer personlig relation till de anställda då man har en mer 

daglig kontakt mellan ledning och anställda (Forssell & Ivarsson-Westberg, 2007). 

Beslutsfattandet inom organisationer kan i mångt och mycket se väldigt olika ut. Dock är det 

av stor betydelse för verksamheten hur det sker snarare än vad det är som sker vid 

beslutsfattandet. Beslut som dagligen fattas, stora som små är av betydelse för hela 

organisationen på ett eller annat sätt, då det ständigt kan påverka det dagliga arbetet. Allt från 

strategiska till mindre vardagliga beslut. När beslut skall tas i olika frågor är det viktigt att det 

finns en rationell modell för hur det skall gå till. Detta för att inte skapa förvirring hos de 

anställda utan att de egentligen vet hur en fråga skall behandlas enligt den specifika modellen 

som man inom organisationen har byggt upp. Detta i samspel med ett fungerande 

mötessystem för att förmedla eventuella beslut och arbetssätt. Det vill säga har man en 

fungerande modell för hur beslut förmedlas samt en fungerande möteskultur kan det gör det 

enklare att få igenom besluten och eventuella förändringar i organisationen(Forssell & 

Ivarsson-Westberg, 2007). 

Även vid begreppet ledarskap kan en form av kultur och norm spela in för dess totala 

utveckling av organisationen. I den meningen att det finns en bred mångfald kring 

definitionen av ledarskap. Till viss del hänger kultur och ledarskap samman i den 

bemärkelsen att de i vissa sammanhang ger allt eller inget för organisationens utveckling. Det 

vill säga att befinner sig verksamheten inom ett organisationsväsende där det drivs och styrs 

av en stark kultur kan det skapa svårigheter för en förändring. Mats Alvesson (2009) menar 

att ledarskap är en form av process som tillviss del äger rum i ett ojämlikt förhållande mellan 

ledaren och dess underordnade. Det vill säga huruvida ledarens inflyttande ser ut över de 

anställda inom organisationen. Vidare menar Alvesson för att definiera begreppet ledarskap 

på ett sätt som förhoppningsvis de flesta förstår som en variabel är personal- och 
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uppgiftsorienterad.  Samt att det kan vara av vikt att kategorisera och rangordna eventuella 

begränsningar som kan finnas för ett aktivt ledarskap. (Alvesson, 2009) 

Vidare för att beskriva och förstå ledarskap skriver Alvesson (2009) ”… behövs det att man 

tar hänsyn till den sociala kontexten där ledarskapsprocessen äger rum”(citat hämtat från 

Alvesson, 2009 s.127) 

Det vill säga att den sociala aspekten inom ledarskapsprocessen kan ha en betydande roll för 

huruvida det skall bli ett optimalt ledarsynsätt inom organisationen. Vidare menar Alvesson 

(2009) att detta är ett komplex socialt fenomen, i den bemärkelsen att det handlar inte bara om 

att den anställda skall på ett eller annat sätt bara lyda arbetsorder från sin chef utan det måste 

finnas en socialt fungerande struktur där emellan dessa två parter. I sin tur handlar de även om 

att bygga upp ett förtroende mellan dessa positioner för att på så sätt få ut så mycket bra som 

möjligt ur organisationens dagliga verksamhet och då även ur personalens arbetsförmåga. 

Återigen kan denna form av ledarskap betyda och spela en olika stor roll beroende vilken 

bransch det handlar om.  Generellt finns det ett samband mellan hur ledarskap och hur 

verksamheten utvecklas. Det finns likheter mellan hur man förknippar kultur och ledarskap 

inom organisationer. Det vill säga att båda dessa delar kan vara starka i sin position men att 

det i vissa fall kan skapa en rad komplikationer för organisationens utveckling, om inte 

samarbetsförmågan och den sociala formen fungerar mellan dessa. Organisationen kan ha en 

stark ledare men en stark personlighet, samt att organisationen kan infinna sig i ett område 

med en stark kultur med många satta normer för hur det skall fungera. Trots denna eventuellt 

starka ledare måste det finnas en social struktur mellan ledaren och de anställa inom 

organisationen för att återigen skapa ett arbetsklimat som fungerar för alla inom 

organisationen, både för ledning och för anställda. (Alvesson, 2009) 

3.6 Motivation och engagemang 

För att det skall fungera på ett bra och trivsamt sätt i organisationer är motivationen bland de 

anställda och andra som verkar inom organisationen en viktig del för att det dagliga arbetet 

skall fungera löpande och på ett bra sätt. Det är av vikt att man som anställd känner sig 

motiverad och engagerad inför sina arbetsuppgifter, för att då kunna utföra dessa på ett bra 

och konstruktivt sätt som skapa en större mening och betydelse för organisationen i sin helhet. 

Återigen om den anställde känner sig motiverad i sina arbetsuppgifter ökar även det totala 

engagemanget för verksamheten och därmed även viljan att utföra något som är bra som i 

långa loppet även skapar en gemenskap bland de anställda. Det betyder nödvändigtvis inte att 

du behöver vara den smartaste eller bästa personen i organisationen, men har man ett 

engagemang kan det öka den totala framgången (Robbins, 1986).  

Det vill säga har de anställda ett engagemang och därmed känner sig motiverade kan det göra 

att de utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt som medför en större konkret arbetsvilja för 

hela organisationen. Kan man på bästa möjliga sätt utveckla den personliga förmågan hos de 

anställda kan det i sin tur skapa något som anses vara värdefullt för organisationens hela 

utveckling och arbete. Detta kan då leda andra saker mot en bra riktning, då flera saker inom 

verksamheter samspelar med varandra på ett mer naturligt sätt. För att hitta den innovativa 

förmågan är det som nämnt flera saker som spelar in för att det skall fungera, då exempelvis 
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motivation och engagemang. (Bessant & Tidd, 2007)Mycket handlar då även om att man 

måste prioritera rätt saker. Det vill säga man måste veta vad som skall prioriteras inom 

verksamheten för att nå det ultimata beteendet samt utöver detta även veta vad som är 

viktigast just nu att arbeta med. Det kan vara olika saker som är viktigt vid olika tillfällen, 

vikten av att prioritera spelar återigen en stor roll här, dock får man från ledningens sida att 

ständigt motivera de anställda mot en utveckling. Då både en personlig individuell utveckling, 

men även organisationens utveckling skall inte glömmas bort. (Bessant & Tidd, 2007)  

Vidare för att öka motivationen och engagemanget hos de anställda kan det vara av vikt att 

den anställda känner ett förtroende från ledningen. Det vill säga att chefer och ledningen litar 

på de anställda. Det faller sig förhållandevis naturligt att anställda reagerar olika och beter sig 

annorlunda i rad olika uppkomna situationer. Det kan då finnas risk för att de kan byta 

personlighet beroende på vilken situation de hamnar i, att de kan ha en mer privat 

personlighet och en annan personlighet när de kommer till arbetsplatsen. När de är i en mer 

privat situation kan det öka deras förmåga att tänka mer fritt medan om de befinner sig inom 

en organisation eller verksamhet kan de känna sig mer styrda. Kan ledningen då öka sitt 

förtroende till sina anställda kan det i sin tur gör att de känner sig mer avslappnade på jobbet. 

Och gör de det kan det då göra personalen mer motiverad i sina arbetsuppgifter. Det kan då 

handla om en form av särkoppling. (Brunsson-Holmblad, 2002) 

Enligt vad Svenska Golfförbundet (2010) förespråkar kring huruvida organisationer kan öka 

motivationen och engagemanget inom en golforganisation, måste detta arbete börja redan i 

ledningen, för att det senare skall kunna implementeras ut i den övriga organisationen. För att 

förstå denna process kan det då vara lämpligt att använda sig av en modell för att på så sätt 

skapa motivationen. En modell som först handlar om att identifiera processen, därefter 

värdera och förstå, samt vidare analysera för att slutligen agera och utvärdera den egentliga 

effekten av processarbetet. Beroende på vad utvärderingen senare säger kan det avgöra om 

resultatet är tillfredställande som det är eller om det är något ledningen måste arbeta med för 

att förbättra hela situationen inom organisationen. Denna modell kan fungera i många fall, och 

då inte bara kring problematiken kring hur ledningen skall få de anställda motiverade och 

engagerade. Modellen förespråkar även att det skall finnas tydliga mål och ramar då bör inga 

avvikelser förekomma (Svenska Golfförbundet, 2010). (Se modell enligt nedan, över hur 

processen kan se ut för motivation och engagemang.) 

 

 

 

 

 

 

Ledning 

Idéer/förslag 

Implementera ut 

till de anställda 

Identifiera problematiken 

MOTIVATION 

Figur 2 Egen bearbetning av modell (Svenska Golfförbundet, 2010) 
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3.7Att arbeta som ett team 

För att klara av att implementera de olika processerna och därmed göra en förändring av 

strukturer, samt för att öka kommunikation och effektivitet inom organisationen krävs det att 

de anställda inom organisationen lär sig arbeta som ett team, för att då enklare kunna sträva 

mot ett och samma arbetsmål. Det vill säga vikten av att verka som ett team är viktigt här, allt 

för att på bästa sätt lyckas med den innovativa processen och det kreativa skapandet. Enligt 

vad forskare menar i frågan kring teamarbete, måste det finnas en effektiv konfliktlösning 

inom gruppen, samt även inneha en bra balans mellan olika teamroller och den individuella 

karaktären. Övriga nyckelfaktorer, är exempelvis klart uppsatta mål, effektivt teamledarskap 

samt ett gott samarbete mellan alla inom organisationen, för att på så sätt lyckas bli ett 

effektivt team som arbetar mot ett och samma organisationsmål. För att uppnå ett arbetsklimat 

som är optimalt och trivsamt för de anställda inom verksamheten är det viktigt att alla arbetar 

som ett team. Då är det även viktigt att de anställda fungerar som ett sammansvetsat lag.  För 

att lyckas med detta bör man ständigt arbeta från ledningens sida med team relaterade 

övningar samt inneha fokus på att få alla inom organisationen att trivas tillsammans. Detta för 

att de anställda skall uppnå ett positivt och bra synsätt och därmed trivas med det man gör, 

som i sin tur kan skapa ett mer positivt sätt för alla inom verksamheten. Som ett led i denna 

process kan det till en början vara bra att göra övningar som exempelvis brainstorming eller 

andra övningar som göra att man känner en samhörighet med varandra. Övningar som på 

något sätt strukturerar och kan generera idéer.  Detta kan enligt vissa forskare och författare 

skapa en lösning på de specifika problemen. Det behöver heller inte enbart vara till för 

problemlösning utan det kan även vara ett bra tillfälle att samlas för att komma fram till nya 

idéer och tanker för hur man kan implementera något nytt. Vidare kan även någon form av 

sammarbetsövningar eller teamrelaterade övningar skapa en allmänt trivsam arbetsmiljö, och 

därmed känns roligt att arbeta inom organisationen. (Bessant & Tidd, 2007) 

3.8 Omvärldsbevakning och trendspaning 

I samråd med att hitta förmågan att kunna verka som ett team samt få personalen att bli mer 

motiverad och känna större engagemang, kan omvärldsbevakning och trendspaning vara en 

viktig del av detta. Det kan även i många fall vara värdefullt i flera avseenden för 

organisationer att på ett bra sätt att veta och förstå hur marknaden och organisationens 

omgivning fungerar och ser ut i sin helhet. Lyckas man med att i möjligaste mån förstå detta 

kan det förhoppningsvis skapa något positivt även för den egna organisationen. Dessa begrepp 

är något som den senaste tiden blivit alltmer vanligt förekommande hos organisationer, och 

ett vida känt begrepp att prata om. Något som ligger i tiden att utföra, för på bästa sätt 

utveckla verksamheter. Som ett fortsatta led till detta kan det vara av betydelse att veta hur 

marknaden och dess omgivning ser ut och fungerar, för att på så sätt inte skall resultera i att 

man tappar marknadspositioner. Förstår organisationen hur omgivningen fungerar kan det i 

sin tur leda till förändrade marknadspositioner. Då denna är en viktig samhällsfunktion, vilket 

i sin tur kan leda till att vi följer en rad regler och följer därmed ett visst system i huruvida 

marknaden agerar i vissa specifika frågeställningar. Regler och system som ständigt förändras 

och utvecklas, vilket gör vikten av omvärldsbevakning allt större, för att man då inte skall 

komma alltför långt efter sina konkurrenter på marknaden. Vilket i sin tur även kan leda till en 

fungerande marknadsföring av verksamheten. Det finns generellt tre aspekter av en 
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fungerande marknadsanalys så som idéer och föreställningar kring marknaden, formella regler 

samt den sista aspekten är det praktiska beteendemönstret för hur det fungerar. Kan 

verksamheten i bästa mån följa dessa kan det i sin tur skapa ledande marknadspositioner 

(Axelsson & Agnedal, [1996] 2005). 

3.9 Ökad effektivitet inom organisationer 

Vad det gäller att öka effektiviteten hos organisationer finns det en rad olika designparametrar 

företag och organisationer kan arbeta efter, allt för att på bästa sätt samt efter bästa förmåga 

öka sin arbetsfokusering i en positiv riktning, och därmed få ut det bästa av människorna 

inom organisationen. Parametrar som på ett eller annat sätt kan påverka effektivitetenen hos 

organisationen. Struktur och effektivitet hänger samman, där en rad hypoteser och parametrar 

påverkar organisationen och dess anställda, enligt vad Mintzberg ([1983] 2009) förespråkar. 

