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Abstract 
Studien är ett samverkansprojekt med Jönköpings Södra IF. Syftet med denna studie är att 

undersöka Jönköpings Södra IF:s förankring i Jönköping genom att studera olika intressenters 

relation till föreningen och skapa ökad förståelse för intressenternas bild av föreningen. 

Studien tar sin utgångspunkt i en teoretisk intressentmodell som syftar till att svara på vilka 

intressenter som räknas för en organisation. Genom attributen makt, legitimitet och 

angelägenhet delas intressenter in i kategorier beroende på vilka attribut de besitter. För att 

uppfylla syftet med studien har en kvalitativ forskningsmetod via semi-strukturerade 

respondentintervjuer tillämpats. Respondenterna är representanter för respektive 

intressentgrupp som anses räknas i Jönköpings Södra IF:s fall. 

 

Resultatet ger en insikt i hur komplex relationen mellan en förening och dess intressenter kan 

vara. Jönköpings Södra IF:s relationer till sina intressenter står i dagsläget på stadiga ben men 

studien identifierar faktorer som, vid uteblivna överenskommelser, kan sätta relationerna i 

gungning. De intressenter som räknas i Jönköpings Södra IF:s fall, besitter alla minst två av 

tre attribut, en faktor som visat sig vara till fördel för intressenterna. Identifikationen av en 

kompetent och lyhörd ledning har visat sig vara det som alla intressenter ser som en 

avgörande faktor för att kunna upprätthålla en god och sund relation med föreningen.  

 

Nyckelord: J-Södra, intressenter, intressentperspektiv, intressentmodell, relationer 
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1. Introduktion 
Detta examensarbete är ett samverkansprojekt med den allsvenska fotbollsföreningen 

Jönköpings Södra IF (J-Södra). J-Södra kontaktade Institutionen för idrottsvetenskap vid 

Linnéuniversitetet om ett möjligt samarbete rörande undersökningens grundproblem. Detta 

ledde till att vi, Kalle Göransson och Emma Persson, fick frågan att genomföra ett 

examensarbete med anknytning till föreningen.  Vi har gemensamt med J-Södra arbetat fram 

en forskningsfråga som detta examensarbete kommer grunda sig i. Det ursprungliga 

problemet handlade om att undersöka möjligheten till prisoptimering på föreningens 

matchbiljetter. Problemet har sedan dess diskuterats och har istället landat i att undersöka hur 

olika intressenter till J-Södra står i relation till föreningen och hur relationerna ter sig 

gentemot föreningen. Detta problem tar sitt fäste i att Allsvenskans ökande popularitet har 

skapat utmaningar för föreningar att behålla en sund, givande och positiv relation med alla 

sina intressenter.  

 

J-Södra är en fotbollsförening med sitt säte i, som namnet skvallrar om, Jönköping. Staden 

Jönköping vars idrottsrubriker under de senaste åren präglats av hockeylaget HV71, med sina 

fem SM-guld sedan 1995, har sedan säsongen 2015 även fått ett representationslag i 

Allsvenskan för herrar (Hv71, 2017). Precis som för alla andra allsvenska föreningar 

påverkar det ökade intresset för ligan även J-Södra. Sedan deras avancemang från Superettan 

till Allsvenskan 2015 har föreningen stått inför flera förändringar (Allsvenskan, 2015), varav 

en bidragande faktor till detta är att föreningen inte har spelat allsvensk fotboll sedan år 1969 

(Jönköpings Södra IF, 2017). De nya intressenterna, som blir till följd av avancemanget, i 

form av fler fans, ökad bevakning och fler satsande sponsorer är av yttersta vikt för hur den 

enskilda föreningen bedriver sin verksamhet (Jungstedt, 2015; Svenskelitfotboll, 2016; 

Fotbollskanalen, 2016). Varje beslut som fattas är beroende av en mängd olika faktorer som 

måste stämma för att föreningen ska kunna mäta sig med HV71 i närområdet, då de har 

många gemensamma intressenter, men också andra allsvenska föreningar.  

 

De olika intressenternas inverkan på föreningen varierar, en del krav kommer från 

exempelvis Svenska Fotbollförbundet, sponsorer och media, medan andra krav och 

förväntningar har en mer frivillig karaktär och kommer från exempelvis publik- och 

supportergrupper. Även om de olika intressenterna besitter olika grad av maktroller har de på 

ett eller annat sätt en utbytesrelation med föreningen. Exempelvis bidrar sponsorer med 
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ekonomiska bidrag eller tjänster och förväntar sig exponering i utbyte. Supportrarna bidrar 

bland annat med stöttning och atmosfär vid matcher och förväntar sig resultat och prestation i 

utbyte.  

 

Alla dessa utbytesrelationer påverkar föreningen och varje intressent kräver något tillbaka för 

vad de bidrar med, även om kraven är medvetna eller undermedvetna. När dessa 

utbytesrelationer på ett eller annat sätt krockar leder det till konflikter som kan få förödande 

konsekvenser. Aage Radmann (2014) beskriver hur huliganer är ett exempel på vad som kan 

hända när intressenters intressen står i motsats till varandra. Då ska också påminnas att 

supportrarna enbart är en av flertalet intressenter som föreningarna ska förhålla sig till. 

Förutom supportrarna och ligan att ta hänsyn till nämner Christos Anagnostopoulos (2011) 

även sponsorer, medarbetare, media och kommun som också vill ha sin del. Frågan gällande 

hur relationerna ter sig gentemot föreningen blir värd att diskutera. 

 

1.1 Problemformulering  
Utifrån den bakgrund som presenterats och den tidigare forskning som finns relaterat till 

ämnet, finns det tydliga utmaningar i att styra och bedriva en idrottsförening på elitnivå. 

Denna problematik gör det intressant att undersöka vilka relationer en förening och dess 

intressenter har till varandra och hur föreningen förhåller sig till varje intressent. Genom att 

kartlägga intressenters relationer till J-Södra via en intressentmodell och identifiera på vilket 

sätt de förhåller sig till föreningen och varandra, kan arbetet ge en djupare förståelse för 

problematiken vid ledning av idrottsföreningar och hur olika intressen och påtryckningar kan 

påverka en elitförening.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka J-Södras förankring i Jönköping med omnejd med fokus 

på representationslaget. Mer precist handlar det om att studera hur olika intressenters relation 

till J-Södra ter sig. Genom att identifiera och beskriva deras förhållning och relation till 

föreningen skapa en ökad förståelse för bilden av J-Södra ur intressenternas perspektiv. 

 

1.2.1 Frågeställningar 

Ø Hur ter sig relationerna mellan intressenterna och J-Södra? 
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Ø Hur ser intressenterna på relationen med J-Södra? 

Ø Hur kan utbytesrelationen mellan intressenter och J-Södra förstås? 

 

1.3 Avgränsningar 
Studiens fokus kommer främst ligga på de intressenter som finns i anknytning till J-Södras 

representationslag i Allsvenskan för herrar och dess organisering. Studien syftar alltså inte till 

att involvera representationslaget, utan bara de delar som förhåller sig till det. Detta innebär 

att studien inte kommer involvera föreningen som helhet, utan bara som en del i 

sammanhanget. Det är även viktigt att poängtera att en intressent till en förening eller ett lag 

kan vara precis vem som helst med någon form av relation till föreningen. Denna studie 

kommer enbart behandla de intressenter som forskning menar ”räknas” för en 

fotbollsorganisation på elitnivå för herrar och inte alla tänkbara intressenter. Relationerna 

mellan intressenter och föreningen kan se ut på flera sätt. För att göra begreppet begripligt 

kommer inte studien behandla relationer i alla bemärkelser utan enbart ur vissa synpunkter 

som forskning menar är karaktäriserande för intressenter till en elitfotbollsorganisation.  
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som kan kopplas till studiens ämne. 

Avsnittet består av flera olika publikationer som redogörs en efter en i  löpande text. 

 
	
Forskning om enskilda intressenters krav, påverkan och relation till olika elitföreningar är 

begränsad i Sverige. Däremot berörs ofta publiken som en samlad enhet och hur föreningar 

kan skapa värde för den. I en studie från 2010 gjord av ekonomen Anna Fyrberg beskrivs 

elitfotbollen som en snabbt föränderlig aktör i det svenska samhället. Samtidigt sägs det att 

den svenska elitfotbollen inte håller samma underhållningsklass som resterande delar av 

Europa. Trots detta söker sig den svenska publiken till de allsvenska arenorna och frågan om 

var de finner värdet, om klassen på underhållningen inte längre är densamma, öppnar upp sig. 

Fyrbergs studie syftar till att identifiera fotbollsupplevelsen och beskriva hur värde skapas på 

en kollektiv nivå. Respondenterna, i form av fotbollskonsumenter, medier, sponsorer, 

politiker, föreningar och officiella ledningsorgan för svensk fotboll, menade att det var 

”fotbollsatmosfären” som låg till grund till att publiken går på en allsvensk match. Denna 

atmosfär utgörs främst av klacken och dess entusiasm, allsång och tifos. Det är alltså inte det 

som utspelas på plan som utgör det främsta värdet för publiken, utan det som sker runt 

omkring planen i samband med matchen. Detta öppnar upp nästa fråga, hur 

fotbollsupplevelsen realiseras. Respondenterna menar att det är samverkan mellan bland 

annat föreningar, supportrar, sponsorer och förbund. De menar också att det är supportrarna 

som axlar en avgörande roll för att skapa stämning och att de, genom sitt engagemang, ökar 

värdet i fotbollsupplevelsen.  

 

Fyrberg (2010) menar att ett problem ligger i att supportrar identifierar ett ökande avstånd 

mellan de olika supportergrupperna hos en förening. Framgångssupportrarna kommer och går 

med resultaten, medan de som anser sig vara återkommande och ”riktiga” supportrar består. 

Det skapas lätt frustration när de känner sig förbisedda, då de anser sig göra en genuin insats 

för föreningen. Med detta kommer konflikter mellan ledning och supportrar. Fyrberg vill här 

visa att då en förening inte har prestationssäkrat verksamheten leder det till ett minskat 

publiktryck samt till att supportrar både tar och får mer plats i relation till 

fotbollsupplevelsen. Samtidigt upplever föreningen att de fråntas sin roll i fotbollupplevelsen. 

Regleringar för supporterskap har tagits fram. Detta riskerar dock att förstöra det 
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engagemang som ursprungligen kommer från social grupptillhörighet och gemenskap. 

Fyrberg menar att supporterengagemanget inte är kontrollerbart i sin natur och inte heller bör 

vara det. Hon menar att regleringar skapar problem när engagemanget ska omvandlas till 

något som är förutsägbart och hanterbart.  

 

En annan studie genomförd av Klaus Solberg Søilen, professor inom företagsekonomi, och 

medförfattarna Benjamin Svensson och Mikael Frestad Solér vid Halmstad Högskola (2014) 

beskriver hur det via ökat utbud av idrott via tv och internet leder till att även konkurrensen 

om Europas fotbollspublik växer. Forskarna menar därför att en förenings varumärke på så 

vis fått en allt större betydelse i rekryteringen av olika intressenter och för att kunna skilja sig 

från andra föreningar samt förgylla utbytesrelationen. Studiens respondenter fick fritt 

rangordna fem positiva och fem negativa faktorer/händelser som påverkar en förenings 

varumärke. Utifrån detta kom följande positiva faktorer/händelser fram som betydande för en 

förenings varumärke: 

• Representationslaget vinner sina matcher och spelar rolig fotboll. 

• Stämningen på matcherna är bra, det vill säga att klacken tillsammans med övriga 

sektioner arbetar för att hålla ett högt tryck. 

• Föreningen har en stor ungdomsverksamhet. 

• Spelare och tränare är goda ambassadörer.  

• Föreningen har sunda värderingar och visar avstånd från/agerar mot korruption, 

diskriminering och rasism. 

 

Följande faktorer/händelser ansågs ha dåligt inflytande på en förenings varumärke: 

• Supportervåld. 

• Skandaler med anknytning till spelare eller tränare. 

• Dålig kvalité på fotbollen. 

• Dålig ekonomi inom föreningen. 

• Dåligt tryck på arenan under matcherna. 

• Oetiskt handlande från föreningens sida.  

 

Solberg Søilen, Svensson och Frestad Solér (2014) genomförde därefter en jämförelse med 

en studie, som gjorts av Scott R. Rosner och Kenneth L. Shropshire (2012), om det lag vars 

varumärke är starkast inom fotbollen i dagsläget, Manchester United. En del av de 
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ovanstående faktorerna visar sig stämma överens med hur Manchester United är etablerat 

idag. Utifrån denna jämförelse och svaren från sina respondenter kom Solberg Søilen, 

Svensson och Frestad Solér (2014) fram till att allsvenska föreningar bör arbeta med följande 

faktorer för att etablera och stärka sitt varumärke: 

• Arbeta långsiktigt med attraktiv fotboll och ungdomsverksamhet. 

• Ha en spelfilosofi som präglar de yngre lagen för att behålla densamma även i 

framtiden. 

• Utöka sitt samarbete med fansen som kan leda till bättre stämning på arenan samt 

bearbeta supportervåldet på ett effektivt sätt.  

• Ha goda och tydliga värderingar som löper genom hela föreningen och som ledning 

och spelare efterlever.  

• Göra insatser för samhället. 

• Synas i och hantera sociala medier för att nå sina fans.  

• Undvika byte av föreningens namn.   

• Bygga upp lojalitet genom att förmedla sin framtidsvision och kunskap om föreningen 

till sina fans (Solberg Søilen, Svensson & Frestad Solér, 2014). 

 

Publikens åsikter har visat sig vara en viktig del för föreningars framtid. Forskning har visat 

att när åsikterna mellan förening och intressentgrupper skiljer sig, riskerar föreningen att 

skapa missnöjesgrupper bland publiken. Aage Radmann, universitetslektor inom idrottsliga 

institutionen, beskriver publiken ur olika perspektiv i hans avhandling Huliganlandskapet 

från 2013. Bland annat beskrivs Ian Taylors teori om huliganers uppkomst genom ett 

sociologiskt perspektiv. Taylor beskriver huliganerna som en revoltgrupp mot fotbollens 

anpassning till marknadslogiken. Huliganerna menade att kommersialiseringen av 

föreningarna hade tagit arbetarklassens sport från dem. Huliganerna kan beskrivas som en 

biprodukt av motstånd när affärsvärlden har gjort för stora förändringar inom idrottens värld. 

När det förändras för mycket utan tillsyn till supportrars viljor, tankar eller medverkande, så 

riskerar föreningen att möta motståndskrafter på olika sätt.  

 

Huruvida olika intressenter påverkar eller påverkas av en elitförening är en intressant 

frågeställning. Torbjörn Andersson, universitetslektor och fotbollsforskare, beskriver i sin 

bok Spela fotboll bondjävlar! från 2011, hur globaliseringen och industrisamhällets 
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omvandling har fått fotbollen att ta ett steg framåt i utvecklingen. Den nya tekniken har 

öppnat möjligheter för andra typer av nätverkande. Andersson menar att supportrar har fått 

ökade möjligheter att kunna följa sitt lag på håll och samtidigt dela sina åsikter på 

kommunikativa plattformar. De ökade nätverksmöjligheterna har bidragit till att det numera 

finns både fler och större nätverk än tidigare. Det har även inneburit att allt fler nätverk med 

lösa relationer till fotbollsföreningar har bildats och att ha en relation till en förening har 

blivit allt mer vanligt, oberoende av föreningens samtycke.  

 

I en studie av Miragaia, Ferreira och Carreira (2014) beskrivs hur idrottsföreningar är 

beroende av utomstående intressenter, framförallt på den ideella fronten. Detta för att 

föreningen ska kunna erhålla en god ekonomi. De fortsätter och förklarar hur ledningen av en 

idrottsförening är beroende av sina intressenter. För att kunna bedriva en framgångsrik 

ledning av en idrottsförening krävs det att föreningen har identifierat vilka intressenter som 

står i relation till föreningen. De menar även att det är viktigt att bedöma vilka intressenter 

som har ett rimligt utbyte med föreningen och att ledning jämt uppdaterar sig om huruvida 

deras intressen är relevanta för föreningens fortsätta framfart. Detta för att avgöra vilka 

intressenter som ska prioriteras vid besluttaganden.  

