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Abstrakt 
Previous academic research has shown that sport organizations are complex and hard to 

manage due to the large number of stakeholders with a high commitment. In Sweden, 

we also have an unique “51 %”-rule that make the football clubs owned by members 

which leads to a higher dependence from stakeholders. The purpose of the thesis was to 

identify and describe what challenges the management of the sport organizations in the 

Swedish highest league in football, Allsvenskan, may have to deal with because of 

different influences and agendas of the groups of stakeholders around the organization. 

We examined the decision makers in four clubs in Allsvenskan about their approach to 

the stakeholders and how they are working to satisfy the goals, claims and agendas 

through qualitative interviews. The result showed that sporting results is the main 

reason to the different approaches of the stakeholders. It also showed that the balancing 

of the economy is the biggest challenge for the management of the sport organizations 

in Swedish elite football clubs. Meanwhile, the results also showed that the different 

stakeholders never could be completely satisfied. 

 

 

Nyckelord 

Intressenter, intressentteori, sportorganisationer, organisations- och ägarstruktur, 

Allsvenskan, styrning, elitfotbollsklubbar i Sverige. 

 

 

Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Olle Duhlin vid Linnéuniversitetet för 

givande handledningssamtal och feedback under hela arbetets gång. Vi vill även rikta 

ett stort tack till de intervjupersoner som ställt upp med sin tid och låtit sig intervjuas 

även då de hade ont om tid. Utan intervjupersonernas tillmötesgående hade inte 

undersökningen varit möjlig att utföra.  
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1 Introduktion 

I inledningskapitlet ger vi en bakgrundsbeskrivning till det övergripande problemet som 

vi med uppsatsen avser att undersöka. Läsaren introduceras till centrala begrepp och 

kapitlet mynnar ut i en problemformulering, konkreta forskningsfrågor och uppsatsens 

syfte.  

 

1.1 Bakgrund 

Svensk fotboll har historiskt sett varit blomstrande. 1948 tog Sverige OS-guld och de 

efterföljande åren spelade svenska klubbar fler internationella matcher i europeiska 

turneringar än något annat land i Europa skriver Andersson och Carlsson (2011). IFK 

Göteborg hade stora framgångar i UEFA-cupen under 80- och 90-talet medan Malmö 

FF kom tvåa i Europacupfinalen 1979. Förutom Helsingborgs IF:s deltagande i 

Champions League säsongen 2000/2001 (Andersson & Carlsson, 2011) och Malmö 

FF:s deltagande i samma turnering under 2014 och 2015 (uefa, 2016), lyser det svenska 

deltagandet och framgångar på den europeiska fotbollsscenen efter millenniumskiftet 

med sin frånvaro. Svensk elitfotboll har alltså ur ett internationellt perspektiv tappat i 

styrka, konkurrenskraft och attraktion enligt Andersson och Carlsson (2011). Dock 

skriver de att det svenska landslaget ofta presterat bra i VM och EM-sammanhang vilket 

maskerar den svaga utvecklingen den svenska elitfotbollen haft, vilket kan förklaras 

med att landslaget i stort sett alltid endast bestått av utlandsproffs som inte spelar i den 

svenska inhemska högsta ligan, Allsvenskan.   

 

Andersson (2011) menar att vi under 2000-talet har sett en storstads och framförallt 

Stockholmsdominans inom tunga områden som politik, ekonomi, finansmarknad, kultur 

och media. Han menar dock att fotbollen tveklöst utgör ett fenomen som i mångt och 

mycket går emot den traditionella dominansen från storstaden, vilket “lilla” Kalmar 

FF:s allsvenska guld 2008 också visar tecken på. Den traditionella normen i samhället 

har varit att flytta till storstäderna, medan den svenska manliga arbetande ungdomen 

varit den kategori som i störst utsträckning stannat kvar på orten där de vuxit upp 

skriver Andersson (2011). Det är precis den här gruppen som burit upp det svenska 

föreningslivet och de stora lagsporterna i samhället. 
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Människor på mindre orter med fotbollsklubbar identifierar sig med sin lokala klubb 

och dess värden och det skapas en gemenskap, ett “vi” mot “dem”-tänk gentemot andra 

fotbollsklubbar.  

 

I takt med globaliseringen och framväxten av nätverkssamhället där världen blir mindre 

och lokala företeelser förminskas har fotbollen för människor varit en länk mellan 

forntid och framtid. Den lokala fotbollsklubben har alltså stått för kontinuitet medan 

omgivningen förändrats i snabbare takt än vad många invånare önskat sig. När internet 

började sprida sig innebar det att klubbarna, sponsorer och supportrar kunde förenas i 

kommunikativa nätverk på ett annat sätt än tidigare vilket underlättade 

varumärkesbyggandet. Andersson (2011) menar att de större fotbollsklubbarna nu gärna 

ville se sig som expansiva varumärken som en följd av nätverksekonomin. Det 

kommersiella varumärkesbyggandet är någonting som dock går emot den traditionella 

lokala föreningskulturen. 

 

Andersson och Carlsson, (2011) skriver att trots att Sverige är ett land som fostrar 

mycket talanger och fungerar som en stor plantskola för många klubbar i Europa har vi 

en negativ utveckling vad gäller allsvenskans ranking jämfört med övriga Europa. Den 

skandinaviska fotbollen har starkt utvecklats, där danska och norska elitklubbar haft 

regelbundna framgångar i europeiskt cupspel, alltjämt som de svenska elitklubbarna 

lyser med sin frånvaro (Andersson och Carlsson, 2011).  

 

Allsvenskan har jämfört med övriga Europa, med undantag för Tyskland (Honigstein, 

2009) ett unikt regelverk om styrandet av klubbarna som går ut på att idrottsföreningen 

ska ha ett majoritetsägande i klubben, den så kallade 51 % -regeln (Lundberg, 2010).   

51 % -regeln tillkom vid riksdagsmötet 1999 då det beslutades att aktiebolag kunde få 

bildas av ideella idrottsföreningar och sedan dess har den så kallade 51 %-regeln alltså 

funnits till (TT, 2013). Svensk fotbolls högst styrande organ, Svenska fotbollförbundet 

har tillsammans med Föreningen Svensk Elitfotboll och Elitföreningen damfotboll 

argumenterat för ett avskaffande av 51 % -regeln som innebär att idrottsföreningen 

måste äga minst 51 % av rösterna i idrottsaktiebolaget och därmed ha rösträttsmajoritet. 

De vill istället ersätta den med en tredjedelsregel, alltså att idrottsföreningens tvång på 

majoritetsägande försvinner och istället ersätts med en tredjedel av rösterna i 

idrottsaktiebolaget.  



  
 

3 

De argumenterar även för att 51 % -regeln hindrar allsvenska klubbar från att 

konkurrera internationellt på den globala fotbollsscenen och att ett avskaffande av 

regeln skulle möjliggöra för externa finansiärer som då kan investera i de olika 

organisationerna. Det skulle öka inflödet av kapital i klubbarna på vilket sätt de skulle 

bli mer resursstarka och kunna konkurrera internationellt (Lagrell et.al., 2011). Frågan 

om regeln om rösträtt har behandlats vid riksidrottsmötena 2007, 2009, 2011 och nu 

senast 2013 eftersom Svenska Fotbollförbundet lagt fram förslag om att regeln bör 

slopas. Riksidrottsmötet har röstat nej till förslagen som kommit in om ett slopande av 

regeln, dock efter en bitvis hetsig debatt när de olika förbunden bland Sveriges olika 

idrottsorganisationer röstade, men regeln finns alltså kvar ändå skriver TT (2013).  

 

Ordförande för Svenska Fotbollssupporterunionen, Tony Ernst, kommenterade 2013 när 

förslaget senast utreddes och debatterades att de hade en negativ inställning till att ändra 

51 % -regeln, dessutom kritiserades utredningen hårt av organisationen för att vara 

partisk. Han såg även en risk att många klubbar tvingats lägga ner då de inte längre får 

möjlighet till stöd från sina kommuner om de ska drivas som helt privata företag 

(Sundberg, 2013).  

 

När Svenska Fotbollförbundet, Svensk Elitfotboll och Elitföreningen damfotboll 

tillsammans publicerade förslaget 2011 fick varje allsvensk fotbollsklubbs ordförande 

svara på frågan hur de ställde sig till förslaget. Resultatet blev följande: 

● Emot förslaget: Sex klubbar 

● Vet ej, mer utredning krävs, splittrad: Åtta klubbar 

● För förslaget: Två klubbar (Pershagen, Bådagård, Broström, 2011)  

 

Det vi ser är att hälften av klubbarna inte kan svara på frågan då de vill ha mer 

utredning om ämnet i fråga, alternativt att de är splittrade i frågeställningen. Det 

framgår att det inte finns någon enad majoritet hos allsvenska klubbar om varken ett för 

eller emot av slopandet av 51 % -regeln. 

 

Idrottsminister Gabriel Wikström ställer sig dock positiv till att behålla makten inom 

idrotten hos föreningarna då han menar att idrotten i Sverige ska fortsätta att vara en 

folkrörelse och inte bolagiserade kommersiella klubbar.  
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Han uttrycker en oro för att idrotten skulle transformeras och grundvärderingarna inom 

idrotten skulle bytas ut mot kommersiella intressen (Lundh, 2016, 29 februari).  

 

Medlemsägda företag och sportorganisationer 

De särdrag som framför allt utmärker medlemsägda företag är att de saknar en 

dominerande huvudägare (Normark, 1994). Ägarmakten är således utspridd hos 

medlemmarna som demokratiskt röstar på föreningsstämman vilket är företagets högst 

beslutande organ i organisationen. Den demokratiska inriktningen är grunden på vilken 

organisationen vilar på skriver Normark (1994) som menar att det förekommer 

förväntningar på medlemmarna att de ska vara delaktiga i organisationens 

beslutsfattande. Vidare skriver författaren att ett idealt medlemsägt företag ska ha en 

ständigt pågående omformulering av inriktningen på verksamheten. Eftersom allsvenska 

klubbar är föreningsägda till minst 51 % så styrs föreningarna på samma principer som 

medlemsägda företag. Säsongen 2016 så var fem av sexton klubbar i Allsvenskan 

bolagiserade (allabolag, 2016) men fortfarande har alltså medlemmarna 

majoritetsägande i de klubbarna.   

 

Senaux (2008) skriver att sport i allmänhet och professionella fotbollsklubbar i 

synnerhet hanterar stora summor med pengar och trots att fotbollsklubbar drivs av 

professionella yrkesmän och företagare, ofta ägda av företag, så brottas de ofta med 

ekonomiska problem. En möjlig orsak kan ligga i den komplexa omgivningen och 

miljön. Vanligtvis är fotbollsklubbar i Europa på elitnivå nyttomaximerande, alltså 

prestationsbaserade, till skillnad från USA där professionella klubbar ofta är 

organiserade för att maximera den ekonomiska vinsten till ägarna. Bakom de här olika 

synsätten finns en komplex målbild, inte alltid enhetlig inom organisationen där olika 

intressenter runt om och inom organisationen har olika målsättningar (Senaux, 2008). 

 

Styrningen och ledningen av organisationen är onekligen viktigt för professionella 

klubbar, samtidigt som Senaux (2008) ställer sig frågan om de traditionella analyserna 

av ledarskap och styrmodellerna är applicerbara på den här typen av specifika branschen 

professionell idrott och sportorganisationer. Författaren menar vidare att det är viktigt 

att från organisationens sida vara lyhörd och lyckas fånga upp de olika intressenternas 

åsikter, vilket är en enorm utmaning för ledningen av organisationen.  
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Att styra organisationen så att en viss grupp av intressenter gynnas på bekostnad av 

andra kan i det långa loppet leda till att organisationen inte kan överleva och får 

försättas i konkurs avslutar Senaux (2008). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Vårt intresse har alltså riktas mot styrningen i sportorganisationer och har väckts ur 

fenomenet med det unika regelverk som vi har i Sverige med medlemsägda 

elitfotbollsklubbar. Vi finner det intressant att titta närmare på de problem som 

klubbledningen kan ställas inför med de olika intressentgrupperna som medlemsägda 

fotbollsklubbar har att ta hänsyn till.  

 

Komplexiteten i sportorganisationer 

Senaux (2008) beskriver problematiken som är unik för sportorganisationer genom att 

de ställs inför två huvudsakliga delar som krävs för att de ska överleva. Det är dels den 

ekonomiska biten, som alla andra organisationer i alla branscher i världen också har, 

man måste helt enkelt överleva ekonomiskt för att verksamheten ska leva vidare. Den 

andra faktorn är den sportsliga framgången, alltså vad laget presterar på planen. 

Problematiken att lyckas prestera både sportsligt på planen och även ekonomisk grundas 

i att för att prestera bra sportsligt behövs mer pengar i verksamheten, högre löner till 

bättre spelare, värvningar av bättre spelare som exempel vilket gör att organisationen 

ekonomisk behöver lägga mer pengar på det här området. Ekonomisk vinst är alltså 

beroende på hur det sportsligt går för klubben på planen, men hur det sportsligt går på 

planen är alltså beroende på att man kan betala högre löner och värva bättre spelare 

(Senaux, 2008). Vi ser här hur sportorganisationer på ett helt annat sätt är beroende av 

faktorer som prestation på planen, istället för enbart ekonomisk vinst och att de 

faktorerna är sammankopplade med varandra jämfört med organisationer i andra 

branscher där givetvis andra faktorer än enbart vinst är viktiga, men att vinsten är 

grundläggande för företagets överlevnad.  

 

I sportorganisationer är även den sportsliga framgången en avgörande faktor för att 

sportorganisationer ska överleva ekonomiskt. Vad den sportsliga framgången innebär 

varierar från klubb till klubb och är relativt.  
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Mindre sportorganisationer kan se framgång som att spela i högsta divisionen, medan 

större klubbar med större krav ser framgång som att vinna Allsvenskan eller placera sig 

i toppen av den för att få möjlighet att kvala in till Europaspel. Det här kan ses som 

sportslig framgång, medan den ekonomiska framgången är relaterad till den sportsliga 

framgången då det såklart handlar om att göra vinst på sikt men även att skapa ett 

attraktivt marknadsvärde.  

 

Det som också får ses som unikt är konkurrensen mellan sportorganisationer i Europa 

där vi har ett öppet ligasystem. Det innebär att klubbarna konkurrerar med varandra för 

att befinna sig i den högsta ligan och presterar de bra i sin högsta liga får de delta i 

Europa-spel, vilket i förlängningen genererar mer attraktion och pengar till 

organisationen (Senaux, 2008). Det finns alltså en risk, som en följd av hård 

konkurrens, att tappa platser i den inhemska ligan och om klubben åker ur minskar de 

ekonomiska intäkterna från Tv-bolag, sponsorer, bra spelare och tränare riskerar att 

lämna vilket kan få förödande konsekvenser för klubbens ekonomi. Det finns alltså en 

konkurrens inom sportvärlden som är unik med avseende på ligasystemet. 

 

Vi ser hur stora summor pengar måste alltså inte bara måste satsas, utan även satsas rätt 

för att uppnå sportsliga framgångar, vilket i förlängningen oftast leder till ekonomisk 

framgång. Via Tv-avtal och sponsorintäkter kan det skilja enorma summor pengar 

beroende på om klubben spelar i högsta ligan eller åker ur och degraderas till ligan 

under. I Allsvenskan fördelas 260 miljoner kronor mellan klubbarna i högsta och näst 

högsta- ligan. Lyckas sedan ett Allsvenskt lag komma ut i Europa som Malmö FF 

gjorde 2014 och 2015 i den största europeiska cupturneringen, Champions League (CL) 

drar de in ännu större summor. Malmö FF drog in 178 miljoner kronor på sitt 

deltagande i CL, att jämföra med 18,5 miljoner kronor som är det högsta de kan dra in i 

Allsvenskan (TT, 2015). Vi ser här den enorma skillnaden Malmö FFs sportsliga 

framgångar gjorde ekonomiskt för klubben, de fick alltså in nästan tio gånger så mycket 

pengar via Europaspel än vad som är maximalt möjligt att få in via Allsvenskan. Trots 

att Malmö FF är ekonomiskt överlägset alla andra lag i Allsvenskan så finns ingen 

garanti på sportslig framgång, då det är så många andra faktorer som spelar in som 

tränare, spelare och spelsystem. Vi har dock sett en viss dominans i Sverige då Malmö 

FF vunnit tre av de fyra senaste årens upplaga av Allsvenskan men trots det inte lyckats 

prestera i cupspel i Europa (svenskfotboll, 2016).  
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Organisations- och ägarstruktur 

Vi har sett hur den svenska elitfotbollen tappat i slagkraft och vi ställer oss frågan om 

klubbledningens förmåga att styra klubbarna för att uppnå goda sportsliga resultat 

begränsas av den unika organisationsstrukturen i Sverige vilket framförallt väckt vårt 

intresse. Vi har sedan 10-15 år tillbaka sett en trend inom fotbollseuropa där externa 

multinationella företag/personer köper upp klubbar för att sedan investera miljardbelopp 

i klubbarna. 

 

Att styra en organisation handlar om strategiskt beslutsfattande och ofta för andras 

räkning. Forskningen och praktiken inom sportorganisationer har inte riktigt lyckats 

fånga betydelsen av styrningens viktiga roll (Shilbury, Ferkins & Smythe, 2013). 

Författarna menar att forskningen visserligen vuxit, men att det fortfarande finns en 

begränsad förståelse och ett teoretiskt ramverk kring komplexiteten vad gäller 

styrningen inom sportorganisationer. Ferkins och Shilbury (2010) menar att 

forskningsfältet växer samtidigt som frågorna växer, men att forskningen hittills till 

största del fokuserat på att finna kunskap och utveckla modeller som behandlar 

förhållandet mellan kommersiella och ideella värden hos klubbarna och i förlängningen 

utmaningarna med styrningen som kommer med det. Samtidigt menar Hoye och 

Doherty (2011) att forskningen som är relaterad till styrning av sportorganisationer ofta 

specifikt har fokuserats kring styrningen av ideella sportorganisationer och då behandlat 

styrelsens roll varför vi finner det intressant att utveckla det teoretiska ramverket genom 

att undersöka allsvenska klubbar.  

 

Ferkins & Shilbury (2015) menar att det är viktigt för ledningen i en sportorganisation 

att utöver de organisatoriska kunskaperna om styrningen, även ha lokal kunskap. 

Problematiken uppstår när de här personerna som har den lokala kunskapen ska ta allt 

mer krävande och komplexa beslut med en bristande kompetens för hur organisationer 

bäst bör drivas. I Nya Zeeland gjordes nyligen en stor studie på hur sportorganisationer 

styrs och vilka färdigheter som är önskvärda enligt Ferkins och Shilbury (2012). När de 

intervjuade medlemmarna i styrelserna och olika direktörer poängterades att 

sportorganisationer i sitt styrande kräver strategisk kunskap om hur organisationen ska 

arbeta framåt men även kunskap och expertis om hur själva sporten i sig fungerar på det 

operativa planet.  
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Det blir således en stor kravbild som måste uppfyllas där både den affärsmässiga 

kunskapen om organisationen ska finnas, men även expertis om hur sporten fungerar. I 

Nya Zeeland har de försökt lösa problematiken genom att tillsätta personer med 

akademisk utbildning, jurister och högre ekonomer, samtidigt som många av de här 

personerna har en stor passion och kunskap om sporten i sig. Tidigare utövare på 

professionell nivå inom sporten som efter avslutad karriär skaffat sig högre akademisk 

utbildning anses därmed vara optimalt av de intervjuade i Nya Zeeland skriver Ferkins 

och Shilbury (2012). 