Det vill säga, har man inom organisationen en fungerande struktur, kan det på ett bra och 

därmed positivt sätt påverka en rad andra saker inom verksamheten, exempel på detta kan 

vara att effektiviteten förhoppningsvis blir bättre (Mintzberg, [1983] 2009). 

Det är av vikt att fördelningen av arbetsuppgifterna sker på ett korrekt sätt bland de anställda 

inom organisationen. Detta för att på bästa sätt öka effektiviteten i de befintliga 

arbetsuppgifterna för verksamheten. Det vill säga är de anställda medvetna om vad deras 

arbetsuppgifter kan det skapa en tydligare arbetsstruktur. I enlighet med vad Forssell och 

Ivarsson-Westerberg (2007)  menar kan arbetet bli effektivare om arbetsuppgifterna fördelas 

ut på individer med rätt kompetens för det specifika arbetsområdet. Vidare i fall det handlar 

om arbetsuppgifter som är av mer kvalificerat slag, skall de läggas på personer med den 

speciella kunskapen och då inte på det generella planet. Detta kan om det fungerar på ett bra 

sätt öka rationaliteten inom organisationen.(Brunsson, 2006) 

För att i bästa möjliga mån skapa en effektiv och rationell arbetsfördelning mellan 

arbetsuppgifterna som kan finnas inom organisationen. Emellertid tar de även upp de olika 

formerna som finns kring effektivitet, måleffektivitet och resurseffektiveter. Skillnaden 

mellan dessa är att vid måleffektivitet är det viktigaste att arbetet blir väl utfört medan vid 

resurseffektivitet skall arbetsuppgifterna göras med sådan lite resursförbrukning som möjligt. 

Att göra en avgränsning mellan dessa kan vara svårt, frågan är var organisationen vill lägga 

sina samlade krafter och resurser? Det som även kan vara viktigt här är enligt författarna till 

boken, att mycket handlar om ledning och styrning, det vill säga att man leder organisationen 

dit man vill, allt för att skapa en större effektivitet, att man har organiserat sig på rätt sätt. Men 

när verksamheter växer ökar behovet av att skapa struktur och därmed etablera ansvar för att 

där öka den totala samordningen i arbetet. Detta för att på bästa sätt underlätta för både de 

som redan finns inom organisationen men även för de som kommer som nyanställda. Återigen 

kan det vara av vikt att om det finns arbetsuppgifter inom organisationen som på ett eller 

annat sätt kräver en viss specialisering av personens kunskapsområde, bör det läggas på de 

personer som innehar den specifika kunskapen. (Mintzberg, [1983] 2009). 

Ytterligare en aspekt för att kunna förbättra effektiviteten och därmed även rikta in de 

anställda mot rätt fokus inom organisationen, krävs en god och fungerande kommunikation 

mellan de individer som på ett eller annat sätt befinner sig inom organisationen, vare sig de är 
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anställda med en heltidstjänst eller om de arbetar tillfälligt eller ideellt. Det gäller då att det 

finns ett väl utvecklat system för hur kommunikationen skall fungera för att på bästa sätt öka 

effektiviteten bland de anställda, ett system som kan underlätta det totala arbetet inom 

organisationen. Det vill säga finns det en tydlig kommunikation mellan de anställda kan det i 

sin tur göra att de på ett enklare sätt vet vad de andra inom organisationen gör. Det minimerar 

även risken för att en uppgift görs två gånger av olika personer. För vet du vad den andra gör 

behöver du inte göra samma sak igen, vilket kan skapa onödigt dubbelarbete, som kräver 

onödig energi (Forssell & Ivarsson-Westberg, 2007).  

Återigen kan en bra arbetsfördelning och bestämda rutiner öka effektiviteten hos 

organisationer. Framförallt om verksamheten finns inom ett komplext sammanhang där de 

förväntas samarbeta med andra i jämförelse mot en organisation där ett samarbete inte krävs 

på samma sätt mellan parter. Då både utomstående men även med andra inom samma 

verksamhet. För att underlätta för effektiviteten kan det vara av vikt att verksamheten följer de 

regler och normer som de har satt upp för organisationen. För att på så sätt skapa ett legitimt 

beteende, vidare för att lyckas med detta kan det vara av vikt att organisationen själv har insett 

vikten av att inneha en fungerande struktur. (Brunsson-Holmblad, 2002) 

3.10 Hantering av konflikter i organisationer 

I takt med att organisationer växer eller förändras på något sätt ökar vikten av att ha en 

fungerande konflikthantering, detta för att det inte skall bli ett alltför stort problem vid en 

förändring och därmed bli en långdragen och ohållbar process. Som ett led i detta kan vikten 

av att ha en fungerande ledning vara viktig. Inom alla organisationer och verksamheter kan 

det någon gång uppstå konflikter i det dagliga arbetet och processen, för att lösa dessa på ett 

optimalt och bra sätt bör man agera efter en rad olika problemlösande arbetssätt, det vill säga 

ur ett aktivt processtänkande. Exempel på detta kan då vara att tänka utanför boxen. Återigen 

kan skapandet av nya visioner och strukturer vara ett bra och effektivt hjälpmedel vid 

konflikthantering, allt för att inte fastna i gamla invanda mönster som kan vara svåra att ta sig 

ur. Det kan även skapa ett nytt kreativt arbetssätt för hela organisationen. Det finns fem olika 

discipliner som kan vara ett effektivt komplement till alla de händelser som en organisation 

kan utföra i sitt dagliga arbete (Gardner, 2007). Det är lätt hänt att man kan fastna i sitt gamla 

invanda mönster, men då är det viktigt att man hittar förmågan att kunna bryta dessa och då 

som sagt tänka utanför ramarna (boxen) för att lösa problemen och därmed ta sig ur dessa. 

Detta visar i sin tur på, att om man har förmågan kan det skapa nya infallsvinklar och ett nytt 

sätt att tänka på. Studier visar på att ett kreativt synsätt kan leda till en större insikt angående 

gruppens kreativitet och arbetsförmåga. Att arbeta efter ett problemlösande sätt kan dock ge 

både för- och nackdelar ur ett problemlösande perspektiv. Gruppen måste vara medveten om 

att det kan bli både enklare men även svårare att arbeta kreativt till en början, men lyckas man 

övervinna det första steget kan det ta organisationen vidare till ytterligare ett viktigt steg i det 

långa loppet. En rad olika saker kan påverka gruppens kreativitet och fokus inom 

organisationen, exempelvis kan den enskilda individens bakgrund, ålder, nationalitet, 

akademisk bakgrund och organisatoriska bakgrund på ett eller annat sätt påverka 

organisationens totala aktivitet och utveckling (Gardner, 2007). 
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För att undvika negativa och onödiga konflikter inom verksamheten bör man i första hand 

förstå att ingen konflikt är den andra lik, och att de därmed kan se väldigt olika ut beroende på 

vad konflikten handlar om. Dock finns det enligt forskning tre olika huvuddrag inom 

konflikthantering och vid konflikter hos organisationer, dessa är relationsbaserade, 

processbaserade och uppgiftsbaserade konfliktområden. Vikten av att förstå de uppkomna 

problemen har blivit allt större och därmed allt viktigare med tiden. Det vill säga att först 

förstå vilken typ av konflikt det handlar om samt vilken effekt det har på organisationens 

gruppkreativitet för att sedan kunna skapa det optimala processarbetet ur ett perspektiv som 

kan lösa problematiken som orsakat konflikten mellan de inblandade. Detta för att frambringa 

en större förståelse för den organisatoriska problematiken som kan finnas samt även inneha en 

bra fungerande modell för hur man skall lösa problematiken. Har man kommit så långt att 

man förstår var problematiken ligger någonstans kan det göra det enklare att därefter lösa 

problemet och då samtidigt lära sig något av det. Återigen har man förståelsen för var 

problematiken finns ökar det möjligheten att lyckas lösa problem. Samtidigt kan 

organisationen och individen lära sig något utav det för att det inte skall hända igen i 

framtiden. Vet man på förhand vad som kan ske behöver det inte ske på nytt (Kurtzberg & 

Amabile, 2000-2001). 

  



20 

 

4. Empiri 
Under empiriavsnittet utgörs av hur Torshälla ser ut och fungerar idag. Bakgrund till 

empiriska studien finns främst samtal och observationer jag gjort under en tid. Dessa 

källreferenser ses som den primära källan till den empiriska studien.  

4.1 Golf 

Golfen som sport har en gedigen historia bakom sig med anor långt tillbaka i tiden. Dock 

råder det delade meningar om hur gammal sporten egentligen är. Mycket tyder på att det var i 

Skottland och i Storbritannien som sporten fick sitt fäste under 1800-talets mitt, för att så 

småningom spridas ut till andra länder runt om i världen. En sport där Sverige idag anses vara 

det golftätaste landet i Europa i förhållande till antalet invånare. Till en början handlade 

sporten främst om prestige och ära, men idag har de stora vinstsummorna i tävlingarna fått en 

allt större betydande roll. Ända sedan starten av sporten på 1800-talet har det hänt enormt 

mycket, då framförallt kring utrustningen där det ständigt sker en utveckling. Detta med nya 

produkter och en förändrad teknologi. Då denna förändras ständigt med nya olika funktioner 

(Campbell, 1991). Att lyckas med denna sport är som vid många andra saker, det finns ingen 

genväg till framgång, det vill säga det ligger mycket träning bakom samt till viss del även 

talang. Detta gäller både för den individuelle spelaren men även för den organisation som 

skall stå bakom en eventuell spelare på frammarsch. För att lyckas finns det en rad olika 

faktorer som spelar in, som exempel måste man våga konfrontera sin eventuella rädsla, ta 

lärdom av vad som händer runt omkring dig samt inneha fokus på den uppgift som du står 

inför och därmed skall utföra just nu, för att förhoppningsvis lyckas och därmed nå den totala 

framgången (Sörenstam, 2004). Men för det flesta spelarna handlar det inte om att man skall 

bli en ny Annika Sörenstam eller Tiger Woods, utan för många handlar det om en social 

företeelse samt ett bra sätt för att vara ute i friska luften och därmed även få en god och bra 

motion. Golfen är en sport som ger bra motion, då en 18-håls runda i regel tar ca 4-6 timmar 

att spela, beroende på vilken bana man spelar, om det är tävling eller sällskapsrunda. När en 

runda tar så pass lång tid att spela krävs det ett stort innehav av fokus på sin uppgift 

framförallt om det är tävling man spelar. Detta ställer krav hos spelare på att ha en psykisk 

styrka men även en förhållandevis god fysik för att orka hålla energin uppe under en sådan 

lång tid. Det vill säga är det tävling ställer det ett enormt krav på spelaren att orka både 

psykiskt och fysiskt. 

4.2 Torshälla Golfklubb 

Torshälla Golfklubb ligger ca 1 mil utanför Eskilstuna, och grundades i början av 1960-talet, 

under företaget Nyby Bruks ledning, men då endast som en 9-håls anläggning. Inte förrän 

1993 byggs anläggningen ut till de nuvarande 18 hål. Klubbens namn var till en början Nyby 

Bruks Golfklubb och sitt nuvarande namn Torshälla Golfklubb fick klubben 1989, i takt med 

att kopplingen till Nyby Bruk upphörde (www.torshallagk.com). Klubben har i dagsläget 

cirka 900 medlemmar och har länge klassats som en familjevänlig klubb med en stor satsning 

på tävlingar, både på lokal nivå men även på en bredare nationell nivå. Vidare har klubben 

även fostrat spelare på en större internationell nivå. Klubbens största affischnamn idag och 

sedan en tid tillbaka är spelaren Anna Nordqvist som idag främst spelar på USA-touren 

(LPGA), med vinster i stora betydande internationella tävlingar. Efter hennes framgångar har 
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även henne lillebror Mathias Nordqvist börjat visa goda resultat på en större internationell 

nivå, men främst på en stor nationell nivå. Resultat av tävlingar från de båda syskonen 

Nordqvist som i sin tur har speglat tillbaka på klubben som en bra representant på 

tävlingsarenan. (www.golf.se)  

Numera finns det en rad regler och krav som mer eller mindre tvingar organisationen att 

arbeta med vissa frågor. Frågor kring exempelvis ökade krav på en miljömedvetenhet, 

arbetsmiljö och produktsäkerhet. Dessa uppkomna regler är ett resultat av de större kraven 

från utomstående intressenter men även från medlemmar inom organisationen. Vid en 

produktsäkerhet kräver många spelare idag att den anläggning man väljer att spela på skall 

vara utformad på ett visst sätt och att man därmed har vissa krav på hur exempelvis banan 

skall se ut, men även kring vilka faciliteter som bör finnas på anläggningen. Dessa krav på 

faciliteter kan vara att klubben skall ha trevliga omklädningsrum och fräscha duschar, samt en 

restaurang som lagar bra mat. Medan kraven på arbetsmiljö och en ökad miljömedvetenhet till 

största del ställs av utomstående, men som dock på ett eller annat sätt är involverade i 

verksamheten gnom bland annat myndighetsutövning. Genom dessa ökade krav måste de 

numera ta ett större ansvar, dels då ett större socialt ansvar, i den menig att framförallt de 

anställda skall ha en fungerande arbetsmiljö. (OB.2) 

4.3 Dagsläget, hur det ser ut idag 

I dagsläget arbetar det ca 7-8 personer i organisationen, med varierande arbetsuppgifter. Allt 

från banskötsel, golfinstruktioner till ekonomi och medlemsfrågor. Utöver dessa anställda 

finns det en rad personer som arbetar ideellt i organisationen. Thgk, som så många andra 

organisationer av samma art, är uppbyggd genom styrelse högst upp i organisationen, de som 

ingår där är representerade av kommittéordförande från de olika kommittéerna. Samt även 

ordförande för hela klubben, därefter sekreterare och kassör. De kommittéordförandena som 

sitter med i styrelsen har i sin tur kommittéer som de ansvarar för, med olika ansvarsområden. 