 

Benoit Senaux (2008), universitetslektor inom sport management, har forskat om vilka 

beteenden som intressenter kan anta vid eventuella missnöjen. Han beskriver tre olika typiska 

beteenden. Antingen dra tillbaka sitt deltagande vilket innebär ett ”avslutande beteende”. 

Uttrycka sitt missnöje vilket innebär ett ”verbalt beteende” eller acceptera organisationens 

förändringar vilket innebär ett ”lojalt beteende”. De två första beteendena menar Senaux ofta 

kombineras i form av att intressenter först verbalt hotar med att lämna, detta för att nå 

maximal effekt av sitt handlande. Senaux menar dock att det sista missnöjesbeteendet inte 

alltid menas med ett lojalt beteende. Istället innebär det att intressenter ofta inte har ett annat 

val än att acceptera situationen, då deras inflytande inte är starkt nog för att göra skillnad för 

organisationen i slutändan. 

 

Tidigare i avsnittet har det talats om publiken sett till fotbollsföreningar och vad som tillför 

värde för publiken vid ett utbyte med en allsvensk fotbollsförening. Tidigare beskrivet är 

också undersökningar som grundar sig i publikens gemensamma åsikter om värdeskapandet i 

utbytesrelationen, men vad ”publik” egentligen innebär är svårt att definiera. Senaux (2008) 

och Anagnostopoulos (2011) menar att det finns vissa intressenter som ”räknas” för en 
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organisation. Att peka ut dessa intressenter är en fråga i sig. Senaux (2008) beskriver spelare, 

nationella ligan, politiker på lokal nivå, aktieägare, supporterklubbar, publik, tv/media och 

sponsorer som de intressenter som räknas för en fotbollsförening. Anagnostopoulos (2011) 

har gjort en studie på grekisk elitfotboll och definierar anställda, supporterklubbar, den 

medlemsägda organisationen, kommunen, media och nationella ligan som de intressenter 

som räknas för elitfotbollsorganisationer. Både Senaux och Anagnostopoulos menar att deras 

respektive intressenter är de som på något sätt har ett inflytande eller spelar en betydande roll 

för föreningens framfart. Det är dessa intressenterna som bör tas hänsyn till vid exempelvis 

beslutsfattande. 

 

Majoriteten av den tidigare forskning som finns behandlar ”intressenter” som en helhet. Det 

skrivs att elitföreningar är beroende av sina intressenter, att intressenter kan anta olika former 

av missnöjesbeteenden, eller vad intressenter värdesätter vid skapande av föreningens 

varumärke. Denna studie ska istället ge en bild över hur de enskilda intressenterna förhåller 

sig till en elitfotbollsförening och därmed identifiera hur relationerna kan påverka ledandet av 

en elitfotbollsförening sett till olika intressenters krav och önskemål.  
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3. Teoretiska perspektiv 
Nedan redogörs för det teoretiska perspektiv som studien har tagit fasta i. Detta perspektiv är 

en intressentmodell vilken grundar sig i en intressentteori. Denna intressentteori är inte 

relevant för studiens utformning, men presenteras i ett första skede för att 

intressentmodellens syfte i nästa skede ska förstås. Intressentmodellen används i sin tur för 

att analysera studiens resultat. Både intressentteorin och intressentmodellen är framtagna 

för att appliceras på näringslivet och enskilda företag. Då detta är en studie som inte riktat 

sig mot ett företag, redogörs det avslutningsvis i detta avsnitt för en studie som applicerat 

intressentmodellen på grekisk proffsfotboll. Denna används som en utgångspunkt för det 

urval som redovisas i följande metodavsnitt.  

  
R. Edward Freeman introducerade år 1984 en intressentteori som sedan dess har slagit rot i 

forskningen gällande organisationer och tagit allt större plats på fältet. Freeman beskriver 

intressenter som ”alla grupper av individer som påverkar eller påverkas av organisationens 

handlingar” (Freeman, 1984). Den ursprungliga tanken med intressentteorin var att 

organisationer ska styras på ett sådant sätt att det gynnar aktieägarna ekonomiskt. Teorin tog 

dock en annan bana efter viss kritik mot sig och istället syftade den till att organisationer ska 

styras så att det gynnar alla intressenter. Styrningen ska alltså ske på ett sådant sätt att den 

inte bortprioriterar en grupp genom att ge andra grupper förmåner.  

 

Även om begreppet ”intressent” ofta kopplas till Freemans definition från 1984 så existerar 

andra definitioner. Senaux (2008) nämner ett par olika definitioner. Bland annat nämns 

Clarksons (1994, 1995) som talar om intressenter som grupper eller individer som har något 

att förlora i deras relation med organisationen, oavsett om det är ideellt arbete eller betalda 

medarbetare. Clarkson delar upp intressenter i två olika kategorier, primär- och 

sekundärintressenter. Primärintressenterna innefattar de intressenter som är nödvändiga för 

att organisationen ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet, såsom anställda, ägare, kunder 

och leverantörer. Sekundärintressenter, menar Clarkson, är de intressenter som har någon 

form av utbyte men som inte är nödvändigt för att organisationen ska kunna fortsätta bedriva 

sin verksamhet. Exempelvis anses media vara en sekundärintressent med sin förmåga att 

skapa positivt eller negativt intresse beträffande en organisation (Senaux, 2008). 
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Mitchell, Agle och Wood (1997) menar att sedan Freeman introducerade sin intressentteori, 

och principen om vem det är som faktiskt räknas för en organisation, så är det egentligen 

ingen som har lyckats besvara frågan. För att lyckas besvara frågan krävs en tillämpning av 

en normativ intressentteori. Den normativa intressentteorin ger svar på varför en 

organisations ledning bör ta specifika grupper och beakta dem som organisationens 

intressenter. Genom att systematiskt försöka besvara kärnfrågan gällande vilka intressenter 

som räknas, och som därmed kräver ledningens uppmärksamhet, identifieras intressenter. 

Dessa delas sedan in i kategorier beroende på i vilken grad de är framträdande i förhållande 

till uppmärksamheten de får. Utmaningen för ledningens del blir att inte gynna en grupp med 

bekostnad av en annan, att utveckla strategier som inkluderar intressenternas intressen samt 

att skapa ömsesidiga relationer mellan intressenter och organisationen och även mellan 

intressenterna.  

 

Mitchell, Agle och Wood har, med avstamp i Freemans intressentteori från 1984, tagit fram 

en intressentmodell som syftar till att identifiera de intressenter som verkligen räknas i en 

organisations omgivning. Enligt modellen finns det tre möjliga huvudkategorier för 

intressenter att ta plats i. Mitchell, Agle och Wood har utgått från tre stycken attribut för 

placering i respektive huvudkategori. I vilken kategori som intressenten hamnar beror på om 

intressenten besitter ett, två eller tre attribut. Nedan redogörs för de tre attributen som bör tas 

i beaktning för att få svar på kärnfrågan angående vem som räknas:  

 

1. Power (makt, egen översättning) 

Definieras genom relationen mellan två personer/parter, där A kan få B att utföra 

något som B annars inte hade gjort (Mitchell, Agle & Wood, 1997). 

 

2. Legitimacy (legitimitet, egen översättning)  

Mitchell, Agle och Wood beskriver att begreppet hänger samman med acceptans, 

struktur och beteenden som kan kopplas ihop med intressenten när andra försöker 

göra en bedömning av intressentens karaktär och funktion i förhållande till samhället. 

Hill och Jones (1992) menar att legitimitet bedöms som när en intressent har ett 

legitimt skäl till att kräva något av en organisation, exempelvis genom ett 

växlingsförhållande eller genom juridiskt avtal eller moral. 

 

3. Urgency (angelägenhet, egen översättning) 
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För att fånga dynamiken i interaktionerna mellan intressenter och ledning i en 

organisation tillämpas det tredje och sista attributet, angelägenhet. Definitionen på 

attributet innebär kravet att få uppmärksamhet omedelbart. Det finns dock krav för att 

attributet ska kunna existera. Dessa krav är när relationen är tidsbestämd och när 

relationen blir viktig eller en avgörande faktor för intressenterna. (Mitchell, Agle & 

Wood, 1997). Forskning menar dock att det tidsbestämda kravet inte alltid gäller för 

att attributet ska kunna tillges en intressent utan att det räcker med att intressenten 

anser relationen som viktig (Clarkson, 1994). 

 

Nedan redogörs för den kategorisering av intressenter som Mitchell, Agle och Wood (1997) 

gör. Intressenterna delas först in i en huvudkategori för att sedan, beroende av vilket eller 

vilka attribut intressenten besitter, delas in i en subkategori. I figur 1 ses indelningen i 

intressentmodellen. 

 

 
 

Figur 1. Kategorisering av intressenter. 

 

Intressentkategori 1 – dolda intressenter 

För att hamna i intressentkategori ett besitter intressenten ett av tre attribut och är vad 

Mitchell, Agle och Wood (1997) kallar för dolda intressenter. Anammat attribut ses inom 

parentes. 
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1. Vilande (makt) 

Intressenterna i denna kategori har ingen eller enbart en liten interaktion med 

företaget. Vilande intressenters attribut är makt, vilket de använder för att påverka 

företaget. Intressenternas avsaknad av legitimitet och angelägenhet resulterat i att 

deras makt blir oanvänd. Dock är det viktigt att komma ihåg att de besitter en 

potential att få ytterligare ett av de andra attributen, vilket i sin tur kräver att 

ledningen är medveten om dessa intressenter. 

 

2. Godtyckliga (legitimitet) 

Ledningen har ingen som helst skyldighet att ta hänsyn till denna kategori av 

intressenter, men kan av anledning välja att göra det ändå. Trots brist på attributen 

makt och angelägenhet, har denna kategoris associerande med företagets sociala 

ansvarsfrågor, skapat förväntningar att ledningen ska behandla denna kategori av 

intressenter med eventuellt mer vård än modellen faktiskt antyder. 

 

3. Krävande (angelägenhet) 

Då denna kategori saknar makt och legitimitet kan ledningen välja att helt och hållet 

bortse från denna kategori. Mitchell, Agle och Wood liknar dessa intressenter med 

”myggor som surrar” runt ledningens öron med sina ivriga krav. Attributet 

angelägenhet gör inte dessa intressenter tillräckligt kvalificerade för att få en mer 

framträdande roll. 

 

Intressentkategori 2 – framträdande intressenter 

Intressenter som besitter en kombination av två attribut hamnar i intressentkategori två. Dessa 

intressenter kallar Mitchell, Agle och Wood för framträdande intressenter. 

 

4. Dominant (makt + legitimitet)  

Genom att denna kategori besitter både makt och legitimitet har de också en säkrad 

plats i organisationen och makt att kunna påverka. Denna kategori tar ett kliv fram i 

sitt framträdande och ledningen behöver ofta ta hänsyn till dessa intressenters åsikter 

och målsättningar då de, enligt Mitchell, Agle och Wood, bildar en dominant allians 

genom de attribut de besitter.	
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5. Beroende (legitimitet + angelägenhet) 

Denna kategori kallas beroende av den enkla anledningen att de saknar makten, men 

genom de andra attributen kan göra sig beroende av andra för att få sin vilja genom. 

Detta beroende tar ut sig på antingen andra intressenter eller företagets ledning. 

 

6. Farlig (makt + angelägenhet) 

De intressenter som faller under farliga skulle kunna använda sin makt vid 

exempelvis en tidpunkt då företaget har det svårt och då kunna göra situationen värre 

eller helt enkelt sätta företaget och andra intressenter i fara. 

 

Intressentkategori 3 – starkt framträdande intressenter 

I den tredje och sista kategorin besitter intressenten alla tre attribut.  

 

7. Avgörande 

När det hävdas krav från intressenter i denna kategori, har ledningen ett klart mandat 

att hantera och prioritera dessa intressenters krav (Mitchell, Agle & Wood, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. En överblick av de olika intressentkategorierna. 

 

I studien Stakeholder management in Greek professional football: identification and salience 
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(2011) har Christos Anagnostopoulos, forskarassistent inom sport business management, 

använt sig av ovan beskrivna intressentmodell framtagen av Mitchell, Agle och Wood. 

Istället för att tillämpa intressentmodellen på det som den ursprungligen var tänkt för, företag, 

har Anagnostopoulos använt den på grekisk proffsfotboll och dess kontext. Genom att först 

urskilja de faktorer som skiljer fotbollen från mer konventionella typer av organisationer och 

företag, har författaren sedan belyst intressentmodellen. Anagnostopoulos har applicerat 

intressentmodellen till den grekiska proffsfotbollens kontext och diskuterar dess möjliga 

relevans i det sammanhanget. Artikeln avslutas sedan med förslag på metoder som ledningen 

på området kan tänkas ha användning för.  

 

Den huvudsakliga uppgiften i denna artikel var att identifiera de intressenter som verkligen 

räknas för de som sitter i ledarpositioner för grekisk proffsfotboll. Anagnostopoulos har 

identifierat sex stycken intressenter till den grekiska proffsfotbollen. Dessa intressenter är 

anställda, supporterklubb, den medlemsägda organisationen, statliga och lokala myndigheter, 

sportjournalistik och ligans organisation.  

 

Anagnostopoulos har genom sin artikel kommit fram till tre huvudsakliga punkter som bör 

tas i beaktning vid vidare undersökning om hantering av intressenter inom grekisk 

proffsfotboll. För det första finns en viss koppling mellan de mest framträdande 

intressenterna. Därför bör ledningsbeslut göras samtidigt som hänsyn tas till dessa kopplingar 

mellan intressenter, med förutsättning att en identifiering av dessa görs i ett första skede. För 

det andra, även detta beroende av den koppling som Anagnostopoulos identifierat mellan 

intressenter, kan vissa intressenter anamma fler attribut än de som de redan besitter. Detta 

sker med grund i ledningens beslut. Detta innebär att ledningen återigen bör anpassa sina 

perspektiv efter dessa intressenter. Som tredje och sista punkt så är en intressentbaserad 

analys otillräcklig om ett bredare historiskt och sociopolitiskt sammanhang bearbetas i vilken 

fotbollsföreningen arbetar.  
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4. Metod 
I följande avsnitt presenteras fallstudien och det metodologiska tillvägagångssättet som 

tillämpats, följt av en redogörelse för källkritiska ställningstaganden, etiska överväganden 

och en avslutande diskussion gällande kvalitetssäkring av studien.  

 

4.1 Presentation av fallstudie 
Detta är ett samverkansprojekt med den allsvenska fotbollsföreningen Jönköpings Södra IF. 

Studiens författare har tillsammans med föreningen bollat olika ämnen för studien att ta fasta 

i. Efter att ha kommit överens om det valda ämnet har studiens författare fått fria händer att 

utforma studien. Designen på denna studie blir, i och med samarbetet med J-Södra, en 

fallstudie. En fallstudie tenderar att ha betoning på ett intensivt granskade av miljön eller 

situationen i fråga och förknippas med en viss plats eller ”lokal” (Bryman, 2008), vilket i 

denna studie blir J-Södra.  

 

Denna fallstudie tillhör den marknadsorienterade forskningstraditionen, vilket innebär att 

idrottsorganisationer betraktas som ett företag eller en affärsorganisation som är av behov av 

utveckling eller effektivisering (Åkesson, 2014). Utifrån Freemans (1984) intressentteori och 

Mitchell, Agle och Woods (1997) intressentmodell, som ursprungligen applicerades på 

företag, ska intressenter till J-Södra identifieras och karaktäriseras. Genom nedan beskrivna 

tillvägagångssätt för insamling och bearbetning av empirin, ska denna studie i första hand 

bidra J-Södra med en insikt i deras intressenters upplevelse av relationen med föreningen och 

hur dessa relationer förhåller sig. I ett sekundärt skede kan studien förhoppningsvis bidra 

andra elitidrottsföreningar med djupare kunskap gällande hur intressenter kan påverka en 

förening i sin utbytesrelation med föreningen och andra intressenter.  
 