 

Som vi kan se av resonemanget är organisations- och ägandestrukturen en viktig del i 

hur organisationen fungerar. En lämplig organisationsstruktur är nödvändig för att 

organisationen ska kunna uppnå effektivitet, resultat och målsättningar skriver Zhang, 

Gao, Seiler & Jiaei (2016). Traditionellt sett beskriver ägandestrukturen ur ett top-down 

perspektiv de huvudsakliga intressenterna i organisationen, vilket traditionellt sett är 

styrelsen och aktieägarna (Zhang et al. 2016). De menar att styrningen av 

organisationen kopplat till ägandestrukturen påverkar organisationen och dess 

finansiella aspekter, varför vi blir intresserade av att titta närmare på hur 

ägandestrukturen kan leda till att vissa intressentgrupper blir väldigt inflytelserika och 

hur det i sin tur kan påverka klubbledningen och dess förmåga att styra klubben. 

 

Som vi inledningsvis i diskussionen redogjorde för finns alltså en utveckling i 

fotbollseuropa där externa finansiärer investerar sina egna pengar i lag som sedan ökar 

konkurrenskraften för klubben. I Allsvenskan är inte det möjligt på samma sätt eftersom 

51 % -regeln hindrar externa finansiärer att ta över kontrollen, vilket enligt Svenska 

fotbollförbundet är en aspekt i varför svenska klubbar halkat efter. Externa finansiärer 

kan endast äga maximalt 49 % av aktiebolaget eller idrottsklubben vilket förmodligen 

kan leda till att de inte blir lika villiga att investera eftersom de inte får någon kontroll 

över styrandet i klubben. Vi ställer oss frågan om medlemmarna, genom sitt 

majoritetsägande i klubben gör det problematiskt för ledningen att fatta de bästa 

strategiska besluten i linje med vad som är bäst för klubben. I Allsvenskan leder 

ägandestrukturen till att medlemmarna genom föreningen blir en i allra högsta grad 

inflytelserik intressent genom 51 % -regeln, men de är långt ifrån den enda 

intressentgruppen runt en sportorganisation.  
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Intressenter 

Senaux (2008) definierar aktieägare, spelare, den nationella ligan/förbundet, lokala 

politiker, supporterklubbar, åskådare/publik, Tv-bolag och sponsorer som intressenter 

till en fotbollsorganisation. Författaren drar även slutsatsen att professionella 

fotbollsklubbar är ett intressant objekt för studier inom corporate governance.  

Olika intressenter med olika målsättningar skapar utmaningar, men även maktspelet 

mellan intressenter och klubben blir påtagligt. Vi har samma intressenter i Allsvenskan 

med undantaget att 51 % -regeln gjort att medlemmarna i föreningen ersätter aktieägare 

som en inflytelserik intressent, dock utan att investera kapital i verksamheten. 

Intressenterna är avgörande för klubben, sponsorer och Tv-bolag bidrar med viktiga 

ekonomiska tillskott till verksamheten, spelarna är själva grunden för laget, ligan och 

förbundet som ser till att själva fotbollen kan spelas, lokala politiker är mer korrekt att 

benämna som kommuner i Sverige då de kan hjälpa klubbarna ekonomiskt. Publiken 

och olika supporterföreningar bidrar till fotbollsprodukten vilket är en avgörande del för 

själva upplevelsen som man tar del av vid på en match. Intressenterna blir extra 

avgörande i allsvenska klubbar för att klubbarna inte har en enskild ägare som kan ta 

beslut. Det gör att medlemmarna i föreningen blir en maktfaktor, men även sponsorer 

som sponsrar laget ekonomiskt när de inte har en ägare som gör det. Kommuner får 

också ökat inflytande och äger i många fall arenorna som allsvenska klubbar spelar på. 

Det är alltså inte lika klart vilka som tar beslutsen i allsvenska klubbar som utomlands 

där enskilda personer eller företag äger klubben och kan besluta efter vad de själva 

tycker och vill. 

 

I Sverige som har den mer komplexa ägarstrukturen kan en problematik uppstå för 

klubbledningen som går ut på att lyckas styra klubben i riktning mot alla intressenters 

intressen och önskemål och inte bara enligt ägarens önskemål och krav. Klubbledningen 

sitter med andra ord i en sits där de måste spendera pengar för att överleva, men även 

spendera pengarna rätt om de överhuvudtaget har några pengar att spendera. Utöver de 

utmaningarna finns sponsorer med kommersiella värden och medlemmar som genom 

föreningen har de ideella värderingarna. Med den unika svenska ägarstrukturen i 

sportorganisationer ser vi det som ett intressant område titta närmare på och hur det 

påverkar klubbledningen. Men eftersom vi även ser hur allsvenska fotbollsklubbar är 

väldigt intressenttäta väcks även vår nyfikenhet för hur klubbledningen hanterar alla 

intressenter i och omkring organisationen.  
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Den svenska organisations- och ägarstrukturen leder till att medlemmarna, genom 

idrottsföreningen, blir en stor och inflytelserik intressent på ett annat sätt i Sverige än 

övriga Europa varför vi identifierar det som ett problemområde och en ännu större 

utmaning för klubbledningen i svenska klubbar att hantera. Här mynnar vår nyfikenhet 

ut i problematiken klubbledningen ställs inför vad gäller att hantera och bygga relationer 

med sina intressenter samtidigt som de ska ta rationella beslut som bäst gynnar klubben. 

 

En studie som gjordes av Anna Fyrberg (2010) inom svensk idrottsforskning 

diskuterade hur värde skapas i Allsvenskan. Det framkom i studien att klubbledningen 

upplever supportrarnas och den ibland oproportionerligt stora mediebevakningen som 

ett störande moment i deras dagliga arbete. Konsumenternas intresse är ofta stort och 

väldigt passionerat, det är inte bara åsikter utan kan snarare ses som en direkt feedback 

till klubbledningen från marknaden (Fyrberg, 2010). Den slutsatsen visar på att 

problematiken finns och att intressenternas intressen kan vara ett störande moment för 

klubbledningen. Med vår unika föreningsstruktur i Sverige och supportrarnas viktiga del 

i värdeskapandet men även deras röster i föreningen så blir det här en kraftfull intressent 

som är en viktig del av organisationen att ta hänsyn till. Enligt Centrum för 

idrottsforskning i Stockholm så finns ingen tidigare forskning som behandlar 

problematiken med styrning i allsvenska klubbar med så många intressenter. Studierna 

av styrandet av sportorganisationer är ett relativt nytt fenomen som forskningen först på 

senare år börjat intressera sig för. Visserligen har övriga professionella fotbollsklubbar i 

Europa också lika många intressenter, men i Sverige blir alltså medlemmarna en mycket 

större intressent jämfört med andra europeiska klubbar som kan ägas och kontrolleras av 

ett enda företag. I de fallen kan med andra ord ledningen styra organisationen helt i linje 

med det ägande företagets intressen, utan att legalt tvingas att ta hänsyn till övriga 

intressenter på ett annat sätt än i Sverige. 

 

1.3 Problemformulering 

Utifrån den bakgrund som presenterades samt de kunskapsluckor som den tidigare 

forskningen pekat på behövs mer kunskap om problematiken med att styra 

sportorganisationer. Med tanke på alla de olika intressenternas önskemål och krav på 

organisationen leder det till stora utmaningar för klubbledningen.  



  
 

11 

Vi vill applicera intressentteorin på allsvenska fotbollsklubbar där de till största delen är 

medlemsägda genom föreningen. Genom att applicera intressentteorin på 

sportorganisationer kan vi få en djupare förståelse för de svårigheter som ledningen 

ställs inför vad gäller att tillfredsställa alla intressenter även fast de har olika intressen, 

agenda och målsättningar med organisationen.  

 

För att besvara problemformuleringen ställer vi upp följande forskningsfrågor: 

 

● Hur påverkas klubbledningens beslutsfattande i svenska elitfotbollsklubbar av 

olika intressenters intressen? 

 

● Hur arbetar klubbledningen i svenska elitfotbollsklubbar för att tillfredsställa 

sina intressenter? 

 

1.4 Syfte 

Utgångspunkten med uppsatsen är att bidra till att minska den kunskapslucka som vi 

identifierat om problematiken med styrandet av professionella fotbollsklubbar utifrån ett 

intressentperspektiv. Uppsatsens konkreta syfte blir således att identifiera och beskriva 

de utmaningar som ledningen i allsvenska klubbar kan ställas inför med tanke på alla 

olika, mer eller mindre inflytelserika intressenternas olika målsättningar, krav och 

agendor. Genom att identifiera och beskriva utmaningarna ämnar vi med 

undersökningen att använda oss av intressentteorin genom att applicera den på 

professionella fotbollsklubbar i Sverige. På så sätt vill vi bidra till att fylla ut den 

kunskapslucka som finns om styrning i professionella sportorganisationer. Genom att ta 

del av vårt resonemang och slutsatser kan de styrande personerna i svenska 

elitfotbollsklubbar få en större inblick i hur intressenterna påverkar beslutsfattandet i 

klubben. Vi vill även ge en ökad förståelse för hur klubbledningen arbetar för att 

tillfredsställa sina intressenter.  

 

1.5 Avgränsningar 

Vi kommer att undersöka svenska elitfotbollsklubbar, därför väljer vi att fokusera 

undersökningen till den högsta ligan, alltså till de klubbar som ingick i Allsvenskan 

säsongen 2016.  
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2 Teoretisk referensram     

I andra kapitlet presenteras de teorier som vi anser är relevanta för undersökningen. 

Här redovisar vi ett resonemang för intressentteorin, styrning i sportorganisationer 

samt konflikter i sportorganisationer. Kapitlet avslutas med en diskussion om hur 

teorierna ska ligga till grund för analys.  

 

2.1 Intressentteorin 

Intressentteorin har sin utgångspunkt 1984 då Freeman först introducerade och 

konceptualiserade teorin. Sedan intressentteorin först introducerades av Freeman har 

den fått en allt större spridning och fått allt mer plats inom organisationsforskningen. 

Freeman definierade intressenter som “alla grupper av individer som påverkar eller 

påverkas av organisationens handlingar” (Freeman, 1984. sid. 25). Freidman och Miles 

(2002) menar att sedan Freeman presenterade teorin har en mängd olika definitioner 

vuxit fram i litteraturen. Mitchell, Agle och Wood (1997) definierar intressenter som att 

de antingen har legitima eller tvingande krav på organisationen eller att de har makt att 

på något sätt påverka organisationen. Frederick (1998, refererad i Freidman & Miles, 

2002, .s. 7) menar att en intressent är alla i samhället som har ett intresse av något slag 

i vad organisationen gör. Det finns en mängd olika definitioner på vad en intressent är 

samtidigt som Phillips (2003) menar att gemensamt för alla definitioner ligger i 

antagandet om att en intressent är varje grupp eller individ som är ett legitimt objekt för 

en organisationsledning att ta hänsyn till.  
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I figur 1 ser vi Freemans (1984) illustration över en organisations intressenter:  

 

 

Figur 1. Freemans modell över intressenter. Källa: Freeman (1984, sid. 25) 

 

Freeman (2011) menar att utgångspunkten och den centrala tanken med intressentteorin, 

i sin originalform, var att företag och organisationer ska styras på ett sätt som gynnar 

aktieägarna rent ekonomiskt. Teorin utvecklades dock genom debatten som uppstod och 

som rörde stakeholders vs. shareholders (Freeman, 2010). Från kritiken och debatten 

utvecklades intressentteorin genom att numer mena att företag istället ska styras på ett 

sätt som gynnar alla intressenter och inte bara aktieägarna. Det centrala med teorin är 

att värdet för de olika intressenterna ökas när även de andra intressenternas värde också 

ökas (Freeman, Wicks & Parmar, 2004). Styrkan med de olika intressenternas intressen 

är att när de samarbetar gynnas alla, även om deras intressen står i motsats till varandra 

skriver Freeman (2011) och Freeman et al. (2004) är inne på samma spår och även de 

menar att visserligen är avkastningen till aktieägarna av yttersta vikt, men inte det enda 

som driver verksamheten framåt. Enligt Freeman et al. (2004) är en intressent någon 

som direkt eller indirekt på något sätt berörs av organisationen och dess agerande och 

gör därför skillnad på primära och sekundära intressenter.  
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Frooman (1999) refererade dock intressenter till alla de som har en strategisk roll och 

som antingen utgör en möjlighet eller ett hot för organisationen. Även då 

intressentteorin har en mängd olika definitioner skriver Miragaia, Brito och Ferreira 

(2016) att den underliggande betydelsen är densamma, nämligen att organisationer bör 

ta tillvara på behov, intressen och åsikter från personer och grupper som har möjlighet 

att påverka deras utförande.  

 

Kritik mot intressentteorin har även framförts och Freeman (2011) skriver att mycket av 

kritiken bygger på att organisationen ses som “världens centrum”. Han menar på att 

man ska sätta varje intressent, en i taget, i “världens centrum” och utifrån deras 

perspektiv se på hur de ser på organisationen och verksamheten. Vad är deras mål? Vad 

vill de uppnå som intressent? Ledarna i organisationer behöver se och analysera 

intressenter från den här synvinkeln. Genom att rita om kartan för intressenter och 

istället använda olika kartor för olika intressenter beroende på situation så kan vi 

omvandla organisationen till att bättre reflektera över deras intressenter (Freeman, 

2011). 

 

Rent konkret innebär teorin för oss att en fotbollsklubb bör styras på ett sätt som gynnar 

de olika intressentgrupperna samtidigt, utan att vissa ska bortprioriteras till förmån för 

andra. För att exemplifiera innebär alltså teorin att en fotbollsklubb inte kan höja 

biljettpriset för att aktieägarna vill ha mer avkastning. Med andra ord drabbas då en stor 

intressentgrupp (publiken) för att gynna en annan grupp, vilket alltså går emot vad 

teorin säger. Freeman (2010) menar att alla intressenter är lika viktiga och att företaget 

inte kan bortprioritera en grupp, eftersom alla intressenter är beroende av varandra för 

att generera ett värde. Utmaningen för ledningen blir således enligt författaren att 

identifiera och förstå relationerna mellan de olika intressenterna. Vi kan alltså se hur det 

här blir en enorm utmaning för ledningen inom organisationer då dessa intressenter 

förmodligen har motstridiga intressen. Publiken vill hålla ett så lågt biljettpris som 

möjligt, aktieägarna vill öka intäkterna, sportchefen vill köpa in dyra spelare medan 

styrelsen förmodligen vill hålla nere kostnaderna.  
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Freeman (2010) skriver att intressentteorin har blivit en av de största och mest 

vedertagna antagandena inom affärslivet och redogör för följande tre sammankopplade 

idéer som teorin bygger på: 

 

1. Ingen intressent står ensam i processen av värdeskapande: Intressena från 

respektive intressentgrupp är mångfasetterad och nära sammankopplade med 

varandra. Hur kan kunder få produkter och tjänster levererade utan anställda och 

leverantörer? Hur kan anställda arbeta på organisationen utan ett hyggligt ställe 

att bo på i samhället? Faktum att intressenterna har delade intressen är en 

nyckelinsikt i intressentteorin som den utvecklats under senare år (Freeman 

(2010). 

 

2. Den primära uppgiften för ledningen är att skapa så mycket värde som möjligt 

för intressenterna: När intressenternas intressen står i konflikt med varandra 

måste ledningen hitta en väg att lösa problemet så att alla intressenter blir nöjda 

och på så sätt öka värdet för varandra. Ledningens utmaning ligger alltså i att 

inte kompensera en viss grupp genom att missgynna en annan (Freeman (2010). 

 

3. Intressenter har namn, ansikten och barn: Ledningen men även akademiker 

måste förstå att affärsvärlden är full av mänsklighet. Organisationerna består av 

människor med sociala band till varandra och av den anledningen bör ledningen 

tänka etiskt när det kommer till värdeskapande för intressenter (Freeman (2010). 

 

Den här definitionen blir för vår studie för vid och generell. Vi kommer därför att gå 

snävare in mot mer specifika definitioner om de viktigaste intressenterna runt en 

organisation.  

 

Identifikation av intressenter och framträdande intressenter  

Mitchell et al. (1997) skriver att sedan Freeman (1984) först introducerade principen om 

vem och vad som egentligen räknas har ingen riktigt lyckats definiera svaren på de 

frågorna. Författarna menar även att för att besvara frågorna bör vi använda oss av 

normativ intressentteori. Den förklarar varför ledningen borde beakta vissa specifika 

grupper som intressenter. Normativ intressentteori besvara frågan vem som egentligen 

räknas. (Mitchell et al. 1997). 
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Enligt Mitchell et al. (1997) försöker intressentteorin grundläggande att systematiskt 

besvara kärnfrågan: Vilka är intressenterna som förtjänar eller kräver uppmärksamhet 

från ledningen i organisationen? Framträdande intressenter definieras av författarna 

som graden av uppmärksamhet som ledningen ger den aktuella gruppen. De menar att 

utmaningen för ledningen här ligger i att identifiera intressenterna och att utveckla 

strategier som inkluderar deras intressen, men även att skapa ömsesidiga relationer. De 

relationerna ska enligt författarna dels vara ömsesidiga mellan organisation och 

intressenten, men även intressenterna emellan. Mitchell et al. (1997) skriver att vi kan 

dela in intressenter i kategorier som ägare och icke-ägare, primära kontra sekundära, 

ägare av kapital kontra ägare av andra tillgångar, de som har en frivillig kontra ofrivillig 

relation till organisationen såsom rättighetshavare och olika företag som tillhandahåller 

livsnödvändiga eller frivilliga resurser till organisationen. Därför är det viktigt enligt 

Mitchell et al. (1997) att identifiera Vem och vad som egentligen räknas.  

 

Mitchell et al. (1997) menar även att en intressent kan anta tre olika kombinationer av 

attribut som är grundläggande för alla. För att svara på frågan om Vem och vad som 

egentligen räknas menar de att de tre attributen bör tas i beaktning och definierar 

attributen hos intressenterna enligt följande:  

 

Power (makt, egen översättning): De flesta definitioner av makt idag härstammar ur den 

tidiga Weberska idén om att makt är att sannolikheten att en aktör i en social relation 

har förmågan att utföra sin vilja trots att man stöter på motstånd. En ytterligare 

definition är att i en social relation mellan två personer, A och B, kan A få B att utföra 

någonting som B annars inte hade gjort (Mitchell et al. 1997).     

 

Legitimacy: (legitimitet, egen översättning): Som vi sett av tidigare forskning inom 

teorin fokuserar många forskare på just den här punkten då de försöker hitta en normativ 

kärna för teorin. Författarna menar att begreppet hänger samman med den acceptans och 

de strukturer och beteenden som kopplas till intressenten när människor försöker 

bedöma intressentens karaktär och funktion i förhållande till samhället (Mitchell et al. 

1997).      
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Urgency: (angelägenhet, egen översättning): Att betrakta makt och legitimitet som 

oberoende variabler i relationen mellan intressenter och ledningen hjälper oss en bit på 

vägen mot att identifiera vilka intressenter som är framträdande, men det fångar inte 

dynamiken i interaktionerna mellan intressenter och ledningen i organisationer. Genom 

att addera attributet angelägenhet till intressenter i modellen går den från att vara statisk 

till dynamisk. Urgency definieras som kravet att få omedelbar uppmärksamhet, varför 

vi väljer att tolka det som den grad av angelägenhet som intressenten har att vilja 

påverka. Författarna skriver att attributet bara kan finnas när två krav uppnås, nämligen 

(1) när relationen är tidsbestämd och (2) när förhållandet anses som viktigt eller 

avgörande för intressenterna (Mitchell et al. 1997).  