Kommittéer som finns inom Thgk är dam, senior, tävling, bana/fastighet samt ungdom/elit. 

Dessa personer arbetar ideellt i organisationen, utöver dessa ideellt arbetande, finns det 

personer som är anställda, vilka är intendent, ekonomiassistent, instruktör och banarbetare. 

Detta kan ses närmare i organisationsschemat under rubriken organisationsschema längre 

fram i arbetet (OB.1). Dock har det under studiens gång och processarbetet skett vissa 

förändringar i personalstrukturen, då personen som arbetat som golfinstruktör valt att lämna 

organisationen under vintern. En incident som skapat vissa frågor för ledning som de dock 

förnärvarande inte har några konkreta lösningar på. (OB.6) 

I grund och botten är Thgk en god förening med förhållandevis hög status som grundar sig på 

de goda resultaten från framförallt tävlingar, detta gäller både internationella men i första 

hand nationella tävlingar, samt att de är en organisation som satsar både stort och brett på sina 

medlemmar. Klubbens goda rykte grundar sig även på att den anses vara en familjevänlig 

organisation, där man värnar om alla medlemmar oavsett kön, generation och ambitionsnivå, 

vare sig det handlar om spelande på tävlingsnivå eller för att främja den egna individens 

välmående kring motion och sällskapsspel. Vidare grundar sig de goda tävlingsresultaten på 

förhållandevis gammal statistik, dock är klubbens numera största affischnamn som nämnt 

tidigare är Anna Nordqvist som i dag främst spelar på USA-touren (LPGA) men även till viss 



22 

 

del i Europa. Genom Nordqvist har klubben fått en betydande roll på tävlingsarenan samt att 

hon även blivit en god reklampelare för verksamheten, då hon genom sitt stora genombrott 

under 2009, med flera stora vinster i betydande tävlingar, satt Thgk på tävlingskartan. 

(Tynander, 2010) Författaren Tomas Tynander menar i sin artikel publicerad i Svenska 

Dagbladet 2010-12-07 att Nordqvist i och med sin stora framgång under främst 2009 skapat 

sig en stark och betydande roll på tävlingsarenan, som i sin tur skapar en god PR för 

organisationen. Det vill säga att hennes goda tävlingsresultat speglar tillbaka på föreningen på 

så sätt att man som klubb har fostrat en god representant på golfmarknaden. Ett rykte som 

organisationen i möjligaste mån försöker utnyttja, emellertid sker detta i samråd med 

Nordqvist. Då de numera inte får utnyttja hennes namn utan att ha haft en kontakt med henne 

eller hennes agent. Detta på grund av att hennes namn numera är ett varumärke som inte får 

utnyttjas utan hennes godkännande/medgivande. Ett varumärke som idag är värt 

mångmiljonbelopp.(OB.6)  

Under den senaste tiden har klubben tappat något i resultat, detta är dock ingen fara, då 

klubbens balansräkning är förhållandevis stark i jämförelse med många andra klubbar runt om 

i Sverige. De senaste åren har klubben endast visat ett mindre minusresultat, för att år 2010 

visa ett resultat på plus minus noll. Något man från ledningens sida är nöjd med, dock har 

antalet medlemmar börjat bli allt färre under några års tid. Detta är inget som är speciellt eller 

unikt för Thgk utan ett problem som numera kan ses hos de flesta golfklubbarna i Sverige 

idag. Då flera klubbar i Thgk:s närhet har gått i konkurs. Trots den stora satsningen på 

tävlande ungdomar genom åren är medelåldern förhållandevis hög inom föreningen. 

Återväxten av ungdomar och juniorer börjar bli ett problem, med minskade årskullar. Samt att 

ungdomarna i regel när de kommer upp i tonåren får andra intressen som lockar, vilket i sin 

tur i många fall ledar till att de slutar spela golf. Som dock kan få förödande konsekvenser för 

föreningen. Vidare anser man inom organisationen från ledningens sida att man måste 

säkerställa återväxten i föreningen av unga spelare i någon form. I takt med den insikten har 

man börjat vidta vissa åtgärder för detta. Bland annat har de ansvariga aktivt börjat visa sig 

ute bland ungdomarna i skolorna och på så sätt försöker locka till sig nya ungdomar och 

juniorer till organisationen. (OB.1) I och med antalet tappade medlemmar och ett resultat som 

inte riktigt än visar på ett plus anser ledningen att de nu behöver arbeta framåt med att öka 

medlemsantalet, lyckas det öka, ökar även intäkterna för klubben. Då medlemsavgifterna står 

för den största intäkten för en golfklubb.(OB.3) 

Genom observation har det framkommit att organisationen i och med incidenten med tränaren 

som valt att lämna klubben varit tvungna till att börja ta tag i problematiken på ett större allvar 

och därmed börja se över hela arbetsstrukturen vad det gäller ungdoms- och elitverksamheten, 

återväxten och vad de elitspelare som finns kvar i klubben ställer för krav på en eventuellt ny 

tränare. Som ett första steg till detta har ledningen, styrelsen och ansvariga för 

ungdomsverksamheten kallat dessa spelare till en form av krismöte den 17 februari 2011, där 

man skall diskutera igenom en rad olika tankar och frågeställningar som kan finnas kring det 

man nu står inför den kommande säsongen.  Det ledningen och styrelsen främst då vill veta av 

de kallade till mötet är huruvida man skall utveckla och eventuellt förändra den delen av 

organisationen. För att därefter förhoppningsvis få in nya tankar och idéer för hur man skall 
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utveckla ungdoms- och elitverksamheten i klubben. (OB.8) Vidare anser styrelsen att detta 

trots allt kan vara en form av nystart för klubben, och därmed den delen av organisationen, att 

detta har gjort att man varit tvungna att börja fundera mer kring framtiden för klubben. För 

trots allt är man förhållandevis beroende av att ha en tränare/PRO i en golfklubb, då detta 

bygge upp ett förtroende till medlemmarna, samt att det kan skapa ett mervärde för en 

golfklubb. (OB.7) 

4.3.1 Vision och framtidsplaner 

I och med de förändringar som nu sker inom golfvärlden har Torshälla GK börjat inse att man 

till viss del bör agera på ett eller annat sätt. Man har då börjat se över sin vision och 

framtidsstrategi. I takt med detta har organisationen skapat ett visionsdokument med tankar 

och funderingar över hur man önskar arbeta inför framtiden (Visionsdokument, 2010). 

 

   Figur 3 En förkortad och egen bearbetad version av visionsdokument (Torshälla Golfklubb, 2010) 

Detta är något som organisationen idag alltmer försöker sträva efter i sitt dagliga arbete. De 

menar vidare i sin nya vision att verksamheten skall rikta in sig mot samt stärka sin position 

kring träningsverksamhet, tävlingsverksamhet, social samvaro, motion och rekreation samt att 

bevara och utveckla klubbens starka sidor. Det vill säga, de skall rikta in sig på de egna 

medlemmarna både gammal som ung samt vidare även gäster och sponsorer och till sist en 

bra och attraktiv ungdomsverksamhet som förhoppningsvis skall säkerställa återväxten i 

föreningen. I förhållande till för några år sedan då föreningen hade ett 100-tal barn och 

ungdomar i träning, vill Thgk återta den positionen på marknaden igen. Efter att Thgk tappat 

den positionen, i och med det sviktande intresset för sporten hos ungdomar behöver 

organisationen återta en mer aktiv roll bland den yngre generationen för att säkerställa 

återväxten. I takt med att golfen genomgår en omfattande förändring där medlemsantalen 

sjunker och fler anläggningar får det allt tuffare att överleva, behöver återväxten i hela sporten 

bli bättre. I och med detta vill nu Thgk arbeta med en förändring och därmed möta den 

förändring som håller på att ske. Samt att till sist skapa en trygg och stabil framtid för 

organisationen. Organisationen vill att det ska vara en förening där medlemmarna trivs och 

vill fortsätta vara medlemmar i. Man vill i och med detta vara öppen för de förändringar som 

sker och verka tillsammans med dessa förändringar på ett sätt som kan påverka människors 

val av golfklubb, så att fler kommer som nya medlemmar samt att de som redan finns inom 

organisationen vill vara kvar. Vidare vill man från ledningens sida att Thgk skall vara en 

naturlig mötesplats för golfspel i Eskilstuna med omnejd. Med då en hög kvalité på bana och 

dess omgivningar. Vidare vill man även att du som gäst som besöker klubben skall få ett bra 
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och positivt bemötande när de besöker klubben. Samt att alla utrymmen och faciliteter skall 

vara trevliga att vistas i och utge en trevlig atmosfär. Detta enligt det visionsdokument som 

ledningen har tagit fram (Visionsdokument, 2010). 

Hos organisationen finns det även rad aspekter de tar upp kring vad man vill satsa på samt vad 

man som medlem får om man blir medlem i organisationen. Och vad de som redan är 

medlemmar har. De är tydliga i sin framtoning att påpeka bland annat att de arrangerar 

aktiviteter och tävlingar som skall tillfredsställa alla på olika nivåer, både vad det gäller 

elitspelar men även den vanliga motionären. Att man vill satsa på framtidens barn och 

ungdomar. Vidare att blir man medlem i klubben får man tillgång till en välskött bana men en 

hög och god kvalité, med bra träningsmöjligheter på en rad varierande övningsområden, med 

olika svårhetsgrader. (www.torshallagk.com) 

4.3.2 Organisationsschema 

Organisationsschemat enligt nedan visar hur Torshälla Golfklubb är uppbyggd, något som 

inte skiljer sig speciellt mycket från hur de flesta golforganisationer är uppbyggda och verkar 

idag. Emellertid har det numera börjat bli allt vanligare att bolagisera golfklubbar, detta 

perspektiv liknar allt mer ett vinstdrivande och vinstmaximerande företag, där företagandet 

står i ett större fokus i jämförelsevis mot klubbar som drivas av och med medlemmarna. Då 

medlemmarna är det största fokus för klubben. Men i fallet med Thgk är klubben inte 

bolagiserat, och kommer troligtvis inte bli det under en snar framtid, utan organisationen drivs 

och ”ägs” genom sina medlemmar, vilket trots allt fortfarande är den vanligaste formen vid 

drivandet av en golforganisation. Detta genom att medlemmarna vid inträde i klubben betalar 

in en engångssumma i form av ett så kallat medlemslån, som de får tillbaka vid ett eventuellt 

utträde ur klubben, vidare betalar medlemmarna därefter en årsavgift, som dock kan variera 

beroende på vilken medlemsform man väljer att ha. Organisationsschemat visar även på vilka 

som arbetar ideellt och vilka som är anställda. Styrelsen består av ordförande, sekreterare, 

kassör samt representanter för de olika kommittéer som finns i klubben, dam, veteraner, 

ungdom/elit, bana/fastighet samt tävling. Vidare finns det även inom styrelsen två suppleanter 

samt ytterligare en person som sitter som sakkunnig, i egenskap av intendent. De som sitter i 

styrelsen gör detta ideellt. Utöver detta finns det även stödfunktioner till styrelsen som 

fungerar som valberedning samt en kallad AU-grupp. Valberedningen tar inför det är val av 

personer fram förslag till årsmötet som sker i hösten där personen då får väljas av klubbens 

medlemmar.  AU-grupp har som funktion att i först hand diskutera en rad frågeställningar 

innan det läggs fram till styrelsen. Som en form av förberedande funktion, i fall det kanske 

handlar om komplicerade frågeställningar. Då diskuterar de fram eventuella förslag på 

huruvida man kan lösa en specifik fråga som senare styrelsen i sin tur får besluta om. Den 

nuvarande ordföranden tillträdde den posten vid årsskiftet 2009/2010, han efterträdde den 

dåvarande ordföranden som suttit som ordförande i cirka 10 år. I och med att han är 

förhållandevis ny på denna tjänst går mycket tid förnärvarande till att sätta sig in i de nya 

arbetsuppgifterna som det innebär att vara ordförande i en golfklubb. Även som det kan ses i 

organisationsschemat på nästa sida finns det en restaurangverksamhet, den är dock fristående 

från klubben och drivs halvårsvis genom entreprenör som hyr lokalerna, och är därmed stängd 

under vinterhalvåret. 
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Som nämnt tidigare är för närvarande tjänsten som tränare/pro vakant, detta på grund av att 

personen som suttit på den posten under 17år numera valt att inte vara kvar i organisationen. 

Personen valde från och med årsskiftet 2010/2011 att inte vara kvar i organisationen, då denna 

fått en ny tjänst på ett annat företag. Innan ledningen hittar en ersättare till den tjänsten 

kommer den att vara vakant, i och med att det kan ta tid att hitta en lämplig person som kan 

passa in i organisationen. Likväl arbetar man från ledningens sida med att hitta en lösning på 

detta uppkomna problem, dock blev vissa inom ledningen förhållandevis överraskade i och 

med detta avhopp från organisationen. Vilket i sin tur skapade en viss problematik i sig inom 

verksamheten. De menar vidare att hade de fått detta besked till viss del tidigare i höstas eller 

tidigare under vintern hade det kanske inte blivit ett så stort problem som det nu har blivit. 