4.2 Kvalitativ forskningsmetod 
Det finns huvudsakligen två forskningsmetoder att välja mellan i utformandet av en studie, 

kvantitativ och kvalitativ (Bryman, 2008). Eftersom denna studie syftar till att samla in 

empiri som består av respondenternas upplevelser, åsikter och känslor, utformas denna studie 

enligt en kvalitativ forskningsmetod.  
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4.3 Empiriinsamling  
Empiriinsamlingsmetoden för kvalitativ forskningsmetod kan se olika ut. Den definieras 

bland annat av sin höga grad av flexibilitet, författarens användande av resultatet som 

framkommer och det växlande som sker mellan empiriinsamling och analyserande av denna 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Denna studie tar fasta på vad Hassmén och Hassmén (2008) 

beskriver som den mest använda inom den kvalitativa forskningsmetoden, nämligen 

informant- och respondentintervjuer, med fokus på respondentintervjuer. Fokus på 

respondentintervjuer kommer av den enkla anledningen att studien fokuserar på varje 

respondents upplevelse, åsikter och känslor, kriterier som Hassmén och Hassmén (2008) 

menar lämpar sig för respondentintervjuer.  

 

4.3.1 Respondentintervjuer 

Precis som det finns mer än en forskningsmetod, finns det även flera intervjuformer. Markula 

och Silk (2011) delar in dessa i tre olika former, ostrukturerade, strukturerade och semi-

strukturerade intervjuer. Den sistnämnda är enligt Markula och Silk (2011) den metod som är 

vanligast och sker i formell form. I denna studie blir den formella formen individuella 

intervjuer, både fysiska och på distans. Frågorna ska inte gå att besvara endast med ett ja eller 

nej, utan ska vara öppna och leda till att respondenten kan svara mer uttömmande. Kvalitativa 

intervjumetoder begränsas inte av några krav på fullständig objektivitet och på så vis tillåts 

intervjuledarna vara en aktiv deltagare i intervjun och ställa följdfrågor på den information 

som delges, istället för att bara leda och kontrollera intervjun (Markula & Silk, 2011). 

Bryman (2008) beskriver den semi-strukturerade intervjumetoden som väldigt flexibel. Tack 

vare dess flexibla karaktär underlättas arbetet för intervjuledarna då det finns möjlighet att 

spela in intervjun och kunna lyssna igen vid senare tillfälle och behov. Detta innebär också 

att intervjuledarna kan spela ut sitt aktiva deltagande i en större mån istället för att behöva 

lägga fokus på att föra konstanta anteckningar. 

 

Majoriteten av intervjuerna har skett via telefon. Endast en fysisk intervju har kunnat 

genomföras då studiens författare vid sitt besök hos J-Södra, under hemmapremiären 2017, 

lyckats boka in denna intervju. Främsta anledningarna till att övriga intervjuer har landat i 

telefonintervjuer är på grund av kostnad, tid- och avståndsaspekter. Bryman (2008) tydliggör 
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att det dock inte är bra att genomföra längre intervjuer per telefon, eftersom detta möjliggör 

för respondenten att avsluta mer abrupt än vid en fysisk intervju. Ytterligare en aspekt som 

författarna enligt Bryman (2008) också bör ta i beaktning är det faktum att det inte går att se 

respondentens kroppsspråk. Författarna är medvetna om denna aspekt, men ska genom att 

tillämpa största möjliga objektivitet inte lägga vikt vid hur respondenterna svarar. Dock så 

kan det, utan respondentens kroppsspråk, bli svårt att avgöra för författarna om respondenten 

känner obehag för en fråga eller inför att delge ett svar.  

 

4.3.2 Intervjuguide 

Markula och Silk (2011) beskriver en intervjuguide som ett sätt att ställa upp frågorna i en 

intervju. En intervjuguide är till för att organisera frågorna efter olika ämnen och teman. I en 

intervjuguide bör frågorna alltid ha som syfte att hjälpa till att besvara studiens 

frågeställningar. Bryman (2008) definierar intervjuguiden som ett verktyg för att hålla 

intervjun inom ramen för uppsatsen och dess syfte och frågeställningar. Eftersom denna 

studie har ställt den insamlade empirin mot en teori, där intressenterna kategoriseras beroende 

av vilka attribut de besitter, så ansågs en intervjuguide passa bättre än ett intervjuschema. 

Inför empiriinsamlingen har två stycken intervjuguider upprättats. Anledningen till detta är 

att det dels är respondenter i form av J-Södras intressenter samt respondenter i form av J-

Södras ledning. Detta innebär att frågorna behövde skilja sig då intervjusituationen och 

respondenternas situation ser olika ut. Intervjuguiderna har utformats med frågor som önskar 

leda till svar på vilka attribut som respondenterna besitter och därför har frågorna anpassats 

till de tre attributen makt, legitimitet och angelägenhet. Ett tillägg har gjorts för att kunna 

besvara studiens alla frågeställningar och detta tillägget involverar hur respondenterna ser på 

utbytet mellan sin intressentgrupp och föreningen. Se bilaga 1 och 2 för intervjuguider.  

 

4.3.1 Operationalisering 

Enligt Holme och Solvang (1997) innebär operationalisering att forskaren ska åstadkomma 

ett samband mellan en eller flera användbara teorier och det som studien syftar att ta reda på. 

Studiens författare har utgått från teorin i uppställandet av frågor i intervjuguiden, vilket har 

gjorts genom att plocka fram frågor som ska kunna besvara huruvida respondenternas 

intressentgrupp besitter något eller flera av teorins attribut makt, legitimitet och angelägenhet. 

Frågorna har utformats utifrån kriterierna, som beskrivs i teoriavsnittet, för varje attribut. För 

att få en tydligare bild över studiens operationalisering, se intervjuguider i bilaga 1 och 2.  
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4.4 Urval 
Studien första urval handlade om att definiera vilka intressenter som skulle behandlas i 

undersökningen. Utifrån Anagnostopoulos (2011) studie beträffande grekisk toppfotboll 

ansågs de intressenter som användes i den studien vara relevanta för detta examensarbetet. 

Dessa intressenter var lokala pressen, kommun, nationella ligan, medlemsägda föreningen, 

supporterklubbar och anställda. Skillnaden sett till denna studie blev att intressenterna 

”anställda” och den ”medlemsägda föreningen” byts ut mot J-Södras ledning och sponsorer. 

Detta för att de ”anställda” i J-Södra som intervjuas sitter på ledande positioner och 

representerar J-Södras organisation och den ”medlemsägda föreningen” är en specifik 

intressentgrupp som är direkt kopplad till Grekland och det idrottssystem som råder där. Den 

sistnämnda byttes ut mot sponsorer då intresset för företag att ta del av Allsvenskan har ökat, 

vilket skapar ett intresse om att förstå hur relationen mellan dem och föreningarna ser ut. 

Nationella ligan gick inte att ha med i urvalet då det inte fanns tid för en representant att 

ställa upp för intervju, vilket innebar att de togs bort från urvalet. 

 

De respondenter som har valts för studiens empiriinsamling är nio stycken och har blivit 

valda genom ett snöbollsurval som beskrivs av Bryman (2008). Detta skedde genom att 

personer inom J-Södra kontaktades för att de sedan skulle kunna skicka oss vidare till 

personer med rätt kompetens, arbete och roll som passade de intressentgrupper som studiens 

urval grundar sig i. Bryman (2008) menar att ett snöbollsurval är ett rimligt tillvägagångssätt 

för att nå personer med rätt kriterier som annars riskeras att missas. Urvalet för studien har 

också valts utifrån en teoretisk målinriktad samplingsmetod där respondenterna valdes för att 

de ansågs vara lämpliga att kunna besvara studiens forskningsfrågor. Den teoretiska 

samplingsmetoden innebär också att intervjupersonerna är utvalda för att matcha de 

kategorier som är utformade i teoretisk bemärkelse (Bryman, 2008). Respondenterna är 

utvalda för att mätta de utvalda intressentgrupperna som ligger till grund för studiens 

undersökning. Studiens författare vill dock poängtera att respondenterna för varje 

intressentgrupp inte representerar alla intressenters upplevelser. Exempelvis är de intervjuade 

sponsorerna bara två av många i J-Södras sponsorsamling. Utöver de två sponsorerna, har 

övriga intressentgrupper bestått av en representant från kommun, en representant från 

lokalmedia samt tre supportrar. I resultatet presenteras varje intressentgrupp var för sig och 

inledningsvis redogörs för varje intressentgrupps karaktär. Dessutom har, som tidigare 
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beskrivet, två representanter från J-Södras ledning intervjuats. Dessa respondenterna har 

olika mycket insikt och förhållning till föreningen. Detta gör att Sebastian Lagrell, som utgör 

den ena respondenten från J-Södras ledning, framkommer mer i resultatet då intervjun med 

honom gav mer djup jämfört med den andra respondenten från J-Södra.  
 

4.5 Bearbetning och analys av empiri 
Bryman (2008) menar att inspelning och transkribering av materialet är vanligt och 

fördelaktigt vid bearbetning av kvalitativa intervjuer, detta för att få med alla aspekter av de 

utbyten som skedde vid intervjutillfället. Som nämnt tidigare är det vad intervjupersonen sa 

vid intervjutillfället som undersöks och inte hur personen sa det. Därför utgör inspelning och 

transkribering av materialet de verktyg som behövs för att kunna göra en fullständig och 

korrekt analys.  

 

Bryman (2008) skriver att inspelning och transkribering medför en mängd olika fördelar för 

att hjälpa forskaren att genomföra en korrekt analys av materialet. Däremot behandlar han 

även de nackdelar som dessa bearbetningsmetoder också kan innebära. Bland annat nämner 

han hur intervjupersonen kan känna ett visst obehag när samtalet spelas in och att svaren 

därmed kan bli färgade utifrån det. För detta examensarbetet bedömdes dock att fördelarna 

vid inspelning och transkribering vägde tyngre än nackdelarna.  

 

Analysen av resultatet har skett genom en tematisk analys som av Bryman (2008) beskrivs 

som en av de vanligaste analysmetoderna. Vikten i analysen ligger i vad respondenterna har 

sagt vid intervjutillfällena och inte på vilket sätt de svarat på frågorna (Bryman, 2008). 

Analysen kommer ske utifrån Mitchell, Agle och Woods (1997) intressentmodell, som går ut 

på att dela in intressenter i tre olika intressentkategorier, dolda-, framträdande- och starkt 

framträdande intressenter. De två första intressentkategorierna delas även upp i subkategorier 

där de dolda beskrivs som vilande, godtyckliga eller krävande. De tämligen framträdande 

beskrivs som dominanta, beroende eller farliga. Indelningen sker med hjälp av de tre 

attributen, makt, legitimitet och angelägenhet. Intressenten hamnar i en intressentkategori 

beroende av vilket eller vilka attribut intressenten besitter. Varje intressentkategori och 

attribut samt vad som karaktäriserar dessa har tidigare beskrivits i avsnittet om teoretiska 

perspektiv.  
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4.6 Källor 
Enligt Gratton och Jones (2009) kan litteraturens författare skvallra om huruvida källan är 

pålitlig eller ej. De menar också att flertalet källor bör användas för att komplettera varandra. 

Gratton och Jones menar att det är viktigt att inte utgå från att varje källa som används är av 

samma standard. De internationella källor som tagits fram i denna studie är tagna ur 

vetenskapliga databaser där författarna använt sig av olika nyckelord för att navigera sig. Den 

databas som har använts är OneSearch där nyckelord som stakeholder, intressent, 

intressentmodell, stakeholder theory och  sport governance har varit betydande för att hitta 

användbara källor till studien.  

 

Från den svenska idrottsforskningen kommer detta examensarbetet hitta inspiration hos Aage 

Radmanns Huliganlandskapet (2013) och Torbjörn Anderssons Spela fotboll bondjävlar! 

(2011). Aage Radmann har ett fokus på supporterrelationer och missnöje, medan Torbjörn 

Andersson beskriver svenska fotbollsföreningar och behandlar bland annat deras uppkomst, 

kulturdrag och supporterkultur sett till flera olika perspektiv. Dessa verk behandlar inte direkt 

det ämne som detta examensarbete fokuserar på, men delar av den forskning som genomförts 

är värdefull och bidrar med inspiration som gynnar studiens utveckling.   

 

Studien har också tagit hjälp och inspiration från Anna Fyrberg som har intresserat sig för hur 

interaktionen mellan människor påverkar det gemensamma värdet vid olika tillställningar. 

Anna har en bakgrund inom idrottsrörelsen och är intresserad av hur bakomliggande 

föreställningar och principer kan påverka hur organisationer styrs och organiseras (Friberg, 

2016). 

 

Internationellt har studien hittat inspiration från diverse forksare som behandlat intressenter 

(eng. stakeholders) inom idrottsorganisationer. Miragaia, Ferreira och Carreira (2014), 

Senaux (2008) samt Hill och Jones (1992) behandlar alla intressenters betydelse eller 

påverkan på idrottsorganisationer på olika sätt.  

 

De teorier som ligger till grund för studien är främst professorn i företagsekonomi R. Edward 

Freemans och hans intressentteori och Mitchell, Agle och Woods komplettering till denna 

teori. Utöver Freeman och Mitchell, Agle och Wood, inhämtas inspiration från Christos 
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Anagnostopoulos som har tillämpat intressentmodellen på grekisk elitfotboll och försökt 

anpassa modellen till dess kontext. 

 

Det empiriska materialet har samlats in från valda respondenter från intressentgrupperna. De 

respondenter som har valts ut är de som anses vara kunniga gällande sin intressentgrupps 

utbytesrelationen med J-Södra. Respondenterna är valda i samråd med J-Södra för att 

säkerställa att dessa intressenterna är kunniga, vilket därmed underlättar författarnas arbete.  

	

4.7 Källkritisk diskussion 
Enligt Thurén (2003) bör den källkritiska diskussionen utgå från fyra punkter: äkthet, 

beroende, tidsaspekt och tendens. Detta för att bedöma källans trovärdighet. Äkthet handlar 

om huruvida källan är vad den utger sig för att vara, att vara kritisk mot källan och inte 

godkänna det som fakta innan en granskning har gjorts. Genom snöbollsurvalet har studien 

säkrat att respondenterna är lämpliga och besitter rätt kunskap kring relationerna med J-Södra 

för att kiunna besvara studiens frågor medan de skriftliga källorna är valda med grund i 

författarnas/författarens titel och erfarenheter.  

 

Tidsaspekten innebär att en källa vanligtvis är mer trovärdig ju närmare i tiden den ligger. 

Ibland finns det undantag, exempelvis kan källor om en viss händelse vara bättre om de 

ligger närmare händelsens datum. Denna studien kommer försöka använda sig av den mest 

moderna forskning som finns tillgänglig inom området. Både Radmann, Anagnostopoulos 

och Andersson behandlar delar av ämnet i nutida forskning (2011 och 2013). De som inte 

uppfyller tidsaspekten är Freeman och Mitchell, Agle och Wood (1984 och 1997). Dock ska 

poängteras att dessa författare är välkända inom området och deras teorier används i flera 

olika sammanhang.  

 

Beroendefaktorn innebär att människor inte alltid uppfattar händelser likadant. I denna studie 

finns en problematik då detta är, som tidigare nämnt, ett samverkansprojekt med J-Södra som 

samarbetspartner. Samtidigt har det genomförts intervjuer med respondenter på ledande 

positioner i föreningen. Det kan tänkas att svaren blivit färgade av det känslomässiga band 

som dessa respondenter kan tänkas ha till föreningen. Dock var varje respondent från J-Södra 

informerad om att studiens syfte är att i slutändan främja och hjälpa föreningen i deras arbete, 

vilket kan ha bidragit till en mer objektiv syn från deras sida. Givetvis finns det även en 
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beorendefaktor i att de internationella källorna är tagna från olika länder och att uppfattningar 

kring fotbollsorganisationer varierar beroende på kultur. Dock har källornas förhållning till 

begreppen “intressent” och dess påverkan visat sig bidra till studiens utformning.  

