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ABSTRACT 
In today’s society organisations act in a more uncertain environment where the 

competition has become harder, the development faster and the acclimatization more and 

more important. This also includes sport organisations, which has created problems for 

the management and club directors. To become a successful sports association, both in 

economic and sport, it’s important for associations to follow the development and adjust 

to the changing environment. Some decisions can imply invest or die situations, where 

survival is at stake. One way for organisations to follow the development is to invest in 

new arenas. Before such a decision an essential question is how the investment will be 

planned and financed. HV71 was the first Swedish ice hockey club to invest in a new 

arena and because of this we have conducted a case study of the organisation. 
  
The purpose with our essay is to describe and explain why and how sport clubs invest to 

reach competitive success. Further on we want to illustrate what effects the investment 

will result in. 
 

We have interviewed two key figures in HV71´s organisation. In the study we have used 

one oral interview and one telephone interview with questions based on our 

operationalization.  Our analysis showed that HV71 used a unique way of financing their 

arena investment. Further the examination shows that arena constructions has resulted in 

sport success and improved economy, which concludes that the arena functions as a cash 

cow. Finally we suggest an exam that’s more generalizing and emerge the use of the 

finance alternative.  
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SAMMANFATTNING 
I dagens samhälle verkar organisationer i en allt mer osäker miljö där konkurrensen blivit 

hårdare, utvecklingen allt snabbare och acklimatisering alltmer viktigt. Det här gäller 

även sportorganisationer, vilket skapat problem för ledningar och klubbdirektörer. För att 

bli en framgångsrik idrottsförening, både ekonomiskt och sportsligt, är det viktigt att 

föreningen följer med i utvecklingen och anpassar sig till den föränderliga omgivningen. 

Vissa beslut kan innebära investera eller dö situationer för organisationer, där överlevnad 

står på spel. Ett tillvägagångssätt för sportorganisationer att hänga med i utvecklingen är 

att investera i en arena. Inför ett sådant beslut är faktorer som hur investeringen skall 

planeras och finansieras centrala frågor. HV71 var Sveriges första ishockeyklubb att 

investera i en ny arena vilket är anledningen till att vi har gjort en fallstudie av klubben.  

 

Syftet med vår uppsats är att beskriva och förklara varför och hur sportklubbar investerar 

för att nå sportslig framgång. Vidare vill vi åskådliggöra vilka effekter som kan påvisas 

till följd av investeringen.    

 

Vi har intervjuat två nyckelpersoner i HV71:s organisation. I undersökningen har vi 

använt oss av en muntlig intervju och en telefonintervju med frågor baserade på vår 

operationalisering. Utifrån vår analys kom vi bland annat fram till att HV71 tillämpat ett 

unikt finansieringsalternativ för sin investering. Vår undersökning visar att 

arenabyggandet har resulterat i sportsliga framgångar och förbättrad ekonomi vilket 

medfört att arenan blivit en kassako i verksamheten. Slutligen vill vi föreslå en mer 

generaliserande undersökning där det framkommer i vilken utsträckning 

finansieringssättet används. 
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1. INLEDNING  
________________________________________________________________________  
 

ur och varför investerar sportklubbar för att nå sportsliga framgångar? För att 

kunna överleva i dagens föränderliga miljö är det viktigt att organisationer 

ständigt utvecklas. Ett sätt att utveckla och förändra en idrottsklubb är att investera i 

exempelvis en arena. Men hur skall stora investeringar planeras och finansieras samt 

vilka effekter får en investering för en organisation?        

 H

________________________________________________________________________ 

 
1.1 Bakgrund 
Idag agerar organisationer i en allt mer turbulent miljö med förändringar i teknologi, 

demografi och politisk utveckling. Detsamma gäller inom idrotten, vilket skapar 

komplikationer för ledningar och managers i idrottsföreningar. (Watt 2003) Det här 

ställer krav på att idrottsföreningar följer med i utvecklingen för att kunna behålla en 

framgångsrik organisation (Watt 2003, Ljungberg och Larsson 2001). Idag är efterfrågan 

på nya idrottsanläggningar stor vilket medfört att investeringar i idrottsanläggningar har 

ökat kraftigt de senaste tio åren (Howard och Crompton 2004).     

 

I USA är de flesta arenorna idag finansierade genom offentliga och privata samarbeten. 

Exempel på offentliga finansiärer kan vara kommuner, medan privata finansiärer oftast är 

företag från näringslivet. Den växande oviljan från skattebetalare att finansiera 

arenabyggande via skatter har medfört ökat privat och offentligt samarbete. Det här har 

gjort att finansiella lösningar vid arenafinansiering har blivit mer kreativa, innovativa och 

invecklade. Det stora antalet inblandade partner, samt komplexiteten av finansieringen, 

har medfört att planering och konstruktionsprocessen blivit längre. (Howard och 

Crompton 2004) 

 

Även i svenska ishockeyligan Elitserien ligger stort fokus på arenorna. Utvecklingen går 

mot att idrottsarenan, som för ett par år sedan endast var en plats där publiken följde en 

match eller idrottskamp, nu blivit möjligheternas mötesplats. Uniciteten jämfört med 

