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2 INLEDNING 

2.1 DETTA DOKUMENT 
Detta dokument är en sammanställning av det analysarbete som projektgruppen gjort för att komma fram till en 
rekommendation rörande fördjupat samarbete mellan AGF och ÖGF/KIF. Inklusive hänvisningar till 
arbetsmaterial från referensgruppsmöten och enkätundersökningar. 

2.2 Bakgrund 
På Örebro GF/Kif:s och AGF Örebros årsmöten Mars 2017 beslutades i båda föreningarna att ge styrelserna i 
uppdrag att ta fram ett förslag på fördjupat samarbete mellan föreningarna, med stöd från Gymnastikförbundet 
och DF/SISU. Förslaget skall presenteras på respektive förenings årsmöte Mars 2018. 

Utifrån detta årsmötesbeslut bildades en projektgrupp bestående av ordförande och en anställd från respektive 
förening, två SISU-konsulenter och en representant från Gymnastikförbundet. Projektdirektiv och tidsplan 
upprättades, se bilaga ”Projektdirektiv – Samverkan AGF-ÖGF” för detaljer om projektets organisation och 
uppdrag. En referensgrupp med ca 10 personer från vardera föreningen har deltagit i arbetet. Dessutom har 
respektive styrelse följt processen under hela året. Frågan har också tagit upp på ledarmöten och ett 
medlemsmöte har genomförts.  

Projektet har utvärderat två områden till fördjupat samarbete, ”Ökat samarbete” och ”Sammanslagning”, vilket 
slutligen utmynnade i en rekommendation som är sammanställd i detta dokument.  

2.3 BILAGOR 
Nr Bilaga Beskrivning 

1 Projektdirektiv – Samverkan AGF-
ÖGF v1.2 

Styrelsernas direktiv till projektet. 

2 Enkätsvar_november_bilagor.xlsx Svar från enkäten med fokus på Nyttor. 

3 Dokumentation ref.gr 170529 Projektdirektiv och projektplan, metod, prioritering 

4 Dokumentation ref.gr 170905 Fördelar och nackdelar 

5 Dokumentation ref.gr 171001 Områdesvisa nyttor och risker 

6 Dokumentation ref.gr 171113 Varför-övning runt nyttor med samarbete och sammanslagning 

7 Dokumentation ref.gr 180111 Diskussion projektgruppens rekommendation 

8 Sammanställning nyttor och 
risker HT 2017_bilaga.docx 

Sammanställning av material från referensgruppsmöten HT. 

9 Analys Nyttor och 
Risker_bilaga.xlsx 

Underlag till Nyttovärdering och Riskutvärdering 

2.4 SAMMANFATTNING 
Projektet rekommenderar en sammanslagning mellan AGF och ÖGF/KIF genom att bilda en ny 
gymnastikförening i Örebro. 

Rekommendationen grundar sig på resultatet av projektets arbete under året där projektgruppen har utvärderat 
olika lösningsalternativ och vägt potentiell nytta mot identifierade risker och möjligheten att eliminera dess 
negativa effekter. En sammanslagning innebär ett risktagande men är samtidigt det lösningsalternativ som 
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bedöms generera störst värde för gymnastikens utveckling i Örebro på lång sikt och möjligheten att minimera 
konsekvenserna av identifierade risker bedöms vara goda. 

 

3 ANALYS OCH REKOMMENDATION 

3.1 GENOMFÖRANDE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Under projektet har nedanstående referensgruppsmöten genomförts: 

2017-05-29 Genomgång av projektdirektiv och projektplan. 

2017-09-05 Samverkan. Analys av Fördelar och Nackdelar vid Samverkan och Sammanslagning. 

2017-10-01 Nyttor vid Sammanslagning och Samarbete. Riskanalys. 

2017-11-13 Varför-övning runt nyttor med Samarbete och Sammanslagning. 

2018-01-11 Diskutera rekommendation och genomförande. 

 

Under projektets gång har två enkätundersökningar genomförts: 

Augusti  Nulägesanalys. 