 

Tendensfaktorn är en svår faktor att hantera menar Thurén (2003) och innebär att källor kan 

förvränga verkligheten. Genom att ta del av flertalet källor inom kontexten för studiens valda 

ämne, kan det skapas en fullständig bild inom ämnet och risken för tendens minimeras. 

Gällande respondenterna var författarnas enda möjlighet till att minska risken för att all 

information inte skulle komma fram, genom att ställa så många frågor som möjligt. Gällande 

de skriftliga källorna har de flesta som behandlar snarlika områden tagits i beaktning för att 

skapa en bild över det valda ämnet, men också för att minska tendensen att en specifik källa 

färgar studien. 

 

Studiens författare är även kritiska till respondenterna vid intervjutillfällena. Detta eftersom 

intervjuerna varit omfattande och respondenterna fått svara på frågor och formuleringar som 

de vanligtvis inte gör i sin dagliga verksamhet. Dessutom riktas kritik till huruvida studien 

har omfattat alla aspekter av J-Södras intressentgrupper och dess relationer, bland annat då 

två av elva respondenter inte har svarat varken på samtal eller e-mail. Detta innebär också att 

det blivit svårt att garantera en mångfasetterad syn från medias synvinkel då studien endast 

insamlat empiri från en respondent från den intressentgruppen. Det optimala utgångsläget 

hade varit att få åtminstone ytterligare en intervju med en respondent från en annan tidning 

med anknytning till Jönköping. Enligt Gratton och Jones (2010) är det inte enbart dåligt att en 

studie genomför färre intervjuer än planerat. Istället menar dem att det ges möjlighet att 

förbereda och genomföra de inplanerade intervjuerna på ett bättre sätt samt ges bättre 

möjligheter till en noggrann analys. 

 

4.8 Etiska överväganden 
Vid involverandet av forskningsetiska resonemang har studien utgått från Vetenskapsrådets 

(2002) fyra forskningsetiska principer, informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. Dessa fyra principer har använts som ett verktyg för att ställa frågor mot för 

att kunna granska om författarna gör det som krävs för att hålla arbetet inom de etiskt 

korrekta ramarna.  
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4.8.1 Informationskravet 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska alla deltagare i undersökningen vara underrättade med 

vilka villkor som gäller för deras deltagande. I detta examensarbete har detta säkerställts 

genom ett informationsbrev vid förfrågan om deltagande i undersökningen. Detta 

informationsbrev innehåller väsentlig information och villkor som uppgiftslämnarna bör ha 

vetskap om innan de deltagit i intervjun. Exempelvis har detta informationsbrev innefattat 

studiens syfte i korthet, hur studiens författare förhåller sig till de forskningsetiska 

övervägandena samt hur lång tid intervjun förväntades ta. 

 

4.8.2 Samtyckeskravet 

I informationsbrevet har uppgiftslämnarna fått information angående deras deltagande och att 

de själva väljer om de ville delta i undersökningen eller ej. De informerades om att deras 

deltagande inte var obligatoriskt och att de hade möjligheten att avsluta sitt deltagande när 

som helst under intervjuprocessen. Vetenskapsrådet (2002) beskriver samtyckeskravet som 

ett sätt att säkerställa uppgiftslämnarens samtycke, något som detta examensarbetet har gjort 

genom ett väl utformat informationsbrev. 

 

4.8.3 Konfidentialitetskravet 

Studiens karaktär har inte innefattat frågor av direkt etisk känslig karaktär, vilket har 

underlättat arbetet med konfidentialitetskravet. Studiens författare är dock medvetna om att 

vad som betraktas som etiskt känsligt, kan vara olika från respondent till respondent. 

Återigen betonas att respondenterna när som helst under intervjun har kunnat avsluta sitt 

medverkande utan några påföljder. Vetenskapsrådet (2002) menar att vad som karaktäriseras 

som känsligt varierar beroende på vart studien utförs och konfidentialitetskravet bör 

diskuteras med handledare och uppdragsgivare. Studiens författare har utlovat total 

konfidentialitet, både skriftligt och muntligt, till de respondenter som har önskat detta. De 

respondenter som inte begärde konfidentialitet har skrivits fram med namn i studien. 

 

4.8.4 Nyttjandekravet 

Den empiri som samlats in från respondenterna i studien har enbart använts i vetenskapliga 

sammanhang enligt Vetenskapsrådets sjunde regel. Eventuella donationer av material sker 
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enbart till forskning och forskare som ikläder sig de förpliktelser som denna studien gjort 

gentemot uppgiftsgivarna (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

4.9 Kvalitetsdiskussion 
Många gånger används reliabilitet och validitet för att kvalitetssäkra en studie. Dock så har 

många forskare, enligt Bryman (2008), kommit fram till att dessa två kriteriers relevans inte 

lämpar sig för en kvalitativ studie. Bryman beskriver utifrån det Guba och Lincoln (1994) 

menar, att det är viktigt att istället kunna kvalitetssäkra genom andra begrepp som alternativ 

till reliabilitet och validitet. Nedan redogörs för de kriterier, tillförlitlighet och äkthet, som 

utgör en alternativ kvalitetssäkring av kvalitativa studier.  

 

4.9.1 Tillförlitlighet 

Det första kriteriet, tillförlitlighet, har fyra delkriterier. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighetskriteriet behandlar 

trovärdigheten i studiens data och tolkningen av den. Detta kriteriet består av två delar där 

den första innefattar genomförandet av studien och att det sker på ett sätt som leder till en 

ökad pålitlighet. Den andra delen av kriteriet innebär att visa på trovärdigheten för de som 

ska ta del av studien. Studiens trovärdighet stärks genom att noggrant redogöra för 

tillvägagångssättet och tolkningarna av det empiriska materialet görs tematiskt utifrån en 

tydlig modell.  

 

Det andra kriteriet för tillförlitlighet är överförbarhet. Frågan som detta kriteriet ska svara på 

är om det är möjligt att överföra/generalisera de slutsatser som dras i studien till andra 

grupper och situationer. För studiens författare innebar det att leverera ett rikligt och väl 

beskrivet resultat utifrån det empiriska materialet. Detta för att det i nästa skede ska gå att 

avgöra om slutsatserna går att överföra till andra sammanhang.  

 

Det tredje kriteriet är pålitlighet. Detta kriteriet behandlar huruvida empirin som samlats in är 

stabil över tid, förhållanden och situationer, med förutsättningen att det som studerats har en 

karaktär som är stabil. Författarna har gjort ett försök till att noggrant redogöra allt i 

tillvägagångssättet för studiens utformning, vilket ökar pålitligheten.  
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Det fjärde och avslutande kriteriet är möjlighet att styrka och konfirmera. Slutligen har 

studiens författare, med en medvetenhet om att fullständig objektivitet är svårt att 

upprätthålla, påvisat att de inte låter personliga värderingar färga studien. Objektiviteten i 

studien stärks då studiens grundläggande syfte är att förse J-Södra med insikt gällande sina 

intressentrelationer. Studien har skett på begäran av föreningen vilket inneburit att 

objektiviteten varit väsentlig för att i slutändan tillfredsställa J-Södra.  

 

4.9.2 Äkthet  

Gällande kriteriet om äkthet behöver fem olika aspekter tas i beaktning enligt Bryman 

(2008). Nedan redogörs för de aspekter som ryms inom denna studie samt de aspekter som 

denna studie inte tillfredsställt och varför. 

 

Genom att empirin samlats in från olika intressenter och dessutom från olika respondenter 

inom varje intressentgrupp ökar det chansen att studien ger en rättvis bild av de uppfattningar 

och åsikter som finns. Eftersom studien involverar flera olika intressentgrupper med ett 

gemensamt intresse, intresset för J-Södra, har studien levt upp till aspekten pedagogisk 

autenticitet. Studien ska bidra till att valda intressenter och framförallt J-Södra får en bättre 

bild av hur intressentgrupperna i samma miljö upplever saker och ting. Samtidigt lever 

studien upp till den ontologiska autenticiteten då J-Södra ökar sin förståelse för hur deras 

situation förhåller sig till deras sociala miljö. 

 

Den katalytiska autenticiteten och den taktiska autenticiteten är kärnan i studien. J-Södra 

kommer ta del av studien och tanken är att ökad förståelse för föreningens situation kan bidra 

till eventuella förändringar. Det är inte självklart att studien skriver fram konkreta åtgärder, 

utan istället skapar medvetenhet och ökad kunskap beträffande olika situationer som 

föreningen kan använda sig av som argument vid beslutstagande och förändringar. Studien 

kan även vara till behjälplighet för andra elitidrottsföreningar då studien bidrar med ökad 

förståelse för en förenings intressenter och hur relationerna med dessa kan påverka 

föreningen i olika aspekter. Denna studie hade kunnat tillämpas på andra 

elitidrottsföreningar, dock med reservation för att intressentgrupperna kan skilja sig från 

förening till förening.  
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4.10 Metoddiskussion 

Studien syftade till att beskriva de relationer som existerar mellan J-Södra och utvalda 

intressenter. För att uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningarna skapades en plan i 

form av ett metodologiskt tillvägagångssätt som skulle öka chanserna för författarna att nå 

svar som ligger så nära sanningen som möjligt. Studiens huvudsakliga empiriinsamling 

skedde i form av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med nio respondenter. I de semi-

strukturerade intervjuerna visade det sig att en viktig del i intervjuprocessen är kunskapen 

gällande hur frågor ställs, men dessutom förmågan att ställa snabbtänkta följdfrågor för att få 

så uttömmande svar som möjligt. Författarnas begränsade kunskap kring intervjuprocessen 

bidrog till att intervjuerna inte nådde sin fulla potential och därmed blev resultatet lidande. 

Däremot anses inte valet av metod vara felaktigt, utan snarare att ökad kunskap och 

erfarenhet kring metoden istället hade kunnat bidra till ett mer omfattande resultat.  

 

Totalt intervjuades nio personer från fem olika grupper, varav fyra var intressentgrupper och 

den femte var J-Södra själva. En studie kan i princip alltid utvidga antalet respondenter och 

så även i detta fall. Författarna hade hoppats på tio respondenter, vilket skulle innebära två 

från varje urvalsgrupp, men studien fick nöja sig med nio. Likt det faktum att studien hade 

kunnat kompletteras med enkätundersökningar och observationer så hade resultatet även 

blivit mer omfattande med fler intervjuer. Dock ledde tidsaspekten och bekvämligheten för 

författarna till bedömningen att empirin räckte för att besvara studiens frågeställningar och 

uppfylla syftet.  

 

Studien ger en övergripande bild av hur relationen mellan J-Södra och olika intressenter ser 

ut. Däremot når inte studien hela komplexiteten hos varje intressentgrupp. Exempelvis finns 

det ett hundratal sponsorer alla med olika ingångar och avtal i förhållande till föreningen 

varav studien behandlar endast två av dem. För att få en bredare bild av hur sponsorer i 

allmänhet ser på relationen med J-Södra hade urvalet kunnat kompletteras med fler sponsorer 

från olika sponsornivåer. Samma gäller supportrar och media där flera olika respondenter 

med olika ingångar hade kunnat skapa en bredare bild och mångfasetterad syn av deras 

relation med föreningen. Däremot hänvisas till Gratton och Jones (2010) som menar att 

studien kan bli lidande med flera respondenter då analysen per respondent riskerar att tappa 

omfattning och djup. 
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5. Resultat 
Resultatet av denna studien består av insamlad empiri från de nio utvalda respondenterna. 

Varje intressentgrupp skrivs fram enskilt utifrån de tre teoretiska attributen, detta för att 

kunna särskilja respektive intressentgrupps relation med J-Södra. J-Södras ledning 

representeras i form av den empiri som har samlats in genom intervju med Sebastian Lagrell 

och ytterligare en representant från J-Södras ledning. Denna representant skrivs fram som 

Ledning. Denna empiri vägs in i framskrivningen av respektive intressentgrupp.  

 

5.1 Kommun   
Respondenten från kommunen valdes genom att Jönköping kommuns kansli kontaktades via 

e-mail, varpå de fick fria händer att hänvisa oss till lämplig person att svara på de frågor som 

studien önskade få svar på. Representanten från kommunen har god insyn i Jönköpings 

föreningsliv i stort och inte enbart kontakten med J-Södra. Dessutom har respondenten 

kunskaper rörande olika bidrag och hur kommunen förhåller sig till deras föreningar.  

 

5.1.1 Makt 

Kommunen har möjlighet att påverka J-Södra på flera olika sätt. Bland annat genom att dela 

ut olika bidrag i form av stimulans- och investeringsbidrag, men också genom att kommunen 

är ägare av J-Södras hemmaarena Stadsparksvallen. Kommunen bidrar även med vaktmästeri 

och sköter planerna. Enligt Sebastian Lagrell har kommunen en stor maktfaktor hos J-Södra 

och menar att föreningen hade varit chanslösa utan stöd från kommunen. Lagrell menar även 

att kommunens uppbyggnad och styre, blandat med deras påverkan på föreningen, skapar 

problem för J-Södra att bedriva sin verksamhet på lång sikt. Detta eftersom kommunen är 

mer fokuserad på kortsiktiga vinster och lösningar.  

 

Vi ser ju liksom det här som en långsiktig vinst för kommunen och inte en kortsiktig. Vi 

upplever att man har svårt att få gehör för långsiktiga satsningar eftersom man jobbar 

väldigt mycket med fyraårscykler och val, man kanske inte ser saker som genererar 

effekter på tio års sikt.  

(Sebastian Lagrell, 2017) 
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Enligt kommunen ligger deras arbete till grund för J-Södras möjlighet att bedriva sin 

verksamhet på allsvensk nivå, främst genom arenan. Sedan föreningen avancerade till 

Sveriges högsta liga för fotboll har det tillkommit krav från Svensk Elitfotboll (SEF), men 

också från J-Södras sida gällande arenans utformning. Kommunen har då valt att 

tillfredsställa kraven från SEF i så stor utsträckning som möjligt, medan vissa förslag och 

modifieringar som J-Södra kom med fick avslås och läggas på is. Detta är ett exempel på hur 

kommunens makt begränsar J-Södras handlingar.  

 

Nu var det en ganska speciell situation förra året då J-Södra ville ha massor med arbete 

och modifierande av arenan som kommunen inte sa ja till, politiken satte ner foten och sa 

nej. 

(Jönköpings kommun, 2017) 

 

Båda parterna menar dock att J-Södra bidrar till en attraktiv kommun vilket båda har som ett 

av sina mål med respektive verksamhet. Även om man, enligt Lagrell, har olika vägar för att 

uppfylla det. Kommunen har inga intentioner att använda sin makt för att försvåra arbetet för 

J-Södra och J-Södra har inga intentioner att försvåra arbetet för kommunen. I slutändan 

menar båda parter att samarbete, kompromisser och tillit är viktiga faktorer för att få 

kommunens makt att bli en fruktgivande faktor i utbytesrelationen.  

 

5.1.2 Legitimitet 

Gällande legitimitet i form av konkreta avtal finns det få som binder samman kommunen 

med J-Södra. Det är ”20%-regeln” som råder i Jönköpings kommun, vilken innebär att 

kommunen tar 20% av biljettintäkterna vid evenemang. Detta är deras främsta avtal med 

varandra, vilket även fungerar som ett hyresavtal. Det finns däremot en vilja från J-Södras 

sida att upprätta ett tydligare avtalsförhållande där de båda parterna ställer krav på varandra. 

Lagrell menar att det finns mycket som J-Södra hade kunnat hjälpa kommunen med som 

skulle kunna regleras genom ett avtalsförhållande. Bland annat nämner han aktiviteter 

gentemot ungdomar och integrationsarbete som områden där J-Södra hade kunnat bidra med 

mer om det upprätthålls krav via ett avtal.  