 

Figur 2 visar hur de olika intressentgrupperna kategoriseras beroende på vilka attribut 

som tillskrivs dem:  

 

 

Figur 2. Kategorisering av intressentgrupper. Källa: Mitchell et al. (1997)  

 

 

 

 



  
 

18 

Utifrån modellen föreslår författarna att intressentgruppernas framträdande kommer att 

positivt relateras till hur många av attributen som de har. Klasserna 1,2 och 3 räknas 

som en lägre nivå av framträdande då de kategorierna endast antar ett attribut och 

Mitchell et al. (1997) kallar de för dolda intressenter. Med begränsad energi, tid och 

resurser att identifiera åsikter samt underhålla och bygga relationer med sina 

intressentgrupper är det den här gruppen som ledningen ägnar minst tid och 

uppmärksamhet åt. På samma vis är den här gruppen även mest trolig att inte ge 

organisationen någon uppmärksamhet heller. Mitchell et al. (1997) föreslår att graden 

av framträdande hos den här gruppen är lågt.  

 

Klasserna 4,5 och 6 definierar de som tämligen framträdande eftersom de besitter två 

av attributen. Gemensamt för dem är att alla förväntar sig någonting från 

organisationen, varför Mitchell et al. (1997) kallar de för förväntansfulla intressenter. 

Nummer 7 som har en kombination av samtliga tre attribut kallas enligt författarna för 

starkt/högt framträdande intressenter.      

 

Figur 3 visar hur Mitchell et al. (1997) definierar de olika intressentgrupperna efter 

klassificeringen utifrån vilka och hur många attribut som tillskrivs till dem: 

 

 

Figur 3: Definitioner av intressentgrupper. Källa: Mitchell et al. (1997) 
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För att förstå vad de olika kategorierna av intressentgrupper innebär för organisationen 

behöver vi förklara de närmare utifrån vad Mitchell et al. (1997) föreslår.  

 

Dolda intressenter: 

1. Vilande: Det mest relevanta attributet hos en vilande intressent är makt. De 

vilande intressenterna använder sin makt för att påverka organisationen, men 

utan ett legitimt förhållande till organisationen eller angelägenhet att påverka 

förblir deras makt oanvänd. Ledningen bör inte bortse från den här gruppen trots 

allt eftersom de har möjlighet att anta ytterligare attribut och på så sätt bli mer 

framträdande. Därför är det viktigt för ledningen att ha ett bra förhållande med 

den här gruppen redan i ett tidigt stadie Mitchell et al. (1997). 

  

2. Godtyckliga: Den här gruppen antar attributet legitimitet, men saknar makten 

och har ingen angelägenhet varför de inte påverkar organisationen. Godtyckliga 

intressenter är ofta de som blir föremål för organisationens Corporate Social 

Responsibility (CSR) eftersom organisationen inte måste, men borde ta hänsyn 

till den här gruppen. Mitchell et al. (1997) menar att ledningen verkligen inte har 

några som helst skyldigheter att tillgodose den här gruppen, men att de kan välja 

att göra det ändå.  

 

3. Krävande: Det enda attribut som tillskrivs till intressentgruppen är angelägenhet 

varför de definieras som krävande. Mitchell et al. (1997) liknar gruppen som har 

ivriga krav men saknar både makt och legitimitet att påverka organisationen vid 

myggor som surrar runt öronen. De upplevs av ledningen som irriterande men 

ofarliga. Då de saknar både legitimitet och makt kan ledningen helt och hållet 

välja att bortse från den här gruppen (Mitchell et al. 1997). 

 

Tämligen framträdande intressenter 

4. Dominanta: När intressenterna både har makt och legitimitet har de en säker och 

påtaglig plats i organisationen och Mitchell et al. (1997) menar att de utgör en 

dominant koalition. Författarna definierar de som dominanta då de har legitima 

intressen och dessutom besitter makt att kunna få sin vilja igenom. Den här 

gruppen är tydligt framträdande och ledningen behöver oftast ta hänsyn till den 

här gruppens åsikter och målsättningar (Mitchell et al. 1997). 
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5. Farliga: Då intressenter både har makt och angelägenhet blir intresset tvingande 

och kan leda till farliga handlingar, bokstavligt talat menar Mitchell et al. 

(1997). Tvingande makt kan användas och ett bra exempel på det är strejker eller 

sabotage. Andra mer extrema exempel på hur farliga intressenter kan använda 

sin makt är hot eller mer konkreta handlingar för att påtala sina fordringar, krav 

och önskemål för organisationen (Mitchell et al. 1997). 

 

6. Beroende: De aktörer som saknar makt men som har det legitima kravet 

beroende är beroende av organisationen och andra intressenter för att få sin vilja 

igenom. Eftersom maktförhållandet inte är ömsesidigt ses den här gruppen ofta i 

form av opinionsbildningar eller genom förmyndarskap av andra intressenter 

(Mitchell et al. 1997). 

 

7. Avgörande: En aktör som uppvisar både makt och legitimitet har per definition 

redan automatiskt en stor plats i organisationen. När en sådan aktör dessutom 

har en stor angelägenhet är det viktigt för ledningen att ha en tydlig dialog och 

samtidigt mandat att hantera och prioritera de här aktörerna (Mitchell et al. 

1997).  

 

Senaux (2008) menar att använda sig av Mitchells et al. (1997) modell om vilka 

intressenter som verkligen betyder någonting och vilka som är framträdande är en 

lämplig strategi för att identifiera vilka intressenter ledningen borde styra 

uppmärksamheten mot. Författaren kommer fram till att i den europeiska fotbollen, 

bland intressenterna som definierades, är det spelarnas intressen som bäst tas tillvara på 

från klubbledningens sida.  

       

Normativ intressentteori 

De normativa intressenterna är de som organisationen har en moralisk skyldighet till 

(Phillips, 2003). Den moraliska skyldigheten innebär att organisationen har en 

skyldighet att skapa rättvisa som står över de vanliga skyldigheterna som de har till 

människor i samhället menar Phillips (2003). Han menar att det är just den här gruppen 

som besvarar frågan som Freeman ställde sig 1984 om för vems intresse som företaget 

borde styras mot.  
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Donaldson och Preston (1995) skriver att normativ intressentteori inte är något som står 

i lagboken och organisationen bryter alltså inte mot några rent juridiska regler om de 

inte tillämpar den, däremot är det moraliskt fel att inte ta hänsyn till människorna i 

samhället som påverkas av organisationen (Donaldson & Preston, 1995). Vidare 

beskrivs att beslut inte behöver tas utifrån ett moraliskt perspektiv, det kan givetvis tas 

för att förbättra vinsten eller gynna aktieägarna, men den moraliska biten ska finnas i 

åtanke vid beslutsfattandet. Precis som vi människor har ett “socialt kontrakt” med 

samhället där vi förväntas göra vissa saker som vi inte är tvingade till, som att arbeta så 

vi kan betala skatt, så finns även ett “socialt kontrakt” mellan organisationer och 

samhället hävdar Donaldson och Preston (1995). Vi anser att det här sociala kontraktet, 

som det uttrycks, på ett bra sätt sammanfattar vad normativ intressentteori handlar om. 

Det går även att applicera på fotbollsklubbar där de har en stor andel av normativa 

intressenter, vilket supportrarna som inte är medlemmar i föreningen är ett bra exempel 

på. De är en stor intressegrupp som kräver att bli tillfredsställda trots att fotbollsklubben 

egentligen inte har någon skyldighet att tillfredsställa dem. Det krävs alltså trots allt ett 

väldigt stort fokus från fotbollsföreningar på sina normativa intressenter vilka måste 

beaktas när beslut ska tas inom organisationen.   

 

Intressentteorin inom sportorganisationer 

Appliceringen av intressentteorin inom sportorganisationer som forskningsfält är ett 

relativt nytt fenomen skriver Miragaia et al. (2016). När vi pratar om 

sportorganisationer i den här uppsatsen kommer vi att utgå från Slack och Parents 

(2006, s. 5) definition:  

 

“A sport organization is social entity involved in the sport industry; it is a 

goal-directed, with a consciously structured activity system and a relatively 

identifiable boundary” 
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I definitionen finns fem nyckelbegrepp som vi behöver utveckla för att öka förståelsen:  

 

1. Social entity innebär att alla sportorganisationer består av grupper med 

människor som interagerar med varandra för att tillsammans utföra 

organisationens uppgifter. 

2. Involvement in the sport industry innebär att det som skiljer en 

sportorganisation jämfört med andra organisationer är att de är involverade inom 

sportindustrin på olika sätt. Här är det viktigt att göra en distinktion mellan de 

organisationer som är direkt eller indirekt inblandade. Företag som tillverkar 

exempelvis sportkläder räknas inte som sport-organisationer då de endast 

indirekt är involverade i sportsammanhang. 

3. Goal-directed focus innebär att alla sportorganisationer finns till för ett speciellt 

syfte. Det kan vara allting från ett vinstsyfte till att vinna OS-medaljer.  

4. Consciously structured activity system innebär att mindre grupper utför de 

huvudsakliga uppgifterna, medan ledningen koordinerar och kontrollerar att 

uppgifterna utgörs rätt och i linje med organisationens mål. 

5. Identifiable boundary innebär att sportorganisationer måste ha en relativ 

identifierbar gräns som skiljer medlemmar från icke-medlemmar. Medlemmar 

har ofta en tydlig och underförstådd överenskommelse med sportorganisationen 

av att få tillbaka någonting för sitt medlemskap i form av status, pengar eller 

någonting annat. 

 

Trots att appliceringen av intressentteorin inom sportfältet är ett relativt nytt fenomen 

har viss forskning ändå gjorts. Zagnoli och Radicchi (2010) analyserade de pågående 

relationerna mellan professionella fotbollsklubbar och dess supportrar och gjorde en 

klassificering efter deras möjlighet att samarbeta med klubben eller om de utgjorde ett 

potentiellt hot mot klubben. Ett annat bidrag till forskningen inom fältet är 

Anagnostopoulos (2011) som använde sig av Mitchells et al. (1997) modell om 

framträdande intressenter, men applicerade den på en grekisk professionell 

fotbollsklubb. Författaren bekräftade deras antagande om att sammankopplingen med de 

tysta intressenterna och kom fram till att vikten av att inkludera de i beslutsprocesserna 

är stor. En ytterligare slutsats som författaren kom fram till var att attributen legitimitet, 

karaktär och makt alla är beroende av besluten som tas i organisationen.      
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Miragaia et al. (2016) skriver att effektivitet inom organisationer traditionellt sett har 

varit det centrala temat inom organisationsforskningen.  

 

Effektiviteten i en organisation refereras normal sett till organisationens förmåga att 

producera en viss mängd “outcome” från en viss mängd “input” menar författarna. 

Shaw (2009) identifierade två olika typer av effektivitet, nämligen teknisk och 

ekonomisk. När vi kommer till sportorganisationer skriver Miragaia et al. (2016) att det 

inte bara är vinstdrivande, speciellt om det är fråga om en förening. Även om det 

ekonomiska värdeskapandet inte alltid är det enda primära för en klubbledning är det 

ändå av yttersta vikt att det sköts på rätt sätt för att hålla en god ekonomi. För att en 

sportorganisation ska kunna hålla god ekonomi krävs stöd från externa intressenter 

skriver Miragaia, Ferreira och Carreira (2014). Miragaia et al. (2016) fortsätter med att 

utöver bidrag från medlemmar behöver en sportorganisation stöd från intressenter i 

omgivningen, vilket speciellt gäller för ideella föreningar där stöd från externa 

finansiärer som sponsorer samt tillgång till material och teknik är viktigt. Poängen är 

enligt författarna att en sportorganisations intressenter tillhandahåller livsnödvändiga 

resurser till organisationen.  

 

2.2 Styrning i sportorganisationer 

King (2017, s. 11-12) definierar styrning i sportorganisationer som: 

 

“Processen genom vilken ledningen sätter strategiska tillvägagångssätt och 

prioriteringar, policys och förväntningar på resultat, karaktärisering och 

hantering av risker, övervakar och utvärderar organisationens framgångar för 

att utöva sin ansvarsskyldighet gentemot organisationen och ägarna”  

 

Mot slutet av 1990-talet började intresset för styrning av sportorganisationer öka och 

runt millennieskiftet hade många fotbollsorganisationer genomfört förändringar inom 

organisationen för att på ett effektivare sätt sköta styrningen av sportorganisationer 

(Dimitropoulos, 2011).  
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Trots mer kunskap och implementering av olika strategier för en bättre styrning av 

fotbollsorganisationer hade klubbarna väldigt svårt att tillgodose alla intressenters 

intressen samtidigt som de skulle styra organisationen framgångsrikt utifrån deras egna 

och styrelsens idéer. Särskilt svårt är den ekonomiska biten, att på ett framgångsrikt sätt 

ha ett bra fotbollslag samtidigt som man har goda finanser.  

Problemet gick så långt att Europas högst beslutande fotbollsorgan, UEFA, utformade 

regler för att se till att klubbarnas ekonomi skulle skötas och att de kan överleva på sikt, 

vilket döptes till Financial Fair Play (Dimitropoulos, 2011).  

 

King (2017) analyserade styrning av sportorganisationer i Skandinavien. Han menar att 

samhällets sociala struktur och uppbyggnad oftast genomlyser även sportorganisationer. 

Han benämner att Skandinaviens “socialdemokratiska struktur” med välfärdsmodellen 

avspeglas inom sportorganisationer på så sätt att sportorganisationer får stöd från staten 

och att den är öppen för alla. Det är alltså ett tankesätt där professionalismen inte fått 

samma genomslag som i andra länder (King, 2017). Vi ser också tydliga exempel på det 

här i problemdiskussionen där skillnaderna i pengar från Tv-avtal inte skiljer sig så 

mycket mellan högsta- och andraligan i Sverige (Petersson, u.å.) som i exempelvis 

England (Conn, 2015). Många av de här tankarna uttryckte även idrottsminister 

Wikström i Lundhs podcast då han poängterade särskilt att han inte ville att 

föreningarna skulle mista kontrollen över sportorganisationerna just av den anledningen 

att de ska vara öppna för alla i samhället (Lundh, 2016, 29 februari).  

 

King (2017) poängterar även att sportorganisationer i Norden är relativt självstyrande 

och att staten inte lägger sig i hur de olika sportorganisationerna styrs. Däremot, på 

senare tid har även Skandinaviska sportorganisationer blivit mer och mer 

professionaliserade som en följd av kommersialiseringen som pågår i hela sportvärlden. 

I andra länder som är mer marknadsstyrda så har idén om att sportorganisationer ska 

vara öppna för alla blivit raka motsatsen i och med professionaliseringen. Han 

poängterar att synsättet om att klubbar som i Skandinavien har annan organisationsform 

(föreningsägda) nu kan möta svårigheter inom organisationen när de genomgår en 

transformation till ett mer professionellt och kommersialisering inriktad styrelsesätt där 

mer modern styrning kommer vara viktig (King, 2017). Vi ser här en arena för konflikt 

där kommersialiseringen påverkar svenska sportorganisationer mer och mer.  
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Det här mynnade ut i en hetsig debatt om avskaffandet av 51 % -regeln som däremot 

röstades ned vilket vi tog upp inledningsvis.  

 

Cunningham och Doherty (2016) ger även sin syn om hur ledningen i en 

sportorganisation ska utformas och vilka komponenter som krävs för att ta bra 

strategiska beslut i sportorganisationer. De poängterar att jämvikt av den strategiska 

balansen i styrelsen är viktig. Det ska finnas kompetenta personer, exempelvis personer 

med högskoleutbildning, men även personer som besitter det som vi benämnt som lokal 

kunskap, alltså kunskap om sporten i sig och även förståelse för de som bor i 

närområdet.  

 

Vad vi kan se är den problematiken som vi tidigare tagit upp, att en stor operativ 

kunskap krävs av ledningen men att även personer med regional kunskap behövs i en 

sportorganisation. Hur själva beslutsprocessen ska gå till argumenterar författarna 

Cunningham och Doherty (2016) för att det inte finns någon egentlig mall som är 

applicerbar på alla sportorganisationer och skriver vidare att teorierna ger nästan fler 

frågor än svar. Sportorganisationer är helt enkelt för olika varandra med olika 

förutsättningar för att hitta en fungerande mall. Som vi tidigare nämnt är forskningen ny 

inom det här området. Det poängteras också i många fall att mer forskning krävs men att 

det blir svårt att finna någon övergripande teori som kan appliceras för alla 

sportorganisationer. Vi argumenterar därför att vår studie är relevant för just svenska 

elitfotbollsklubbar.  

 

Medlemsägda företag och supportrar som medlemmar 

En del av den privata sektorn utgörs av medlemsägda företag, vilka brukar benämnas 

som “den tredje sektorn” då organisationerna varken är investerar eller offentligt ägda 

(Normark, 1994). De medlemsägda företagen utgör en mängd olika organisationer som 

kan se olika ut, allt från affärsmässig verksamhet till frivilligorganisationer av olika 

slag. Med medlem avses en fysisk eller juridisk person som är kopplad till 

organisationen genom egen operativ verksamhet. Det förekommer alltså 

funktionskopplingar mellan medlemmen och företaget. De här funktionskopplingarna 

kan te sig i olika former såsom intressenter i form av kunder, leverantörer och 

arbetstagare och gemensamt för alla är att de har operativa funktionskopplingar till 

företaget menar författaren.  



  
 

26 

En stor skillnad här gentemot organisationer som är investeringsföretag är att 

riskkapitalägare inte anses som medlemmar (Normark, 1994). Medlemmarna är förvisso 

riskkapitalägare, men intresset för det operativa i verksamheten är överordnat intresset 

som riskkapitalägare. 

Med ägande avses att medlemmarna ska ha äganderätten i egenskap som medlemmar. 

Sammanfattningsvis definieras begreppet medlemsägt företag som “Affärsmässigt 

driven rörelse vilken ägs av nyttjare vilka primärt är operativt funktionskopplade till det 

fokala företaget” (Normark, 1994, s. 17). 

 

Ett av de största problemen som ett medlemsägt företag brottas med, men som även kan 

vara deras styrka, är de många olika viljor och intressen som varje medlem har 

(Normark, 1994).  

 

Medlemsägda företags verksamhet blir på grund av det här mer komplext. Ledningens 

uppdrag blir således att sträva efter flera olika målsättningar och på bästa sätt integrera 

de här målsättningarna i praktiken så verksamheten flyter på bra. I ett kooperativ så kan 

medlemmarna ses som riskkapitalägare (Normark, 1994). Det här är dock inget som 

förekommer i allsvenska fotbollsklubbar där medlemmarna inte får avkastning då de 

inte har något insatt kapital då de endast betalar endast en medlemsavgift för att få en 

röst. Den här skillnaden blir viktig att ha i åtanke genom hela arbetet, därför är vi 

intresserade av hur själva processerna går till vid beslut där många olika intressenter 

direkt och indirekt påverkas av besluten som klubbledningen tar.  

 

Kritik framförs ofta till kooperativa företag när de växer sig stora att medlemmarnas 

röster försvinner (Normark, 1994). Organisationen blir så stor att den måste drivas mer 

professionellt, oftast med en institutionalisering av organisationen. Det i sin tur kan leda 

till en situation där ledningen tillslut har hela kontrollen över företaget. För att undvika 

det här scenariot måste kooperativet motverka utarmningen av företagets 

medlemskoppling.  