November Nyttoanalys. 

 

Baserat på det material som samlats in via enkäter och dokumentation från referensgruppsmöten har 
projektgruppen genomarbetat underlaget enligt nedanstående metod för att få fram ett underlag som 
legat till grund för projektgruppens rekommendation. 

1. Identifiera nyttor, som beskriver den förväntan som respektive förening har på en ökad samverkan. 
2. Värdera varje identifierad nytta med en poäng som representerar graden av värde som den bedöms 

kunna tillföra vid en ökad samverkan. 
3. Identifiera möjliga lösningsalternativ för att skapa förväntad nytta. 
4. Nyttovärdering, utvärdera nyttor och fördelar mot varje lösningsalternativ där varje Nytta bedöms per 

lösningsalternativ och får tilldelas en poäng för hur sannolikt det är att förväntat värde kan skapas. 
Det ger slutligen en samlad nyttopoäng per lösningsalternativ. 

5. Identifiera risker, som beskriver de negativa konsekvenser som en ökad samverkan kan innebära. 
6. Värdera varje risk med en poäng som representanter graden av negativ konsekvens som respektive 

risk kan skapa. 
7. Riskutvärdering, utvärdera risker mot varje lösningsalternativ där varje risk bedöms per 

lösningsalternativ och får en poäng som representerar sannolikheten att risken inträffar. Det ger 
slutligen en samlad riskpoäng per lösningsalternativ. 

8. Rekommendera lämpligaste lösningsalternativ och beakta den samlade nytto- och riskpoängen. 

3.2 NYTTOR 
Baserat på input från Projektdirektiv, enkätsvar och resultat från referensgruppsmöten så har 
nedanstående Nyttor identifierats. Nyttorna representerar den förväntade effekt som införandet av 



4 

 

 

Samverkan mellan AGF och ÖGF/KIF - Projektgruppens rapport version 1.0                      2018-02-09 

 

rekommenderad lösning och skall realisera. Dessa nyttor är vägledande vid genomförandet av 
förändringen och styrande för den operativa organisationen när vald lösning etablerats. 

Varje nytta i nedanstående lista underbyggs av enkätsvar och dokumentation från referensgruppsmöten. 
Kolumnen Andel visar hur stor andel av den totala mängden enkätsvar som på något vis relaterar till 
nyttan. Kolumnen Värde representerar projektgruppens bedömning av hur stort värde nyttan tillför enligt 
nedanstående gradering.  

0 = Ingen nytta 
1 = Viss nytta, ej betydande. 
2 = Viss nytta, betydande och relevant. 
3 = Märkbar nytta, viktig för verksamheten. 
4 = Stor nytta, kritiskt för verksamheten 

 

  Nyttor 

V
är

d
e

 

A
n

d
el

 Kommentar 

1 Vi har en operativ organisation med förmåga att 
leda och driva den operativa verksamheten utan 
styrelsen engagemang och variation i det ideella 
engagemanget. 

4 4% Hållbar operativ organisation med 
anställd personal. 

2 Vi är en stark och viktig aktör med möjlighet att 
påverka gentemot näringslivet, kommunen, 
beslutsfattande politiker och media i frågor rörande 
ändamålsenliga hallar och sponsring. 

3 16% Stor och stark aktör med ökad 
möjlighet att få ändamålsenliga hallar 
och sponsring. 

3 Gymnastiken är konkurrenskraftig inom idrotten i 
Örebro för att attrahera fler aktiva. 

3 1% Fler medlemmar och aktiva till 
gymnastiken. 

4 Vi har ett kansli som har tid att jobba med 
effektivisering, professionalisering och 
intäktssäkring. 

3 8% Konsolidering och frigöra tid för fler 
värdeskapande aktiviteter. 

5 Vi har flera kompetenta ledare som kan utveckla 
duktiga och välmående gymnaster. 

3 9% Ökad träningskvalitet och nöjda 
aktiva. 