 

Kommunen menar att det görs ingen direkt skillnad på J-Södra gentemot andra föreningar i 

kommunen och att de inte bör särbehandlas för att de är ”finare”, med undantag för de extra 
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kraven som elitidrotten innebär i arenaväg. Det finns däremot krav och önskemål från båda 

håll i relationen även om de inte är nedskrivna via ett avtal. Kommunen menar att J-Södra är 

väl medvetna om deras krav och önskemål, även om de inte är nedskrivna, och att föreningen 

tar hänsyn till dem minst lika mycket som till andra intressenter. I motsatt riktning menar J-

Södra att kraven från kommunen kommer mindre frekvent och att det snarare är J-Södra som 

kommer med önskemålen. Trots det avtalslösa förhållandet fungerar utbytesrelationen bra 

och önskemål och krav tillfredsställs ändå.  

 

Någonstans har vi ju två parter här som har samma ambitioner när det gäller kommunen, 

vi vill ju inte Jönköpings kommun något ont utan vi vill ju stärka kommunens varumärke 

och göra det här till en mer attraktiv kommun […] men jag tror att man hade kunnat 

koppla på ett antal krav på oss som motprestationer för att kunna påvisa vilka, för vår del 

då, påvisa ändå vilken nytta vi gör. 

(Sebastian Lagrell, 2017) 

 

5.1.3 Angelägenhet 

Behovet att få omedelbar uppvaktning från J-Södra är inget som kommunen anser vara av 

vikt för relationen. Som de även nämner är det sällan som kommunen ställer omfattande krav 

eller har större önskemål, vilket innebär att J-Södra enkelt kan tillfredsställa de eventuella 

krav som ställs. På den punkten menar Lagrell, som tidigare nämnt, att det finns 

utvecklingsområden där båda parter kan kräva mer av varandra.  

 

5.2 Media  
Respondenten till media bestod av sportjournalisten Magnus Sundvall, Jönköpingsposten, 

som bevakar J-Södra som en del i hans arbetsuppgifter. Magnus har följt J-Södra i tre år och 

har god insyn i medias roll i relationen med föreningen.  
 

5.2.1 Makt  

Lokalmedias makt i J-Södra är begränsad även om det sker kontakt nästan dagligen. Lagrell 

menar att det nästintill alltid sker diskussioner med media. Media kommer ofta med förslag 

på hur de vill ha det. Exempelvis obegränsad tillgång till spelare och ledare. Önskemål som J-
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Södra försöker lyssna på, men som de inte alltid kan eller vill tillfredsställa på grund av hur 

föreningen vill arbeta. 

 

I den rena definitionen av makt, vilken innebär att A kan få B att göra något som B annars 

inte hade gjort, så besitter inte lokalmedia någon direkt makt. Magnus Sundvall, journalist på 

Jönköpingsposten, menar dock att det finns tillfällen när han tror att media har spelat en stor 

roll I J-Södras beslut. Han nämner bland annat när tidningarna starkt kritiserade J-Södras 

arbete med marknadsföring inför den allsvenska uppstarten.  

 

Jag vet att det är folk på kansliet som tog åt sig av ett blogginlägg som min kollega skrev 

om bristande marknadsföring. Jag vet att dom tog åt sig personligen. Och jag tycker att de 

har skärpt till sig bara de två sista veckorna med den här reklamfilmen där de också 

skickar en tydlig pik till oss. Även om de inte vill erkänna det själva, men jag tyckte den 

var fantastisk rolig liksom. 

(Magnus Sundvall, 2017) 

 

Lagrell menar att lokalmedia är en viktig del för J-Södra och att det redaktionella arbetet är 

ovärderligt i marknadsföringssyfte och att det därmed blir väsentligt för J-Södra att 

upprätthålla en god relation med media. Sundvall berättar att han inte känner att media har 

någon direkt makt i att förändra på styrelsenivå, något som han inte heller anser att de ska ha. 

Han beskriver hur media under en period starkt kritiserade det faktum att föreningens 

sponsorer hade för stort inflytande i föreningen, men att detta inte gav någon effekt i 

slutändan. 
 

5.2.2 Legitimitet  

Det finns inget direkt avtal mellan de lokala medierna, utan förhållandet regleras genom 

riktlinjer, men också sunt förnuft menar Sundvall. Det finns heller inget avtal med krav på 

motprestationer från någon av parterna och Sundvall poängterar att han aldrig skulle skriva 

på ett sådant avtal. Sundvall menar att det då och då kommer riktlinjer från J-Södra som rent 

av förkastas av media, exempelvis när J-Södra hade synpunkter på hur media kontaktade 

spelare och ledare.  
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Sen så ska jag, om jag ska vara helt ärlig, att vi gick runt lite där då och vi sket i att ringa 

Isabelle och ringde spelarna direkt och så löste vi det ändå. För dom är så pass jordnära i 

J-Södra. Dom är verkligen så jävla bra killar allihopa, men alldeles för tråkiga. 

(Magnus Sundvall, 2017) 

 
Lagrell ger exempel på tillfällen då medias agerande inte stämmer överens med hur J-Södra 

arbetar. Media vill ha det på ett sätt, medan föreningen vill ha det på ett annat, och begär 

obegränsad tillgång till spelare och ledare. Detta är något som J-Södra uppfattar som att 

media inte ser helheten utan bara från sitt eget perspektiv, vilket kan leda till konflikter. Trots 

detta menar Lagrell att konflikterna är hanterbara och att de gör sitt bästa för att lyssna på 

media och förbättra saker som gynnar medias arbete. Media anses vara väldigt viktiga för J-

Södra och de är tacksamma för vad medias arbete bidrar med.  

 

Sundvall förklarar att det finns inget skäl att tillfredsställa J-Södra från medias perspektiv, 

han berättar att värdet ligger i att tillfredsställa Jönköpings och Sveriges befolkning, inte J-

Södra. Han menar dock att det finns ett ansvar från J-Södras sida att tillgodose media med 

information och insyn som sedan går ut till befolkningen. Sundvall förklarar att det därför är 

roligare när det antingen går riktigt bra eller riktigt dåligt för J-Södra, för då blir det bra 

nyheter och mer att skriva om. J-Södra är en alldeles för harmonisk förening i dagsläget och 

att media ser ett större nyhetsvärde i en förening i blåsväder. Sundvall menar att det stormade 

mer med den förra styrelsen, men att både nuvarande styrelse och föreningen i stort verkar 

betydligt mer kompetent, vilket har gjort de lokala mediernas jobb tråkigare. 

 

[…] det var bättre, va vad det, hösten 2015. Då stormade det som fan i styrelsen. Det var 

lite maktkamp i styrelsen. Då går det att skriva, men nu är det jättetråkigt. För det finns 

ingenting så kontroversiellt att skriva om, dom har fått en helt ny styrelse som verkar 

jättekompetent. 

(Magnus Sundvall, 2017) 

 

Det är tydligt att media inte vill bli påverkade av J-Södra utan fortsätta följa och rapportera 

på avstånd. Den legitimitet som media besitter är inte främst gentemot J-Södra utan istället 

mot befolkningen och tidningen, att i slutändan leverera ”klick” till tidningen. Sundvall 

menar att det finns ett visst legitimt skäl för media att ha krav på J-Södra. Bland annat 
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nämner han exemplet om att de, under perioden då det är aktuellt med spelartransfers, vill 

enkelt och obegränsat kunna kontakta scoutingansvarig och spelare för att sedan kunna 

rapportera till allmänheten. Sundvall menar att det legitima skälet ligger i att media är länken 

mellan föreningen och allmänheten, vilket är skäl nog att ha krav och önskemål, men också 

för att det är föreningens plikt och ansvar att hjälpa och ställa upp för media. 

 

Däremot så ska ju vi också kunna ställa krav till dom för det är ändå en allsvensk förening 

med heltidsproffs. Det ingår i deras jobb att ställa upp för media. 

(Magnus Sundvall, 2017) 
 

5.2.3 Angelägenhet 

Ur J-Södras perspektiv har inte lokalmedia något legitimt skäl till att kräva något av 

föreningen, vilket bidrar till att medias anammande av attributet angelägenhet blir aningen 

svalare än andra intressentgruppers. Medias krav på exempelvis omedelbar kontakt med 

scoutingansvarig då transferfönstret är öppet bör, enligt Sundvall, uppfyllas av den enkla 

anledningen att J-Södra är en professionell elitfotbollsförening. Ett krav som går i 

angelägenhetens tecken, men som däremot inte går i linje med hur J-Södra vill arbeta. Både 

Sundvall och Lagrell menar dock att alla önskemål och krav blir hörda och ofta sker någon 

form av kompromiss då J-Södra fortfarande vill behålla en god relation. Detta är ytterligare 

ett tecken på att det, trots det tidigare beskrivna problemet, ändå finns en form av 

angelägenhet i relationen mellan media och J-Södra.  

 

Sundvall menar att media är medvetna om att deras önskemål kan komma att bli sekundärt, 

men att medias önskemål nästintill alltid är önskemål som syftar till att underlätta deras eget 

arbete. I slutändan ska det leda till att det skrivs mer om föreningen. Lagrell berättar att 

media, som andra intressenter, har svårt att se helheten gällande beslut som tas, något som 

föreningen försöker arbeta med. Han tror på att förmedla en helhet till intressenterna som ett 

vinnande koncept och få dem att förstå hur beslut som fattas påverkar alla. 

 

Vi hade möte idag med en fotograf som är besviken på placeringen på arenan där vi måste 

se på både säkerhet, det kommersiella och deras behov tillsammans, så det är det jag 

menar med att man inte alltid ser helheten. 

(Sebastian Lagrell, 2017) 
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5.3 Sponsorer  
Respondenterna från intressentgruppen sponsorer består av representanter från två lokala 

företag som har valt att sponsra J-Södra. Båda sponsorerna tillhör ”Gröna klubben”, vilken 

består av de sponsorer som bidrar med mest pengar. Dessa partners genomför också mindre 

event i samband med J-Södras hemmamatcher och försöker aktivera sponsorskapet på olika 

sätt. I framskrivningen benämns sponsorerna som Sponsor A och Sponsor B. 

 

5.3.1 Makt 

J-Södra har enligt Lagrell generellt sätt väldigt bra stöttning från näringslivet i och omkring 

Jönköping. Staden har många stora företag och en hel del företag som lokaliserat sina 

logistikcenter i området, vilket skapar goda förutsättningar. Relationen mellan J-Södra och de 

två sponsorer som studien varit i kontakt med, tog sin början långt innan föreningen tog 

klivet in i fotbollens finrum, Allsvenskan. Som grund för relationen ligger de ekonomiska 

bidrag som sponsorerna går in med i föreningen. Sponsor A nämner att i takt med att J-Södra 

har klättrat i seriesystemen så har de också ökat sitt ekonomiska bidrag till föreningen. På så 

vis påverkar sponsorerna föreningens intäkter, och skulle sponsorerna avsäga sig samarbetet 

med J-Södra skulle det naturligtvis påverka föreningen i en negativ mening menar Lagrell. 

 

Men det är klart att om man tar, enkelt sagt så sponsordelen först så är det klart att man 

bidrar med två saker, det ena är ett engagemang för det kommer av att man har ett 

partnerskap sen är det naturligtvis ekonomiska faktorer. 

(Sebastian Lagrell, 2017) 

 

Att påverka hur föreningen styrs och vilka beslut som tas är dock inget som någon av 

respondenterna upplever ligger inom ramen för deras roll i relationen med J-Södra. Sponsor 

B menar att de mycket väl skulle kunna gå in och tycka i olika frågor, men är tydlig med att 

poängtera att de inte finner detta vara något som ingår i deras roll. Lagrell berättar att det 

tidigare har funnits en del påverkan från sponsorledet och att det fortfarande förekommer, 

men att föreningen försöker vända den trenden. Föreningen har därför bildat en referensgrupp 

med sponsorer till J-Södra, ”Södra Support”. Syftet är att skapa en bättre väg in för 

sponsorerna där de kan lyfta fram förslag och kunna påverka på ett sätt som är accepterat av 
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föreningen. Detta ska mynna ut i att föreningen inte genomför idéer som inte uppskattas av 

sponsorerna i slutändan och som därför blir onödigt arbete. Ledning belyser dock att 

föreningen vid tillfällen tar hjälp av aktiva sponsorer till att agera bollplank och få svar på om 

föreningen är rätt ute.  

 

Sponsor A upplever inte att J-Södra påverkar dem i någon mån eller är inblandade i företaget, 

medan Sponsor B istället påpekar att den relation som de har med J-Södra påverkar 

möjligheterna att bygga ett varumärke. De ges möjlighet att träffa sina redan befintliga 

kunder i ett annat sammanhang samt ges chansen att nätverka med andra. Sponsor B menar 

att dessa sammanhang, som innebär att träffa kunderna i samband med fotboll och utanför 

arbetstid, skapar en mer personlig relation. Motprestationen, som Sponsor B kräver, är just en 

synlighet och utrymmet att kunna få träffa sina kunder under bra omständigheter, varav det 

sistnämnda enligt Sponsor B utgör en stor del av relationen med föreningen. Föreningens 

relationer ser dock annorlunda ut ur föreningens perspektiv. Lagrell menar att Sponsor A är 

den sponsor som ligger närmast föreningen, som varit mest aktiv och haft mer vilja till att 

arrangera event i samband med J-Södras matcher. Lagrell upplever att föreningen inte har 

gjort något speciellt tillsammans med Sponsor B eller åtminstone inget som direkt utmärker 

sig. Uppfattningen från Lagrells sida är att Sponsor A vill kunna jobba mer med kundevent 

medan det för Sponsor B handlar mer om exponering. Lagrell belyser den naturliga 

konsekvensen av de fall då en sponsor är väldigt aktiv. Detta leder till att föreningen och 

sponsorn kommer varandra betydligt mycket närmare och är ett exempel på hur Lagrell 

upplever skillnaden mellan relationerna till Sponsor A och B. 

 

Ledning nämner att föreningen benämner sina sponsorer som samarbetspartners istället då de 

önskar att dessa ska se det som en investering att bli en del av J-Södra. Även om flera går in 

med ett sponsortänk så vill föreningen ändå kunna leverera evenemang där sponsorerna kan 

nätverka med sina egna kunder och J-Södras publik, med fotbollen som ett gemensamt 

intresse.  

 

5.3.2 Legitimitet 

Dessa långa och trogna förhållanden upprätthålls genom avtal som innefattar det ekonomiska 

bidrag som sponsorn går in med samt vilka rättigheter som sponsorerna får i utbyte. Sådana 

rättigheter är reklamplats på arena och programblad, biljetter etcetera. Både Sponsor A och B 



 
	

41	

träffar föreningen i ett separat möte inför varje ny säsong och går igenom vad som ska ingå i 

avtalet och vad respektive part kan förvänta sig av varandra. Sponsor A och B har ingen 

tidigare erfarenhet av att J-Södra inte levt upp till vad som fastställts i avtalet. Utöver mötet 

där avtalet komponeras ihop, så sker en kontinuerlig dialog under året, bland annat inför de 

tillfällen då sponsorerna anordnar kundträffar i samband med J-Södras hemmamatcher. Har 

det vid något tillfälle inträffat något oväntat som påverkat avtalet mellan sponsor och 

förening, så har de med gemensamma krafter lyckats lösa det.  

 

Ja det gör dem, så gott de kan. De har ju haft lite otur med lite grejer som gått åt skogen, 

men det är ingenting som jag kan klaga på dem som grejerna som har strulat, utan vi ser 

till att få tillbaka det på ett annat sätt. 