 

Vad som framkommit vid studier av hur strategiska förändringar sker i medlemsägda 

företag är att ansatser till planerad strategisk förändring tenderar att misslyckas.  
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Största anledningen till misslyckandet av planerad strategisk förändring är 

problematiken med olika intressen inom organisationen. Förändring i kooperativa 

företag lyckas bäst om de tas stegvis med betoning på de “små” stegen.  

För företagsledaren handlar det om att göra kontinuerliga avvägningar mellan de olika 

intressegrupperna som finns (Normark, 1994).  

 

Vi tror att förändring i fotbollsklubbar sker på liknande vis eftersom de har så många 

olika intressenter som har olika åsikter, där medlemmarna har majoritet. Att då ta stora 

planerade strategiska förändringar tror vi skulle skapa stora motsättningar då framför 

allt mellan supportrar och sponsorer och andra intressenter som vill se en ekonomisk 

vinning, medan supportrarna i första hand vill bevara klubbens identitet och se 

framgång på fotbollsplanen samtidigt. Därför tror vi att de små stegvisa förändringar 

som brukar vara framgångsrika för kooperativa företag även fungerar bäst inom 

allsvenska klubbar. Med tanke på att tidigare forskning visat att många supportrar 

känner så starkt för sin klubb och att den är en del av deras liv så tror vi generellt att ett 

motstånd förekommer mot förändringar då de värnar om de traditioner och den identitet 

som klubbar har och som även är en del av deras identitet.  

 

Forskning har visat att svenskarnas största anledning till att kolla på Allsvenskan både 

från Tv och på plats är för att ta del av “fotbollsatmosfären” (Fyrberg, 2010). Med det 

menas stämningen på själva arenan som utgörs av klackarnas entusiasm, allsången på 

arenan och färgsprakande tifos. Så allsvenskans viktigaste komponent för att locka 

publik behöver inte vara själva spelet på planen i sig, utan även stämningen runt om och 

kring matcherna menar Fyrberg (2010). Respondenterna i undersökningen menar att 

hela fotbollsupplevelsen skapas genom en samverkan mellan olika aktörer såsom 

klubben, supportrar, förbund och sponsorer. Men för att skapa ett ökat värde för 

fotbollsupplevelsen i Sverige är alltså supportrarna de viktigaste aktörerna för att lyckas 

med det (Fyrberg, 2010). Ämnet blir således ännu mer komplext, då de mest inbitna 

supportrarna inte bara har röster i föreningen, utan även är den viktigaste komponenten 

för att skapa en attraktiv upplevelse som människor finner ett intresse i. Vi tror att den 

här komponenten är viktig för ledning att förstå, men även förbund och klubbar, att 

fotbollsprodukten i Allsvenskan vilar på supportrarna. Supportrarna är inte bara en stor 

intressent med makt, de är även en grundläggande komponent för hela verksamheten.  
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2.3 Konflikter i sportorganisationer 

Slack och Parent (2006) skriver att ett av de vanligaste problemen idag som 

beslutsfattare måste lägga tid på är konflikter. Beslutsfattare kan ägna 20 % av sin tid 

med att hantera konflikter inom organisationer. Sportorganisationer är givetvis inget 

undantag utan konflikter förekommer även här. Eftersom idrott är en mycket emotionell 

verksamhet som involverar många starka viljor hos individer som också har en stor 

kunskap om idrotten och som påtagande ofta inte är intresserade av att kompromissa så 

finns en stor arena för konflikt (Slack & Parent, 2006). Själva ordet konflikt associerar 

människor med något negativt och som i största grad ska undvikas. Synen på konflikter 

har dock förändrats, Pondy (1992, refererad i Slack & Parent, 2006) menar på att om en 

organisation är helt konfliktfri så finns ingen anledning för organisationen att existera.  

 

När de sedan applicerar det på sportorganisationer så menar Slack och Parent (2006) att 

utan konflikter avstannar förändringsviljan och det kan i slutändan leda till att 

sportorganisationen riskerar tappa i konkurrenskraft. Det måste alltså finnas en lämplig 

nivå av konstruktiva konflikter, alltså konflikter som i grunden vill förbättra 

organisationen. Ledningen i sportorganisationer behöver finna en lämplig attityd till 

konflikter där de ser dem som en källa till nytänkande istället för en förstörande kraft 

(Slack & Parent, 2006). Om vi ser till fotbollen i Sverige så diskuterade vi i inledningen 

av uppsatsen om ett avskaffande av 51 % -regeln, där vi anser att själva idén till en 

början var en konstruktiv konflikt, men som senare utvecklade sig till en större konflikt 

som var allt annat än konstruktiv. Det utvecklade sig till en öppen konflikt på nationell 

nivå där mängder med olika intressenter tyckte annorlunda om frågan och det mynnade 

efter en hetsig debatt ut i att behålla 51 % -regeln.  

 

Vad kännetecknar konflikter inom sportorganisationer? Slack och Parent (2006) pekar 

ut nio olika former av konflikter som kan uppstå i sportorganisationer:  

 

Arbetsdelning: Ju större en sportorganisation är, desto mer indelad kommer den att vara 

i olika avdelningar som ofta har olika åsikter om hur verksamheten ska styras (Slack & 

Parent, 2006). Konflikterna blir flera och större när olika avdelningar blir mer och mer 

olika varandra. 
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Det belyses också särskilt att sportorganisationer möter motstånd internt när den 

professionaliseras och att traditionen bland många anställda är stark och något som de 

känner är en grund för organisationen. Förändringsarbeten mot en mer professionell 

organisation möter oftast starkt motstånd från anställda, särskilt de som är volontär-

arbetare, vilket är ett vanligt fenomen inom sportorganisationer (Slack & Parent, 2006).  

 

Självständig makt: Inom sportorganisationer finns det väldigt många avdelningar och 

personer med stor självständig makt vilket leder till en hög potentiell grad av konflikter. 

Desto större en sportorganisation är, desto mer självständig makt finns inom de olika 

avdelningarna. I och med den självständiga makten kan stora avdelningar och grupper 

av personer blockera arbetet för andra (Slack & Parent, 2006). 

 

Låg formalisering: En aspekt som kan åtgärda konflikter mellan enheter och deras 

självständiga makt som kan skapa konflikter är genom formaliserade regler och policys 

(Slack & Parent, 2006). Generellt blir konflikter mindre inom organisationer om det 

finns tydligt uppsatta regler för vad som gäller. Inom sportorganisationer kan istället ett 

för strikt regelverk få motsatt effekt då den självständiga makten för olika enheter är 

viktig för verksamheten. Det gäller alltså att hitta en bra nivå på regelverket som inte 

stryper den självständiga makten som sportorganisationer är beroende av (Slack & 

Parent, 2006).  

 

Konkurrens om resurser: När två eller fler avdelningar finns inom en sportorganisation 

uppstår konkurrens om begränsade resurser. Problemet är att olika avdelningar vid mer 

resurser lättare uppnår sina mål som de har satt, men att det då påverkar andra 

avdelningar negativt (Slack & Parent, 2006). 

 

Skillnader i bonus- och lönesystem: Skillnader i bonus- och lönesystem mellan olika 

avdelningar skapar även det en arena för konflikter. De avdelningar som får bonusar 

tenderar att vara positivt inställda till varandra, medan de som inte får ta del av bonusar 

ställer sig negativa till de avdelningar som får bonussystem. Även löner kan vara ett 

problem där vissa avdelningar eller personer har högre löner än andra, trots att de med 

sämre betalt känner att de bidrar lika mycket till verksamheten som de med bättre betalt 

gör.  
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Ojämn maktfördelning: Ett stort problem inom sportorganisationer är 

maktfördelningen där det blir oundvikligt att olika personer får mer makt än andra då 

vissa personer genom sin position automatiskt har en viktigare och mer påtaglig roll i 

sportorganisationen (Slack & Parent, 2006).  

 

Kommunikationsproblem: En annan orsak till konflikt inom organisationer i allmänhet 

är avsaknaden av tydlig och tillräcklig information och sportorganisationer är givetvis 

inget undantag. Det finns många facktermer som används inom sport där en tränare kan 

använda sig av ett sportvokabulär som inte klubbledningen förstår, medans 

klubbledningen å sin sida kan använda sig av företagsekonomiska termer som inte 

förstås av andra avdelningar inom sportorganisationen (Slack & Parent, 2006).  

 

Delaktighet i beslutsfattande: Sportorganisationer har väldigt många intressenter med 

starka viljor och åsikter. Att ge delaktighet i beslutsfattandet skapar givetvis konflikter 

mellan olika avdelningar inom en sportorganisation då alla har olika agendor och 

målsättningar. Problemet är att ledningen måste involvera olika intressenter i 

beslutsfattandet, annars blir det ännu mer konflikter. Lyckas de integrera delaktigheten 

framgångsrikt på ett konstruktivt sätt ökar moralen hos de olika intressenterna att arbeta 

mot samma mål inom sportorganisationen (Slack & Parent, 2006).  

 

Konflikter som beror på rollfördelning: Människor blir generellt sett mer osäkra och 

konfliktsökande när deras roller, ansvar eller vad som förväntas av en ändras i en 

organisation. Inom sportorganisationer är det många olika roller som kan förändras i 

snabb takt, vilket kan leda till stress hos de berörda vilket kan leda till mer konflikter 

(Slack & Parent, 2006). 

 

Beslutsfattande i sportorganisationer är problematiskt på grund av att sportvärlden 

ständigt förändras och det är alltså väldigt svårt att förutse konsekvenserna av tagna 

beslut på förhand.  
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Slack och Parent (2006) har identifierat tre nivåer av vilken informationsmängd 

ledningen har vid beslutsfattande:  

 

Vetskap: När man vet på förhand vad ett beslut kommer att resultera i (Slack & Parent, 

2006). Beslutsfattarna har all tillgänglig information för att ta ett beslut som de vet 

kommer leda till en förutbestämd variabel. Vanligt förekommande exempel är 

investeringar i obligationer eller annan form av säkerhet som garanterar någonting 

tillbaka till organisationen (Slack & Parent, 2006). 

 

Risk: Dessvärre i sportorganisationer så är det väldigt få beslut som kan tas med 

fullständig vetskap om vart det leder till (Slack & Parent, 2006). Bakgrunden och 

insamlandet av information till ett beslut kan vara grundligt genomfört, men fortfarande 

saknas vetskapen om vart det kommer leda till i efterhand. Besluten kan alltså på 

förhand ha gjorts utifrån en rationell grund, men trots det finns ingen säkerhet i hur 

beslutet kommer påverka organisationen när det implementeras (Slack & Parent, 2006).  

 

Osäkerhet: Under nivån osäkerhet är både alternativen för beslut osäkra och utkomsten 

av dem (Slack & Parent, 2006). Det finns ingen tidigare data och information om ämnet 

som det ska beslutas om. De här besluten är de som är svårast att ta inom en 

sportorganisation (och även organisationer i allmänhet). Beslut på den här nivån är 

sådant som kan innebära slutet för en VD, tränare eller annan beslutsfattande person 

inom en sportorganisation (Slack & Parent, 2006).  

 

Vi ser hur motstridiga intressen från de olika intressentgrupperna kan vara en anledning 

till konflikter i och omkring sportorganisationen. Genom att använda oss av det 

teoretiska ramverk som vi redogjort för i kapitlet tror vi att vi kan få en förståelse för 

hur styrningen av sportorganisationer kan bidra till att minska konflikterna och på ett 

framgångsrikt sätt få de olika intressenternas intressen att samverka för att skapa ett 

mervärde för alla inblandade parter.  
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3 Metod 

I tredje kapitlet redogör vi för undersökningens forskningsansats, metod, 

metodinstrument, undersökningens genomförande, undersökningens pålitlighet och 

tillförlitlighet, metodreflektion samt en avslutande del om forskningsetik.   

 

3.1 Forskningsansats 

Som forskare finns det olika sätt att förhålla sig till teori och empiri. I den här 

undersökningen har vi utifrån intressentteorin, styrning i sportorganisationer samt 

konflikter inom sportorganisationer samlat in data för att sedan återkoppla analysen till 

de modeller som teorin föreslår. Det innebär att vi som forskningsansats använt oss av 

en deduktiv ansats, vilket även är den vanligaste uppfattningen inom 

samhällsvetenskapen om förhållandet mellan teori och praktik enligt Bryman och  

Bell (2011). Vi har i undersökningen alltså gått från teori till empiri vilket enligt 

Johannesson och Tufte (2003) är ett deduktivt förhållningssätt till teorin. Eftersom 

forskningsfrågorna och syftet bygger på intressenternas påverkan på klubbledningen, 

inledde vi forskningsprocessen med en teorigenomgång där vi fördjupade oss i 

intressentteorin. Då intressentteorin är en väl verifierad teori samt att mycket tidigare 

forskning bygger på den ansåg vi den vara en lämplig utgångspunkt. Eftersom teorin 

inte är lika applicerad inom sportorganisationer ämnade vi att applicera teorin och dess 

utgångspunkter på ett nytt fält. Genom att fördjupa oss i den teorin kunde vi få fram 

modeller och en djupare förståelse för hur de olika intressentgrupperna fungerar. 

Eftersom vi vill undersöka intressenternas påverkan på klubbledningen fördjupade vi 

oss även i en teoretisk del om styrning i sportorganisationer. Vi kunde även se hur olika 

intressen kan leda till konflikter varför vi har en teoretisk del om just konflikter i 

sportorganisationer. Vi har även en teoridel med ett avsnitt om hur medlemsägda 

företag fungerar då det är relevant att koppla tankesättet som finns där till de 

medlemsägda föreningarna som äger fotbollsklubbarna. De delarna utgör tillsammans 

det teoretiska ramverket som sedan analysen byggde på.  

 

Det teoretiska ramverket hjälpte oss sedan att besvara problemformuleringen eftersom 

vi i analysen kunde koppla det empiriska materialet till de modeller och slutsatser som 

teorierna föreslår.  
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Bryman och Bell (2011) skriver att det antingen kan bekräfta hypoteserna eller så 

förkastas dem, vilket även kan leda till en omformulering eller utveckling av teorin.  

I undersökningen formulerade vi inte några hypoteser då vi på ett bredare plan vill 

undersöka intressenterna runt en sportorganisation med utgångspunkt i teorin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

3.2 Val av metod  

Då vi med undersökningen syftade till att ge en djupare helhetsförståelse för den 

problematik som klubbledningen kan ställas inför ansåg vi det mest lämpligt att 

använda en kvalitativ metod för att samla in data. I undersökningen valde vi att 

prioritera förståelsen av olika beteenden och den mening dessa har i de specifika 

kontexter de är en del av. 

 

Den kvalitativa forskningen syftar enligt Widerberg (2002) till att primärt klargöra ett 

fenomens karaktär eller egenskaper, medan den kvantitativa forskningen försöker 

fastställa mängder och samband. Widerberg (2002) menar alltså att den kvalitativa 

forskningsmetoden används när forskaren vill söka efter fenomenets innebörd eller 

mening snarare än frekvens och förekomst som den kvantitativa forskningen syftar till. 

Även Alvehus (2013) skriver att den kvalitativa forskningen intresserar sig för meningar 

och innebörder, snarare än statistiska samband. Eftersom vi ämnade att identifiera och 

beskriva klubbledningens utmaningar snarare än att sätta mätbar hårda data lämpade sig 

en kvalitativ metod bäst enligt oss för att besvara problemformuleringen. Eftersom vi 

undersökte ett komplext ämne som krävde en djupare förståelse lämpade sig den 

kvalitativa metoden bäst då vi kunde få längre och mer djupgående data. Vi ansåg att 

kvantitativ data inte skulle blottlägga komplexiteten på samma sätt som den kvalitativa 

datan gjorde. Den kvalitativa ansatsen arbetar med mjuka data i form av kortare eller 

längre texter vilket är upp till forskaren att analysera och som inte lämpar sig för 

räkneoperationer (Johannessen & Tufte, 2003).  

 

Eftersom vi inte undersökte en större grupp ämnade vi inte heller att generalisera 

resultaten till än större population än de svenska elitfotbollsklubbarna varför den 

kvalitativa metoden i det här fallet blir mest lämplig.  
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3.3 Semistrukturerade intervjuer 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2010) skriver att ett av 

samhällsvetenskapens mest använda metoder för att samla in ett forskningsmaterial är 

att fråga eller samtala med människor. I undersökningen användes intervjupersonerna 

som vittnen eller sanningssägare vilket bidrog med information om hur verkligheten är 

beskaffad, vilket enligt Esaiasson et al. (2010) kallas för informantundersökning. Vi 

anser att intervjupersonerna är sanningssägare i den bemärkelsen att det är deras tankar 

och uppfattningar som är svaren på våra forskningsfrågor. Vi har använt 

intervjupersonernas ord som källor vilket enligt Esaiasson et al. (2010) är typiskt för en 

informantundersökning. För att samla in empiri vid kvalitativa undersökningar används 

vanligtvis ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer. Vi har i undersökningen 

utgått från en intervjuguide där frågorna strukturerades efter teman, men 

intervjupersonen hade stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt vilket Bryman och 

Bell (2011) kallar för en semistrukturerad intervju.     

 

Vår intervjuguide används således för att styra samtalet i förhållande till 

undersökningens syfte. Johannesson och Tufte (2003) skriver att en intervjuguide inte är 

ett frågeformulär, utan en lista över teman och generella frågor som tas upp under 

intervjun. Frågorna är ämnade att uppmuntra intervjupersonen att komma med 

fördjupande information. Meningen med intervjun är att forskaren vill förstå hur den 

intervjuade tänker och känner och hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut (Trost, 

2010). Vi har försökt förstå intervjupersonens sätt att handla, bete sig, känslor och 

verklighet vilket enligt Trost (2010) görs genom att forskaren strävar efter att få svar på 

frågan hur istället för på frågan varför, vilket vi tog hänsyn till genom att formulera 

frågorna på det sättet, (se bilaga A).  

 

På så sätt ska forskaren försöka förstå den intervjuades sätt att tänka och sätt att handla, 

vilket underlättas då intervjupersonen formulerar svaren med sina egna ord när frågorna 

är öppet ställda (Johannessen & Tufte, 2003). Vi ansåg att semistrukturerade intervjuer 

var en grundförutsättning då vi ville ta reda på hur just de här personerna med sina egna 

ord upplever de olika aspekterna som vi frågade om. Frågorna formulerades på så sätt 

att det inte finns något rätt eller fel, utan alla svar blev unika även om de behandlade 

samma ämne, på vilket vi senare gjorde en tolkning och analys på.  
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Då intervjupersonens svar låg som grund för vidare följdfrågor ställdes inte samtliga 

frågor till samtliga intervjupersoner om vi redan ansåg att den frågan var besvarad.  

 

3.4 Urval 

Problemformuleringen som vi ämnade studera var hur fotbollsorganisationer i 

Allsvenskan styrs utifrån intressenternas inflytande. Eftersom syftet med 

undersökningen var att generera överförbar kunskap snarare än att göra statistiska 

bedömningar gjorde vi ett så kallat strategiskt urval. Det innebär enligt Johannessen och 

Tufte (2003) att forskaren medvetet väljer ut vem som ska delta i undersökningen efter 

lämplighet. Det är således inte relevant att slumpmässigt rekrytera informanter som är 

vanligt vid kvantitativa ansatser (Johannessen & Tufte, 2003). Ett strategiskt val av 

intervjuobjekt väljs av forskaren där lämpligheten är grunden för vilka som ska delta i 

undersökningen. 