6 Det är attraktivt att vara med i styrelsen och vi har 
en kompetent styrelsesammansättning som jobbar 
långsiktigt och strategiskt. 

3 3% Fokus på framtidsfrågor och lättare 
att rekrytera rätt personer. 

7 Vi har fler ideella resurser som hjälper till inom 
träningsverksamhet för att öka träningskvalitet och 
att möjliggöra arrangemang och stärka 
verksamhetsutveckling. 

3 1% Fler arrangemang och utveckling av 
verksamheten. 

8 Vi har en hållbar och konkurrenskraftig 
tävlingsverksamhet som ger gymnaster möjlighet 
att tävla på önskad nivå. 

3 24% Alla får möjlighet att tävla. Tävlar på 
fler nivåer i tävlingsstegen. 

9 Vi har stor och bred träningsverksamhet med hög 
träningskvalitet inom samtliga delar av 
gymnastikförbundets utvecklingsmodell 

4 19% Fler träningsgrupper på olika nivåer 
och fler discipliner. 
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10 Vi har ett effektivt hallutnyttjande som gör att fler 
gymnaster får träna i hallar som erbjuder rätt 
träningsförutsättningar. 

2 9% Högre hallutnyttjande på populära 
hallar. 

11 Vi har en stark och stabil ekonomi som gör att 
föreningen mår bra och kan fortsätta att utvecklas. 

4 5% Möjlighet att satsa och utveckla 
verksamheten. 

 

3.3 ALTERNATIVA LÖSNINGAR 
Följande 4 alternativ har identifierats som möjliga lösningar för att realisera identifierade nyttor och ligger 
till grund för nyttovärderingen. 

3.3.1 1. Inte göra något alls 
Båda föreningarna lever vidare som två separata organisationer i befintlig form. Nuvarande 
samarbete mellan föreningarna fortlöper men inga nya eller utökade former av samarbete 
planeras. Idag samverkar föreningarna rörande Redskapsinköp samt tävling vid behov. 

3.3.2 2. Sammanslagning 
AGF och ÖGF/KIF avvecklas och går samman genom att bilda en ny förening till vilket nuvarande 
verksamhet i respektive förening konsolideras. Den nya föreningen etableras och formas 
gemensamt med nytt namn, ny styrelse, stadgar, verksamhetsidé, organisation, värdegrund, 
strategi, budget osv. 

3.3.3 3. Gemensam tävlingsorganisation 
En ny tävlingsorganisation bildas i en separat förening med eget organisationsnummer som 
fungerar som en paraply till nuvarande organisationer. Tävlingsorganisationen erbjuder 
gymnaster och ledare från AGF och ÖGF/KIF att träna och tävla på elitnivå. 

3.3.4 4. Bibehålla nuvarande organisationen med utökad samverkan inom utvalda områden 
Båda föreningarna lever vidare i sin nuvarande form med en ambition att utöka eller etablera en 
fördjupad samverkan/samarbete inom Tävling, Redskapsinköp, Vissa kanslifunktioner, Hallar och 
planering av träningstider. 

3.4 NYTTOVÄRDERING 
Nedanstående matris är en sammanfattning av nyttoanalysen enligt bilaga ”Analys nyttor och risker - 
bilaga”. 

Varje identifierad Nytta, se kapitel 3.2, har bedömts per lösningsalternativ och givits poäng för 
Sannolikheten att nyttan kan realiseras och en poäng för hur mycket värde respektive nytta har möjlighet 
att skapa. Matrisen visas summan av Sannolikhet och Värde för alla nyttor per lösningsalternativ. 

1 = 1-20% Sannolikhet. 
2 = 20-40% Sannolikhet. 
3 = 40-60% Sannolikhet. 
4 = 60-80% Sannolikhet. 
5 = 80-100% Sannolikhet. 
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Lösningsalternativ Sannolikhet Värde Kommentar 

1. Inte göra något alls 20 63 Varje förening kan var för sig bl.a utveckla en  
+ hållbar operativ organisation. 
+ Stor och bred träningsverksamhet. 
+ stark ekonomi. 
 