Vidare anser de att hade de på ett tidigare stadie kunnat gå ut och söka efter en ersättare. 

Problemet ligger i att det kan vara svårt att hitta en lämplig person med rätt utbildning samt 

med egenskaper som passar in i Thgk. Denna typ av antingen arbetslösa personer eller en 

person som är villig att byta klubb är inte lätta hitta. Då denna typ av tjänst kan ses som 

aningen komplex, i och med förhållandevis konstiga arbetstiderna och väldigt specifika 

arbetsuppgifter.(OB.7) Detta kan vara ett exempel på en specifik frågeställning som AU-

gruppen diskuterar i första hand för att senare ta det vidare till styrelsen. Gruppen i sig 

beslutar inget utan själva diskussionen och beslutsgången sker i styrelsen. AU ventilerar och 

eventuellet prestenterar förslag på en lösning. Dock idag finns det ingen konkret lösning på 

hur man skall lösa frågan med den vakanta tjämsten som tränare och pro. (OB.5)(OB.7) 

 

Figur 4 Egen bearbetning av organisationsschema i Torshälla Golfklubb 
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I takt med att personen som arbetat som tränare och pro sagt upp sig från organisationen 

skapade det i sin tur en problematik för klubbens ledning. De står nu inför en kommande 

säsong utan en tränare. Då det finns spelare inom klubben som är på en nivå som elitspelare 

som i sin tur kräver en viss typ av träning har det skapat ett problem för ledningen i hur man 

skall hitta en ny tränare som klara av de kraven. Dock har man från de ansvarigas sida gjort 

ett första försök till att lösa detta nyligen uppkomna problem, de har då först kallat till ett 

möte med alla elitspelare i organisation för att på så sätt ta reda på vilka eventuella krav de 

ställer på en ny tränare eller om det möjligtvis kan finnas en annan lösning på detta. (OB.8) 

4.3.3 Beslutsgång i Torshälla Golfklubb 

Som det ser ut idag när beslut skall fattas, tas det i regel i första hand hos styrelsen, om det 

handlar om beslut av större rang.  Handlar det istället om mindre dagliga saker och beslut kan 

det tas direkt av personer i organisationen. Klubben är uppbyggd på ett sätt som kan ses i 

organisationsschemat ovan genom kommittéer och därefter sitter ordförande och slutligen 

styrelse. Kommittéerna har i viss mån rätt att besluta om frågor som berör deras specifika 

område.  Handlar det återigen om större frågor, exempelvis investeringar med större belopp 

måste det tas upp och beslutas i styrelsen först, men rör det som sagt den dagliga 

verksamheten och dess arbete kan kommittéerna besluta om vissa frågor själva. De som 

arbetar inom kommittéerna gör det genom ideellt arbete. Det är då personer som känner ett 

stort engagemang för organisationen. Vidare vid beslutsgången finns det skrivna direktiv för 

vad som gäller vid exempelvis inköp, då för hur attestordningen skall gå till. Annars vid ett 

större inköp som kanske en ny maskin lägger den banansvarige fram en förfrågan och ett 

behov kring varför den nya maskinen behövs till styrelsen, därefter diskuteras det inom 

styrelsen för- och nackdelar med detta samt huruvida den ekonomiska aspekten ser ut. För att 

därefter besluta om den eventuella maskinen skall köpas in eller inte. (OB.6)(OB.1) 

Som nämnt tidigare agerar varje kommitté utefter sitt arbetsområde. Där planerar de i början 

av året för hur säsongen skall se ut. Bland annat inom ungdoms och elitkommittén planerar 

man för hur träningsgrupperna ska se ut för barn och ungdomar, vilka tävlingar de ska spela, 

samt vidare hur elitlagens spelscheman ser ut. Hos tävlingskommittén planerar exempelvis för 

hur det totala tävlingsschemat för säsongen på klubbens bana skall se ut. Vidare är de även 

tävlingsledare för dessa tävlingar. Exempel på arbete som detta sker ideellt inom klubben och 

kommittéerna ansvarar och beslutar för sin del i organisationen. Men återigen om det handlar 

om större beslut och eventuellt stora investeringar tas detta upp hos AU-gruppen och hos 

styrelsen.(OB.1) 

4.3.4 Kommunikation inom klubben 
Mycket av den kommunikation som sker ut till medlemmarna inom föreningen sker via ett 

informationsflöde. Där ledningen förmedlar ut mycket av informationen på ett envägssätt och 

därmed inte via en form av tvåvägskommunikation. Detta utan att medlemmarna ifrågasätter 

speciellt mycket av den informationen de får sig tilldelad av ledningen (OB.4). De gånger 

som medlemmarna har den största organiserade möjligheten att ställa frågor och därmed även 

ifrågasätta den dagliga verksamhet de är medlemmar i, är vid de årsmöten som organisationen 

har två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Vill medlemmarna framföra 

något under andra delar av året sker det främst då till personalen som arbetar på kansliet och 
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som dagligen träffar medlemmarna under sommarmånaderna (OB.1). Dessa möten är dock 

inte under några speciellt kontrollerade former utan sker mestadels genom sporadiska möten. 

Kommunikationen mellan de anställda och styrelsen i verksamheten sker främst via 

personliga och oorganiserade möten när de då spontant träffas och då inte under några 

organiserade möten. Generellt de enda organiserade möten som sker är styrelsemötena som 

ledningen har cirka 8-10 gånger per år. Samt de två årsmöten som även sker tillsammans med 

medlemmarna. Dock har organisationen utöver styrelsemötena, utvecklings- och lönesamtal 

en gång per år med de anställda. Dessa möten sker mellan ordförande och den anställda, dessa 

möten är individuella och sker enbart som ett led i den egna individens utveckling, och sker 

inför starten av ett nytt år och ny säsong. Som nämnt sker det inte några personliga och 

organiserade personalmöten utöver dessa utvecklingssamtal och styrelsemöten (OB.1). 

I övrigt fungerar kommunikation enligt vissa ur personalen inget vidare. Uppstår det 

eventuellt någon form av problem mellan personer ur organisationen väljer de ofta att inte ta 

upp det problemet direkt med de berörda personerna utan det är lätt hänt att de pratar bakom 

ryggen på varandra istället för att direkt ta tag i problemet. Att man pratar bakom ryggen kan 

främst enligt vissa visa sig tydligt i problemet med denna uppsägning. Tydligt finns det främst 

två läger. Antingen är man glad att personen sagt upp sig eller så tycker man det är tråkigt att 

det har gått så långt att någon väljer att lämna organisationen. Detta kan ses genom samtal 

med en rad medlemmar i Thgk där det finns personer som uttryckligen sagt, -äntligen är vi av 

med honom, medan andra har sagt att det är väldigt tråkigt att det skulle behöva bli såhär. 

(OB.6) I övrigt kan en eventuellt bristande kommunikation mellan ledning och ut till 

medlemmarna i organisationen vara att många av medlemmarna inte vet att tränaren har 

slutat. Vad det beror på vet man från ledningen egentligen inte, då de tycker de har förmedlat 

ut det på ett bra sätt, då genom att man har skrivit på hemsidan att personen valt att lämna 

organisationen. Ledningen har inte förmedlat ut detta på något annat sätt. Vidare är de 

medvetna om det kan komma att bli diskussion på det kommande årsmötet. (OB.6)  

I övrigt kan den bristande kommunikationen ses i att ledningen egentligen inte har en aning 

om vad medlemmarna egentligen tycker om olika frågar. Trots att organisationen har två 

organiserade årsmöten per år då medlemmar har en möjlighet att ifrågasätta och fråga samt få 

information om vad som händer och ser, är det egentligen ingen som ifrågasätter någonting 

trots att de har de möjligheten. Utan när ledningen får reda på vad medlemmarna tycker och 

tänker i en specifik fråga kommer det i största fall fram på omvägar. Att man har känt ett visst 

förtroende för några personer i ledningen och har i och med detta valt att prata med dessa fast 

att det kanske inte är den personens egentliga ansvar. (OB.1) 

En problematik kan ligga i att det är förhållandevis få personer som brukar komma på dessa 

årsmöten. Vad detta egentligen beror på, att det är förhållandevis få som kommer på dessa 

årsmöten vet man inte. En möjlig orsak skulle kunna vara att medlemmarna känner att de inte 

får gehör för sina tankar och idéer i och med att främst den tidigare ledningen varit extremt 

stark i sitt ledarskap.(OB.1) 
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4.3.5 Ledarskap inom organisationen 

Från och med årsskiftet 2009/2010 fick Torshälla Golfklubb en ny ordförande. I takt med den 

nye ordföranden tillträtt kommer det antagligen att ske förhållandevis många nya förändringar 

inom organisationen, detta enligt vad som framkommit under en rad möten, då både på 

styrelsemöten men även under observationer som skett under året. En tydlig skillnad kan ses 

hos den nya ordföranden i förhållande till den tidigare, är framförallt ett större engagemang 

och viljan att driva organisationen mot en ny tid och en förhoppningsvis bättre framtid. Andra 

tydliga skillnader är bland annat i hur den nye ordföranden väljer att styra organisationen och 

framförallt styra de anställda som finns inom organisationen. Ytterligare har det framkommit 

att nuvarande ordförande agerar och styr på ett mer aktivt sätt i förhållande till den tidigare 

ordföranden. Flera anställda är positiva till den förändring som håller på att ske, trots vissa 

motgångar i början ser man det ändå som något som är bra för den totala utvecklingen av 

föreningen. (OB.1) Förändringar i hur det dagliga arbetet skall skötas då främst huruvida 

kansli och administration skall skötas. (OB.1) Han har börjat se över hur den kan göras mer 

effektiv i sitt agerande samt huruvida den förhoppningsvis kan ändra sitt fokus så att de på 

kansliet gör rätt saker i rätt tid. Han har även börjat se över den totala verksamheten och vad 

man kan göra för att förändra helhetssynen, hos både medlemmarna men även hur gäster som 

kommer på besök uppfattar organisationen, ett första intryck som förhoppningsvis skall vara 

positivt. I vad som framkommit genom samtal och genom observationer kan det nya 

ledarskapet ses som en positiv förändring för verksamheten och den totala utvecklingen för 

organisation. Dock har det inte skett några större förändringar än. Utan det som skett har 

hittills varit av mindre art, i och med att han är ny på posten har stora delar av året gått till att 

sätta sig in i verksamheten. I och med att han kommer som ny, kan han se saker med nya ögon 

vilket ses som något positivt hos flera av de anställd, då de känner ett starkt förtroende för 

honom (OB.1).  

Likväl frågar sig en rad andra medlemmar i organisationen om han egentligen är bra på posten 

som ordförande, men att man samtidigt skall ge honom chansen under en period innan man 

avgör om han är rätt person på rätt plats. Trots att dessa funderingar finns hos en rad personer 

i Thgk har ordföranden blivit vald återigen, vilket betyder att han har fått fortsatt förtroende 

för 2011. Trots detta ses han som en stark kontrast till sin föregångare, då den tidigare 

ordförande var en person med en stark personlighet, som man som medlem sällan ifrågasatte. 

Något som främst kunde ses på styrelsemötena då de övriga styrelsemedlemmarna ofta drog 

sig för att säga emot eller ifrågasätta honom på grund av dennes starka personlighet. Dels för 

att de inte kanske vara rädda utan att man inte ”orkade” argumentera emot denne. (OB.6) 

4.3.6 Effektivitet hos de anställda 

Huruvida effektiviteten fungerar inom verksamheten börjar man från ledningens sida se mer 

tydligt hur den fungerar bland de anställda. Vid de bristfälliga arbetsrutinerna som finns 

främst hos de som arbetar på administrationen och kansliet, att det är förhållandevis otydligt 

för andra var de egentligen lägger sina arbetstimmar någonstans på en dag. Det arbetar idag 

två personer på heltid på kansliet som sköter det administrativa arbetet. Deras arbetsuppgifter 

är att sköta all form av medlemsfrågor och den dagliga ekonomin så som löpande bokföring. 

Exempelvis ett ekonomiarbete som i detta fall inte handlar om speciellt krävande 
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arbetsuppgifter då den inkommande och de utgående fakturor samt annan bokföring inte är 

speciellt stor, då det i regel handlar om förhållandevis små summor. Vidare läggs det dagligen 

många timmar på att bygga upp och utveckla organisationens hemsida, samt att man vidare 

gör saker som egentligen kanske inte har med organisationen att göra, då kan det handla om 

att det finns anställda som kan fördriva tiden i ett garage med saker och uppgifter som inte har 

med organisationens dagliga verksamhet att göra. (OB.6)  

De största kostnaderna för en golfklubb ligger främst i banarbete, med allt vad det innebär. Då 

handlar det främst om vilken maskinpark som finns samt återigen de markarbeten som krävs 

vid drivandet av en golfanläggning. Trots dessa kostnader det medför att driva en organisation 

av denna art, ifrågasätter många inom verksamheten huruvida de egentligen behöver ha två 

personer heltidsanställda på kansliet, då frånsett markarbeten ses lönerna som en av de största 

kostnaderna för klubben. Återigen ifrågasätter man då om dessa två personer verkligen 

behövs på heltid. Under vintern anser många att deras arbetstid skulle kunna kortas ned. 