 

Vi valde att använda typiska fall för att komma åt ett så lämpligt urval som möjligt. Det 

innebär enligt Johannessen och Tufte (2003) att forskaren väljer ut personer eller fall 

som är typiska för dem forskaren vill studera. För att få svar på våra frågor om hur 

intressenter påverkar klubbledningens förmåga att styra verksamheten i allsvenska 

klubbar kontaktades samtliga klubbar som spelade i Allsvenskan 2016 varför fallen är 

typiska. Eftersom vi hade en begränsad population bestående av endast 16 klubbar 

gjorde vi bedömningen att även då vissa valde att avstå från att intervjuas kunde vi dra 

slutsatserna baserade på materialet tack vare djupet i datan. Grundförutsättningen för 

urvalet var att klubben spelade i Allsvenskan säsongen 2016, vilket var 16 klubbar. Vi 

ställde inte några krav på att klubben minst skulle ha spelat i Allsvenskan ett visst antal 

säsonger utan vi utgick från den senast gångna säsongen, alltså 2016. De som tillslut lät 

sig intervjuas var följande: 

 

● Thomas Andersson Borstam - Sportchef i Kalmar FF 

● Anders Klevsand - Klubbchef i Kalmar FF 

● Sebastian Lagrell - Kanslichef i Jönköping Södra IF 

● Mikael Andersson - Marknadschef i Jönköping Södra IF 

● Dennis Andersson - Klubbdirektör i BK Häcken  

● Håkan Nilsson - Sportchef i Falkenbergs FF  
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Då vi är medvetna om att klubbarnas verkligheter kan skilja sig åt beroende på 

demografiska och geografiska förutsättningar hade ett mer komplett urval även 

innefattat någon klubb av större dignitet från någon av storstadsregionerna Stockholm, 

Göteborg eller Malmö. Genom att inkludera någon sådan klubb hade vi eventuellt fått 

vissa andra svar på hur vissa av deras intressentgrupper påverkar dem.  

 

3.5 Genomförande och tillvägagångssätt 

Vi startade processen genom ett första utskick via e-postmeddelande som vi gjorde den 

25/11- 2016, då Kalmar FF och Jönköping Södra IF kontaktades. I första läget ansåg vi 

att det skulle ge ett välgrundat underlag för den empiriska analysen. Då vi under 

arbetets gång insåg att ju fler intervjuade desto bredare analys kunde vi göra, varför vi 

kontaktade övriga klubbar i Allsvenskan säsongen 2016 den 28/11 - 2016 vilket var 

ytterligare 14 stycken. Efter ett påminnelsemejl som skickades åt två dagar senare fick 

vi svar från Kalmar FF, Jönköping Södra IF, Falkenbergs FF samt BK Häcken. Övriga 

valde att avstå med anledning till att de var i intensiva skeenden och många högt 

prioriterade frågor varför tiden inte fanns till medan andra uteblev med svar tillbaka till 

oss. Vi har under hela forskningsprocessen arbetat under tidspress varför vi inte kunde 

vänta för länge innan vi skickade ut påminnelser. För att motivera intervjupersonerna 

till att delta formulerades även ett strukturerat följebrev (bilaga B) där information om 

studien, syftet och om de ansvariga för studien tydligt framgick. På så sätt gjorde vi 

bedömningen att viljan att delta skulle öka.  

 

För att säkerställa att inga frågor var konstigt formulerade och väl begripliga inledde vi 

processen genom att ställa frågorna till två testpersoner. Efter deras feedback kunde vi 

göra vissa små justeringar innan vi slutligen formade vår intervjuguide, (bilaga A).  

 

De praktiska delarna av intervjun är också något som måste beaktas. Intervjuerna med 

Anders Klevsand och Thomas Andersson Borstam ägde rum i ett konferensrum på deras 

kansli på Guldfågeln Arena i Kalmar. Även intervjuerna med Sebastian Lagrell och 

Mikael Andersson ägde rum i ett konferensrum på deras kansli i Jönköping. Vi gjorde 

bedömningen att det var smidigast för intervjupersonerna att utföra intervjuerna i deras 

hemmiljö.  
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Med tanke på arbetets omfattning och tidsram hade vi inte någon möjlighet att åka till 

Falkenbergs FF eller BK Häckens kansli varför intervjuerna med Dennis Andersson i 

BK Häcken samt Håkan Nilsson i Falkenbergs FF gjordes per telefon. Trost (2010) 

skriver att miljön för intervjun ska vara så ostörd som möjligt, varför det underlättade ha 

utföra intervjun på respektive intervjupersonens kontor. Vi anser även att det gav en 

trygghet till den som intervjuades. Trost (2010) skriver även att intervjupersonen ska 

känna sig bekväm och trygg varför vi gjorde bedömningen att deras kansli var mest 

lämpligt trots att vi var medvetna om att vissa störningsmoment kunde uppstå då 

kollegor kunde knacka på eller att telefonen skulle ringa. Under intervjuerna klarade vi 

oss bra från yttre störningsmoment och intervjuerna kunde flyta på bra.  

 

Databearbetning 

Svensson och Ahrne (2015) skriver att när det empiriska materialet producerats ska 

materialet bearbetas och analyseras. De gör dock en skillnad på data och empiriskt 

material då de skriver att datan kan ses som det som producerats i själva fältarbetet 

medan det empiriska materialet ses som det avgränsade materialet som sedan analyseras 

av forskaren. I vårt fall är den inspelade ljudfilen från intervjuerna datan, medan de 

delar av den utskrivna transkriberingen som vi gjort analyser på utgör det empiriska 

materialet. Det finns många olika sätt att strukturera upp intervjudatan i efterhand. Då vi 

spelade in intervjuerna på ljudfil satte vi igång med transkriberingen direkt efter 

avslutade intervju. Vi skrev även en sammanfattning om respektive intervju för att 

inledningsvis få en bra överblick av materialet. Arbetet delades upp genom att 

författarna transkriberade hälften var vilket även var det mest tidseffektiva.  

 

Tolkning av data  

Datan som är insamlad måste kodas för att sedan kategoriseras efter vad som grundas i 

teorin (Alvesson och Sköldberg, 2008). Kategorierna utvinns genom två olika sätt, 

antingen genom sådant som påträffats i materialet direkt, alltså det som sägs av 

intervjupersonen. Det andra sättet är genom att forskaren själv konstruerar kategorierna 

utifrån det empiriska materialet där materialet är utgångspunkten. I undersökningen har 

vi använt oss av det andra sättet i vår tolkning då vi själva konstruerat kategorier utifrån 

datan som vi samlade in. Vi har rad för rad gått igenom den insamlade transkriberade 

datan vilket Alvesson och Sköldberg (2008) kallar för en intensiv analys.  
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Trost (2010) skriver att det görs genom att forskaren läser igenom intervjun och 

funderar över vad som hördes och sågs under intervjuns gång. Då vi använt en deduktiv 

ansats låg de teoretiska begreppen som grund för hur vi operationaliserade och 

utformade vår intervjuguide (bilaga A). Eftersom intressentteorin fortfarande är 

outforskad inom allsvenska fotbollsklubbar var vi tvungna att vara nyfikna och kreativa 

i hur vi sedan gjorde tolkningen och kategoriserade analysen eftersom vi innan 

kodningen av datan inte var säkra på att de kategorier som gäller för intressentteorin 

generellt även är applicerbart även för sportorganisationer.  

 

Operationalisering  

Johannessen och Tufte (2003) skriver att en operationalisering i huvudsak handlar om 

att ge nyckelbegreppen ett exakt meningsinnehåll. Operationaliseringen visar hur 

forskaren gör forskningsfrågorna forskningsbara genom att ange vilken data som är 

aktuell att samla in. De skriver även att operationaliseringen handlar om att gå från det 

generella i teorin till det konkreta. I bilaga A finns vår intervjuguide som vi hade som 

underlag för intervjuerna. Eftersom vi använde oss av semistrukturerade intervjuer 

ställdes inte alla frågor till alla personer eftersom samtalen utvecklade sig olika. Genom 

att även redogöra för syftet med frågorna visar vi hur vi operationaliserade de olika 

teoretiska delarna.  

 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Vid upprättandet av en undersökning är det viktigt att den både är tillförlitlig och 

pålitlig varför det är viktigt för forskaren att förhålla sig till begreppen reliabilitet och 

validitet.  

  

Reliabilitet handlar enligt Esaiasson et al. (2010) om att undersökningen ska vara 

pålitlig. Det handlar alltså om hur väl undersökningens resultat är att lita på. 

Reliabiliteten bestäms enligt författarna av hur undersökningen gått till och hur den 

empiriska datan bearbetades. En hög reliabilitet innebär att vi kan lita på studiens 

resultat. För att öka studiens pålitlighet har vi under hela processen varit så transparenta 

som möjligt med vad, hur och vilka vi undersöker för att studiens genomförande ska 

kunna gå att upprepas vid ett senare skede. Vi har hela tiden haft ett tydligt syfte som 

fått prägla uppsatsens arbete.  
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Johannessen och Tufte (2003) menar att det är viktigt att som forskare i början av 

forskningsprocessen ha klart för sig vad och vem som ska undersökas, vilket alltså har 

stor betydelse för hur forskningsdesignen ska utformas. Eftersom tanken med reliabilitet 

härstammar från kvantitativ metodologi blir begreppen i kvalitativa studier annorlunda. 

Därmed blir trovärdigheten ett av de största problemen med kvalitativa studier och 

intervjuer då forskaren måste visa för läsaren att forskningsresultaten med data och 

analyser är trovärdiga och relevanta. För att inte skada trovärdigheten i undersökningen 

avslutar vi kapitlet med ett forskningsetiskt resonemang.  

 

Validitet handlar enligt Esaiasson et al. (2010) om undersökningen verkligen 

undersöker det som det den säger sig att undersöka. Validiteten i en forskningsstudie 

grundas på hela processen och bygger på teorier samt användandet av relevanta metoder 

(Esaiasson et al. 2010). För att öka studiens validitet utgick vi från väletablerade teorier 

som vi sedan utformade vår intervjuguide (bilaga A) från. Där har vi även redogjort för 

syftet med de olika frågorna för att visa vilken teoretisk del som just de frågorna avsåg 

att undersöka. 

 

    

3.7 Metodreflektion  

Då vi gjorde bedömningen att problemformuleringen bäst kunde besvaras med hjälp av 

en tolkande kvalitativ metod ställdes vi inför några avväganden. Då vi var medvetna om 

att personerna som var relevanta att intervjua sitter på höga positioner ofta har begränsat 

med tid var risken att många skulle välja att avstå, vilket även blev utfallet. Den 

problematiken hade vi eventuellt kunnat komma runt med en kvantitativt utformad 

enkät som skulle varit mer tidseffektiv att besvara och på så sätt hade vi nått ut till fler 

personer. Då vi har en begränsad population med endast 16 klubbar gjorde vi 

bedömningen att trots att vi hade fått in fler svar med en kvantitativ enkät skulle datan 

fortfarande vara för begränsad för att dra slutsatser från. Vi gjorde även bedömningen 

att fenomenet är så pass komplext att en kvantitativ undersökning inte hade kunnat ge 

samma djup i svaren på de frågor som vi ställde. Även Johannessen och Tufte (2003) 

argumenterar för att komplexiteten i fenomenet är avgörande för metodvalet. 
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Som vi tidigare redogjort för, är ämnet och forskningsfrågorna fortfarande outforskade 

vilket betyder att vi inte haft någon tidigare forskning som referenspunkt vad gäller hur 

metoden skulle utformas. Vi bedömde att de teoretiska begreppen lättast kunde 

operationaliseras genom att använda semistrukturerade intervjuer.  

 

Vad gäller intervjupersonerna fick vi möjlighet att intervjua representanter för fyra 

klubbar. Ett genomgående mönster var att de klubbarna med undantag för Falkenbergs 

FF presterat bra sportsligt de senaste åren. De klubbar som haft det tuffare de senaste 

åren var inte lika benägna att ställa upp vilket eventuellt hade gett ett annorlunda 

resultat.  

 

3.8 Forskningsetiskt resonemang 

Vi har under hela forskningsprocessen förhållit oss till de forskningsetiska riktlinjerna 

som Vetenskapsrådet ger ut. Enligt Vetenskapsrådet har alla studier som involverar 

människor krav på sig att uppfylla de riktlinjerna. De fyra riktlinjerna för 

individskyddskravet är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet).  

 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för 

deras deltagande. Informationen ska omfatta alla de inslag som möjligen kan påverka 

uppgiftslämnarens villighet att delta i studien (Vetenskapsrådet). När vi kontaktade 

intervjupersonerna beskrev vi studien, vår bakgrund och studiens syfte. 

Intervjupersonerna erbjöds även att få ta del av det transkriberade materialet samt våra 

analyser och slutsatser. Information lämnades även om var undersökningen kommer att 

publiceras och offentliggöras. De intervjupersoner som begärde att få se resultaten innan 

publicering skickade vi ett exemplar till.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själv bestämma 

över sin medverkan. De som medverkar ska ha rätt att självständigt bestämma om, hur 

länge och på vilka villkor de skall delta. (Vetenskapsrådet). Alla som intervjuats i 

studien har ställt upp frivilligt då vi helt enkelt skickade ut en förfrågan vilken dem 

tackat ja på om att ställa upp på intervjun.  
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Eftersom samtliga personer är över 18 år har vi inte behövt tillstånd från målsman. 

Intervjupersonerna informerades om den uppskattade tidsåtgången vid förfrågan samt 

talade vi om vid intervjutillfället att de när som helst under pågående intervju har rätt att 

avstå från att svara eller avbryta intervjun. Samtliga intervjupersoner samtyckte även 

med att vi fick spela in intervjun på en ljudfil.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla deltagare ska ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem. Alla uppgifter om identifierbara personer ska antecknas, lagras och 

avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av 

utomstående (Vetenskapsrådet). Vi frågade intervjupersonerna om de godkände att vi 

använde deras namn samt titel i undersökningen, vilket samtliga gjorde.   

 

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna om enskilda personer endast får 

användas för ändamålet med forskningen. Uppgifterna får inte användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet). Vi intygade 

intervjupersonerna att alla uppgifter endast kommer att användas för just den är 

specifika undersökningens ändamål och ingenting annat.  
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4 Resultat och analys 

I fjärde kapitlet redovisas det empiriska materialet som vi tolkat utifrån de genomförda 

semistrukturerade intervjuerna. Analysen sker löpande genom hela kapitlet i samband 

med att empirin framställs. Svaren från intervjupersonerna från fotbollsklubbarna 

Kalmar FF, Jönköping Södra IF, Falkenbergs FF samt BK Häcken ligger till grund för 

analysen om intressenter, struktur, utmaningar och begränsningar i styrningen samt 

konflikter i sportorganisationer. 

 

4.1 Klassificering av intressenter och dess karaktärsdrag   

Som Mitchell et al. (1997) menar försöker intressentteorin grundläggande att besvara 

kärnfrågan: Vilka är intressenterna som förtjänar eller kräver uppmärksamhet från 

ledningen i organisationen? De menar att utmaningen för ledningen här ligger i att 

identifiera intressenterna och att utveckla strategier som inkluderar deras intressen, men 

även att skapa ömsesidiga relationer. De intressentgrupper som vi identifierade som de 

mest inflytelserika var medlemmar, supportrar, media, partnerföretag/sponsorer, 

förbundet, kommunen samt de lokala invånarna.  

 

I intervjuerna framkom en bild över vilka attribut som tillskrivs respektive 

intressentgrupp enligt följande: 

 

Medlemmar 

Eftersom den svenska modellen går ut på att medlemmarna minst måste äga 51 % av 

rösträtterna i klubben blir den gruppen automatiskt en stor och i högsta grad en 

inflytelserik intressentgrupp genom att de sitter i en bestämmandeposition på årsmötena. 

I slutändan är det medlemmarna som röstar fram styrelsen som i sin tur tillsätter de 

andra tjänstemännen i organisationen. När intressenterna både har makt och legitimitet 

har de en säker och påtaglig plats i organisationen och Mitchell et al. (1997) menar att 

de utgör en dominant koalition. Författarna definierar de som dominanta då de har 

legitima intressen och dessutom besitter makt att kunna få sin vilja igenom.  
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Dennis Andersson, klubbdirektör i BK Häcken säger: 

“Det här är en ideell förening som sköts av medlemmarna och årsmötet. Det är ju dem 

som är intressenterna på det sättet, det är ju dem som är klubben. Det får man aldrig 

glömma! Så länge du är medlem kan du vara supporter, du kan vara medlem och 

sponsor, du kan vara medlem och någonting mer, men det är först och främst 

medlemmarna vi arbetar för” 

 

Medlemmarna är den grupp som framhävts som en ytterst viktig intressentgrupp för 

ledningen. Om medlemmarna inte skulle vara nöjda med hur föreningen sköts har de 

både makt och legitimitet att kunna avsätta och rösta fram en ny styrelse på nästa 

årsmöte. Sebastian Lagrell, evenemangsansvarig i Jönköping Södra IF är inne på det 

sportsliga resultatet och menar att det är grunden för hur tillfredsställda gruppen blir. 

Anders Klevsand, klubbchef i Kalmar FF poängterar att med missnöjda medlemmar får 

man en missnöjd styrelse. Lagrell säger dock att medlemmarnas inflytande trots allt 

fortfarande är ganska litet, trots att de har bestämmandemakt via 51 % -regeln och 

jämför deras inflytande med sponsorerna som intressenter som har de ekonomiska 

musklerna att kunna påverka styrningen. Lagrell uppskattar att ungefär 10 % av 

föreningens totalt runt 1000 medlemmar har kunskap om hur de ska kunna påverka, 

medan de övriga 90 % tror att det är omöjligt att kunna påverka föreningen, trots att de 

är medlemmar och har rösträtt på årsmötet.  

 

För att påverka beslut i en förening menar Lagrell att det är två delar som hänger ihop:  

“Det ena är det ekonomiska, det andra är kunskap. Jag tror att vi har en för dålig 

kunskap generellt hos våra medlemmar (…) Jag tror att det är lite som i politiken. Är 

man engagerad på lite högre nivå så vet man hur man ska påverka, är man fotfolk vet 

man inte eller tror att det inte går att påverka.” 

 

Vi kan alltså se att medlemmarna påverkar klubbledningens beslutsfattande på så sätt att 

dem tillsätter en styrelse som sedan tillsätter de operativa tjänstemännen. De rapporterar 

sedan till styrelsen där även de mer långsiktiga och strategiska besluten fattas. När väl 

styrelsen och tjänstemännen är tillsatta för det kommande året är medlemmarnas 

påverkansmöjligheter mindre. Om de skulle vara missnöjda med ledningens arbete får 

de vänta till nästa årsmöte där de via sitt medlemskap har rätt att föreslå en ny styrelse.  
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Vi gör analysen att medlemmarna trots sin bestämandemakt inte påverkar 

klubbledningens i särskilt hög grad, då de endast en gång om året på årsmötet kan göra 

sin röst hörs i formella sammanhang.  