- Inget fördjupat tävlingssammarbete. 

2. Sammanslagning 30 95 Båda föreningarna kan gemensamt bl.a utveckla en  
+ hållbar operativ organisation. 
+ stor och bred träningsverksamhet. 
+ stark ekonomi. 
+ konkurrenskraftig tävlingsverksamhet där gymnasterna 
tävlar på önskad nivå. 
+ Frigöra tid på kansliet för att jobba med intäktssäkring 
och professionalisering. 
+ Göra gymnastiken konkurrenskraftig och öka antalet 
aktiva. 
+ Start och viktig aktör gentemot externa aktörer för ökad 
sponsring och möjlighet att få fler ändamålsenliga 
halltider. 
 
- Stor förändring som kräver mycket arbete och tar fokus 
från normal verksamhet. 
- En negativ initial effekt på ekonomi, antal ledare och 
aktiva är trolig innan det vänder. 

3. Gemensam 
tävlingsorganisation 

16 49 + Ger tydligt fokus på tävlingsverksamheten och Elit. 
 
- Ökad komplexitet med ytterligare en organisation som 
ska bemannas, styras, ledas, marknadsföras. 
- Ökad separation mellan tränings och tävlingsgrupper, 
försvårar arbetet runt gemenskap. 
- Ytterligare en organisation som driver kostnader för 
gemensamma funktioner. 
- Svårare att hitta ideella resurser till 3 separata 
föreningen. 
- Ökad komplexitet rörande ekonomistyrning mellan 
föreningarna. 

4. Bibehålla nuvarande 
organisation med 
utökad samverkan 

20 63 + Varje förening kan var för sig utveckla en hållbar 
operativ organisation. 
+ Ökad samverkan runt tävling. 
 
- Svårt att samverka i kanslifunktionen p.g.a 
konkurrenssituation. 
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3.4.1 Sammanfattning av analys 
Resultatet av analysen visar att alternativet 2. Sammanslagning har störst sannolikhet att skapa mest 
värde för utveckling av gymnastiken i Örebro. Lägst sannolikhet och värde fick alternativet 3. Gemensam 
tävlingsorganisation. Alternativ 1 och 4, som båda bygger på att nuvarande föreningsstruktur bibehålls 
fick samma poäng för både Sannolikhet och Värde. 

3.4.1.1 Alternativ: Inte göra något alls 
Fungerar i princip som idag och i relationen mellan AGF och ÖGF initieras inget arbete i syfte 
att förbättra situationen för gymnaster, ledare och anställda. Förbättringsarbete bedrivs 
individuellt inom respektive förening. 

3.4.1.2 Alternativ: Sammanslagning 
Det alternativ där analysen indikerar störst sannolikhet att skapa mest värde men samtidigt det 
alternativ som kräver mest arbete och innebär störst förändring. 

De nyttor som har störst möjlighet att realiseras med denna lösning och på det viset skiljer sig i 
förhållande till övriga alternativ är; 

- Möjligheten att etablera en långsiktig och hållbar operativ organisation. 
- En större aktör med ökad påverkan gentemot kommun, beslutsfattande politiker, 

näringsliv och media vilket förbättrar förutsättningarna för Sponsring och etablering av 
fler ändamålsenliga träningshallar. 

- Ökad konkurrenskraft gentemot andra idrotter i Örebro för att attrahera fler aktiva. 
- Effektivisering på kansliet för att ge mer tid till arbete med intäktssäkring och 

professionalisering som på sikt ger en ökad träningskvalitet. 
- Ökat träningsutbud och fler träningsgrupper på olika nivå och inom fler 

träningsdiscipliner. 