(Sponsor A, 2017) 

 

Anledningen till att de båda sponsorerna har valt att bli sponsor bottnar i att J-Södra anses 

vara en av flera föreningar som höjer attraktiviteten i regionen. HV71, Jönköpings 

elithockeyförening, är en annan gemensam förening som Sponsor A och B ger ekonomiskt 

bidrag till. Utöver dessa så sponsrar Sponsor B även Vetlanda Speedway. Sponsor B 

motiverar dessa samarbeten med att de anser att dessa föreningar och den underhållning de 

bidrar med hjälper regionen att växa och att det finns mycket att vinna i det. Viljan att hjälpa 

föreningar som bidrar till regionen är framträdande hos de båda sponsorerna. Då många av 

deras kunder visar ett intresse för föreningarna i området, däribland J-Södra, så ser de flera 

fördelar med att ingå ett samarbete med föreningen.  

 
Det är sådana faktorer som gör att vi vill vara med och synas då i samband med dem. Vi 

tror att det ger positiva effekter på kunder och för regionen och att det gynnar oss i 

slutändan då. 

(Sponsor B, 2017) 

 

5.3.3 Angelägenhet  

Att prioritera någon grupp är enligt Lagrell något han själv försöker undvika och arbetar 

istället för att likställa alla. Dock så får sponsorerna en viss prioritering på grund av 

ekonomiska skäl, men några andra skäl ligger inte bakom och Lagrell tycker att föreningen 

går åt rätt håll i frågan. Ledning tror inte heller att det är någon intressent eller 
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intressentgrupp som känner sig särbehandlad vare sig de får mer eller mindre. Sponsor A och 

B bekräftar detta då de anser att J-Södra har blivit bättre på att lyfta fram, möta och tillgodose 

behov hos de olika intressenterna. Dock med en medvetenhet om den prioritering som de 

själva får, på grund av de ekonomiska bidrag som de går in med, men att det är det enda 

skälet. Sponsor A och B ser inte att föreningen behandlar någon intressentgrupp till 

bekostnad av någon annan. Däremot belyser Sponsor A att denne upplever att de sponsorer 

som lägger mest pengar i föreningen också, av naturlig anledning syns mer, men att det 

ibland kan tyckas bli övertydligt och gå lite för långt, vilket har lyfts hos ledningen i J-Södra.   

 

5.4 Supporterklubbar 
Respondenterna från supporterklubbarna består av tre personer med tillhörighet i två olika 

supportergrupper. Supporter 1 och 2 representerar Green Machine, den största aktiva 

supporterklubben till J-Södra. Supporter 3 är en representant tillhörande den äldre 

generationen av supportrar som informellt kallas ”Odensbergsgänget”. De två olika 

supporterklubbarna är helt oberoende av varandra med ett intresse för J-Södra som 

gemensam nämnare. 

 

5.4.1 Makt  

Trots att J-Södra inte har någon officiell supporterklubb har föreningen högst beläggning på 

sin arena av alla i Allsvenskan (Allsvenskan, 2017). Den inofficiella supporterklubben Green 

Machine (benämns i fortsättningen som GM) utgör föreningens största supportergrupp och 

tillhandahåller engagemang, stöd under hemma- och bortamatcher och sitt deltagande under 

årsmöten. Supporter 2 menar att anledningen till att GM valt att inte bli en officiell 

supporterklubb är att de inte känner sig redo för den relationen då de är väldigt nya på 

konstellationen som de har idag. Valet att förbli en inofficiell supporterklubb anses bli mest 

rättvist gentemot J-Södra i dagsläget och ger GM en chans att växa in i sin roll. Dessutom ser 

Supporter 1 fördel i att förbli inofficiell, då GM kan ta sina egna beslut utan att varken J-

Södra som förening och alla deras medlemmar påverkar detta. Trots det faktum att GM inte 

är en officiell supporterklubb, vilket J-Södra inte har några synpunkter på enligt Lagrell, är 

det föreningens största aktiva supportergrupp och relationen är bra.  
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Så jag pratar ju minst en gång i veckan med någon från GM liksom det, och det är samma 

sak där, vi försöker kanske i större utsträckning lyssna på deras önskemål och framförallt 

förklara varför vi gör som vi gör så vi inte hamnar i ett läge där vi gör åtgärder som 

påverkar dom och inte, inte förklarar varför. 

(Sebastian Lagrell, 2017) 

 

Supporter 2 lyfter fram fördelen med 51 %-regeln, vilken innebär att medlemmarna kan vara 

med och styra. Genom att vara medlemmar, delta på årsmöten och utnyttja rösträtten anser 

Supporter 1 att supporterklubben bidrar till föreningsdemokratin. Då många av GM:s 

medlemmar även är medlemmar i J-Södra så kan de påverka precis som övriga medlemmar. 

Supporter 2 menar även att det, genom att vara en grupp, kan vara lättare att påverka en del 

beslut om det skulle behövas och lyfter exemplet angående vilken position en viss person ska 

ha i föreningen. Lagrell instämmer och berättar att han själv har uppmanat supportrarna till 

att de bör ta vara på den maktfaktor de har och menar att det är en självklarhet att de ska ha 

möjlighet att påverka. Maktfaktorn kan som sig bör få konsekvenser, både positiva som 

negativa. Lagrell menar att föreningen oavsett tvingas lyssna på supporterklubben, vilket han 

också ser som en bra sak att de gör. Dock kan deras inställning även bli ett problem om det 

skulle hända att J-Södra får GM emot sig istället för med sig. Genom att Lagrell tillsammans 

med sin chef och ordförande i sin tur sitter med på GM:s årsmöten, visar föreningen sitt stöd 

och att de vill vara tillmötesgående. Om det är ett rävspel mellan förening och supporterklubb 

ser inte Supporter 2 som en omöjlighet, men menar att de båda parterna med stor sannolikhet 

påverkar varandra utan att den andre tänker på det. Målet att bli bättre är oavsett detsamma 

och gemensamt. ”Någonstans har vi alla samma mål där, målfokusering gör att man ofta får 

förståelsen” (Sebastian Lagrell, 2017). 

 

Rävspel eller inte, J-Södra och GM räds inte att ställa krav på varandras organisationer. En 

utbytesrelation med god karaktär där ingen av parterna upplever att det krävs några 

revolutioner för att få genomslag. En öppenhet, god dialog och vilja till kompromiss är 

genomgående tema i parternas utbytesrelation. Lagrell berättar om ett konkret exempel då 

dessa tre faktorer stod i centrum. J-Södra valde att flytta GM från arenans långsida till 

kortsidan. Det fördes en dialog med GM där Lagrell förklarade varför de hade behovet av 

denna flytt och GM gavs möjligheten att uttrycka eventuellt missnöje och sina behov. GM 

kom tillbaka och kontrade med ett par krav, likt ölförsäljning och tak på ståplats, för att de 

skulle godkänna en flytt till kortsidan. Hade det inte varit för deras goda relation hade detta 
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istället kunna leda till en konflikt parterna emellan menar Lagrell. Lagrell ser 

supporterklubbens självständighet som en fördel vid de tillfällen då de ställer frågor om vissa 

saker och mer än gärna tar på sig uppgiften själva. Supporter 1 uppger dock att kortsidan 

aldrig kan motsvara kvalitén på långsidan ur ett matchperspektiv, men att det handlar om att 

väga in de fördelar som den nya situationen leder till och att ha en förståelse för att 

föreningen måste ta sådana beslut. Så länge GM blir behandlad med respekt och på samma 

sätt som övriga publik så är kraven på en motprestation från J-Södra inte mer påtagliga än så.  

 

Och det tycker jag, det ska man ha för hamnar man i en situation där det inte är någonting, 

då är det ett större problem än att man hittar problem för det ska man alltid göra tycker vi i 

alla fall. Problem, det är det som är en förening, det är demokratin, att man har olika 

åsikter om saker. 

(Supporter 2, 2017) 

 

Utöver GM så har J-Södra ytterligare en supportergrupp, med det informella namnet 

Odensbergsgänget, bestående av ett 60-tal personer varav majoriteten är före detta 

föreningsspelare. Supporter 3 beskriver relationen mellan sin grupp och J-Södra som väldigt 

bra och sund och berättar att de hjälper J-Södra med byggnation och underhåll, bland annat 

på träningsanläggningen Odensberg. Gruppen bidrar mycket till föreningen genom åsikter 

och anser sig ha en position där de kan påverka hur föreningen styrs och vilka beslut som tas. 

Enligt Supporter 3 känner gruppen att J-Södra lyssnar på dem och tar emot deras råd, något 

som Supporter 3 menar ingår i den motprestation som de önskar från J-Södras sida. Utöver 

detta har inte gruppen några större krav, utan upplever det som något ömsesidigt och att J-

Södra är väldigt tacksamma för deras hjälp och initiativ. Ledning instämmer och menar att 

gruppen bidrar med mycket kraft, tips, råd och mycket engagemang då de verkligen brinner 

för föreningen.  

 

Nä men det är ju, utan dem finns det ingen förening, alltså det är alla engagemang och alla är 

ju med här av en anledning. Alla har ju en kärlek för föreningen och sporten […] 

 

(Ledning, 2017) 
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5.4.2 Legitimitet 

Supportergruppen GM regleras inte av något avtal med J-Södra utan är helt fristående och 

agerar självständigt. Supporter 2 menar att det är väsentligt för supportrarna att det förblir så. 

Dels för deras arbete med att skaffa sig en egen identitet och dels för att fastställa vilka 

ståndpunkter och åsikter som ska bedrivas via supporterklubben. De flesta medlemmarna i 

supporterklubben är även medlemmar i J-Södra. Supporter 2 att en stor del av makten som 

supporterklubben besitter utövas via föreningsdemokratin. Däremot poängteras att det inte 

har varit nödvändigt att gå ihop i supporterklubben för att rösta igenom beslut då föreningen 

har skötts bra med den nya ledningen.  

 

Även om GM inte är den officiella supporterklubben så anser de sig vara en del av J-Södra i 

samma mån som J-Södra själva och ibland även mer än andra intressenter, exempelvis 

sponsorerna. Supporter 2 menar att allt GM gör är för att hjälpa föreningen och A-laget och 

att engagemanget är helt utan egenintresse. Supporter 1 berättar om ett tillfälle när en 

banderoll hängde över reklamen och när J-Södra påpekade problematiken med det menade 

GM att banderollen är viktigare än reklamen. En konflikt som sedan löstes genom specifika 

banderollplatser på ståplatsläktaren. Lagrell menar att supporterklubben är en maktfaktor för 

föreningen och att deras inställning är avgörande för hur J-Södra ska bedriva sin verksamhet.  

 

Alltså dom kan ju hjälpa oss i marknadsföringsarbetet men klart om vi stöter oss med dom 

så kan ju deras inställning bli ett problem för oss. För det skälet så måste vi, vi tvingas ju 

lyssna på dom, vi tycker ju att det är bra att vi gör det men de är klart att får man en 

supportergrupp mot sig så kan man få det ganska jobbigt. 

(Sebastian Lagrell, 2017) 

 

Supporter 3 tillhör den äldre generationen av supportrar och upplever att föreningen lyssnar 

mer på dem än på GM. Detta eftersom den äldre generationen arbetar mer runt föreningen 

och hjälper till mer än bara vid matcher. Det är dock inte kravlöst utan de vill känna att de 

blir lyssnade på, att föreningen tar emot deras råd. Sportslig framgång är alltid ett plus. 

 

I och med att man är med här så kanske man upplever att föreningen lyssnar på oss, men 

jag vet ju inte hur mycket de lyssnar på Green Machine. Så jag upplever det att vi är en 

starkare grupp att föra påverkan i föreningen. 

(Supporter 3, 2017) 
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Supporter 3 förklarar att det inte finns något avtal som reglerar relationen mellan 

Odensbergsgänget och föreningen. Däremot anses det finnas ett ömsesidigt förhållande där 

hjälp och underhåll av lokaler erbjuds mot uppmärksamhet och känslan av att få vara 

delaktiga i J-Södra. 

 

För vi träffar ju laget ganska ofta då, vi går på träning och morsar på killarna och då blir 

det en väldig gemenskap. Det är inte dem och vi, utan det är vi, Jönköpings Södra. Och det 

tror jag är en styrka för både, ja för klubben helt enkelt. Det är en jättestyrka att 

medlemmarna känner sig delaktiga helt enkelt. 

(Supporter 3, 2017) 

 

5.4.3 Angelägenhet  

Från J-Södras sida öppnas dialogen upp genom två olika forum i form av kontinuerliga 

medlemsmöten och möten med publik. I samband med publikmötena förklarar J-Södra vilka 

åtgärder som vidtagits och anledningen till dessa. Supporter 1 menar att det är tydligt hur 

pengarna avgör väldigt mycket i vad föreningen riktar sin uppmärksamhet mot och att det 

inte är någon intressentgrupp som kan konkurrera med den uppmärksamhet som sponsorerna 

får. 

 

För hade klubbarna visat att supportrarna hade var mycket viktigare så hade man haft vissa 

restriktioner gentemot Cmore exempelvis när det gäller avsparkstider, dagar och allt 

möjligt. 

(Supporter 1, 2017) 

 

Supporter 2 menar att J-Södra ändå försöker ta hänsyn till alla intressenter och att dialogen 

mellan intressentgrupper och förening är en viktig del för att få relationen att fungera. 

Supporter 2 menar också att det är viktigt att det finns meningsskiljaktigheter i en förening då 

det är ett bevis på att föreningsdemokratin fungerar. I Supporter 2:s eget fall är det inte alltid 

viktigast att förslagen eller åsikterna slår igenom, utan att de tillåts lyftas är en vinst i sig. 

Numera tillåts GM att höras och tas hänsyn till mer under den nya ledningen än vad de tilläts 

göra tidigare, vilket har inneburit att supporterklubben inte känt behov av att utöva sin makt. 
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Och då går vi tillbaka till just det med föreningsdemokratin, att de gånger det inte kommer 

några frågor då tycker jag man är snett ute för det är så det är uppbyggt. En förening, det 

ska ställas frågor det ska finnas olika åsikter och såna grejer. 

(Supporter 2, 2017) 

 

Supporter 3 beskriver den kontinuerliga dialogen mellan ledningen och Odensbergsgänget 

som en bidragande faktor till att relationen till J-Södra fungerar. Relationen beskrivs som 

givande och tagande och att det uppskattas av gruppen när J-Södra lyssnar på dem. Supporter 

3 är dock noga med att poängtera att det inte finns några krav från gruppens sida på 

motprestationer eller inflytande, utan menar att det sker naturligt via en ömsesidig relation.  
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6. Analys 
I analysen skrivs varje intressentgrupp fram var för sig. Det redogörs för vilka attribut som 

intressenterna bedöms besitta och även varför de blir tilldelad, eller inte tilldelad, respektive 

attribut. Genom de tilldelade attributen hamnar intressentgrupperna i en intressentkategori. 

Denna inledning kan ses nedan i figur 3. 

 

 

Figur 3. Indelning av intressenter i kategorier genom anammade attribut.  

 

6.1 Dominant 
Kommunen faller under den dominanta intressentkategorin, vilket innebär att de besitter 

attributen makt och legitimitet, men saknar angelägenhet. En dominant intressent har en 

säkrad plats i föreningen och ledningen behöver ofta ta hänsyn till de åsikter och 

målsättningar som intressenten har. Kommunen besitter en stor makt och har klar legitimitet 

som arenaägare och agerar inte sällan som den avgörande rösten i större byggnationer och 

ombyggnationer av arenan. Det är även kommunen som delar ut olika former av bidrag och 

ser till att J-Södra kan behålla elitlicensen genom att uppfylla den standard som krävs.  

 

J-Södra menar att det ofta behöver tas hänsyn till kommunen i olika sammanhang, bland 

annat gällande arenan. De menar dessutom att långsiktiga satsningar blir problematiska då 

kommunen hellre arbetar i fyraårscykler än att blicka tio år framåt, vilket påverkar J-Södra i 

deras arbete och satsningar. J-Södra poängterar att kommunen är helt avgörande för att 

föreningen ska kunna konkurrera i närområdet, men också nationellt. En kommun som inte är 
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tillmötesgående skulle vara direkt förödande för J-Södra och omöjliggöra för föreningen att 

bedriva sin verksamhet på elitnivå.  