 

Medlemmarnas tydliga möjlighet att påverka klubbledningen i allsvenska 

fotbollsklubbar finns på årsmötet. När årsmötet är avslutat och rollerna är tillsatta är den 

legitima makten förbrukad till nästa årsmöte. Samtliga intervjupersoner har dock 

framhävt vikten av den öppna dialogen med öppna dörrar till kansli och det då betyder 

att det är mer informella möten. Klubbarna lyssnar på åsikterna från medlemmarna, men 

har inga skyldigheter att fatta besluten i riktning med deras intresse då tjänstemännen 

rapporterar till styrelsen. Anders Klevsand, klubbchef i Kalmar FF menar att intresset 

att påverka ändå till 95 % berör den sportsliga verksamheten där huvudtränaren är 

ansvarig. Klevsand menar att det inte går att släppa in intressenter utifrån i den dagliga 

verksamheten, vilket även Dennis Andersson, klubbdirektör i BK Häcken är inne på och 

säger att det inte finns någon utifrån som ser arbetet som görs dagligen och den 

ekonomiska verkligheten. Även Andersson menar att intressenternas intresse till största 

delen berör den sportsliga verksamheten och mer specifikt vilka spelare som borde spela 

för klubben eller inte. Håkan Nilsson, sportchef i Falkenbergs FF säger också att om 

medlemmarna ska påverka får de göra det på årsmötet.  

 

Genomgående i intervjuerna har medlemmarna alltså tillskrivits en ytterst viktig roll för 

klubbledningen att ta hänsyn till. Eftersom medlemmarna endast kan göra sin röst hörd i 

formella sammanhang på årsmötet, med andra ord endast vid ett tillfälle om året ställer 

vi oss frågan hur mycket de egentligen påverkar klubbledningen? Vi gör tolkningen att 

klubbledningen känner av trycket från medlemmarnas intressen utifrån men att de inte 

har så stora möjligheter att påverka trots allt, bortsett från att rösta fram en styrelse en 

gång om året. Vi upplever snarare att klubbledningen känner ett tryck från 

medlemmarnas sida och att de på så sätt påverkar klubbledningen, men inte genom sin 

formella makt. Klubbledningen tillskriver medlemmarna som en enormt viktig 

intressent att tillfredsställa men vi upplever att medlemmarna som intressentgrupp i 

slutändan är en marginaliserad grupp vars röst och åsikter kan föras fram en gång om 

året. De flesta medlemmarna gör dessutom inte sin röst hörd på årsmötet. Den formella 

makten som medlemmarna har är stor, men i verkligheten upplever vi att den makten är 

av symbolisk karaktär.  
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Supportrar 

Vilka attribut som ska tillskrivas en supporter är inte helt entydigt. En supporter kan 

vara medlem, sponsor eller tillhöra vilken annan intressentgrupp som helst. Det är svårt 

att definiera gruppen då många av de intervjuade menar att det ofta finns skillnader 

inom supporterskaran med avseende på medlemskap eller sponsorskap. Oavsett om en 

enskild supporter har legitim makt genom medlemskap eller ekonomisk makt genom 

partner eller sponsorskap har gruppen framhållits som en betydande grupp för klubben. 

Visserligen grundas i stort sett allting i det sportsliga resultatet, men med en levande 

läktarkultur höjs värdet för alla inblandade säger Mikael Andersson, marknadschef i 

Jönköping Södra IF. Han säger att det allra viktigaste om man tittar på konsumentsidan 

är att det finns ett stort intresse från supportrar. Även då supportrarna inte bidrar med 

samma ekonomiska kraft till föreningen är det dem som skapar ett intresse bland 

företagen. Ett större intresse hos supportrarna leder till att företagen har större 

benägenhet att vilja synas i samband med föreningen säger Andersson. Vi kan alltså se 

hur supportrarna endast genom sin närvaro skapar ett intresse för näringslivet. Det i sin 

tur påverkar i allra högsta grad klubbledningen genom storleken på pengapåsen som de 

har att röra sig med.   

 

Om en enskild supporter däremot inte är medlem men ändå gör sin röst hörd i samband 

med matcher finns risk att de istället blir krävande. När det enda attribut som tillskrivs 

till intressenter är angelägenhet definieras som krävande enligt Mitchell et al. (1997). 

Författarna liknar gruppen som har angelägna krav men som både saknar både makt och 

legitimitet att påverka organisationen vid myggor som surrar runt öronen. De upplevs av 

ledningen som irriterande men ofarliga. Då de saknar både legitimitet och makt kan 

ledningen helt och hållet välja att bortse från den här gruppen (Mitchell et al. 1997). Vi 

kan dock se att inom en sportorganisation går det inte att bortse från någon 

intressentgrupp, även då den skulle upplevas som krävande eftersom alla så tydligt 

påverkar varandra med koppling till näringslivets intresse, trots att de saknar både 

legitimitet och ekonomisk makt. Även Fyrberg (2010) menade att klubbledningen kan 

uppleva supportrar som ett störande moment, men enligt Mikael Andersson, 

marknadschef i Jönköping Södra IF är det alltså supportrarna som bidrar till god 

läktarkultur vilket leder till ökat intresse för näringslivet.  
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Trots att supportrar enligt Fyrberg (2010) samt Mitchell et al. (1997) kan upplevas som 

störande eller krävande kan vi se hur gruppen trots allt är av största betydelse för 

klubbledningen att hålla en god relation till. I intervjuerna framkom en bild av att 

supportrarna är viktiga att hålla en god och öppen dialog med, men att de inte påverkar 

deras beslutsfattade formellt. Deras röst hörs framförallt på matcher, bokstavligt talat, 

men i egenskap av endast supporter saknar de legitima möjligheter att påverka 

klubbledningen.   

 

Mikael Andersson, marknadschef i Jönköping Södra IF menar att med ett ökat 

publikintresse ser även företagen en större möjlighet att nå ut till en större publik genom 

att synas i samband med Jönköping Södra IF. På så sätt kan alltså de ekonomiska 

förutsättningarna öka vilket leder till att klubben kan få större möjlighet att investera i 

spelare och ledare för att skapa ännu bättre förutsättningar sportsligt. Sebastian Lagrell, 

evenemangsansvarig i Jönköping Södra IF menar att supporterklubben definitivt är en 

maktfaktor, men att de inte riktigt förstår det själva. Lagrell menar att de främst försöker 

påverka klubben via personliga relationer, där han själv känner representanter för 

supporterklubben som informellt kommer och pratar med honom. Han framhäver även 

att det skulle vara ett väldigt långt steg för många supportrar att aktivt komma och delta 

på ett årsmöte och göra sin röst hörd. En supporter som inte är medlem eller sponsor har 

inte några legitima möjligheter att påverka klubbledningen. Däremot är supportrarnas 

röst ofta någonting som klubbarna lyssnar på vilket även framförs av Anders Klevsand, 

klubbchef i Kalmar FF som säger att de har en löpande dialog med supporterklubben 

och att de har en bra relation. Supportrarna påverkar alltså klubbledningen via 

informella kanaler till klubbledningen eller som via medlem göra sin röst hörd på 

årsmötet.  

 

Vi upplever att supportergruppen har en tendens att bortses från som maktfaktor i 

klubbarna då de saknar formell makt. Vi bedömer att supportrarna i själva verket har en 

mycket större påverkan på klubbledningen än vad som framkommit och det endast 

genom sin närvaro på arenan. Genom närvaron skapar de en bra upplevelse och 

inramning vilket ökar näringslivets samt invånarnas intresse för klubben. Med ett större 

intresse kommer det större intäkter vilket ger klubbledningen större friheter. Med ett 

större intresse runt föreningen ökas även det mediala intresset.  
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Även Anna Fyrbergs (2010) forskning har visat att svenskarnas största anledning till att 

kolla på Allsvenskan både på Tv och på plats är för att ta del av atmosfären runt 

matcherna.   

 

Media 

Just media är en grupp som inte framhållits som en stor och inflytelserik intressent till 

föreningen. Dock säger Anders Klevsand, klubbchef i Kalmar FF att den största 

skillnaden mellan att arbeta i en sportorganisation jämfört med övriga näringslivet är det 

mediala intresset och bevakningen. Dennis Andersson, klubbdirektör i BK Häcken 

säger att media är en intressent på så sätt att de tjänar pengar på fotbollen och menar att 

idrotten är det som folk överlag läser mest om i tidningen. Därför menar Andersson att 

det är viktigt för media som en intressent att klubben finns, men framhåller att de har ett 

symbiotiskt förhållande till media. Mikael Andersson, marknadschef i Jönköping Södra 

IF menar att media bidrar att näringslivets värde ökar genom att de exponeras på ett 

bredare plan genom media. Så tack vare medias intresse och bevakning kan alltså 

näringslivets värde öka vilket gör att klubben kan tjäna mer ekonomiskt. Håkan Nilsson, 

klubbchef i Falkenbergs FF säger dock att media är den minst viktiga gruppen att 

tillfredsställa eftersom de skriver vad de vill ändå.  

 

Media har varken legitimitet eller någon makt att kunna påverka klubbledningen, men 

har enligt Mitchells et al. (1997) definition en stor angelägenhet varför de kan uppfattas 

som krävande. Vi kan se att media inte påverkar klubbledningen i så stor utsträckning, 

däremot ser vi hur klubbarna försöker vara så transparenta och tillmötesgående som 

möjligt till intressentgruppen, trots att de saknar både legitimitet och formell makt. Vad 

de däremot har är en mer informell typ av makt genom att kunna påverka invånarna i 

samhället till att få en viss bild av klubben. Vi gör tolkningen att det är av just den 

anledningen som klubbarna vill vara tillmötesgående till media just för att inte fel bild 

ska uppstå till det övriga samhället.  
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Partnerföretag och sponsorer  

Partnerföretag och sponsorer har genomgående i intervjuerna lyfts fram som en högst 

avgörande intressent. Även om intäkterna från publik och supportrar utgör en viktig del 

är det inte i närheten av vad näringslivet tillför ekonomiskt menar Mikael Andersson, 

marknadschef i Jönköping Södra IF. Han uppskattar att ungefär 75 % av klubbens totala 

intäkter kommer från näringslivet. Även Håkan Nilsson, klubbchef i Falkenbergs FF 

samt Anders Klevsand, klubbchef i Kalmar FF menar att intäkterna från näringslivet är 

den absolut största inkomsten. Klevsand och Andersson menar att de hellre pratar om 

partners än sponsorer då de menar att de har ett samarbete snarare än att de får pengar 

från företagen vilket ofta konnoteras till sponsring. Andersson menar också att det är 

lättare för företag att motivera sin investering i klubben när dem pratar om ett 

partnerskap istället för sponsring.  

 

Sebastian Lagrell, evenemangsansvarig i Jönköping Södra IF säger att partnerföretag 

och sponsorer som intressentgrupp påverkar klubbledningen på så sätt att de har 

möjligheten att gå ur samarbetet om inte klubben uppfyller deras önskemål. Lagrell 

säger: 

 

“Om vi tar företag och supportrar som är de stora grupperna, dels har man olika krav 

på oss men också olika förväntningar. Man har också olika sätt att uttrycka det på. Ett 

företag har den ekonomiska makten på ett annat sätt. Där kanske man väljer att fatta ett 

annat beslut, det kan vara ett säljtillfälle så det här vill vi ha tillfredställt. Och får vi 

inte det kanske vi väljer att hoppa av eller inte vara med. En supporter kanske uttrycker 

sig på ett annat sätt. Där kanske man inte hotar med att inte vara med eller att inte gå 

på matcherna, men man uttrycker sig på ett annat sätt.”  

 

När intressenterna både har makt och legitimitet har de en säker och påtaglig plats i 

organisationen och Mitchell et al. (1997) menar att de utgör en dominant koalition. 

Författarna definierar de som dominanta då de har legitima intressen och dessutom 

besitter makt att kunna få sin vilja igenom. Vi kan se hur partnerföretag och sponsorer 

sitter med de ekonomiska musklerna varför de har ekonomisk makt att kunna påverka 

klubbledningen, vilket även framhållits under intervjuerna.  
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Trots att partnerföretag och sponsorer har ekonomiska muskler kan vi inte se några 

konkreta exempel på när de faktiskt påverkar klubbledningens beslut mer än i frågor 

som berör dem själva. Det gör att vi bedömer partnerföretag och sponsorers påverkan i 

verkligheten inte är lika stor som de själva upplever. Visserligen säger Sebastian Lagrell 

i Jönköping Södra IF att ett partnerföretag kan välja att gå ur samarbetet om de inte 

tillfredsställer ett specifikt krav, men inte heller där har det framkommit några sådana 

exempel. Eftersom det snarare handlar om ett partnerskap än sponsorskap finns det även 

ett intresse hos partnerföretagen att samarbeta. Hur skulle de annars kunna få samma 

exponering? Vi får inte glömma att även klubben har en bra position vid 

förhandlingsbordet då ett företag kan riskera att tappa stor exponering och synlighet 

runt klubben. Därför upplever vi att deras inflytande har en tendens att i vissa lägen 

övervärderas då vi gör bedömningen att klubbledningen kan känna att den latenta 

makten som företagen har att kunna dra sig ur samarbetet gör att dem ser gruppen som 

avgörande.    

 

Förbund  

Förbundet är den av grupperna som det pratats minst om som intressent. Thomas 

Andersson Borstam, sportchef i Kalmar FF säger att förbund är en intressent på så sätt 

att de tillhandahåller vissa centrala avtal, såsom Tv-avtal och vissa andra sponsoravtal. 

Dennis Andersson, klubbdirektör i BK Häcken talar om att förbundet bestämmer hur en 

match ska gå till och vilka regler som ska följas i samband med att klubben anordnar 

hemmamatcher.  

 

Enligt Mitchell et al. (1997) klassifikation utgör intressenter som har både makt och 

legitimitet en dominant koalition som de definierar som dominanta. Även om förbundet 

inte framhålls som en stor intressent gör vi tolkningen att de påverkar klubbledningen 

genom att tillhandahålla ett regelverk och centrala avtal som klubbarna måste följa. 

Förbundet har i högsta grad legitim makt att kunna påverka klubbledningen genom att 

sätta upp ramverket för hur verksamheten i klubbarna ska gå till. De styr även som 

tidigare redogjort över vilka regler som gäller i samband med match och vilka krav som 

ställs på klubben, varför vi definierar dem som dominanta intressenter.  
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Kommun 

Vad gäller kommunen som intressent kan vi se vissa skillnader mellan klubbarna och 

hur de ställer sig till kommunen som intressent. Jönköping Södra IF:s avtal har precis 

löpt ut på den nuvarande arenan Stadsparksvallen när de den gångna säsongen spelade 

sina hemmamatcher. Eftersom de inte äger sin egen arena ställs de i en 

beroendeställning till kommunen som i dagsläget inte kunnat tillhandahålla någon nya 

arena som möter de allsvenska kraven. Mikael Andersson, marknadschef i Jönköping 

Södra IF menar att det är ett enormt problem för klubben eftersom det försenar deras 

införsäljningsprocess gentemot näringslivet.  

 

Vad gäller för Kalmar FF så äger och driver de själva sin arena, vilket betyder att 

Kalmar FF inte är lika beroende av kommunens insatser. Däremot blir kommunen en 

stor intressent på så sätt att kommunens attraktionskraft påverkas av den lokala 

fotbollsklubben. Dennis Andersson, klubbdirektör i BK Häcken upplever dock att 

kommunen ställer mer och mer krav på idrotten överlag om att ta ett större 

samhällsansvar. Andersson säger att i BK Häcken har de 68 olika nationaliteter 

representerade i föreningen och menar att de tar ett enormt samhällsansvar. Ändå 

upplever han att kommunen ställer högre krav på den ideella föreningsverksamheten att 

ta större ansvar för integration.   

 

Invånare i lokalsamhället  

Intressenterna som vi behandlat tidigare är till största del invånare i lokalsamhället. Men 

när vi pratar om den gruppen här avser vi den grupp som inte är intressent i form av 

någon av de grupper som tidigare behandlats i kapitlet. Vi avser invånarna som är 

intressenter av just den anledningen att de bor i staden till ett allsvenskt lag. Invånarna 

påverkar klubben mest genom sitt intresse som de följer via media eller att de går på 

matcherna vilket genererar ett intresse och vissa intäkter.  

 

Mikael Andersson, marknadschef i Jönköping Södra IF:  

“Många motiverar sin investering med att vi är en aktör som gör det lite roligare att 

leva och bo i Jönköping. För invånarna ger det en gemenskap att ha ett allsvenskt lag. 

Det är ett samtalsämne. När laget har framgång finns det även vissa studier som visar 

att det också stärker invånarnas självförtroende på små orter”  
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Det mest relevanta attributet hos en vilande intressent är makt. De vilande intressenterna 

använder sin makt för att påverka organisationen, men utan ett legitimt förhållande till 

organisationen eller angelägenhet att påverka förblir deras makt oanvänd. De invånare 

som också är medlemmar men som inte aktivt deltar på årsmöten kan vi kategorisera 

som vilande. De invånare som endast är just invånare kategoriserar vi som godtyckliga 

då de saknar makten och har ingen angelägenhet varför de inte påverkar organisationen. 

Godtyckliga intressenter är ofta de som blir föremål för organisationens Corporate 

Social Responsibility (CSR) eftersom organisationen inte måste, men borde ta hänsyn 

till den här gruppen. Mitchell et al. (1997) menar att ledningen verkligen inte har några 

som helst skyldigheter att tillgodose den här gruppen, men att de kan välja att göra det 

ändå. Ledningen bör inte bortse från den här gruppen trots allt eftersom de har möjlighet 

att anta ytterligare attribut och på så sätt bli mer framträdande. Därför är det viktigt för 

ledningen att ha ett bra förhållande med den här gruppen redan i ett tidigt stadie 

Mitchell et al. (1997).  

 

Vad som tydligt framgick i våra intervjuer när de skulle beskriva vad den största 

skillnaden är mellan ett företag i näringslivet och en medlemsägd fotbollsförening var 

det stora intresset som finns i fotbollsföreningar kontra företag i näringslivet. Både 

Anders Klevsand, klubbchef och Thomas Andersson Borstam, sportchef i Kalmar FF 

nämnde att i ett privat företag är det i princip bara de anställda och några kunder som 

bryr sig. Även Mikael Andersson, marknadschef i Jönköping Södra IF tog upp 

skillnaden och kallade föreningen för en hybridorganisation då den är enormt stor med 

alla partners, medlemmar, supportrar och andra som är engagerade och engagemanget 

bland invånarna är ofta stort. Klevsand uppskattade att Kalmar FF har 10-15 % av sin 

befolkning på matcherna och att ungefär 30-40 % av Kalmars befolkning är engagerade. 

Andersson Borstam var även inne på att i en förening så har du andra värderingar och 

värden att följa jämfört med ett privat företag där ekonomin styr mer och man kan 

arbeta relativt ostört. Intresset från allmänheten är alltså stort, i en förening är du 

påpassad av media varje dag och varje vecka, medan i ett vanligt företag har du inte alls 

samma form av mediebevakning. 
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 Thomas Andersson Borstam, sportchef i Kalmar FF säger apropå skillnaderna inom en 

sportorganisation jämfört med övriga näringslivet:  

 

“I ett privat företag kan du jobba ganska så ostört om du inte är ett börsnoterat bolag 

där du ska lämna rapporter varje kvartal, men i en förening så är du påpassad varje 

dag och varje vecka egentligen i media. Du får en väldigt stor mediebevakning, 

medieutrymme, supportrar och medlemmar som tycker och tänker och har rätt att vädra 

sina åsikter. Så där har du en stor skillnad”  

 

Trots att invånarna inte upplevs som en betydande intressent ser vi hur de är en 

betydande intressent. Vi bedömer att de inte ses som betydande då de inte finns i 

sportorganisationens närhet. Det går inte att sätta fingret på gruppen på samma sätt som 

en medlem eller partnerföretag. Dessutom saknar de formell makt och har inte några 

ekonomiska muskler att tillföra klubben.  