3.4.1.3 Alternativ: Gemensam tävlingsorganisation 
Med denna lösning etableras en ny organisation med fokus på Tävling och Elitverksamhet. 
Detta gynnar gymnaster och ledare med ambition att tävla på elitnivå. Värdet av detta skall 
vägas mot insatsen som krävs för att driva ytterligare en förening och de negativa 
konsekvenser som detta får på gemenskap och tillhörighet för dem som inte blir en del av den 
nya verksamheten samt möjligheten att behålla aktiva längre upp i åldrarna då risken för 
utslagning ökar. 

Ekonomiskt krävs ökade resurser för att driva 3 parallella föreningar, samtidigt består 
konkurrenssituationen mellan moderklubbarna vilket är en försvårande omständighet för 
nödvändig samverkan mellan föreningarna. 

För att detta skall vara en långsiktig och hållbar lösning så är det en förutsättning att alla tre 
föreningar är framgångsrika och välmående. Lösningsalternativet är en komplex och känslig 
konstruktion, speciellt då båda moderföreningarna har så pass likvärdig och konkurrerande 
verksamhet. 

3.4.1.4 Alternativ: Bibehålla nuvarande organisation med utökad samverkan 
Fungerar i stort sett som idag men genom en ökad samverkan inom utvalda områden så kan 
dagens situation förbättras inom områden så som; 

- Möjligheten för gymnaster att få tävla och tävla på rätt nivå. 
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- Gemensam planering av träningstider kan i viss mån förbättras men då attraktiva 
hallar i princip är fullbokade redan idag så blir effekten inte så märkbar för 
träningsgrupperna. 

Samverkan rörande redskapsinköp pågår redan idag och ger därför ingen märkbar effekt. 
Konkurrensen mellan föreningarna kvarstår med denna lösning och kommer begränsa 
möjligheten till samverkan på ett sätt som missgynnar gymnasterna, exempelvis ökat 
träningsutbud och enklare att byta träningsdisciplin.  

3.5 RISKER 
Baserat på underlag från projektdirektiv, enkätsvar och dokumentation från referensgruppsmöten så har 
nedanstående risker identifierats. Vid et genomförande så bör åtgärder vidtas för att minimera eller 
eliminera konsekvensen av dessa risker. 

Kolumnen Konsekvens representerar projektgruppens gradering av hur stor negativ effekt respektive risk 
orsakar om den uppstår. Konsekvens graderas enligt nedanstående skala: 

1 = Mycket begränsad, obetydligt. 
2 = Begränsad, märkbart. 
3 = Allvarliga, tydlig negativ effekt. 
4 = Mycket allvarliga, stor skada. 
5 = Katastrof. 

 

Risker Konse-
kvens 

Kommentar 

Tappa nyckelpersoner    

Kansli, mitt jobb. 
Att jag inte får behålla min anställning p.g.a 
rationalisering vid förändring. Föreningen organiseras 
med färre anställda resurser av olika anledningar. 

3 Ambitionen är att bibehålla alla 
anställda. Föreningen kan 
fortsättningsvis bedriva sin verksamhet 
om det av ekonomiska skäl krävs en 
rationalisering. 

Identitet , AGFare / ÖGFare. 
Ledare och ideella föreningsresurser väljer att sluta för 
att dem inte känner tillhörighet efter förändringen. 
Tillhörighet till Namn och Klubbfärger. 
Ledare ser en möjlighet att kliva av det ideella 
engagemanget. 

4 Om ett större antal ledare väljer att 
sluta så påverkar det möjligheten att 
bedriva träning. Ett fåtal avhopp 
påverkar inte gymnasterna. 

Föräldrar som inte får träna sina barn, tappa ledare  
Ledare och ideella föreningsresurser väljer att sluta. 
(påverkar troligen inte så många) 

2 Berör troligen få och har en mindre 
påverkan på förmågan att bedriva 
träning. 

1+1=<2   

Totala medlemsantalet blir lägre vilket gör att intäkterna 
blir lägre (Medlemsavgifter, Terminsavgifter, LOK, 
Kommunala bidrag osv) 

4 Aktiva väljer att sluta av olika anledning, 
har en direkt negativ påverkan på 
ekonomi.  

Värdegrund/Kulturkrock   



9 

 

 

Samverkan mellan AGF och ÖGF/KIF - Projektgruppens rapport version 1.0                      2018-02-09 

 

Värdegrund/Kulturkrock. 
Delar inte den nya kulturen/värdegrunden. Vissa 
individer trivs inte tillsammans. Personkemi. Personer 
väljer att sluta. 