(OB.6) 

När man nu har börjat fundera över organisationens bristande effektivitet menar man då 

huruvida de lägger fokus på rätt arbetsuppgifter. Det vill säga frågan flera i dess omgivning 

börjat ställa sig är om man skall lägga alltför många timmar på sådana saker som inte i 

förhållande till den totala verksamheten inte är lika viktigt? Då som sagt flera har börjat fråga 

sig om det är väsentligt att lägga extremt många timmar i vecka på att bygga en hemsida när 

man inte har den kunskapen om hur det fungerar istället för att ägna sig mer åt uppgifter som 

kan skapa en större medlemsnytta. (OB.1) 

4.3.7 Motiverad personal 

För att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett bra och konstruktivt sätt är vikten av att känna 

sig motiverad och uppskattad en betydelsefull aspekt av det dagliga välmåendet. Vilket i sin 

tur kan skapa ett bra samspel mellan alla inom verksamheten. Det handlar inte om att man 

behöver vara den ”smartaste” inom Thgk, utan finns det ett engagemang kan det skapa 

positiva vibbar genom hela organisationen. 

Efter vad som framkommit genom en rad observationer och vid samtal med vissa av de 

anställda, känner sig flera av dessa inte tillräckligt starkt motiverade till att sköta sina 

arbetsuppgifter på ett konstruktivt sätt (OB.1). Flera av de som verkar i organisationen känner 

att de skulle vilja få en större uppskattning för vad de gör. Då är det främst de som jobbar 

ideellt som har den känslan, i och med att det inte får ekonomiskt bidrag för det arbete de 

lägger ned, trots att då vissa lägger ner många timmar på organisationen. Då vill de 

personerna känna att det arbete som görs åtminstone känns som något betydelsefullt och att 

det uppskattas av verksamheten. Detta är dock inte bara en uppfattning som de ideellt 

arbetande i organisationen har utan den känslan finns även hos andra anställda i klubben. 

Något som ledningen nu börjar bli mer medveten om och har i och med detta förstått att det är 

dags att göra något åt det problemet. Ett problem som i möjligaste mån måste lösas 

förhållandevis fort för att det inte skall få större och mer förödande konsekvenser (OB.2). 

Konsekvenser som kan ses av detta är att personal har sjukskrivit sig samt att det finns 

personer som valt att lämna Thgk på grund att de känt en förändrad arbetssituation.  
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4.3.8 Arbetar de som ett team inom organisationen? 

Som teorin förespråkar krävs det för att på bästa sätt kunna implementera processarbetet på ett 

bra sätt, att de inom organisationen arbetar och verkar tillsammans som ett team. Då vikten av 

att lära sig arbeta tillsammans ökar organisationens förmåga att nå sina uppsatta arbetsmål. 

Idag fungerar detta inte på ett bra sätt hos organisationen utan flera av de anställda verkar och 

strävar mot en rad olika håll och mål. Idag verkar det största problemet i den frågan för 

organisationen vara att de anställda inte vet vad de egentliga organisationsmålen är vilket i sin 

tur skapar motsättningarna att inte verka som ett gemensamt team (OB.1). I takt med att de 

anställda inte egentligen vet vad organisationens verksamhets- och visionsmål är, har det gjort 

att personalen lätt tagit egna beslut som kanske inte alltid varit genomtänkta, som därmed kan 

ha skapat motsättningar mellan de anställda. Dock har man från ledningens sida börjat inse 

detta och därmed börjat skapa nya visionsmål som Thgk skall arbeta efter. (OB.1) 

4.3.9 Omvärldsbevakning  

Trots att Thgk är en idrottsförening inte olikt andra idrottsföreningar kan man dock konstatera 

att många inom samma organisationsväsende, det vill säga golforganisationer, har haft det 

tungt under den senaste tiden, trots detta har Thgk ändå klarat sig förhållandevis bra under de 

rådande svåra tider som har varit, har börjat visa på bättre resultat. Golfföreningar anses vara 

mer konjunkturkänsliga i förhållande till andra idrotter och föreningar. Då man inte inbringar 

samma bidragsnivå som exempelvis andra sporter som fotboll, då man betalar den största 

delen av anläggningarna och även driften själva.  Äger man inte marken, arrenderar de flesta 

golfklubbarna den av antingen kommun eller privata markägare. Den svåra finanskrisen som 

varit har påverkat en rad golfklubbar runt om i Sverige, då flera klubbar gått i konkurs. 

(www.golf.se)(OB.1)  

För att veta vad som händer på marknaden, exempelvis om det uppkommer några nya regler 

eller annat som kan vara av vikt att veta, är det viktigt att agera efter någon form av 

omvärldsbevakning och trendspaning för Thgk, för att de på så sätt får veta vad som gäller. 

Till viss del gör organisationen det genom att man får ständig information från Svenska 

Golfförbundet men även från andra aktörer på marknaden som på ett eller annat sätt kan 

påverka organisationen i någon riktning. Trots detta arbetar Thgk inte dagligen med detta men 

de anser att de är förhållandevis bra på att läsa av marknaden och får därmed ut den 

information de anser sig behöva veta. (OB.1) 

4.3.10 Konflikthantering inom Torshälla Golfklubb 

När det idag uppstår någon form av konflikt hos organisationen försöker de i möjligaste mån 

lösa dessa konflikter i takt med att de uppstår. När ett problem eller en konflikt uppstår 

handlar det i regel om ett missförstånd i den meningen att man kanske inte riktigt förstått vad 

någon person menat och då kanske man har tolkat det på fel sätt och konflikten uppstår enkelt. 

Den konflikt som skett har som sagt då främst handlat om enkla missförstånd mellan 

personer, något som kan anses som mänskligt. (OB.5) De anser sig vara förhållandevis 

förskonade mot några större problem och konflikter, men organisationen har inte någon 

uttalad process för hur de skall lösas om det skulle uppstå fler konflikter i framtiden. (OB.5) 
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4.3.11 Ökade krav och socialt ansvar inom organisationen 

Idag ställs det allt högre krav på golfanläggningarnas kvalité samt att det krävs en förbättrad 

anläggning för att klara av den ökade konkurrensen som finns mellan klubbarna. Idag finns 

generellt fler klubbar än vad som egentligen behövs i förhållande till antalet spelare på 

marknaden, detta i och med det sjunkande antalet spelare, för tillfället. Till skillnad mot för ett 

antal år sedan då sporten hade högkonjunktur och det då var kö för att bli medlem i många 

klubbar. För att klara av den konkurrens som finns, sätts det allt mer och större press på 

verksamheterna och dess dagliga organisering och verksamhet. Kraven ställs inte bara från 

spelarna och medlemmarna utan idag har kraven framförallt på en miljömedvetenhet ökat, 

miljökrav som främst ställs på arbetet kring banan och dess skötsel.  Det krävs då idag en 

större miljömedvetenhet i takt med den totala miljökännedomen som numera finns i folks 

medvetande. I takt med att klara av de krav och den press som ställs krävs effektiv planering 

av den dagliga verksamheten, vidare i takt med detta har man nu börjat ta dessa krav på större 

allvar och börjat bygga ut exempelvis en större miljöstation, man försöker även använda sig 

av kemikalier som har en mindre negativ påverkan på miljön. Planering som i första hand och 

ofta börjar i styrelserummet för att sedan implementeras ut i den övriga organisationen, detta 

kan då främst handla om stora övergripande händelser om verksamhetens utveckling. I 

styrelserummet tas de största övergripande besluten, men även ute i verksamheten kan beslut 

tas som mer kan röra den dagliga rutinen och hur vissa saker skall skötas, frågor som kanske 

inte alltid behöver ett styrelsebeslut (OB.1).  

Som nämnt tidigare har organisationen blivit allt mer medveten om de ökade kraven som 

numera ställs på golfklubbarna runt om i Sverige. I takt med de ökade kraven har de numera 

börjat se över detta, och i takt med det börjat utforma ett visions- och strategidokument. Det 

handlar då om krav huruvida golfklubbarna behöver öka sitt medlemsantal då allt fler 

föreningar den senaste tiden gått i konkurs. Enligt ledningen behöver golforganisationerna 

samt även Thgk behöver bland annat öka sin medlemsnytta som ett led i att öka 

medlemsantalet. (OB.1)I det dokumentet tar man på upp det som på ett eller annat sätt kan 

påverka organisationen inför framtiden. (Visionsdokument, 2010)    
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5. Analys och slutdiskussion 
Efter teoretisk och empirisk studie som ligger till grund för min nu kommande del, skall jag 

göra en analys och diskutera kring organisationen för att till sist komma med åtgärdsförslag 

till hur de kan arbeta mot en positiv framtid. Analys och diskussion av organisationen Thgk 

ligger till grund för de åtgärdsförlag som kommer sist i arbetet. Åtgärdsförslagen är en kort 

sammanfattning om vad jag anser organisationen borde arbeta mot för sin totala utveckling. 

5.1 Övergripande diskussion och analys 

Med utgångspunkt i det arbete jag har att tillgå vill man inom organisationen måla upp en god 

och fungerande fasad mot sin omgivning. Det vill säga att man på så sätt vill att utomstående 

skall uppfatta organisationen som en god och sammansvetsad förening med ett fungerande 

arbetssätt. Men börjar man skrapa något på ytan avtecknar sig snart flera brister inom 

organisationen. Det som framkommit genom samtal och observationer har visat på att en del 

saker kanske egentligen inte fungerar, något man inte vill visa utåt. Med denna bakgrund och 

insikt jag har gjort hoppas jag att organisationen verkligen tar till sig detta och därmed börjar 

arbeta för en bättre och förhoppningsvis god framtid. I grund och botten är Thgk en god klubb 

med relativt hög status som grundar sig främst på goda tävlingsresultat och med goda 

träningsmöjligheter på anläggningen. Goda träningsresultat som i sin tur har skapat duktiga 

spelare med bra tävlingsresultat, duktiga och framgångsrika spelare som syskonen Anna och 

Mathias Nordqvist. 

Golf som sport är en individanpassad sport där det sällan spelas i lag när man är på toppnivå, 

utan där främst spelet och tävlandet sker genom ett starkt individanpassat mönster och form. 

Trots denna starkt individualiserade sport måste det inom organisationer fungera och verka 

som ett team för att klubben skall fungera. Då måste samarbete, kommunikation och 

ledarskap fungera på ett bra sätt. Hur kan man leda en organisation för att den skall arbeta 

systematiskt och vara effektiva men samtidigt även ha en stark motivation i det dagliga 

arbetet som görs? Något som tillsynes kan verka förhållandevis enkelt, men detta är något 

som idag genom observationer och samtal trots allt fungerar jämförelsevis svårt hos 

framförallt den valda organisationen, Torshälla Golfklubb i Eskilstuna. Detta fungerar trots 

allt i en rad andra organisationer på samma nivå och inom samma arbetsområde, därav borde 

det även kunna fungera i denna organisation. 

En viktig aspekt av detta tror jag är att processarbetet måste börja hos ledningen. De måste 

först vara klara med vad som behövs göras för att sedan kunna implementera nödvändiga 

förändringar i den övriga organisationen på ett bra och effektivt sätt. (Bessant & Tidd, 2007) 

Lyckas man på ett tidigt stadium kan det förbättra möjligheterna att lyckas få ut dessa idéer i 

den övriga organisationen kan det skapa ett mervärde för klubben. Det vill säga är ledningen 

säker på att det är något bra kan det vara enklare att få de övriga att anamma de idéer som 

skall förverkligas. 

Att organisationer någon gång under sin existens hamnar i problem kanske inte är så konstigt, 

framförallt för organisationer som har funnits länge, och har för avsikt att vara kvar på 

marknaden under en längre tid.  Då måste ledningen ta tag i problemen när de uppstår. I 

enlighet med vad Friman (2006) säger angående innovationers betydelse för den totala 
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utvecklingen måste Thgk bli bättre på att verkligen ta till vara dess betydande effekter som det 

kan ge och ha på organisationen, detta för att istället riskera att hamna i en negativ spiral som 

kan vara svår att ta sig ur. Innovationer har den senaste tiden blivit alltmer involverade i 

organisationers utveckling, modeller som då kan vara ett bra hjälpmedel för dess utveckling. 

Angående innovationers betydelse för organisationers utveckling kan man använda sig av 

modeller för att på ett effektivt sätt vidta åtgärder som uppstått på grund av en rad aktiva 

händelser inom organisationen (Bessant & Tidd, 2007). Användandet av deras modell i 

organisationen kan på så sätt skapa något värdefullt för organisationens utveckling, men 

samtidigt kan det vara något som kan vara riskabelt. Detta är något som Thgk måste göra ett 

aktivt ställningstagande kring, i huruvida de är villiga att ta den risken.  Vågar organisationen 

ta den chansen bör det sluta med något positivt. Friman (2006) menar vidare att, utan någon 

förnyelse eller utveckling är det lätt att man hamnar i en negativ spiral som kan vara svår att 

ta sig ur. Man får inte vara rädd för utveckling, utan att istället inse att den kan hjälpa en för 

att på bästa sätt stå sig stark inför framtiden. Till viss del har organisationen och framförallt 

ledningen nu insett att det är på tiden att göra någon form av förändring för att man på så sätt 

skall klara av den utveckling som nu sker på golfmarknaden. Jag tror och anser det är viktigt 

att man följer den utveckling som sker, detta för att man inte skall komma efter och därmed 

tappa fokus. Ett exempel på att man nu har börjat jobba med de problem som uppstått kring 

golfmarknaden är det nya uppkomna visions- och strategidokumentet. Det visar på att man nu 

börjar bli alltmer medveten om att man måste börja arbete mot de problemen. Det påvisar att 

man tar det på alvar.  