  

Analys av framträdande intressenter 

Vad vi kan urskilja ur intervjuerna anses medlemmar och partnerföretag/sponsorer som 

de viktigaste intressenterna att tillfredsställa bland de tillfrågade klubbarna.  

 

En aktör som har både makt och legitimitet har per definition redan automatiskt en stor 

plats i organisationen. När en sådan aktör dessutom har angelägenhet definierar 

Mitchell et al. (1997) den gruppen som avgörande intressenter. När det kommer till den 

avgörande intressentgruppen är det viktigt för ledningen att ha en tydlig dialog och 

samtidigt ha mandat för att hantera och prioritera de här aktörerna (Mitchell et al. 1997). 

Den öppna dialogen har genomgående lyfts fram som en viktig del för relationen mellan 

klubbledningen och intressenterna.  

 

Samtliga klubbar är medlemsägda vilket betyder att medlemmarna har både makt och 

legitimitet, men visar inte några tecken på att anta attributet angelägenhet. Precis som 

medlemmar har bestämmandemakten, har partners den ekonomiska makten vilket kan 

göra dem till avgörande om någon skulle anta attributet angelägenhet. De två grupperna 

definieras av klubbledningarna som dominanta intressenter. Föreningarna har många 

medlemmar och en del av medlemmarna kommer och deltar aktivt på årsmötena medan 

andra väljer att inte göra det.  
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Om någon av intressentgrupperna medlemmar eller partners i större grad skulle ha 

högre angelägenhet skulle den gruppen bli den avgörande intressentgruppen för 

klubbledningen.  

 

Vi kan se att idag är båda grupperna med och påverkar klubbledningen, enligt dem 

själva. Medlemmar via bestämmandemakten och partners genom att tillhandahålla 

majoriteten av ekonomin som klubbledningen har att röra sig med. Vi ser dock att ingen 

av grupperna är med och påverkar enskilda beslut som fattas på operativ nivå, förutom i 

vissa fall som exempelvis berör deras egna biljetter eller evenemang i samband med 

match. Anders Klevsand, klubbchef i Kalmar FF menar att de endast tagit in 

huvudsponsorerna en gång i en beslutsprocess och att det gällde ett nyförvärv vilket de 

behövde ekonomisk stöttning för. Vi bedömer att medlemmar och partners upplevs som 

avgörande intressenter eftersom deras makt är latent vilket innebär att klubbledningen 

ständigt har deras intressen i huvudet vid beslutsfattande. Som vi ser i analysen tidigare 

är det dock inte någon av de grupperna som påverkar klubbledningens dagliga 

beslutsfattande i betydande grad varför de tenderar att övervärderas som betydelsefulla 

intressenter att tillfredsställa. Medlemmarnas makt är av mer symbolisk karaktär och 

partnerföretagen har en latent makt.  

 

Däremot tenderar både supportergruppen och invånarna i samhället att marginaliseras 

som betydelsefulla intressenter. Det kan bero på att de inte finns i direkt anknytning till 

klubben, men precis som Freeman, Wicks & Parmar (2004) menar så är det centrala 

med intressentteorin är att värdet för de olika intressenterna ökas när även de andra 

intressenternas värde också ökas. Vi ser en tydlig bild av hur ett mervärde för en 

intressent leder till ett mervärde även för de övriga. Som vi såg tidigare i analysen bidrar 

supportrar och invånare med ett intresse runt föreningen vilket skapar ett mervärde för 

näringslivet. Med näringslivets intresse ökas klubbledningens ekonomiska möjligheter 

vilket i sin tur leder till större möjligheter att lyckas sportsligt. Vi vill av den 

anledningen även framhäva supportrar och invånare i lokalsamhället som dominanta 

intressenter, även om de inte upplevs så av klubbledningarna.   
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4.2 Styrning i allsvenska fotbollsklubbar  

Den andra delen av kapitlet kommer att behandla styrning, utmaningar och 

begränsningar samt konflikter i sportorganisationer. För att underlätta för läsaren ges 

först en kort presentation om hur organisationsstrukturen i de allsvenska klubbarna är 

uppbyggd.  

 

Struktur 

Organisationerna är i grunden ideella föreningar med en elitverksamhet. Medlemmarna 

röstar på årsmötet fram eller för att behålla en sittande styrelse. Styrelsen tillsätter sedan 

ledningen bestående av positioner som klubbchef, sportchef, evenemangsansvarig och 

marknadschef. Positionerna kan dock skilja sig åt klubbarna emellan. Styrelsen lägger 

fram en årsbudget som klubbledningen sedan har att arbeta med under året tillsammans 

med en handlingsplan som tas fram på årsmötet. Sebastian Lagrell, evenemangsansvarig 

i Jönköping Södra IF säger att arbetet i klubben strategiskt leds av styrelsen och 

operativt av klubbchefen. 

 

En skillnad mellan styrelsen och klubbledningen är att ledningen är anställda av 

klubben och har alltså samma anställningstrygghet som övriga inom näringslivet och 

offentlig verksamhet. Antalet heltidsanställda i ledningen varierade i de olika klubbarna 

från tre upp till åtta personer. Det sportsliga är ganska hierarkiskt medan ledningen som 

arbetar på kansliet är en väldigt platt organisation. Anders Klevsand, klubbchef i 

Kalmar FF säger att arbetet på kansliet är väldigt platt. De har nära till varandra och rör 

sig mellan varandras kontor för att jobba så nära varandra som möjligt vilket vi 

upplevde vara genomgående för alla de klubbar vi intervjuade representanter för.  

 

Intervjupersonerna som samtliga sitter i klubbledningen kommer från olika bakgrunder 

vilket var allt från utbildade på universitet, entreprenörer, VD, tränare inom 

ungdomsfotbollen eller domare. Många av intervjupersonerna har alltså både en gedigen 

utbildning och karriär innan de började arbeta inom sina respektive fotbollsklubbar. De 

besitter alltså både den strategiska kunskapen för att driva organisationer men har även 

en stor kunskap om sporten i sig, vilket Ferkins och Shilbury (2015) beskriver som en 

viktig aspekt när man ska styra en sportorganisation.  
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Att intervjupersonerna kommer från olika bakgrunder kan även yttra sig genom på 

vilket sätt de ser på de olika grupperna.  

 

Utmaningar och begränsningar för sportorganisationer 

Intervjupersonerna var samtliga överens om att det är den ekonomiska biten som är den 

största utmaningen för klubbarna att klara av. Styrelsen lägger som tidigare nämnt fram 

en budget på årsmötet som ledningen har att arbeta med. Den största inkomstkällan för 

klubbarna kommer från partnerföretag och många poängterar att det gäller att skapa en 

attraktiv produkt som partnerföretag är intresserade av att vara en del av. Här är det som 

allt annat inom fotbollsklubbarna, nämligen en fråga om hur det går sportsligt.  

 

Håkan Nilsson, sportchef i Falkenberg FF säger:  

“Ett bra sportsligt resultat genererar per automatik en förbättrad ekonomi. Ett dåligt 

sportsligt resultat genererar med automatik en försämrad ekonomi “  

 

Går det bättre sportsligt kommer fler människor till matcherna vilket ger en bättre 

stämning och klubben syns mer i media vilket gör det attraktivare för partnerföretag att 

samarbeta med fotbollsklubben. Frågan vi däremot ställer oss är hur pass trogna 

partnerföretagen är i sportslig motgång eller när de anser att deras önskemål inte 

tillfredsställs? Har de några andra alternativ än att samarbeta fotbollslaget? I Kalmar 

finns bara Kalmar FF som en stor sportorganisation, samma sak i Falkenberg, och på 

Hisingen för Häcken. Jönköping Södra IF kan uppleva konkurrens från hockeylaget 

HV71 som spelar i högsta serien i hockey.  

 

Vi ser även hur klubbens faciliteter är en påtaglig del som skapar utmaningar och vissa 

begränsningar för klubbledningen. Mikael Andersson, marknadschef i Jönköping Södra 

IF säger att arenafrågan är en enorm begränsning eftersom de inte vet vart de kommer 

spela sina hemmamatcher kommande säsong. Det eftersom de inte kommit överens med 

kommunen i arenafrågan. Det skapar ett problem då det gör det mindre attraktivt för 

partners att teckna ett nytt avtal eftersom de inte vet vart de kommer att synas, dessutom 

kan det göra att supportrarna inte köper säsongskort i lika stor utsträckning. I fallet med 

Jönköping Södra IF fanns det en stor osäkerhetsfaktor när de ska nå ut till partners inför 

nästa säsong utan att ha arenafrågan klar, medan Kalmar FF som jämförelse äger sin 

arena själv och kan helt styra den frågan själva.  
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En ytterligare utmaning i sportorganisationer är budgeteringen och den ekonomiska 

planeringen. Thomas Andersson Borstam, sportchef i Kalmar FF säger att problemen 

med budgetering är att de måste skriva avtal med ledare och spelare och ta kostnader för 

läger och resor som de vet kommer under året innan de vet vad intäkterna tillslut blir. 

De ska sälja in marknadsintäkter, publikintäkter senare än när kostnaderna kommer. 

Dessutom ger tabellplaceringen vid säsongens slut olika intäkter beroende på vart de 

slutar i tabellen. Återigen ett exempel på hur det sportsliga resultatet påverkar 

klubbledningen. Andersson menar att det blir väldigt mycket spekulationer när beslut 

ska tas.  

 

Styrelsen är ytterst ansvariga för budgeten, så hur mycket de vågar chansa innan 

säsongen på att budgetera kostnader när de inte vet exakt vad intäkterna blir är 

avgörande för hur mycket klubbledningen har att röra sig med. Mikael Andersson, 

marknadschef i Jönköping Södra IF poängterade att de oftast får välja kortsiktiga vägar 

för att få ihop årets resultat, även om en mer långsiktig väg skulle vara mer lönsam på 

längre sikt. Misslyckas klubben även kortsiktigt med att hålla sig kvar i högsta serien, 

Allsvenskan, är det många klubbar som får det tungt ekonomiskt och hamnar i fritt fall 

ner i seriesystemen berättar Andersson. Vi ser alltså hur en enorm begränsning för 

klubbledningen är att de tvingas välja kortsiktiga lösningar på ett problem som 

egentligen kunde lösas bättre på ett annat sätt, men med en mer långsiktig planering. 

Just det här kravet på kortsiktig framgång blir alltså mer påtaglig i en sportorganisation 

än i det övriga näringslivet. Vi kan alltså se om vi jämför med övriga näringslivet så kan 

i praktiken ett företag budgetera med en förlust de kommande fem åren på grund av en 

större investering, men kan räkna med att de i långa loppet går med vinst ändå. Skulle 

en sportorganisation göra på samma sätt riskerar de med andra ord att tappa sin 

elitlicens vilket kan få konsekvenser som att de blir nedgraderade i ligasystemet. Det här 

faktumet är även något som Senaux (2008) tog upp och att det gäller att prestera 

sportsligt på kort sikt för att hålla sig kvar i högsta serien vilket ger ökade ekonomiska 

intäkter. Det leder till att klubbar kan tvingas att sälja sina bästa spelare för att prestera 

ett plusresultat. Anders Klevsand, klubbchef i Kalmar FF säger att de har en inbyggd 

förlust varje år om de inte lyckas sälja spelare varje säsong. 
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Ekonomin kan även vara en utmaning för klubbledningen att hantera internt. Mikael 

Andersson, marknadschef i Jönköping Södra IF, säger att det ekonomiska är viktigt på 

så sätt att alla egentligen vill ha mer pengar till just sin verksamhet, 

ungdomsverksamheten vill ha mer pengar hos sig och tränaren för A-laget kollar på 

andra klubbar och vill ju då ha pengar till sin, så det blir en balansgång hela tiden på 

grund av ekonomin. Även Slack och Parent (2006) menar att resursfördelning är en 

arena för konflikter i sportorganisationer. Samtidigt ska man konkurrera i ett 

seriesystem med mindre ekonomiska muskler, vilket gör det till en svår balansgång på 

hur mycket pengar som ska satsas. Här anser vi att den största utmaningen finns, 

nämligen att balansera ekonomin.  

 

Intervjupersonerna är överens om att ju bättre sportsligt de presterar, desto mer partners 

kan de locka vilket är den främsta inkomstkällan. Den här ekonomiska problematiken är 

unik för sportorganisationer där olika ligor och tabellplaceringar är avgörande för hur 

mycket pengar organisationen kan dra in. Även Dimitropoulos (2011) menar att det är 

svårt att kombinera en bra ekonomi med bra sportsliga resultat eftersom det krävs 

ekonomiska satsningar för att lyckas uppnå ett bra sportsligt resultat.  

 

Även Senaux (2008) skriver att verkligheten är väldigt svår för sportorganisationer då 

de måste investera mer pengar för att lyckas bättre sportsligt, men då ökar även 

kostnaderna i form av högre löner och med tanke på att de inte vet vad intäkterna blir i 

slutändan blir det en chansning. Det är alltså en väldigt hög riskfaktor vid 

beslutstagande i fotbollsklubbarna vilket även Slack och Parent (2008) menar då de 

skriver att sportorganisationer väldigt sällan kan ta beslut med fullständig information 

om vart det leder till.  

 

En aspekt som är unik för sportorganisationer är det stora intresset från intressenterna 

runt omkring klubben. Intervjupersonerna beskrev att de ständigt blir omskrivna i media 

och att många, framförallt supportrar hela tiden har åsikter och tycker och tänker om de 

beslut som tas i klubbledningen. De som är klubbchef/direktör och sportchefer sa att de 

inte läser vad som skrivs på sociala medier då det skulle bli ett för stort 

störningsmoment som de inte vill ska påverka deras arbete. Thomas Andersson 

Borstam, sportchef i Kalmar FF säger att han skulle bli för påverkad om han skulle läsa 

vad som skrivs på sociala medier.  
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Håkan Nilsson, sportchef i Falkenbergs FF säger att det dock är omöjligt att 

tillfredsställa alla: 

“Det går aldrig, det kan man ha som någon slags ultimat målsättning men det går 

aldrig att, om du pratar en intressentgrupp som supportrar, så går det aldrig att 

tillfredsställa dem fullt ut. Skulle vi bli femma i serien så skulle vi helst av några blivit 

ännu bättre och så vidare. Det går inte” 

 

Vi kan alltså se att även om klubben skulle prestera bra sportsligt är det inte säkert att 

det blir frid och fröjd bland föreningens intressenter. När den sportsliga framgången blir 

större, blir som vi tidigare redogjort även den ekonomiska framgången större. Det kan 

leda till att klubbledningen internt måste hantera intressenterna och se till så att de 

interna intressentgrupperna, som ungdomssektionen och elitverksamheten inte blir 

missnöjda.  

 

Alla påpekade att de är mindre klubbar och att det finns en form av lokal stolthet hos 

både partners, supportrar, medlemmar, invånare och kommun att de har ett lag i 

Allsvenskan. Alla enas runt sin förening och det är viktigt för företag och kommunen att 

ha ett fotbollslag i staden eftersom den då blir mer attraktiv för folk att bo och leva i. Vi 

gör bedömningen att just den här enade fronten och lokala förankringen gör att 

intressenterna trots olika intressen och målbilder ändå är lätta att ha att göra med. 

Sebastian Lagrell, evenemangsansvarig i Jönköping Södra IF säger att klubbens mål 

ofta är intressenternas mål. Det här blir givetvis en stor fördel när det sällan uppkommer 

meningsskiljaktigheter mellan klubben och intressenterna. Att intressenterna ändå har 

något att enas kring och vara stolta över underlättar beslutsfattandet och minimerar en 

potentiellt problematisk omgivning för klubben anser vi.    

 

Vi anser att just komplexiteten vad gäller korrelationen mellan ekonomi och sportsligt 

resultat är särskilt svårhanterlig. Det är alltså en begränsning ekonomisk som gör det 

svårare att prestera bättre sportsligt för att få en starkare ekonomi, det blir ett slags 

moment 22 som klubbarna befinner sig i. Flera av intervjupersonerna tog upp statistik 

som visar på att ju mer pengar som satsas, desto större blir den sportsliga framgången. 

Sebastian Lagrell, evenemangsansvarig i Jönköping Södra IF säger att i 86 % av 

gångerna kommer den klubb som investerat mest topp tre i tabellen. 
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I övrigt framstår de klubbarna vi intervjuade relativt lättstyrda då intressenterna är 

lätthanterliga. Om det beror på att det sportsligt gått bra för klubbarna förutom 

Falkenbergs FF är svårt att sia om, men helt klart verkar den lokala stoltheten över laget 

vara en faktor som underlättar de utmaningar som ändå finns inom sportorganisationer.  

 

4.3 Konflikter i sportorganisationer 

Att olika intressen och målsättningar bland intressenterna kan skapa utmaningar för 

klubbledningen att balansera står klart. Det visade sig däremot att de motstridiga 

intressena sällan ger upphov till rena konflikter. En genomgående uppfattning hos de 

tillfrågade var att klubbens mål även är intressenterna mål. Så länge laget presterar bra 

på planen och levererar ett bra sportsligt resultat hålls konflikterna borta. Sebastian 

Lagrell, evenemangsansvarig i Jönköping Södra IF menar att för att hantera de olika 

motstridiga intressena är en öppen dialog oerhört viktigt. Så länge klubben är öppen 

med vad de gör och motiverar vissa förändringar upplever han att intressenterna är 

förstående. Han säger apropå en förändring som klubben nyligen gjorde då 

supportrarnas plats på arenan flyttades från lång till kortsida för att göra ytterligare plats 

för partnerföretagen, samtidigt som de gjorde en höjning biljettpriserna:  

 

“Vi gjorde det egentligen genom att säga: om vi gör såhär - hur ser ni på det? Vi 

behöver göra den här förändringen för att klara den ekonomiska ökningen, det här 

måste vi lösa för att bli framgångsrika”.  

 

Trots att Jönköping Södra IF gjorde stora drastiska förändringar upplevde Lagrell att 

den öppna dialogen med supportrarna i det här fallet var en avgörande faktor för att 

hantera situationen. Frågan är hur pass öppen dialogen egentligen är. Vår analys är att 

de ger ett förslag som man redan bestämt sig för på förhand och sen argumenterar för att 

den måste genomföras för ökade intäkter. Valet blir således svårt att kritisera för 

supportrarna, för även de vill ju att klubben ska få ökade intäkter så de kan prestera 

bättre sportsligt. Det här resulterar ju i att platser försvinner för supportrar och kan även 

påverka läktarkulturen.  Supportrarna skulle kunna ses som lätthanterliga och kanske 

rent av mesiga som inte ställer speciellt stora krav på motprestationer.  
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I det här fallet gick supportrarna med på förändringen om klubben ökade 

ölförsäljningen, men förstod att de var tvungna att flytta på sig för klubbens bästa. 

Återigen, klubbens mål är intressenternas mål. Även Anders Klevsand, klubbchef i 

Kalmar FF är inne på samma linje och menar att när kontroversiella beslut fattas är det 

viktigt att kunna svara på varför beslutet i fråga fattades. Dennis Andersson, 

klubbdirektör i BK Häcken menar att de alltid har en öppen dialog med 

intressentgrupper runt föreningen och att kansliet alltid står öppet för vem som helst 

som vill komma dit och prata. Genomgående i intervjuerna betonas den öppna dialogen 

som ett viktigt verktyg för att behålla goda relationer med intressentgrupperna. Vi 

ställer oss dock frågande till hur pass öppen dialogen egentligen är? Vi ser tendenser till 

att dialogen i vissa fall är en monolog, där intressenterna ställs inför förslag som är 

ledande.  