3 Föreningsresurser, ledare och aktiva 
trivs inte i nya miljön och väljer att sluta 
då ledarskap, styrning, beteenden och 
ageranden inte stämmer med 
personliga värderingar.  

Risk att behöva prioritera verksamhetsområden    

Mindre verksamheter prioriteras bort. Mindre 
verksamhetsområden kommer % bli färre medlemmar. 
Minskad satsning på mindre verksamhetsområden, aktiva 
och ledare slutar. 
Mindre verksamhetsområden väljer att bryta sig ur och 
starta egen förening. 

4 Ledare och aktiva som upplever sig 
nedprioriterade väljer att sluta vilket 
påverkar ekonomi och träningsutbud 
negativt. 

Historia   

Tappar sin historia. 
En förändrad verksamhet gör att historian försvinner eller 
uppmärksammas inte. 
Idrottsliga framgångar genom åren, långa historia. 

1 Historien från föreningarna kan/skall 
inte raderas. 

Uppbyggt varumärke försvinner. Väljer aktivt att inte ta 
med sig historien i nytt varumärkesbyggande. 

2 Nytt varumärke skall representera båda 
föreningarna historia. 

Ekonomi   

Olika arvodesmodeller. 
Får ett lägre arvode med en ny modell. Ny modell blir ej 
konkurrenskraftig i förhållande till andra extrajobb eller 
de ledare som lägger mycket tid i hallen. Vi tappar ledare. 

3 Arvodesmodellerna skiljer sig en del 
men nettoeffekterna är inte så stor. En 
ny modell behöver etableras som 
rimmar med nya föreningens strategi. 

Inte dubbla bidrag. Bidrag där endast en förening kan 
söka påverkar exempelvis Idrottslyft, Elitidrottsstöd osv. 
Påverkar ca 100kr. 

2 Ger en direkt negativ påverkan men 
behöver ersättas med andra 
intäktskällor. 

Ökad kostnad för föreningen efter en förändring. 
(ej förändringsarbetet i sig) 

3 En ambition bör vara att totala 
kostnaden skall bestå. 

Färre arrangemang ger sämre ekonomi 
Endast 2 Tävlingar och 1 Uppvisningar per år. 
Påverkar ca 200kkr per år. 

3 Direkt negativ påverkan, behöver 
ersättas med alternativa 
intäktströmmar. 

Gymnaster   

Tappa gymnaster. 
Trivs inte i förändrade träningsgruppen och väljer att 
sluta. 
(berör troligen få aktiva, Oscaria-grupper) 
Ökad konkurrens inom tävlingsverksamheten efter en 
förändrad organisation gör att aktiva slutar. 

3 Tappar gymnaster på grund av 
konkurrens eller renodling, bör inte 
beröra så många men skall ändå 
undvikas. 

Minskad konkurrens mellan gymnastikföreningar i 
Örebro ger monopol och påverkar kvalitet negativt. 
Exempelvis Ledarutveckling, Träningskvalitet osv. 

2 Viktigt att bibehålla fokus på utveckling 
för att ara konkurrenskraftig mot övriga 
idrotter. 

Tappa det ideella   

Risk att tappa det ideella vid professionalisering. 
(tappar särarten av att vara en medlemsdriven och ideell 
förening) 

4 Om vi tappar engagemang från ideella 
föreningsresurser och ledare så får det 
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en stor negativ påverkan för förmågan 
att driva och utveckla verksamheten. 
Vi är fortsättningsvis en ideell förening! 

 

3.6 RISKUTVÄRDERING 
Nedanstående matris är en sammanfattning av riskutvärderingen enligt bilaga ”Analys nyttor och 
risker_bilaga”. 