 

Avsaknaden av attributet angelägenhet innebär att kommunen sällan ställer krav eller har 

önskemål. De krav som ställs hamnar på en lägre nivå i organisationen, exempelvis krav från 

vaktmästare eller planskötare som kan underlätta deras arbete. Angelägenheten hade kunnat 

bli ett aktivt attribut om det hade reglerats via ett avtal om motprestationer mellan de två 

parterna. Detta är något som J-Södra saknar i relationen då de anser att båda parter kan finna 

värde i ett mer omfattande utbyte.   
 

6.2 Beroende  
Media hamnar, med sina attribut legitimitet och angelägenhet, under intressentkategorin 

beroende. Som intressent i kategorin beroende saknas makten för att få sin vilja igenom. 

Istället gör sig intressenten beroende av antingen andra intressenter eller föreningens ledning 

och använder dem för att få sin vilja igenom.  

 

Media menar, med tanke på att J-Södra spelar i Allsvenskan, att de har legitima skäl att ställa 

krav på föreningen. Media anser att det ingår i J-Södras arbete, som elitförening i Sveriges 

högsta liga för fotboll, att ställa upp för media. Dessa krav kan liknas med exemplet under 

“silly season” då media ville ha tag på J-Södras scoutingansvarig, men att denne inte var 

nåbar. Oavsett om scoutingansvarig väljer att lämna någon kommentar eller inte, menar 

media att det är av vikt för deras rapportering att sådana nyckelpersoner är nåbara. Detta krav 

leder till ett beroende av andra i medias arbete. Kraven har hittills inte varit av större format, 

men de anses vara legitima av media för deras fortsatta rapportering om J-Södra. Media anser 

också att deras rapportering många gånger kan bidra till föreningen, dels genom 

marknadsföring och dels kan de genom sin rapportering skapa ett ökat intresse för J-Södra. 

 

J-Södra bekräftar vikten av medias rapportering för sin egen vinnings skull i form av 

marknadsföring och reklam. J-Södra menar dock att viljan att utforma saker och ting ser olika 

ut i föreningens och medias perspektiv. Föreningen upplever att media ibland har svårt att se 

helheten och ser bara ur sitt eget perspektiv. Ett exempel på detta är då media vill ha tillgång 

till spelare och ledare i en obegränsad mån. Detta upplever J-Södra som en mindre 

fungerande aspekt ur eget perspektiv, vilket leder till att konflikt uppstår. Dock menar J-
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Södra att de försöker lyssna, förändra och förbättra saker som kan gynna medias arbete. 

Medias arbete är som beskrivet viktigt för J-Södra och de konflikter som uppstår är 

hanterbara. På så vis har media trots allt någon form av legitimt skäl att ställa krav, även om 

det är mer diffust än andra intressenters.  

 

Eftersom meningen är delad gällande hur pass legitima skäl media har att ställa krav, blir 

även medias angelägenhet aningen svalare än de andra intressenterna som anammar attributet 

angelägenhet. Media uppger dock att de är medvetna om att J-Södra måste prioritera och 

lyssna på andra intressenter, att media kan bli sekundärt och att det är rimligt att föreningen 

inte lyssnar på dem i alla avseenden. Dock hänvisar media, precis som med sin legitimitet, 

sina egna skäl till angelägenhet till det faktum att J-Södra är en elitförening och att det ingår i 

deras arbete att ställa upp för media.  

 

Media saknar attributet makt då denna intressentgrupp inte bedöms kunna påverka eller utöva 

makt för att J-Södra ska göra något som annars inte hade hänt. En aspekt som både J-Södra 

och media själva instämmer i. Även om media upplever att de har haft en stor del i många 

beslut, exempelvis genom att kritisera J-Södras marknadsföringsarbete som sedan ledde till 

förändring, tror de sig inte ha någon makt som kan påverka huruvida föreningen styrs. I 

dagsläget ser varken media eller J-Södra någon anledning till att media ska besitta en sådan 

maktfaktor. Framförallt med tanke på att media inte skriver om J-Södra för J-Södras skull, 

utan för Jönköpings och Sveriges befolkning.  
 

6.3 Avgörande 
Den avgörande intressentkategorin innebär att intressenten besitter alla tre attributen. 

Sponsorer är den intressentgrupp som lyckas uppfylla kraven för att vara den avgörande 

intressenten. Deras makt sitter i avtalet med föreningen, då sponsorerna har bidragit 

ekonomiskt till J-Södra och förväntar sig motprestationer i olika former. Som Sponsor B 

nämner hade de kunnat kliva in och påverka föreningen i större utsträckning, men detta är 

inget som de anser ligger i deras roll som samarbetspartner. Sponsorernas engagemang och 

ekonomiska stöttning är av största vikt för att J-Södra ska kunna bedriva sin verksamhet och 

vara slagkraftiga i konkurrensen. J-Södra menar att ifall sponsorerna skulle säga upp 

samarbetet skulle det få förödande konsekvenser för föreningen.  
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Föreningen bjuder även in sponsorerna till att få utöva sin makt under kontrollerade former 

via ”Södra Support”, som fungerar som en referensgrupp för sponsorer inom olika branscher. 

Referensgruppen ska fungera som ett bollplank där sponsorerna ges möjlighet att säga ifrån 

och ge förslag på förändringar i ett forum som är accepterat av föreningen. Denna grupp är 

skapad med målsättningen att vända en negativ trend hos sponsorer som tidigare önskat 

påverka mycket, vilket mynnat ut i negativa konsekvenser. ”Södra Support” är dessutom en 

försäkran om att föreningen inte gör något som i slutändan inte uppskattas av sponsorerna. 

 

Legitimiteten grundar sig i de sponsoravtal som skrivs inför varje säsong, där sponsorerna får 

ett definitivt skäl till att kräva olika former av motprestationer av J-Södra, vilket föreningen 

lyssnar på och försöker upprätthålla. I sponsoravtalet står det tydligt vad som krävs från de 

båda parterna. Sponsorerna, beroende på vilket avtal de skrivit, har attributet angelägenhet då 

det används för att aktivera sponsorskapet under säsongens gång. Angelägenheten är 

dessutom påtaglig hos sponsorerna eftersom avtalet är tidsbundet. Exempelvis har Sponsor A 

och B avtal på ett år i taget och om relationen missköts under säsongen, eller en sponsor 

känner sig förbisedd, kan de dra tillbaka sitt samarbete med föreningen. Detta innebär att det 

finns ett underliggande krav att få uppmärksamhet från J-Södra om det ska vara värt att 

fortsätta ytterligare ett år. Legitimiteten i form av sponsoravtalet gör att sponsorerna är den 

intressent som har det tydligaste utbytet med föreningen. Dels för att båda parterna i utbytet 

är medvetna om vad utbytet gäller, men också för att det är tydligt att ett större och mer 

omfattande sponsorskap innebär ett större och mer givande utbyte av förklarliga skäl. 

 

6.4 Farlig 
Supporterklubbarna GM och Odensbergsgänget tar sig in i intressentkategorin farlig genom 

att de anammar attributen makt och angelägenhet. Denna kategori definieras av att 

intressenten har makt som kan nyttjas vid en tidpunkt då föreningen har det kämpigt och 

genom sin makt kan försvåra situationen, alternativt sätta både förening och dess övriga 

intressenter i fara. Den makt som supporterklubbarna besitter grundar sig i 51 %-regeln som 

tillåter medlemmar att vara med och styra genom att utnyttja sin rösträtt.  

 

Då många av supporterklubbarnas medlemmar, utöver sitt medlemskap i någon av 

supporterklubbarna, även är medlem i J-Södra så har de lika stor rätt att påverka som övriga 

medlemmar. Både J-Södra och supporterklubbarna är medvetna om den maktfaktor som de 
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besitter och att de mycket väl kan använda sin rösträtt och gemensamt gå ihop för att få 

igenom ett beslut som enligt dem är det rätta. Supporter 3 sticker inte under stol med att de 

har en position där de kan påverka hur föreningen styrs och vilka beslut som tas. 

Supporterklubbarna besitter alltså genom sin rösträtt den makt som kan krävas för att få J-

Södra att göra något som föreningen kanske inte hade gjort utan en sådan påtryckning. Detta 

är det krav som behöver uppfyllas för att kunna karaktärisera sig med attributet makt. Även 

om supporterklubbarna inte har behövt använda sin rösträtt på det sättet ännu, har de ändå 

tillräckliga skäl att göra sig hörda och få uppmärksamhet. I dagsläget och med den nya 

ledningen, tillåts supporterklubbarna att få höras och det tas mer hänsyn till vad de har att 

säga. Även detta har lett till att supporterklubbarna inte känt något behov av att utöva sin 

makt. Supporter 2 menar att deras förslag och åsikter inte nödvändigtvis behöver gå igenom, 

det som är betydelsefullt är att J-Södra hör dem. Detta gör att den goda relationen mellan J-

Södra och dess supporterklubbar blir en avgörande faktor för supporterklubbarna i sitt 

agerande gentemot J-Södra. Blir de hörda, får de respekt så visar de respekt tillbaka och på så 

vis undviker båda parter större konflikter. Detta blir ytterligare en faktor som leder till att 

supporterklubbarna anammar attributet angelägenhet.  

 

Supporterklubbarna anammar inte attributet legitimitet då det inte finns något avtal mellan 

dem och föreningen. Dessutom är inte GM någon officiell supporterklubb till J-Södra, vilket 

innebär att medlemmarna i GM får ta vägen genom sitt medlemskap i J-Södra för att kunna 

ställa några större krav på föreningen. J-Södra menar att supporterklubbarna har en stor 

maktfaktor i föreningen och möjlighet att påverka. Avsaknaden av ett avtal mellan parterna 

bidrar dock till bedömningen att supporterklubbarna inte har ett legitimt skäl att kräva något 

av J-Södra. Studien bortser dock inte från att detta kan ske ändå.  
 

  



 
	

53	

7. Diskussion 
Diskussionsavsnittet syftar till att förklara det som framkommit i resultat- och 

analysavsnitten samt besvara studiens frågeställningar. Fokus kommer ligga på vad 

respektive intressentgrupps anammande av attributen innebär för J-Södra. Diskussionen 

skrivs i löpande text för att inte tappa dynamiken i reflektionerna. 

 

 
Figur 4. Figuren visar hur varje intressentgrupp förhåller sig till de olika attributen. 

 

7.1 Resultat- och analysdiskussion 
J-Södra är en av Allsvenskans minsta föreningar, men använder inte det som en ursäkt utan 

betraktar det snarare som en fördel i många avseenden. Bland annat ur ett 

intressentperspektiv. Det anses av J-Södra vara lättare att hålla en mer personlig relation med 

sina intressenter, en kontinuerlig dialog och genom detta kunna fördela ansvar till exempelvis 

supportrarna om de ger förslag på något de vill genomföra. J-Södra upplevs ha en god dialog 

med alla sina intressenter. Relationer som präglas av en ömsesidig respekt, förtroende och 
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lyhördhet. Intressenterna upplever att lyhördheten från J-Södras sida har förbättrats markant, 

mycket tack vare den nya styrelsen. Genom sina gemensamma ambitioner med relationen 

banar de väg för hur den utspelar sig.  

 

Trots att studien inte syftar till att jämföra intressentgrupperna, är det ändå viktigt att 

poängtera att relationerna inte är oberoende av varandra. Supportrarna menar att ingen 

intressentgrupp kan konkurrera med den uppmärksamhet som sponsorerna får och att 

pengarna många gånger är en avgörande faktor för vilken uppmärksamhet en intressentgrupp 

får. Denna grad av missnöje kan härledas till Aage Radmann (2013) som beskriver ett ökat 

missnöje bland supportrar när affärsvärlden kliver in i idrotten. Sponsorerna menar i sin tur 

att supportrarna är av stort värde och en tillgång som skapar en ytterligare dimension i deras 

evenemang. Detta stämmer överens med det som Fyrberg (2010) nämner i sin studie, att 

supportrarna axlar en avgörande roll genom sitt engagemang och att värdet i 

fotbollsupplevelsen ökar när intressenter samverkar. Relationerna mellan J-Södra och 

respektive intressent skiljer sig och ser alla olika ut. Likheter och gemensamma nämnare 

finns, men med tanke på att alla intressentgrupper har olika utgångspunkter för sin relation 

med föreningen så är det inte heller oväntat att relationerna skiljer sig i vissa aspekter. Det 

som spökat i J-Södras relation med sina intressenter är J-Södras upplevelse av att 

intressenterna vissa gånger har svårt att se helheten när föreningen fattar ett beslut. Att få en 

förståelse för hur och varför ett beslut fattas poängteras vara av vikt och något som sker då 

intressenterna ger J-Södra en chans att förklara.  

 

J-Södra är väl medvetna om sina intressenters betydelse för föreningen. Utan kommunen 

hade föreningen varit chanslösa i konkurrensen med andra föreningar och skulle sponsorer 

avsäga sig samarbetet med föreningen skulle det naturligtvis påverka J-Södra i en negativ 

riktning. En jobbig situation skulle uppstå om supporterklubbarna skulle ställa sig mot J-

Södra och om relationen skulle skära sig mellan förening och media skulle det som i 

dagsläget är ovärderligt redaktionellt arbete från medias sida, kunna omvandlas till något helt 

annat. J-Södra är dock en förening i harmoni i dagsläget. Detta innebär att 

supporterklubbarna inte behöver vara ”farliga” i nuläget, sponsorerna behöver inte utgöra den 

”avgörande” faktorn, kommunen behöver inte vara ”dominant” och media har ingenting att 

göra sig ”beroende” av och ingenting att blåsa upp och elda på i sina nyheter. Med andra ord 

är det ingen ond spiral som smugit sig in i föreningen. Dessa negativt beskrivna scenarion är 
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tacksamt nog bara hypoteser i dagsläget, men fullt möjliga att inträffa om J-Södra inte skulle 

sköta relationerna till sina intressenter.  

 

Alla fyra intressenter tillhör olika intressentkategorier vilket innebär fyra helt olika relationer 

som J-Södra måste ta hänsyn till. Kommunen, sponsorerna och supporterklubben besitter alla 

makt i olika bemärkelse vilket innebär att de har makt att påverka föreningen. Även om de 

besitter makt som attribut så utövas den på olika sätt. Kommunens makt utövas inte i större 

mån, men arenafrågan är direkt kopplad till kommunen. Sponsorernas makt finns på 

ledningsnivå, men också genom att det ekonomiska bidraget kan dras tillbaka och skapa 

förödande konsekvenser. Supporterklubbarnas makt finns i medlemskapet i J-Södra och ett 

samtida medlemskap i någon av supporterklubbarna, vilket innebär att föreningsdemokratin 

kan utnyttjas för önskad förändring. Som Fyrberg (2010) säger kan dock den maktfaktor som 

supportrarna har leda till konflikt när supportrarna känner sig förbisedda och de kan utnyttja 

sin makt på ett sätt som både kan hjälpa och stjälpa föreningen. Även om dessa maktfaktorer 

finns runt J-Södra är det få som används för att påverka föreningen i större mån. Alla 

intressenter benämner den kompetenta ledningen i J-Södra som en bidragande faktor till att 

makten inte behöver användas för att förändra. Detta stärks i Solberg Søilens, Svensson och 

Frestad Solérs (2014) studie där dålig ekonomi, oetiskt handlande och skandaler poängteras 

ha en negativ inverkan på en förenings varumärke. Alla dessa faktorer går att förhindra 

genom en kompetent ledning. Det kan därmed inte poängteras nog hur viktigt det är med rätt 

kompetens på ledande positioner för att bibehålla goda relationer med intressenter. Även 

media, som dock står utan makt, märker av den kompetenta ledningen då den har inneburit en 

harmoni som sköljt över föreningen och därmed mindre skandalartade artiklar skrivna. 