Även vidare att om man inom organisationen utformar en gemensam modell för hur man skall 

agera om det skulle uppstå något problem i framtiden, skulle det vara av stor vikt för 

organisationens utveckling för konflikthantering. För säkerligen kommer man stöta på 

problem och hinder även i framtiden och då kan det vara av vikt i fall man redan tidigare har 

kommit fram till hur man skall lösa dessa på ett konstruktivt sätt. En modell som alla bör vara 

medveten om, så man då istället kan fokusera sig på att lösa själva problemet istället för att då 

lägga tid och kraft på hur man skall agera i förhållande till vägen fram, till att komma överens. 

Att då agera konstruktivt och rationellt för att lösa själva problemet. 

5.2 Organisationskultur och golf  

I förhållande till vad teorin säger angående organisationskulturer kan det ses förhållandevis 

självklart vilken form av organisationsväsende Thgk tillhör, det vill säga begreppet 

golforganisationer. Att de tillhör golforganisationer gör att det följer ett visst mönster och 

processarbete som kommer med gruppen golforganisationer. I och med att de sitter i ett visst 

fack kan det göra det svårare för en enskild organisation att frångå dessa mönster och 

beteenden, detta i och med att det finns en kultur som rotat sig fast sedan golfens egentliga 

uppkomst. (Alvesson, 2009) Att golfen är en sport men anor långt tillbaka i tiden har 

verkligen satt sina spår, i huruvida konservativ den egentligen är. Att det finns många 

konservativa regler och normer råder det inget tvivel om. Att den sen länge har setts som en 

sport där det tidigare endast var överklassen som spelade och att det ses som en 

gentlemannasport, har gjort att normer återigen satt sina spår för den framtida utvecklingen. 

En kultur och norm som innebär att man måste bete sig på ett visst sätt när man intar 
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golfmarker. Något som en golfare accepterar utan några egentliga protester. Samt att det finns 

en gedigen regelbok som inte har förändrats mycket sedan 1800-talet. Det sker endast några få 

förändringar i denna regelbok ungefär vart fjärde år. En kultur som i många fall för en enskild 

klubb eller förening kan vara svår att förändra. Att förändra ett regelsystem som funnits så 

pass länge med en kultur som innebär att man inte får agera på ett specifikt sätt, exempelvis 

att man på många banor inte får använda jeans som byxa utan att det finns en dresscode. Eller 

att banan och banbyggandet inte får ha inslag av extremt onaturliga saker, om man nu kan se 

golfsporten som något naturligt. Detta är något som för många icke spelande personer kan ses 

som något förhållandevis konstigt, att man måste var klädd på ett visst sätt, att man skall ha en 

viss utrustning, att man måste följa regler om huruvida man skall droppa en boll, eller att man 

bör spela ett hål på ett givet antal slag. Reglerna kring sporten kan göras lång, vilket i sin tur 

kanske skrämmer bort eventuellt nytillkomna spelare. Att de känner sig skrämda av kultur 

som finns kring sporten samt att det kan ge skenet av att vara något väldigt komplicerat, kan 

antagligen göra att många drar sig för att börja spela, vilket i sin tur gör att återväxten för 

klubbarna blir lidande. Vilket idag börjar bli ett problem i den bemärkelsen att klubbar runt 

om i Sverige tappar antalet medlemmar samt att allt fler föreningar numera går i konkurs. En 

problematik som golfväsendet i stort måste ta tag i från grunden och därmed arbeta fram 

alternativ och förslag för hur man skall agera och i sin tur lösa denna problematik som 

golfklubbarna står inför. Detta är ett problem på en nivå utöver den lokala organisationen. 

Dock kan det finnas fördelar med att man som organisation tillhör en viss given kultur och 

kan kännetecknas vid en viss identitet. Man kan därmed säga att man vet redan innan vad man 

får och det blir ingen överraskning, vilket i sin tur kanske kan resultera i en besvikelse.  

Omgivningen vet förhoppningsvis redan på förhand vilken form av organisation i sin tur Thgk 

är, och behöver då ingen närmare förklaring. Detta tror jag kan skapa något bra för 

organisationen, återigen vet man förhoppningsvis vad en golforganisation är och det kan då 

till viss del skapa mindre arbetsbelastning för de anställda i att behöva förklara vad en 

golfklubb gör och vad det innebär i stora drag att driva en golforganisation. Inom det flesta 

golfklubbarna i Sverige ser kulturen och arbetssättet förhållandevis lika ut. Samtidigt kan de 

anställda i sin tur känna en form av tillhörighet med andra anställda inom andra golfklubbar. I 

takt med detta kan det skapa mervärde i form av ett informationsutbyte vid eventuella träffar. 

(Alvesson, 2009) Träffar som jag anser man borde utnyttja på ett bättre sätt, detta i led med en 

aktivare omvärldsbevakning.  

Att det idag finns ett starkt inrotat kultursystem behöver trots allt inte alltid behöva betyda 

något negativt. Följer man de regler och normer som finns för sporten och kan acceptera detta 

som spelare och därmed se ett steg till utöver dessa är det en enorm gemenskap man som 

medlem i en golforganisation känner. För den gemenskap man känner tillsammans med de 

övriga i sin klubb är något stort som kan skapa vänner och relationer för livet i många fall. 

Vilket i sin tur kan skapa ett mervärde för den enskilda individen. Vidare om det finns en rad 

medlemmar som trots eventuella problem i organisationen känner denna staka gemenskap och 

trots allt en trivsel av att vara medlemmar kan det skapa en positiv attityd och därmed i sin tur 

är dessa personer en god reklampelare för organisationen. Något som ledningen bör ta tillvara 

på och i sin tur till viss del utnyttja.  
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5.3 Kommunikation hos Thgk 

Hamrefors (2009) beskriver vikten av att ha en fungerande kommunikation mellan de 

anställda inom organisationen, vilket kan ses som en viktig aspekt även för Thgk. Jag tror i 

enlighet med Hamrefors (2009) att många av de problem som finns hos organisationen inte 

skulle finnas om man hade en fungerande kommunikation mellan varandra. Skulle den 

förbättras i takt med den totala utvecklingen kan det hjälpa mycket. För jag anser att mycket 

av problemen kan lösas genom att man pratar och diskuterar med varandra, men samtidigt får 

det inte bli ett problem i sig så, att de anställda inte kan fatta egna beslut utan att behöva fråga 

ledningen om de har tillåtelse att göra den specifika saken i fråga. De dagliga rutinbesluten 

måste de klara av själva, men när det kommer till de stora besluten bör man förankra dessa 

hos styrelse och ledning. I samband med detta anser jag att ett införande av mer rutinmässiga 

möten skulle vara bra, utöver de styrelsemöten som sker med jämna mellanrum. Det behöver 

inte vara dagliga morgonmöten men åtminstone skall dessa möten ske varje vecka, då 

exempelvis varje måndag och torsdag. Detta för att på måndagen kan det vara lämpligt att gå 

igenom den kommande veckan för att då diskutera vad som står på schemat, för att sedan på 

torsdagen gå igenom eventuella beslut och händelser. Har man dessa möten tror och anser jag 

att det kan vara till stor hjälp att reda ut en rad frågeställningar samt att på ett effektivt sätt öka 

kommunikationen och informationsflödet mellan berörda personer. Alla får då en chans att 

känna sig delaktiga i det dagliga arbetet, om man får vara med och diskutera en rad frågor. 

Under dessa möten skall alla personer som arbetar inom organisationen vara delaktiga, och 

inte då enbart vissa personer. Det är även av vikt att man vid dessa morgonmöten för 

anteckningar för att på ett lätt sätt kunna gå tillbaka om det skulle uppstå eventuella problem 

eller diskussioner om vad som egentligen sades. Ett protokoll från dessa möten skall även 

finnas tillgängliga för alla berörda personer.  

Jag har inte bara sett problem med den dålig kommunikation mellan de anställda utan också 

till de övriga medlemmarna som finns inom organisationen. Här måste informationsflödet bli 

mycket bättre enligt min mening. Medlemmarna har rätt att få veta vad som händer i de fall 

som det berör dessa. Då måste man ta ett aktivt ställningstagande i hur man skall utveckla 

informationsflödet till medlemmarna. 

5.4 Ledarskapet inom organisationen 

Problem kan ses genom att fokus läggs på fel arbetsuppgifter och att anställda sjukskriver sig 

på grund av stress och obehag. När det har gått så pass långt kan det tyckas självklart att det 

finns problem i organisationen som måste åtgärdas. Det är inte meningen att personal skall 

behöva känna denna stress. För att kunna lösa dessa problem krävs en bra ledning, då kommer 

vikten av att ha ett bra och fungerande ledarskap in. Dock har man nu från ledningen börjat 

inse att det är dags för någon form av förändring för att förbättra den totala situationen som 

råder inom organisationen detta i och med den nuvarande ordföranden som tillträdde posten 

vid årsskiftet 2009/2010 har kommit in i organisationen med nya friska ögon och därmed ser 

saker ur ett nytt perspektiv. Han efterträdde då en person som suttit på posten under ca 10 år, 

och det var under slutet på den tiden som många av problemen börjat uppstå. Jag både tror 

och hoppas att den nye ordföranden kommer att göra en rad förändringar som kan vara 

positiva för alla, och framförallt för organisationens utvecklig.  
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I enlighet med vad teorin menar angående ledarskap och dess betydelse för den totala 

utvecklingen, så är vikten av samspel och integration mellan människor viktigt att det 

fungerar på ett optimalt sätt. Då skillnaden mellan ledarskap och chefskap kan vara av 

betydelse för hur organisationen utvecklas.(Forssell & Ivarsson-Westberg, 2007) Hos Thgk 

kan det vara bättre och göra en skillnad i att ha ett fungerande ledarskap istället för chefskap, 

detta i enlighet med vad Forssell och Ivarsson-Westberg (2007) menar i sin teori. Detta i och 

med att Thgk är en mindre organisation i förhållande till ett storföretag. Trots att det finns 

många medlemmar så är antalet anställda få, vilket kan göra saken lättare att leda föreningen 

mot nya mål. Detta i och med att antalet personer man skall leda är ganska få. 

5.5 Motivation och engagemang hos de anställda 

Ett annat starkt problem som uppenbarat sig för mig under året som gått är att personalen inte 

känner någon större motivation och engagemang i det dagliga arbetet. Vilket i sin tur lätt kan 

skapa en negativ stämning som kan leda till mycket mer, allt blir då till en negativ spiral som 

kan vara svår att komma ur. Jag tror även att man måste få alla att arbeta mot ett och samma 

mål, ett mål som enligt min mening bör vara framförallt att alla anställda skall trivas och må 

bra, men sedan bör målfokuseringen vara att man skall arbeta för föreningens bästa samt att 

man ständigt skall vara medveten om dess utveckling. För utveckling behöver inte vara något 

som är negativt utan kan faktiskt leda till något bra. Man behöver inte göra som man alltid har 

gjort tidigare utan även inneha förmågan att se att förändringar kan vara något positivt. 

Diskussioner kring vilken form av effektivitet man skall rikta fokus mot är en förhållandevis 

svår fråga att besvara, huruvida det skall riktas mot måleffektivitet eller resurseffektiveter. Att 

göra en avgränsning mellan dessa kan vara svårt, frågan är var organisationen vill lägga sina 

samlade krafter och resurser? I förhållande till vad som för stunden anses som mest akut eller 

viktigt bör de rikta sina samlade krafter mot den valda riktningen. För tillfället kanske den 

största fokus bör ligga i att få alla inblandade att må bra och samt känna sig tillfreds med sin 

uppgift. Motivation och engagemang hänger även ihop med det totala ledarskapet, kan 

ledningen få de anställda att känna sig motiverade i sitt dagliga arbete kan det resultera i så 

mycket mer. 

Det vore förödande om det går så långt att viktiga nyckelpersoner lämnar klubben på grund av 

den rådande problematiken inom organisationen, vilket då kan göra att man tappar värdefull 

kunskap som dessa personer har, om de väljer att sluta istället för att stanna kvar och arbeta 

aktivt med de problem som finns. Det handlar inte om att man måste vara den absolut bästa 

utan att man känner det totala engagemanget som gör att man känner sig motiverad att göra 

ett bra arbete. (Robbins, 1986) Som i slutändan gör att man stannar kvar i organisationen. för 

återigen vore det förödande för Thgk om viktiga nyckelpersoner lämnar organisationen.  

5.6 Teamarbete mellan anställda 

Det finns mycket som Thgk kan arbeta med för att den återigen skall bli en organisation som 

är stark med en positiv syn på en hållbar framtid och med en arbetsstruktur som gör att de 

anställda trivs med sin arbetssituation. För att det skall bli en förening med ett rationellt 

beteende som tar mer ansvar gentemot sina anställda men även mot de övriga medlemmar 

som finns och verkar aktivt i klubben, bör de vidta en rad åtgärder för att lyckas med detta, då 

det finns många viktiga faktorer som spelar in för att klara av de uppkomna kraven som ställs 
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från organisationens omgivning. En viktig faktor är att klara av de ökade krav som numera 

ställs på golforganisationer, i form av att man ständigt måste följa den utveckling som sker på 

golfmarknaden. En marknad som ständigt förnyas och förändras, då främst krig sportens 

utrustning. Skall man klara av detta är det viktigt att de anställda inom organisationen är 

medvetna om denna utveckling och det gäller även personalen i Thgk måste börja arbeta och 

verka som ett team, och därmed börja tycka det är roligt att arbeta tillsammans samt att det är 

roligt och inspirerande att verka för klubbens bästa för att den skall lyckas stå sig långt in i 

framtiden. Något som även hänger samman med de tidigare aspekterna på en fungerande 

organisation, det vill säga motivation och ledarskap. Trivs man tillsammans och tycker 

ledningen fungerar på ett bra sätt kan det påverka teamarbetet på ett positivt sätt.  