Varje identifierad Risk, se kapitel 3.5, har bedömts per lösningsalternativ och givits poäng för 
Sannolikheten att risken kan inträffa och en poäng för hur stor negativ Konsekvens respektive risk kan 
orsaka om den inträffar. Matrisen visar summan av Sannolikhet och Värde för alla risker per 
lösningsalternativ. 

1 = 1-20% Sannolikhet. 
2 = 20-40% Sannolikhet. 
3 = 40-60% Sannolikhet. 
4 = 60-80% Sannolikhet. 
5 = 80-100% Sannolikhet. 

 

Lösningsalternativ Sannolikhet Konsekvens Kommentar 

1. Inte göra något alls 19 55 Att inte utveckla samarbetet påverkar främst risken 
att gymnaster slutar då föreningarna ej kan erbjuda 
önskade tränings- och tävlingsmöjligheter. 

2. Sammanslagning 38 114 En sammanslagning innebär en större förändring och 
medför därför även fler risken. Mest påtaglig är 
risken för att föreningsresurser, ledare och aktiva 
väljer att sluta av olika anledning. 
 

3. Gemensam 
tävlingsorganisation 

34 107 Att skapa ytterligare en förening innebär en märkbar 
förändring för båda föreningarna och för en 
delmängd av gymnasterna. Många risker föreligger 
att gymnaster och ledare väljer att sluta p.g.a 
exkludering samt att denna konstruktion innebär en 
ökad kostnad för den löpande förvaltningen. 

4. Bibehålla nuvarande 
organisation med 
utökad samverkan 

20 58 En utökning av samarbetet mellan föreningarna är 
mest märkbar för tävlande gymnaster där skillnader i 
värdegrund/kultur tillför en risk att gymnaster och 
ledare väljer att sluta. 

 

3.6.1 Sammanfattning av riskutvärderingen 
Analyser visar att en Sammanslagning innebär högst risk för negativa konsekvenser i förhållande till 
övriga lösningsalternativ. Denna förändring kräver ett tydligt fokus på riskminimering i samband med ett 
införande då den negativa konsekvensen annars kan bli mycket påtaglig och skapa avsevärd skada för 
gymnastiken i Örebro. Även etablering av en gemensam tävlingsorganisation innebär en relativt hög risk 
och kräver fokus på riskminimering. 
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Vid valet av rekommenderat lösningsalternativ behöver möjlig Nytta vägas mot risktagandet vid ett 
eventuellt införande och bedöma möjligheten att eliminera/minimera den negativa påverkan i samband 
med ett införande. 

 

3.6.2 Åtgärder för att eliminera risker 
Baserat på underlag från referensgruppsmöten och i samband med riskutvärderingen har följande 
aktiviteter föreslagits som åtgärder för att eliminera/minimera de risker som föreligger i samband med 
en förändring. 

Detta skall betraktas som en initial lista med viktiga åtgärder, vid ett eventuellt införande så bör det 
arbetet initieras med en riskanalys för att identifiera ytterligare åtgärder och etablera en handlingsplan. 

Se även bilaga ”Analys nyttor och risker, bilaga” för detaljer. 

• Säkerställa ett fortsatt stöd från Gymnastikförbundet och SISU/ÖLIF 

• Besluta att säkerställa en fortsatt anställning för befintlig personal.  

• Respektive styrelse tydliggör långsiktiga inriktning rörande anställd personal innan 
förändringsarbetet påbörjas. 

• Samverka med facket för att säkra en juridiskt korrekt hantering av anställd personal. 

• Undvika att stressa fram en snabb lösning, låt förändringen och införandet ta nödvändig tid. 
Förändringsarbetet skall baseras på en väl underbyggd och realistisk tidplan. 

• Planera in och möjliggöra för samtal och samverkan mellan berörda och nyckelpersoner. 

• Involvera nyckelpersoner/berörda personer i förändringsarbetet. 