 

Gällande attributet legitimitet är det tre intressenter som besitter detta. Legitimiteten hos de 

olika intressenterna ser olika ut. Sponsorernas legitimitet regleras genom avtal, kommunens 

via arenaägandet och medias via länken mellan befolkning och J-Södra som elitlag. Attributet 

legitimitet innebär huruvida intressenten anses ha ett legitimt skäl till att kräva något i ett 

utbytesförhållande, men det säger inget om hur J-Södra menar hantera det. Gällande de 

intressenter som även har makt som anammat attribut är föreningen mer angelägna att 

tillfredsställa dessa intressenter än de som saknar makt. Legitimitet är sålunda relativt 

meningslöst i relationen med J-Södra vid avsaknad av makt. Det bör dock poängteras att 

media hjälper i medvind, men fortsätter även samma rapportering när det stormar. Därför bör 
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det vara av vikt för J-Södra att tillfredsställa media i största möjliga mån för att minimera 

riskerna vid motgång och maximera möjligheterna vid medgång.  

 

Sponsorer, media och supporterklubbarna anammar alla det tredje attributet angelägenhet. 

Den enda intressentgruppen som inte anammar attributet är kommunen med anledning av att 

de sällan ställer krav och att de saknar ett avtal med J-Södra som reglerar vad som kan 

förväntas av respektive part. För J-Södra hade ett sådant avtal varit fördelaktigt och 

värdeskapande för relationen med kommunen. De andra intressentgrupperna besitter 

attributet i olika grad. Sponsorerna aktiverar sitt sponsorskap genom ett avtal som diskuteras 

fram i samråd med J-Södra. Då avtalet är tidsbundet blir kraven på omedelbar 

uppmärksamhet från sponsorernas sida än mer påtagliga. De krav som ställs från 

sponsorernas sida är att inte bli förbisedda av J-Södra, men med tanke på att de är medvetna 

om den prioritering de får av föreningen, är sannolikheten att detta skulle ske inte stor. Därför 

blir det ingen svår uppgift för J-Södra att upprätthålla en god relation med sina sponsorer.  

 

Media identifieras ha en mycket svalare grad av angelägenhet jämfört med övriga 

intressenter, vilket beror på att J-Södras och medias bild av hur media kan ställa krav ser 

olika ut, vilket i sin tur skapar konflikter. Det är långt ifrån orimligt att parterna inte har ingått 

ett avtal med varandra, men att ha någon form av uttalad överenskommelse skulle kunna 

bidra till att de kan undvika sådana konflikter. J-Södra skulle kunna specificera när media kan 

kontakta exempelvis scoutingansvarig. Med tanke på att det har varit ett irritationsmoment 

för media, att inte kunna få tag på rätt person vid rätt tillfälle, borde J-Södra kunna 

specificera eller komma överens med media, under vilka förhållanden media kan göra den 

kontakten och förvänta sig ett svar. Media är medvetna om att J-Södra måste prioritera andra 

intressenter före dem, vilket tyder på en medvetenhet kring sin egen roll i sammanhanget. 

Även supporterklubbarna är medvetna om sin roll, dels genom att J-Södra påmint dem om 

den och dels genom att de själva antyder att de ännu inte har behövt utnyttja den makt de 

besitter. Så länge supporterklubbarna blir hörda, visade respekt och att de sportsliga 

resultaten står sig, kommer J-Södra undvika konflikter med denna intressentgrupp. Deras 

anammande av attributet angelägenhet ligger mycket i att J-Södra bjuder in 

supporterklubbarna till diskussion, eftersom J-Södra finner supporterklubbarna som något 

mycket viktigt för föreningens existens. Studiens författare frångår inte bedömningen att 

supporterklubbarna besitter angelägenhet. Dock bör det faktum att GM är en inofficiell 

supporterklubb tas i beaktning. Att GM är inofficiell bidrar till att de blir oberäkneliga för J-
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Södras del. De kan i praktiken göra lite som de vill eftersom det inte finns något avtal som 

reglerar relationen mellan J-Södra och GM.  Med tanke på att de själva valt att avstå från att 

bli officiella och att detta anses vara mest rättvist gentemot J-Södra, föder en fundering om 

GM:s åsikter verkligen går i linje med J-Södras.  

 

Det är viktigt att poängtera att verkligheten inte alltid ser ut som när ett resultat beskrivs eller 

analyseras, samt att tabeller och modeller ofta tenderar att skapa en förenklad bild av 

verkligheten. Även om media karaktäriserades som en intressent utan maktfaktor innebär inte 

det att de aldrig kan få J-Södra att göra något som de annars inte hade gjort. Likväl gäller det 

kommunens angelägenhet som tidvis kan aktiveras när de känner att insatser krävs. Studien 

ger däremot en övergripande bild över förhållandet som J-Södra har med sina intressenter, 

men lämnar relationens komplexitet och föränderliga karaktär utanför. J-Södra är givetvis 

inte oberörda av påtryckningar från media och medias möjligheter att nå ut till Jönköpings 

befolkning bör tas på största allvar. Däremot är media alltid beroende av J-Södras 

representanter för att kunna bedriva en kontinuerlig rapportering vilket låg till grund för den 

maktlösa karaktäriseringen. Medias situation kan kopplas till Senaux (2008) sista 

missnöjesbeteende. Det lojala beteendet vilket inte alltid innebär ett direkt lojalt beteende, 

utan snarare att intressentens enda val är att acceptera situationen då deras inflytande inte är 

starkt nog för att göra skillnad. Medias avsaknad av makt innebär, som tidigare nämnt, att de 

tvingas göra sig beroende av andra för att få sin vilja igenom. Är då önskemålen från medias 

sida inget som önskas från de som media gör sig beroende av, då har media inte mycket till 

val utan att just acceptera situationen enligt Senaux beskrivning.  

 

Senaux (2008) diskuterar även de övriga beteenden som missnöjda intressenter kan anta, 

varav resultatet av denna studien kan bekräfta. Av de intressenter som någon gång kände 

missnöje visade det sig att det verbala beteendet var vanligast följt av det lojala beteendet. 

Den dialog som J-Södra bedriver med sin intressenter är av vikt för den fördelningen. Då 

intressenter ges möjligheten att uttrycka sitt missnöje innan det blossar upp till ett större 

problem, något som supporterklubbarna använder flitigt och sponsorerna utnyttjar genom 

Södra support. Det avslutande beteendet märks inte av men det finns risker för det, 

framförallt i relationen med sponsorerna där relationen enbart skrivs på ett år och varje 

sponsor kan avsluta sitt engagemang efter varje säsong. 
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Avslutningsvis är det viktigt för J-Södra att behålla en öppenhet gentemot sina intressenter 

och fortsätta skapa utrymme för att kunna förklara vad som sker i föreningen och varför. Att 

vara noga med att ledningen alltid, precis som i nuläget, är kompetent och har förmåga att 

upprätthålla en lyhördhet gentemot sina intressenter i den mån som anses vara lämplig för 

respektive intressentgrupp. Undvika att bygga murar mot omvärlden om det skulle börja 

blåsa i föreningen. Som studiens resultat pekar på, är det tillsammans och i samråd med 

respektive intressentgrupp som J-Södra ter sig bäst. 
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8. Slutsatser 
Nedan redogörs för de slutsatser som författarna har identifierat och kommit fram till utifrån 

resultatet genom analys och diskussion. 

 

En kompetent ledning är avgörande för goda relationer. 

Alla intressenter berömde den nuvarande ledningen och flera menade att kompetensen har 

ökat avsevärt i jämförelse med den föregående. Ledningen har påverkat harmonin i 

föreningen och intressenterna är generellt lugna och nöjda med situationen. Den harmoniska 

stämningen har bidragit till att media inte kunnat skriva några drastiska artiklar, sponsorerna 

behöver inte utnyttja sin position som avgörande och supportrarna har inte behövt bli farliga 

som deras intressentgrupp har en tendens att bli.  

 

Intressenter påverkar inte enbart föreningen utan även varandra. 

Den harmoniska stämningen i nuläget innebär inte att det alltid kommer vara god stämning i 

föreningen. Precis som nämnt så påverkar intressenter varandras relationer till J-Södra. 

Intressenter tenderar att höja varandra i medvind, men spiralen går åt båda håll vilket innebär 

att de även tenderar att dra ner varandra i motvind. Detta med media som slutgiltig intressent 

med funktionen att ”elda på” situationen genom sin rapportering. Utmaningen för J-Södra blir 

således att behålla den goda relationen med alla inblandade intressenter, även när det börjar 

storma, och inte låta intressenter med makt och angelägenhet skapa oroligheter och förflytta 

makten från J-Södra.  

 

Att besitta minst två attribut kännetecknas för intressenter som räknas. 

Studiens intressenter besitter alla minst två av de tre attributen vilket, i detta fall, har visat sig 

vara en fördel för att de ska bli uppmärksammade och inbjudna till dialog.  

 

Avtal och regleringar underlättar relationer. 

I flera av intressenternas fall är det diffusa regleringar kring hur relationen ska te sig. Den 

relation där både J-Södra och intressenter är fullkomligt överens om hur relationen ska 

fungera, är den med sponsorerna. Detta med anledning av det överenskomna utbytet i 

sponsoravtalet. Genom tydligare gemensamt framarbetade regleringar med övriga 

intressenter minskas risken för konflikter där föreningen och intressenter har 

meningsskiljaktigheter och istället kan kompromissa fram lösningar. Denna slutsats säger 
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dock emot det som tagits upp i tidigare forskning av Fyrberg (2010). Hon menar att 

regleringar för supporterskap är felaktigt och att det engagemang som härstammar från social 

grupptillhörighet kan skadas. Studiens författare vill här förtydliga att denna slutsats avser att 

supporterskapet i sig inte ska regleras, utan det är relationen mellan supporterklubbarna och 

J-Södra som bör tydliggöras. 

 

Dialogen mellan intressent och förening är av vikt för helhetsbilden. 

J-Södra är en mindre organisation där ledningen ofta bjuder in till diskussion och möjligheter 

att förklara och motivera val och tillvägagångssätt för intressenter. De menar att det handlar 

om att förmedla en helhetsbild och att varje intressent blir medvetna om vad ett beslut 

innebär för hela föreningen och varför det tas. Den kontinuerliga dialogen med de olika 

intressenterna bidrar till en ökad helhetsbild och dessutom en ökad förståelse för varför varje 

intressent inte alltid kan få precis som den vill. Denna slutsats kan kopplas till den första 

slutsatsen som Anagnostopoulos (2011) kom fram till, då han menade att kopplingar mellan 

intressenter bör tas hänsyn till när ledningen tar beslut som kan påverka fler än en intressent.  
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9. Avslutning 
Syftet med studien var att undersöka J-Södras förankring i Jönköping med omnejd med fokus 

på representationslaget. Mer precist handlar det om att studera hur olika intressenters relation 

till J-Södra ter sig. Genom att identifiera och beskriva deras förhållning och relation till 

föreningen skapa en ökad förståelse för bilden av J-Södra ur intressenternas perspektiv.  

 

Efter genomförd och avslutad studie har intressenternas relationer till J-Södra studerats, 

identifierats och beskrivits. Vi anser att det resultat som har framkommit kan bringa klarhet i 

hur intressenterna förhåller sig till J-Södra och dessutom bidra till en ökad förståelse för J-

Södra gällande hur intressenterna ser på deras relation med föreningen. Miragaia, Ferreira 

och Carreira (2014) menar är det viktigt att bedöma vilka intressenter som har ett rimligt 

utbyte med föreningen och huruvida deras intressen är fortsatt relevanta för föreningen. Detta 

för att i nästa skede kunna avgöra hur intressenter påverkas vid prioriteringar vid 

beslutsfattande. Detta stämmer överens med vad som i denna studie har genomförts. Med 

detta anser vi att studiens syfte har uppfyllts och frågeställningarna har besvarats. Med 

förhoppning om att studien kommer vara till nytta och hjälpa J-Södra i deras arbete med att 

skapa värdefulla och långsiktiga relationer. Dessutom hoppas vi att studien kan hjälpa 

föreningen ytterligare ett steg närmare ursprungsfrågan om prisoptimering, men främst med 

kunskap kring hur intressenter kan tänkas reagera eller te sig vid eventuella förändringar. 

Endera det gäller prisoptimering vid matchevent eller sojamjölk till kaffet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide intressenter 
	
Inledning 
Berätta om dig själv, din bakgrund och vad du sysslar med till vardags. 

Ø Berätta om din relation till Jönköping Södra IF.  

 
Makt 

Ø Anser du att du/din intressentgrupp påverkar J-Södra? 

o Känner du/ni att era åsikter bidrar till föreningen? 

o Känner du/ni att ni har en position där ni kan påverka hur föreningen styrs och 

vilka beslut som tas? 

Ø Känner du att J-Södra påverkar dig/er? 

o På vilket sätt? 

o Varför? 

Ø Har du/ni krav på en motprestation från J-Södra? 

 

Legitimitet 

Ø Har ni någon form av kontrakt/avtal med J-Södra? 

o Om ja, hur yttrar sig det kontraktet/avtalet? 

o Känner du att J-Södra lever upp till det som ni kommit överens om i 

kontraktet/avtalet? 

Ø Upplever ni att J-Södra är medvetna om era önskemål/åsikter? 

o Tar föreningen hänsyn till dessa? 

o Upplever du/ni att era önskemål/åsikter tillgodoses i samma mån som andra 

intressenters önskemål/åsikter?  

o Upplever du/ni att det är någon intressentgrupp som får mer utrymme jämfört 

med andra?  

• Om ja, hur känner ni inför detta? 

 

Angelägenhet  

Ø Hur ofta kommer du/din intressentgrupp önskemål till J-Södra? 

Ø I vilka forum/hur lyfter du/din intressentgrupps eventuella önskemål/åsikter? 
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Utbytesrelation  

Ø Vilka faktorer i relationen med J-Södra är värdefulla/värdeskapande för dig/din 

intressentgrupp? 

Ø Varför har ni ett utbyte med J-Södra? 

o Vart finner ni värdet i utbytet? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide ledning 
 

Inledning 

Ø Berätta om dig själv, din bakgrund och vilken roll/arbetsuppgifter du har i Jönköpings 

Södra IF. 

 

Makt 

Ø Vilka skulle ni säga är föreningens intressenter? 

o På vilka sätt påverkar dessa intressenter föreningen? 

Ø Vilka grupper av intressenter upplever du har störst vilja att påverka hur ni styr 

föreningen?  

o Finns det några intressenter som försvårar ert arbete? 

Ø Finns det någon intressentgrupp som får igenom sina önskemål oftare än någon annan 

grupp av intressenter?  

o Varför/varför inte? 

 

Legitimitet 

Ø Hur tillfredsställer ni varje intressentgrupp? 

o Är ni medvetna om alla intressentgruppers krav/önskemål/behov? 

o Finns det någon intressentgrupp som prioriteras mer än någon annan? 

Varför/varför inte? 

o Kan ni tillfredsställa alla behov? 

Ø Finns det något exempel du kan dela med dig av då intressenters intressen stod i 

motsats med varandra  

o Om ja, hur löste ni situationen?  

Ø Har ni någon form av kontrakt/avtal med någon av era intressenter?  

o Hur yttrar sig dessa? 

 

Angelägenhet 

Ø Finns det någon grupp vars åsikter/önskemål som ni anser vara av större vikt eller mer 

brådskande?  

o Varför/varför inte? 

Ø Hur balanserar ni relationen med era olika intressenter? (Prioritering osv.) 
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o Finns det någon som prioriteras mer än andra? 

Ø Hur balanserar ni kraven från de olika intressentgrupperna? 

o Finns det någon intressentgrupps krav som prioriteras i första hand? 

 

Utbytesrelation  

Ø Vilket värde anser ni att era intressenter tillför?  

o Ge exempel. 

Ø Finns det några faktorer, utöver er och intressenternas inblandning, som påverkar 

relationen? 

o Om ja, vilka? 

o På vilket sätt yttrar sig det? 

 