För att skapa en bra och trevlig teamkänsla skulle en lösning på detta vara att de anställda åker 

iväg i början av säsongen under några dagar för att reda ut eventuella frågeställningar samt 

göra sig förberedda på den kommande säsongen. Då bör man åka i väg och tillbringa några 

dagar på neutral mark. Blir det ett positivt och lyckat utfall på detta kan det vara av vikt att 

göra en form av ”uppstartsresa” i början på varje säsong, detta för att man skall hitta 

gemenskapen mellan varandra samt att det kan vara en positiv start på året och därmed även 

för den kommande säsongen. Det är av vikt att de som dagligen skall arbeta tillsammans 

känner en trygghet i det, och på så sätt skulle det kunna öka motivationen hos de anställda.  

I samband med detta anser jag vidare att även arbetsklimatet kan påverkas och förändras mot 

en mer positiv riktning, för som det har sett ut den senaste iden har inte arbetsklimatet varit 

det allra bästa. Man måste verkligen arbeta med dem anställa och inte motarbeta varandra. 

Alla tjänar på att verkligen hjälpa till och ställa upp för varandra. Att då arbeta med 

implementeringen av de olika strukturerna och processerna samt en förbättrad kommunikation 

mellan varandra anser jag att det kan skapa något som därmed ökar teamkänslan. Som i sin tur 

kan underlätta arbetsförmågan att arbeta mot ett och samma mål. Då är det viktigt att det finns 

klart uppsatta arbetsmål som alla skall vara medvetna om. Vidare bör organisationen ha en 

effektiv konflikthantering, så man vet redan innan hur man skall lösa eventuella problem som 

självklart kommer att uppstå. (Bessant & Tidd, 2007) 

5.7 Bristande effektivitet inom organisationen 

Ett ytterligare tydligt problem är den bristande effektivitet hos de anställda då de väljer att 

lägga sin arbetstid på fel saker och i och med detta tappar det egentliga fokuset inom arbetet 

och dess uppgifter.  Frågan man kan ställa sig är om de egentligen själva är medvetna om den 

bristande effektiviteten eller om det är något som sker på ett omedvetet sätt? Oavsett i vilket 

fall, så måste det ske en förändring innan det går allt för långt och därmed blir ett inrotat 

problem som kan bli svårt att ta sig ur, som i sin tur kan skapa en rad andra problem, då man 

kanske tappar det fokuset på det som verkligen måste göras. Kan man få de anställda att lägga 

fokus på rätt arbetsuppgifter tror jag det i sin tur kan lösa många av de andra problemen som 

finns inom Thgk. När jag pratar om den bristande effektiviteten och ett mindre fokus gäller 

det främst vissa delar av personalen i organisationen. Dessa personer är anställda till att göra 

vissa arbetsuppgifter, så som exempelvis att sköta ekonomi samt uppgifter som rör 

medlemsnyttan. Vidare angående den bristande effektivitet menar jag att personer i fråga kan 

lägga exempelvis 10 timmar i veckan på att vara dataexpert och bygga upp en hemsida när 



38 

 

man egentligen inte har den kunskapen kring hur man bygger en hemsida. Utan detta är något 

som personen i fråga gör för att den tycker det är roligt. Vidare kan det handla om att personer 

inte är effektiva i den meningen att det går väldigt långsamt i att utföra uppgifter. Uppgifter 

som i regel bör ta X antal timmar men i själva verket kan ta dubbel så lång tid som det 

egentligen borde. Vad det egentligen beror på är svårt att säga, i det fall det handlar om att de 

kanske inte har den grundläggande kunskapen det borde ha, kan det då vara ett förhållandevis 

enkelt problem att lösa. Som ett led till att lösa problemet om det gäller att de inte har den 

grundläggande kunskapen i huruvida det administrativa arbetet skall skötas kan utbildning 

vara ett alternativ. 

Mintzberg ([1983] 2009) menar angående hur fokus skall behandlas hos organisationer bör 

även Thgk bli bättre på detta. De anställa måste verkligen arbeta med sin effektivitet och 

därmed bli bättre på att planera sin arbetstid på ett bättre sätt. Det vill säga i samspråk med 

detta bör strukturen ändras och förbättras. I den meningen att deras arbetsuppgifter måste bli 

mer tydliga från ledningens sida. Återigen har man en tydlig struktur och tydliga arbetsmål 

kan det på så sätt underlätta för den enskilde individen att arbeta på ett bra och effektivt sätt. 

För att på ett enkelt sätt strukturera upp arbetsmålen är att ledningen med jämna mellanrum 

har någon form av utvecklingssamtal med personalen, för att då i första hand tydliggöra vad 

dess arbetsuppgifter är samt att det skapar en möjlighet vid dessa samtal att se det som en 

”check up” och då stämma av hur arbetet fungerar. 

5.8 Vikten av att ha en omvärldsbevakning 

Omvärldsbevakning är ytterligare en aspekt som man kan se på, då man även här börjat bli 

allt mer medveten om vikten av denna. Att man faktiskt kan tjäna något på att göra någon 

form av omvärldsbevakningen eller trendspaning. Kan man lyckas göra omvärldsbevakning 

eller någon form av trendspaning kan det löna sig på sikt. Är man medveten om vad som sker 

på marknaden angående golfen och dess utveckling tror jag det kan hjälpa till för den egna 

organisationen att utvecklas. Gör man en omvärldsbevakning skall man heller inte stirra sig 

blind på vad som händer specifikt på golfmarknaden utan man kan även se sig omkring vad 

som exempelvis sägs angående sport i övrigt, samt även titta på människors beteende. Något 

som man kan lära sig mycket av gällande hur exempelvis människor beter sig i förhållande till 

en viss fråga. Något som man senare kan dra nytta av i sin eventuella rekrytering av nya 

medlemmar. Gör Thgk ett aktivt val till en omvärldsbevakning kan det skapa något värdefullt 

för framtiden och om de därmed förstår hur dess omgivning fungerar, kan det förhoppningsvis 

skapa ett positivt resultat för organisationen i framtiden (Axelsson & Agnedal, [1996]2005). 

Det vill säga, kan man ta till sig den eventuella informationen som man kan få vid en 

omvärldsbevakning och därefter implementera in det i den egna organisationen kan det i bästa 

fall skapa mervärde för Thgk. Detta tillsammans med att ta till vara på den kunskapen som 

finns inom organisationen hos de medlemmar som trots viss problematik trivs bra i klubben, 

och i sin tur skapar även detta ett mervärde för organisationen. 

5.9 Fungerar konflikthantering hos Torshälla Golfklubb?  

Vad vi vet enligt teorin bör man för att eventuellt minimera konflikter kunna tänka utanför 

den så kallade ”the box” för att på så sätt hantera konflikter, att man bör samtidigt tänka ur ett 

problemlösande arbetssätt.  Kan man påvisa en förståelse och en större insikt och synsätt kan 
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det i bästa fall leda till en bättre arbetsförmåga. Idag kan de konflikter som uppstår handla om 

en rad olika saker vilket gör att förståelsen för konflikthanteringen kan se olika ut beroende på 

vad problemet eller konflikten handlar om.  Kan organisationen då som nämnts inneha ett 

öppet synsätt för hur man kan hantera konflikter kan det göra konflikthanteringen enklare. 

Som det ser ut idag hos Thgk vid lösandet av eventuella konflikter försöker man lösa dessa så 

fort de uppstår, just för att det inte skall bli en alltför långdragen process.  Har ledningen 

redan innan gjort upp ett system för hur man skall hantera konflikter och problem behöver det 

inte bli en alltför långdragen process. För självklart när det är en organisation där det är 

människor som arbetar dagligen är det svårt att undvika konflikter helt och hållet. Vet 

ledningen redan på förhand hur man skall tackla uppkomna situationer kan det skapa mindre 

problem och då som sagt inte behöver bli en långdragen process. 

Enlighet Kurtzberg & Amabile (2000-2001) skall Thgk för att inte bli enkelspåriga i sin 

konflikthantering tänka utanför boxen. Ofta handlar problemen idag om missförstånd, att man 

inte riktigt har förstått vad den andra personen egentligen menade. Vilket i sin tur i bästa fall 

kan göra hanteringen av problemet enkelt. Dock har det uppstått problem av större art inom 

organisationen, då mellan ledning och anställda. Vid lösandet av detta problem har det skett 

genom medling och samtal mellan berörda personer. (OB.5) Genom denna problemkomplex 

som numera har löst sig har både ledning och den anställde lärt sig för framtiden att om detta 

eventuellt skulle uppstå igen, hur man kan och inte kan agera på ett optimalt sätt. Från båda 

sidorna har de lärt sig huruvida de skall undvika denna problematik igen.  
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6. Förslag 
Här ger jag förslag till Torshälla Golfklubb som de kan och bör arbeta med, i förhoppning 

om en bättre framtid. Till grund för mina åtgärdsförslag ligger föregående kapitel så som 

teori, empiri, analys och slutdiskussion. Detta avsnitt kan ses som en sammanfattning av vad 

jag anser organisationen borde göra för att bli en hållbar organisation som står sig stark 

inför framtiden. 

Att jag verkligen brinner för sporten och framförallt för denna organisation råder det inget 

tvivel om, därför vill jag i och med de förslag jag kommer fram till, att Thgk tar till sig dessa 

på bästa möjliga sätt för att de skall kunna utvecklas till något bra samt står sig starka inför 

framtiden. Det som organisationen borde göra för att förbättra dess arbetssituation är det de nu 

som nämnt tidigare i analysen verkligen arbetar aktivt med problemen som finns samt att de 

verkligen arbetar fram en lösning på dessa. För att de i framtiden skall bli en hållbar 

organisation, utan några större problem. Samt att de arbetar i en organisation som verkligen 

tar tillvara de kunskaper de anställda har på ett bra och effektivt sätt. Under analys och 

diskussionsavsnittet har jag på ett mer utförligt sätt förklarat vad jag menar i mina 

åtgärdsförlag, medan jag här gör en kort sammanfattning i punktform för hur Thgk kan agera 

för att bli den förening som jag vet att de egentligen vill och strävar efter. Dessa förslag 

hänger samman på ett sätt som förhoppningsvis skall kunna förbättra organisationen. 

Det är de förslag jag som författare till denna studie har att ge organisationen är enligt 

nedan: 

 Organiserade personalmöten, veckovis, exempelvis då 2 gånger i veckan till att 

börja med 

Införande av regelbundna möten som förhoppningsvis kan effektivisera de anställdas 

arbete samt öka informationsflödet mellan berörda parter. Något som ger en större 

inblick i vad som händer och även vad andra i organisationen gör. Till en början bör 

dessa möten ske förhållandevis frekvent, rekommenderat till att börja med cirka 2 

gånger i veckan, men vid senare tillfällen kan tiden mellan mötena bli längre. Anser de 

vid ett senare tillfälle att 2 gånger i veckan blir för ofta kan dessa möten göras med 

längre mellanrum, men det bör ändå finnas en kontinuitet i dem. Men mötena bör vara 

regelbundna, detta för att öka kommunikationen mellan alla. Vid mötena ska de gå 

igenom vad frågor och händelser inför kommande arbetsvecka. I slutet av veckan ska 

de gå igenom hur veckan har varit. Mötena ska vara strukturerade, dock ska de inte 

vara allt för långa möten utan de ska gå igenom frågor på ett konstruktivt sätt och 

därmed inte ”sväva ut” i en massa onödigt. Gå igenom det som är relevant för 

kommande arbetsvecka. Återigen vet alla vad som står på schemat kommande 

arbetsvecka vet alla vad som händer och kan rycka in på andra poster om någon är 

borta en tid av någon anledning.  

Vid dessa möten skall det även föras protokoll, för att det skall vara enkelt att kunna 

gå tillbaka vid senare tillfälle. Dessa protokoll skall även finnas tillgängliga för andra 

som kan vara intresserade av vad sägs och vad som tas upp vid dessa träffar. 

Protokollen skall även minimera för eventuella missförstånd. 
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 Ökad kommunikation mellan de anställda 

En förbättrad kommunikation ger i samråd med införandet av regelbundna möten även 

det en förbättrad sammanhållning mellan alla anställda och då inte enbart mellan vissa 

personer i organisationen. Finns det en god kommunikation och ett bra 

informationsflöde, behöver det inte bli något större problem om en anställd skulle vara 

borta en tid. Då vet de andra vad som behöver göras och kan därmed backa upp 

varandra, och arbetet kan därmed fortlöpa utan några större störningar. 

Kommunikationen bör vara en öppen och tydlig kommunikation, där man inte skall 

behöva känna att man håller inne med eventuella tveksamheter. Uppstår den någon 

form av problematik skall de anställda känna ett så pass stort förtroende till varandra 

att det inte är några problem att prata med varandra. Det vill säga finns det en 

teamkänsla och ett förtroende skapar det en förbättrad samanhållning och en ökad 

kommunikation. Finns det även en bra kommunikation mellan alla parter kan även det 

minimera missförstånd mellan de anställda, det vill säga det skall inte finnas en rädsla 

för att uttrycka sin åsikt i någon mening. Är det öppet klimat ska det inte vara några 

problem med att säga vad man tycker och tänker. 