• Anlita en "Extern", oberoende och erfaren förändringsledare som driver förändringsarbetet. 

• Driva förändringsarbetet med en Transparent, Stringent och Demokratiskt förändringsprocess 
som skapar tilltro till förändringsarbetet och processen. 

• Jobba med att identifiera Klubbnamn tidigt i processen, logotype kan komma senare. 

• Kommunicera ut en tydlig och övergripande målbild tidigt. 

• Etablera och kommunicera en tydlig och gemensam målbild för den nya organisationen, inkl 
träningsverksamheten (Grupper, ledare, tillhörighet). 

• Att innan förändringen träder i kraft, tydliggöra organisation och roller i ny verksamhet. 

• Att innan förändringen träder i kraft, tydliggöra nyckelpersoners roll i nya organisationen. 

• Delaktighet för att skapa ny värdegrund. 

• Båda föreningarna avsätter ekonomiska medel i budgeten 2018 till förändringsarbetet. 

• Etablera en budgetera tidigt och identifiera intäktskällor som täcker för möjliga ekonomiska 
bortfall. 

• Regelbunden kommunikation om framdriften i förändringsarbetet. 

3.7 REKOMMENDATION 
Projektgruppen för samarbete mellan AGF Örebro och Örebro GF/Kif rekommenderar respektive 
förenings årsmöte: 

- att besluta om sammanslagning genom att bilda ny gymnastikförening i Örebro. 
- att den nya föreningen formellt träder i kraft den xxx datum. 
- att ge respektive styrelser ett gemensamt uppdrag att formera och starta ett projekt som ansvarar 

för genomförandet. 
- att säkerställa en fortsatt anställning för befintlig personal. 
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Projektgruppen har utvärderat respektive lösningsalternativ och vägt potentiell nytta mot identifierade 
risker och möjligheten att eliminera dess negativa effekter. En sammanslagning innebär ett ökat 
risktagande men är samtidigt det lösningsalternativ som bedöms generera störst värde på lång sikt.  

Rekommendation överlämnades till respektive styrelse i januari 2018, varefter respektive styrelse tar fram 
ett likalydande formellt beslutsunderlag inför respektive förenings årsmöte i mars 2018. 

 

4 GENOMFÖRANDE 
Sammanslagning mellan AGF och ÖGF/KIF genom att konsolidera nuvarande verksamhet i till en ny förening 
och planera införandet enligt en tid- och aktivitetsplan som gör att; 

- förändringen genomförs under kontrollerade former. 
- potentiella risker kan undvikas/elimineras. 
- vi säkrar en fortsatt god förvaltning av nuvarande verksamheter. 
- störningar i träningsverksamheten minimeras. 
- god ekonomi kan säkras i respektive förening. 
- övergången till en ny förening sker succesivt. 
- en ny förening skapas och nuvarande föreningar avvecklas. 

 

Förändringsarbetet bedrivs i projektform på uppdrag av respektive styrelse. 

• Styrelserna i respektive förening får ett gemensamt uppdrag att formera projektet och tillsätta en 
förändringsledare. 

• Första fasen av förändringsarbetet omfattar framtagandet av en projektplan. 

• Genomförandet pågår under ca 2år, konsolideringen till den nya föreningen sker successivt. 

• Projektgruppen skall i Projektplanen beskriva hur ett successivt införande skall genomföras. Vilka 
delar/områden, när i tid och på vilket sätt.  

• Identifierade nyttor skall vara styrande vid sammanslagningens genomförande. 

• Identifierade Risker skall beaktad vid planering av sammanslagningen. 

 

Förändringsarbete kan innebära minskad effektivitet initialt innan förväntade nyttor uppnås. Vi bör därför 
räkna med en tillfällig nedgång i samband med förändringsarbetet som kan komma att påverka antal 
Medlemmar, Aktiv, Ledare och Ekonomi innan förväntande förbättringar uppnås inom motsvarande 
områden. En viktig del av införandeprojektets uppdrag är att göra denna fas så kort som möjligt. 

 