 

Vad som samtliga intervjupersoner framhåller är att det sportsliga resultatet är helt 

avgörande för hur resten av organisationen fungerar. Så länge det sportsligt går bra på 

planen tycker de att intressenterna har större förståelse och mindre benägna att vädra 

sina åsikter. I en klubb som mår bra både sportsligt och ekonomiskt finns det inte så 

mycket att klaga på, men skulle laget däremot sluta att vinna sina matcher blir det 

snabbt andra förutsättningar. Jönköping Södra IF har med sina mått mätt precis haft en 

framgångsrik säsong bakom sig, men historiskt sett haft det betydligt jobbigare i lägre 

divisioner. Sebastian Lagrell, evenemangsansvarig i Jönköping Södra IF säger:  

 

“Jag har själv varit med om när man stått på en parkeringsplats i Degerfors och 

supportrarna står och skriker till våra sponsorer att de är idioter och kan dra åt 

helvete. Sen kan samma personer sitta bredvid varandra på ett årsmöte. Men den typen 

av konflikter grundas i att det går dåligt sportsligt”  

 

Vad gäller konflikter kan vi se att samtliga klubbar förutom Falkenbergs FF hade ett 

sportsligt framgångsrikt år 2016, vilket betyder att det inte uppstått några rena konflikter 

mellan intressentgrupperna. Historiskt sett har Jönköping Södra IF haft det jobbigare 

sportsligt vilket även betytt att dem haft en del konflikter att hantera.  

 

 



  
 

61 

Mikael Andersson, marknadschef i klubben menar att dem interna konflikterna kan vara 

betydligt mer påtagliga än de externa och tar som ett exempel en ungdomssektion som 

vill ha mer medel från styrelsen samtidigt som elitverksamheten också måste ha mer 

medel för att kunna konkurrera.  

Just problemet med fördelningen av pengarna kan vara en fråga som upprör. I grund och 

botten är klubbarna ideella föreningar med elitverksamhet, de gör ett väldigt stort CSR-

arbete som är något som uppskattas av supportrarna.  

Balansgången mellan satsningar på elitverksamheten och den ideella verksamheten 

anser vi vara en väldigt komplicerad fråga där det inte finns några rätta svar. Men 

avsaknad av satsning på den ideella verksamheten är något som vi anser kan göra 

medborgarna, publiken och fansen upprörda, därför måste ett fortsatt fokus finnas på 

den. I övrigt är potentiella konfliktområden som Slack och Parent (2006) nämnde inte 

speciellt påtagliga. Förutom de framgångsrika sportsliga resultaten anser vi att 

kommunikationen utåt, öppenheten och transparensen från klubbledningen till 

intressenterna är något som bidrar till förståelse från intressenternas sida, vilket 

intervjupersonerna ansåg vara en viktig del i deras arbete. Genom bra kommunikation 

och ärlighet till intressenterna har klubbarna på ett framgångsrikt sätt undvikit rena 

konflikter. 
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5 Diskussion och slutsatser 

I femte och sista kapitlet återkopplar vi till de resultat som det empiriska materialet 

visade. Vi diskuterar resultatet och återkopplar till teorin. Här presenteras även 

uppsatsen slutsatser. Avslutningsvis lämnar vi förslag på vidare forskning.  

 

Som vi nämnde i uppsatsens introduktion är sportorganisationer och sportvärlden 

väldigt komplex. Att styra en sportorganisation handlar om att skapa goda sportsliga 

förutsättningar av en begränsad budget. Olika intressenter runt om och i 

sportorganisationen har även olika krav och målsättningar vilket skapar utmaningar för 

klubbledningen att hantera. I Sverige har vi dessutom ett unikt regelverk där 51 % -

regeln gör att sportorganisationen dessutom är medlemsägd vilket automatiskt skapar 

ytterligare en stor och inflytelserik intressent i Sverige jämfört med övriga Europa. Vi 

ställde oss inledningsvis frågan om medlemmarna, genom sitt majoritetsägande i 

fotbollsklubbar i Sverige gör det problematiskt för klubbledningen att fatta de bästa 

strategiska besluten i linje med vad som är bäst för klubben, men de är långt ifrån den 

enda intressentgruppen runt en sportorganisation. Senaux (2008) menade att det är 

viktigt att från organisationens sida vara lyhörd och lyckas fånga upp de olika 

intressenternas åsikter, vilket är en enorm utmaning för ledningen av organisationen. Att 

styra organisationen så att en viss grupp av intressenter gynnas på bekostnad av andra 

kan i det långa loppet leda till att organisationen inte kan överleva och får försättas i 

konkurs avslutar Senaux (2008), vilket även är grundtanken med intressentteorin som är 

grunden i det teoretiska ramverk vi använde i undersökningen.  

 

Undersökningen utformades för att identifiera och beskriva de utmaningar som 

ledningen i svenska elitfotbollsklubbar kan ställas inför med tanke på alla olika, mer 

eller mindre inflytelserika intressenternas olika målsättningar, krav och agendor. Genom 

att bidra till att fylla ut den kunskapslucka som finns om styrning i professionella 

sportorganisationer kan målgruppen för den här undersökningen, alltså de styrande 

personerna i svenska elitfotbollsklubbar, få en större inblick i hur intressenterna 

påverkar beslutsfattandet i klubben.  
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Genom att applicera intressentteorin på sportorganisationer ville vi få en djupare 

förståelse för de svårigheter som ledningen ställs inför vad gäller att tillfredsställa alla 

intressenter även fast de har olika intressen, agenda och målsättningar med 

organisationen. För att besvara problemformuleringen ställde vi upp två 

forskningsfrågor.  

 

Den första löd: 

● Hur påverkas klubbledningens beslutsfattande i svenska elitfotbollsklubbar av 

olika intressenters intressen? 

 

Vi såg i det empiriska materialet hur klubbledningens arbete är extremt beroende av det 

sportsliga resultatet som laget på planen presterar. Eftersom alla intressenters mål och 

önskan är att det ska gå bra sportsligt, vilket även är klubbens huvudsakliga mål, så har 

alla egentligen samma mål. Så länge det går bra sportsligt är det betydligt lättare att 

styra en allsvensk klubb då alla intressenter blir mer nöjda med ett framgångsrikt lag på 

planen. Skulle det däremot gå sämre sportsligt ökas arenan för meningsskiljaktigheter 

eftersom det är i motgång som de flesta tenderar att göra sin röst hörd. Däremot är det 

sällan meningsskiljaktigheterna leder så långt som till en ren konflikt. Vår slutsats är att 

intressenter inte påverkar beslutsfattare i klubbledningen i speciellt hög grad så länge 

laget presterar bra sportsligt samt att klubben visar på en ambition och att man vill 

framåt. Även om de sportsliga framgångarna i vissa fall kan utebli kortsiktig är ofta 

förståelsen hos intressenter hög så länge klubben visar på ambitionen att ta sig framåt. 

 

Vi drar även slutsatsen att medlemmarnas makt genom sitt majoritetsägande är till 

största del av symbolisk karaktär, snarare än faktisk bestämmandemakt. Medlemmar 

och partnerföretag som framhållits som de mest betydande intressentgrupperna påverkar 

klubbledningen genom den latenta makten som de besitter att kunna ändra på de 

rådande förhållandena i klubben. Den latenta makten påverkar klubbledningen på så sätt 

att de hela tiden har de här intressentgrupperna i huvudet när beslut tas och beslutet bäst 

ska tas för att passa och stämma överens med de olika intressena. De påverkar 

klubbledningen genom att finnas latent snarare än att faktiskt delta i olika 

beslutsprocesser.  
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Vi får heller inte glömma bort att bara för att en intressent är medlem betyder inte den 

att personen i fråga kan vara intressant i andra former också. Partners kan också vara 

medlemmar, supportrar och/eller invånare i lokalsamhället.   

 

Den andra frågan vi ställde upp för att besvara problemformuleringen var: 

● Hur arbetar klubbledningen i svenska elitfotbollsklubbar för att tillfredsställa 

sina intressenter? 

 

Enligt Freeman, Wicks och Parmar (2004) är det centrala med intressentteorin att värdet 

för de olika intressenterna ökas när även de andra intressenternas värde också ökas. 

Freeman (2011) skriver att styrkan med de olika intressenterna intressen är att när de 

samarbetar gynnas alla, även om deras intressen står i motsats till varandra.  

 

Vår slutsats på frågan hur klubbledningen arbetar för att tillfredsställa sina intressenter 

blir snarare att det handlar mer om att hantera intressenterna på bästa möjliga sätt 

istället för att tillfredsställa dem. Det går helt enkelt inte att tillfredsställa alla. Huruvida 

det är möjligt att tillfredsställa intressenterna runt en vanlig organisation låter vi vara 

osagt, men vi kan se att runt sportorganisationerna runt svenska elitfotbollsklubbar går 

det inte att tillfredsställa sina intressenter fullt ut. I hanterandet av sina intressenter är 

det den öppna dialogen som den viktigaste aspekten.  

 

Hanteringen av intressenter görs på bästa sätt genom att klubben är öppen med vad de 

står för och vilka mål de har. Kommunikationen utåt till intressenterna blir alltså 

grunden för att hantera dem. Vi drar även slutsatsen att den intressentgrupp som är 

svårast att hantera och som även påverkas mest av hur det går sportsligt är supportrar 

och publik. De involverar sig med klubben genom att besöka dess matcher, men enbart 

när det går väldigt bra sportsligt då deras intresse annars svalnar. I övrigt ser vi att 

intressenterna oftast är lätthanterliga och samarbetsvilliga. Vi menar att en förklaring är 

storleken på klubbarna. De är alla mindre klubbar där det finns en lokal stolthet över 

laget men även att de inte har speciellt stora krav och blir därför lätthanterliga, men 

även att klubbarna sköts på ett bra sätt.  
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Samtidigt som klubbledningen ställs inför utmaningen att hantera och balansera de olika 

intressentgrupperna ställs de även inför utmaningen att hantera de interna processerna. 

Vi har redan sett att en klubb i framgång får större ekonomiska resurser samtidigt som 

intressenterna runt klubben blir mer nöjda. Då kan man tycka att allting är frid och följd.  

Men, med större ekonomiska resurser är det även fler som vill vara med och dela på 

kakan internt. Även med större resurser så frodas en större optimism, vilket kan leda till 

ökade krav på sportslig framgång från intressenterna.  

 

Vi menar att en anledning till att intressenterna är nöjda med den sportsliga framgången 

hos de tillfrågade klubbarna, med undantag för Falkenbergs FF, är att de vet att deras 

respektive klubbar är mindre och har mindre ekonomiska möjligheter att konkurrera 

med större klubbar som Malmö FF, AIK och IFK Göteborg, varför kraven då blir 

mindre. Skulle däremot de ekonomiska resurserna öka markant tror vi att även 

intressenternas krav hade ökat på mer sportslig framgång, då är det inte säkert att det 

varit acceptabelt att inte komma i toppen av tabellen. Då hade vi kunnat se en 

svängning, att intressenterna inte bara gör sin röst hörd när det går sämre, utan även när 

det går bra. Vi tror att större klubbar i Allsvenskan, som Malmö FF, AIK och IFK 

Göteborg, har större krav från sina intressenter både när det går bra sportsligt och 

självklart när det går dåligt sportsligt. Vi tror att det här kan vara en skillnad mellan de 

stora klubbarna i serien jämfört med de mindre. Med sportslig framgång ökas även 

kraven att fortsätta leverera framgång. Mycket vill helt enkelt ha mer.    

 

Senaux (2008) menar att det är väldigt svårt att balansera de sportsliga och ekonomiska 

kraven. Även vi drar slutsatsen att den ekonomiska balansgången är den största 

utmaningen för klubbledningen i Svenska elitfotbollsklubbar.  
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Så vilka utmaningar ställs ledningen inför i allsvenska klubbar med tanke på alla olika, 

mer eller mindre inflytelserika intressenternas olika målsättningar, krav och agendor? 

 

1. Det sportsliga resultatet är av yttersta vikt för hur klubbens intressenter agerar, 

engagerar och uttrycker sig i förhållande till klubben. I sportslig framgång är 

intressenternas makt mer symboliskt och klubbledningen får större 

handlingsfrihet. I sportslig motgång höjs intressenternas röster och vilja att 

påverka.  

 

2. Intressenterna påverkar klubbledningen till största del genom att finnas latent i 

klubbledningens huvud vid beslutsfattande. Där gäller det alltså för 

klubbledningen att själva bedöma vad de olika intressentgrupperna tycker, 

tänker och helst hade sett för beslut. Ingen intressentgrupp påverkar 

klubbledningens dagliga beslutsfattade aktivt genom att själva vara 

representerade vid beslutsfattandet. 

3. För klubbledningen är det snarare en fråga om att hantera sina intressenter än att 

tillfredsställa dem. Det görs genom att vara öppen och transparent med vilka 

beslut som tas och av vilken anledning som besluten fattas.    

 

Hur ska klubbledningen då lyckas hantera sina intressenter på bästa sätt? Det är ju bara 

att vinna matcherna, ska det vara så svårt?  

 

 

5.1 Vidare forskning 

För att ytterligare verifiera studiens resultat vill vi rekommendera att undersöka samma 

problemområde och syfte, men med hjälp av ett kvantitativt empiriskt material. Vi vill 

även rekommendera att undersöka vilka skillnader som kan finnas mellan storklubbar 

och mindre klubbar vad gäller intressenters krav, vilket vi inte hade möjlighet att hitta 

inom ramen för den här undersökningen. 
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Bilaga A - Intervjuguide 

 

Inledning 

● Berätta lite om dig själv, din bakgrund och dina arbetsuppgifter i i klubben. 

 

● Berätta lite om hur organisationen är uppbyggd 

 

Syfte: Vi ville starta intervjun på ett bekvämt sätt för intervjupersonen genom att ställa 

frågor för att få samtalet att komma igång på ett bra sätt. Trost (2010) menar att det kan 

vara svårt att under intervjun bygga upp samtalet om och förtroendet om intervjun 

börjat på ett otympligt eller störande sätt. Frågorna syftar till att göra intervjupersonen 

bekväm med samtalet. 

 

Intressenter 

● Vilka är era intressenter? → Följdfråga: På vilket sätt blir de en intressent för er? 

○ Vilka av dessa anser du är de viktigaste grupperna att tillfredsställa? → 

Varför? 

○ På vilket sätt påverkar dessa er? 

○ Vilka grupper upplever du påverkar dina beslut mest?   

○ Finns det någon grupp som oftare än andra får igenom sina önskemål? → 

Varför?   

 

● Hur gör ni för att tillfredsställa varje intressentgrupp? 

○ Hur balanserar ni kraven från de olika grupperna?  

○ Kan du ge ett exempel på det? 

 

● Hur arbetar ni för att skapa ett mervärde för intressenterna? Alltså skapa win-

win för alla grupper? → Går det? 

○ Kan du ge ett exempel på när deras intressen stod i direkt motsats och 

vad ni gjorde då? 

 

● Upplever du någon av grupperna som mer engagerade på så sätt att de 

kräver/vill ha direkt respons och uppmärksamhet och handlingskraft från er? 

○ Vilka intressentgrupper upplever du har störst vilja att påverka hur ni styr 

organisationen? 

 

● Hur upplever du att det sportsliga resultatet påverkar respektive grupp? 

 

Syfte: Vi ville med frågorna om intressenterna identifiera vilka de mest framträdande 

intressenterna är utifrån Mitchells et al. (1997) modell om framträdande intressenter. 

Genom följdfrågorna kunde vi sedan analysera hur begreppen makt, godtycklighet samt 

av brådskande karaktär kommer till uttryck hos de olika grupperna. Syftet var att sedan 

kunna definiera varje grupp utifrån Mitchells et al. (1997) definitioner. 

 

 

 

 



  
 

II 

 

Styrning 

● Beskriv allmänt om hur beslutsfattandet går till? 

○ Är det någon skillnad på hur stora resp. små beslut fattas? 

○ Kan du ge ett exempel på ett beslut som nyligen fattades och so 

involverade olika intressenter 

● Hur engagerade är intressenterna i klubbens beslutsprocesser? 

● Vilka intressenter deltar i beslutsprocessen? Finns det några mönster? 

Sportsligt/Ekonomiskt? Varför deltar just dessa individer/parter? 

● Hur arbetar ni för att förena sportslig framgång och ekonomisk framgång? 

● Hur upplever du medlemmarnas inflytande i föreningen med tanke på 51 % -

regeln? 

● Hur påverkas er förmåga att fatta beslut med tanke på de olika intressenternas 

önskemål och intressen? → Upplever du dig “bakbunden” i vissa beslut på 

grund av vissa intressenters inflytande? 

● Hur är er relation till era intressenter? → Vilka har ni bättre respektive sämre 

relation till? → Vad anser ni skulle kunna förbättras i er relation med 

intressenterna? 

● Upplever ni några konflikter mellan intressenterna? → Vad grundas konflikterna 

i?    → Hur hanterar ni dessa? 

● I en drömvärld: Hur skulle alla intressenter kunna tillfredsställas och på så sätt 

undvika konflikter? → Vad anser ni skulle underlätta er beslutsprocess? 

 

Styrning: Vi ville med frågorna identifiera vilka hur och på vilket sätt som 

intressenterna påverkar klubbledningen. Efter vad Slack och Parent (2006) föreslår ville 

vi även identifiera relationerna mellan klubbledningen ser ur och hur det i så fall kan ge 

upphov till några konflikter.   

 

Avslutning 

● Berätta lite om ert CSR-arbete och vilka grupper som ni vill tillfredsställa trots 

att de inte direkt påverkar er? 

● Har du några andra tankar eller funderingar kring era intressenter som vi inte 

tagit upp hittills? 
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Bilaga B - Följebrev 

Vi heter Filip Bärtfors och Arvid Eng och studerar Organisation och ledarskap vid 

Linnéuniversitet i Kalmar. Vi skriver just nu vår kandidatuppsats om styrning i 

allsvenska fotbollsklubbar och de utmaningar som kan följa för ledningen med så 

många olika intressenter runt organisationen att ta hänsyn till (publik, sponsorer, 

medlemmar osv.).   

 

Dina erfarenheter är viktiga för oss! Vi undrar om du vill ställa upp på en intervju om 

de utmaningar som du upplever med positionen. Vi vill genom intervjun få er syn på 

hur du upplever intressentgruppernas inflytande och hur ni arbetar i er vardag med 

beslutsfattandet för att tillfredsställa de olika intressentgrupperna. Liknande studier har 

gjorts men då endast behandlat intressenter hos Djurgården och Örebro.  

 

Intervjun kommer tidsmässigt att ta mellan 1-1,5 h och vi kan i princip ta intervjun när 

som helst och är flexibla med både tid och datum. Vår målsättning är dock att kunna 

göra intervjuerna så snart som möjligt. Vi hoppas verkligen att ni vill delta då det är den 

första studien i Sverige som behandlar det här ämnet och kan förhoppningsvis bidra till 

vissa insikter i ämnet för er. Om intresse finns kommer ni såklart att få ta del av 

materialet och slutsatserna (innan publicering om så önskas). 

 

Vi skulle verkligen uppskatta om ni tog er tiden att genomföra intervjun med oss för att 

bidra med nya kunskaper till ett fortfarande outforskat ämne, men även vissa insikter för 

er.  

 

Ansvariga för studien är:   

Filip Bärtfors           Arvid Eng 

076-8898306           070-3174877 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Filip och Arvid 

 

 