 Förändrat ledarskap, byt ordförande igen om det behövs 

Något som är på väg redan nu i organisationen i och med den nye ordföranden. Då 

stora skillnader kan ses mot den tidigare ordföranden. Vikten av att exempelvis 

angripa problem innan det blir alltför stora kan vara en viktig del i det nya ledarskapet. 

Vidare kan det vara av vikt att ledningen arbetar för organisationens bästa samt sätter 

sig in i hur det fungerar på ett optimalt sätt. Den nye ordföranden behöver på ett mer 

aktivt sätt sätta sig in i hur en golforganisation fungerar, något som i och för sig är på 

gång, men det måste bli mycket bättre. 

Fungerar det dock inte med denna ordförande och att det därmed inte finns förtroende 

för honom måste han bytas ut igen. För finns inte förtroende kan han inte sitta kvar på 

den posten. Styrelsen ska inte vara rädd för att säga ifrån om de anser att ledningen 

och styrningen från ordföranden inte fungerar. Finns inte förtroendet för honom skapar 

det bara en negativ stämning och personer i organisationen kan då i sin tur lätt reta upp 

sig på små saker som i slutändan kan bli något stort. 

 Situationsbaserad problemlösning, en utvecklad plan för konflikthantering 

Att helt undvika konflikter är svårt, när det är människor som dagligen existerar och 

verkar i en organisation. Har organisationen en fungerande konflikthantering utifrån 

olika situationer kan de redan på förhand förhoppningsvis angripa bekymren innan de 

utvecklas till större problem, som i slutändan kanske blir svårhanterligt och ohållbart 

för alla.  Vet personer tidigt hur de kan skall angripa problemen kan det minimera 

eventuella missförstånd och besvärliga situationer, främst då för ledningen men även 

för de anställda. Det vill säga, organisationen och ledningen bör utveckla en plan för 

hur de skall lösa problem och konflikter. Är alla medvetna om att det finns en 

utvecklad plan för hur de skall lösa problemen kan det i sin tur medverka till en snabb 

lösning och en mindre konflikt.  Finns en utvecklad plan för konflikthantering skall 

alla anställda i organisationen vara medvetna om denna. Planen bör då vara fastställd 

och finnas tillgänglig på ett lätt sätt för att den skall kunna användas effektivt. Planen 

skall i första hand vara övergripande, därefter skall det finnas flera alternativ beroende 
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på vilken form av konflikt som kan uppstå. Det går trotsallt inte att undvika 

meningsskiljaktigheter helt och hållet då det är individer som verkar i organisationen, 

och olika åsikter kommer det alltid att finnas. Finns det då en fungerande 

kommunikation en form av ”nödplan” för hur de kan lösa konflikter behöver det inte 

bli något stor diskussion. Diskussioner i någon form kan ses som något positivt då det 

kan ge olika infallsvinklar i en rad frågor. 

 Förändrat målfokus, då med gemensamt fokus och tydliga arbetsmål för de 

anställda. Tydliggörs via workshop minst en gång per år. 

Kan ledningen få alla anställda inom föreningen att sträva mot ett och samma mål och 

skapa en tydligare vision att arbeta efter. Det vill säga strävar alla mot ett och samma 

mål kan det vara värdeskapande för framtiden med en förbättrad motivation och ett 

större engagemang. Viktigast är att de anställda är medvetna om vilken vision 

föreningen har och att det tydliggörs på ett bra sätt. Ett mål som alla kan stå upp för 

och därmed känna att det är något som är hållbart. Den nu nya uttalade visionen som 

ledningen tagit fram måste implementeras i alla led inom organisationen. Då främst 

hos de anställda. Men senare även hos medlemmarna. För att dessa skall bli 

marknadsförare för klubben. Dessa personer måste bli medvetna om denna för att 

aktivt kunna sträva mot en förhoppningsvis bättre framtid för föreningen. Utöver detta 

måste alla anställdas arbetsuppgifter bli mer tydliga i den meningen att det klart 

framgår vad som ingår i de olika arbetsuppgifterna. Då det idag är förhållandevis 

otydligt främst kring vissa tjänster vad som är dennes egentliga arbetsuppgift.  

 Som ett led för att förbättra detta skall organisationen minst en gång per år ha någon 

form av temadagar där de har en workshop, där organisationens mål och vision 

förmedlas ut till alla berörda. Under denna workshop skall först vara för ledning och 

anställa och därefter för medlemmar som är intresserade. Denna workshop kan även 

ses som en medlemsnytta, för att skapa ett mervärde för medlemmarna. 

 Öka teamkänslan, genom en rad aktiviteter 

Med en ökad teamkänsla och en bättre motivation hos de anställda kan det underlätta 

för övriga punkter så som exempelvis att uppnå det gemensamma målet och den nya 

visionen. Alla skall känna trivsel i sina arbetsuppgifter, gör man det ökar det den 

enskilde individens förmåga till att göra ett bra jobb. 

För att skapa teamkänsla skall de varje år genomgå en rad aktiviteter som skall främja 

den goda känslan hos de anställda. Aktiviteter som att i början på säsongen åka på en 

uppstartsresa. Då lämna klubben för att vara på en neutral plats under några dagar. Vid 

denna resa skall de anställda hitta motivationen för säsongen. Vidare under året bör 

organisationen även ha workshops, dessa kan ske på olika sätt. Dels bara för de 

anställda vidare även för medlemmar. Vid dessa workshops skall det varje gång finnas 

ett tema. Tidsåtgången kan även variera, allt från en dag till flera dagar. Platsen kan 

även variera, det kan dock vara bra om någon sker utanför klubbens område. Detta för 

att det kan underlätta för de närvarande att inte fastna i sina gamla invanda mönster. 

Den som håller i workshopen bör vara någon utomstående som inte har någon direkt 

koppling till klubben. I övrigt skall det vara saker som på ett eller annat sätt ökar 

medlemsnyttan. Aktiviteter som inte direkt handlar om golf, utan aktiviteter som 

exempelvis;  
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 Temadagar om kost och fysträning. 

 Middagar på annan plats än golfklubben. 

 Golftävlingar med ett tema, exempel ”Glitter och glamour”. 

 Resor som inte behöver innebära golf, utan exempelvis mat- och dryckesresor. 

 Matlagningskurs 

 Dryckesprovningar 

 Omvärldsbevakning 

Vikten av att ha en fungerande omvärldsbevakning kan ses som en betydande del för 

det totala sammanhanget. Vet ledningen vad som händer på marknaden och hur de 

övriga inom samma organisationsväsende fungerar och ser ut kan man säkerligen lära 

sig något av detta. Och på så sätt implementera några av idéerna och tankegångarna in 

i den egna organisationen. Att vara aktiva i en omvärldsbevakning skapar det ett 

mervärde för en själv, detta genom att de kan ”snappa upp” bra idéer från andra som 

de kan implementera in i den egna verksamheten. Omvärldsbevakningen är ett bra 

komplement till sin egen organisationsutveckling. Det finns många bra idéer ute på 

marknaden som organisationen kan dra nytta av. Det handlar bara om att hitta dessa 

och därefter ta till sig de idéer som kan passa in i den egna verksamheten. Vidare 

handlar det inte om att man skall sno idéerna rak av utan att man gör om dessa så att 

de passar in på ett bra sätt i den egna. 

 Gör medlemmarna mer aktiva i organisationen 

Informationsflödet ut till medlemmarna måste bli bättre. Även kommunikationen från 

medlemmarna måste bli avsevärt mycket bättre. Både ledning och medlemmarna 

måste därmed bli bättre på att kommunicera med varandra. Mitt förslag till detta är att 

Thgk dels bör införa en funktion på hemsidan som fungerar som en förslagslåda där 

du som medlem kan lämna förslag, tankar, synpunkter och idéer kring verksamhetens 

framtid och utveckling. Denna funktion skall vara ett komplement för de som av en 

eller annan orsak inte vill lämna synpunkter personligen till ledningen. Då skall 

möjligheten att vara anonym finnas. Vidare skall det även finnas en fysisk förslagslåda 

ute på klubben där människor kan lämna synpunkter. 

Allmän information skall även finnas tillgängliga ute på klubben, det skall finnas på 

ett centralt ställe där information skall sättas upp. En plats som alla passerar så den 

finns tillgänglig för alla medlemmar. I övrigt ska den se proffsig ut samt att all 

gammal information ska tas ner när den inte är aktuell längre, detta för att minimera 

eventuell förvirring. 

Vidare bör hemsidan uppdateras regelbundet med väsentlig information. För det som 

inte har tillgång till dator och internet skall information även förmedlas ut på annat 

sätt, exempelvis via brev eller genom tidningen som ska komma ut regelbundet. 

 Utveckla tidningen, till något mer kreativt 

Idag kommer tidningen ut cirka 3-4 gånger per år. En gång av dessa kommer den i 

pappersform, medan de andra kommer via mail. Denna bör komma i pappersform alla 

gånger då det uppskattas av medlemmarna att få en ”riktigt” tidningen att bläddra i. 

Det bör vidare finnas någon som har huvudansvar för denna tidning och som ständigt 

arbetar med att utveckla denna. Den personen behöver inte vara någon nyanställd utan 

den kompetensen kan redan idag finnas i organisationen. De bör inte vara rädda för att 
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gå utanför ramarna, de lönar sig att vara kreativ här. Tidningen skall innehålla en 

blandning av seriösa artiklar med inslag av roliga händelser. Det skall även finnas 

möjlighet för medlemmarna att komma med egna artiklar och idéer till tidningen. 

Antingen lämnar de förslagen direkt till den ansvarige eller så lämnar de i den 

funktionen som finns på hemsidan. Främjandet kreativiteten skall vara i fokus här.  

 Inför ett proffsigt mottagande för gäster 

För gäster som kommer är det viktigt att de får ett professionellt mottagande. Både 

genom att det ser proffsigt ut samt att personalen har ett trevligt bemötande mot både 

gäster och även mot medlemmarna som kommer. Det är av vikt att gäster som 

kommer känner ett trevligt bemötande så de vill komma tillbaka. Detta är något som 

kan skapa ringar på vattnet, det vill säga, får det ett trevligt bemötande och vill komma 

tillbaka berättar de vidare för sin omgivning, som i sin tur kan göra att fler gäster vill 

komma till Thgk. Mun-till-mun metoden är en viktig del i marknadsföringsyfte. 

Ett första steg mot ett proffsigt intryck är at de personer som arbetar med att ta emot 

gäster och medlemmar ska ha arbetskläder som är enhetliga. Även banpersonalen ska 

ha likartade arbetskläder. Detta för att det tydligt ska framgå vilka de är. Egentligen 

skall alla som arbetar i organisationen på något sätt ha arbetskläder, detta för att det 

som sagt tydligt ska framgå vilka som jobbar med vad. Detta är något som skapar ett 

helhetsintryck, samt gör det enkelt att som både medlem och gäst veta vem som gör 

vad.  

 Förändra personalstrukturen, tillför nuvarande personalen inte något bör dessa 

byta uppgifter inom organisationen 

Det mest konkreta förslaget till organisationen jag har är, att de måste se över in 

personalstruktur inom verksamheten. Det kan vara så drastiskt att de kan komma att 

behöva ”byta” ut vissa utav personerna som arbetar med de administrativa 

arbetsuppgifterna. När jag säger byta ut menar jag i den bemärkelsen att de inte ska 

sägas upp utan att de då eventuellt ska byta arbetsuppgifter i organisationen, att de 

trotsallt skll vara kvar inom organisationen men då med andra arbetsuppgifter. Detta 

för att det verkligen skall bli en total förändring och en rotation på arbetsuppgifterna. 

Det krävs en översyn över dessa arbetsuppgifter och visar det sig att det är personerna 

som finns där kan vara ett problem måste de få andra uppgifter inom verksamheten att 

göra. Personerna som sitter på dessa poster kräver ingen större kompetens utan dessa 

är förhållandevis enkla att ersätta med andra medarbetare. Det vill säga dessa personer 

bör bytas ut om de inte tillför något nytt till verksamheten. Det kan även vara av vikt 

att få in nya influenser och ett nytt synsätt i organisationen som då nya personer kan 

ge. Ledningen får inte vara rädd för att ta detta beslut att förändra inom 

personalstrukturen, de måste tänka på verksamhetens bäst. Och betyder det att de 

därmed måste våga göra en rotation bland personalen. 
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7. Avslutande ord 

 

Efter att arbetat med denna studie av Torshälla Golfklubb samt med vad teorin säger 

angående innovation och processarbete har jag insett att det kanske inte är så enkelt att 

förändra något inom en verksamhet. Framförallt inte om det är en organisation med en djupt 

rotad kultur och normsystem, med allt vad det innebär hos en golforganisation. Under den 

tiden har golfen och dess organisationssystem haft en god möjlighet att sätta sig i människors 

medvetande, på ett sätt som idag kan vara svårt att förändra på ett omedelbart sätt. Det vill 

säga att om det skall till en förändring måste det kanske börja på en högre instans för att på så 

sätt implementeras ut på en nationell och därefter regional nivå. Jag tror vidare att det kan 

vara svårt för en enstaka klubb att driva igenom några stora förändringar för hela sporten, utan 

där får de istället arbeta med sina organisatoriska problem som kan uppstå oavsett vilken typ 

av organisation man tillhör. Oavsett om det är en idrottsförening eller ett vinstdrivande 

företag så kan det uppstå en rad problem som setts ibland annat Torshälla Golfklubb som 

kommunikationsproblem och ett bristande ledarskap. 

 

Återigen vill jag tacka de som på ett eller annat sätt har stöttat och hjälpt mig genom 

arbetet av denna studie. Tack! 
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