Allsvenska fotbollsklubbar är att ishockeyklubbarna äger sina egna arenor vilket visat sig 
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vara ekonomiskt lönsamt på längre sikt. Investeringskapital kommer främst från 

näringslivet vilka i gengäld får en ny marknadsföringskanal genom att döpa arenan efter 

sitt företagsnamn, så kallat namnsponsring. Exempel på det här är Löfbergs Lila Arena 

vilken är hemmaplan för Färjestad, samt Kinnarps Arena, hemmaplan för HV71. (Von 

Stedingk 2006)  

 
1.2 Problemdiskussion  
Det krävs resurser för att kunna köpa spelare och därigenom konkurrera med lika medel 

på spelplanen. Lag med små resurser kan hamna i en ond spiral, där dåliga resultat leder 

till lägre intäkter, vilket i sin tur leder till mindre resurser att spendera på spelare och så 

vidare. Vid sådana situationer kan idrottsföreningar argumentera för att finna offentliga 

och privata parter som är beredda att investera för att hjälpa dem att bygga en ny arena 

inkluderat faciliteter som kan leda till intäktsökning. (Howard och Crompton 2004) 

 

Ledningar för idrottsklubbar som reagerar och tar initiativ till förändring kommer att 

skapa konkurrensfördelar gentemot andra klubbar. Exempelvis har den ökade efterfrågan 

på nya idrottsarenor stort inflytande på idrottsföreningar och dess managers, vilket ökat 

konkurrensen och trycket på föreningar. Det är därför av stor vikt att kunna förutse 

utvecklingsförändringar och agera effektivt. (Watt 2003) 

 

Förutses utvecklingen kan det bland annat leda till ökade intäkter för en förening. En 

idrottsklubbs huvudsakliga intäkter består av fyra intäktsområden: publik och andra 

matchdagsintäkter, mediaintäkter, sponsorintäkter samt souvenir och kommersiella 

intäkter (Andrews 2004). Idrottsföreningar investerar även i en ny arena i syfte att nå 

sportslig framgång. En undersökning genomförd av Quinn m.fl. (2003) syftade till att 

undersöka om den sportsliga framgången ökar till följd av att ett lag erhåller en ny arena. 

Resultatet påvisade inget samband mellan nya arenor och sportslig framgång gällande 

lagen i de amerikanska proffsligorna NBA, NFL och NHL.  

 

Idrottsklubbar bör inte enbart fokusera på att skapa en väl utformad plan för strategi 

menar Faltermeyer och Woods in sin artikel ”Invest or Die”. Fokus bör även ligga på 
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affärsinriktad planering där betydelsefulla faktorer som exempelvis nya initiativ och 

arenautveckling tas i beaktning (Watt 2003). Investeringsbeslut kan vara en fråga där 

organisationens överlevnad står på spel. ”In the long run, a team with a good defense but 

no offense simply isn’t going to be a winner”. (Faltermeyer och Woods 1993, s. 8) 

 

Det förekommer en rad olika sätt att finansiera en idrottsanläggning. Samtidigt är det 

ekonomiska värdet på idrottsanläggningar svårt att uppskatta. Trots det här kommer nya 

idrottsanläggningar att byggas. Politiker och skattebetalare ser investeringar via privata 

sektorn som ett sätt att undvika långsiktiga skatteförpliktelser och som en möjlighet att 

lägga pengar på andra samhällsbehov. Det här medför att antalet alternativ för 

finansiering av olika investeringar ökat för den privata sektorn. Finansieringskällor kan 

exempelvis vara likvida medel i form av eget kapital, lån, försäljning av namnrättigheter 

på arenan och försäljning av sittplatslicenser. Försäljning av namnrättigheter innebär en 

ny och effektiv kanal upprättas i syfte att stärka varumärket för det investerande 

företaget. Det blir en form av sponsring där företag betalar en ansenlig summa för 

rättigheterna, antingen genom förskottsbetalning eller som en årlig betalning. (Bernstein 

2000, här refererat efter Howard och Crompton 2003) En annan möjlighet som 

ishockeyklubbarna utnyttjar är uthyrningen av loger till lokala företag, vilket blir en 

naturlig mötesplats för näringsliv och deras kunder. Arbetet med att hitta finansiärer till 

en tänkt arena är något som kräver en väl utarbetad strategi. (Sawyer och Smith 1999) 

 

HV71 stod tidigt år 2000 inför beslutet att investera i en ny arena. Tanken bakom 

investeringen var att nå ekonomisk tillväxt för att kunna lägga resurser på spelarköp i 

syfte att nå sportsliga framgångar. Alternativet till investeringen var fortsatt osäkerhet 

kring klubbens framtid och existens i Elitserien. Inför beslutet var faktorer som hur 

investeringen skulle finansieras och hur strategin för projektet skulle se ut centrala frågor 

för HV71.  
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1.3 Problemformulering  
Ovanstående diskussion har lett fram till följande frågeställningar: 

• Varför och hur investerar idrottsföreningar för att nå sportsliga framgångar?  
 

• Vilka effekter kan påvisas av investeringar?  
 

1.4 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att beskriva och förklara varför och hur sportklubbar investerar 

för att nå sportslig framgång. Vidare vill vi åskådliggöra vilka effekter som kan påvisas 

till följd av investeringen.    

  

1.5 Disposition  
Nedan följer en översiktlig modell över uppsatsens fortsatta disposition i syfte att ge en 

tydligare bild för läsaren.  

 

2. Metod2. Metod

3. Teori3. Teori

4. Empiri4. Empiri

5. Analys5. Analys

6. Slutsats

Figur 1 – Uppsatsens fortsatta disposition

I kapitel två finns en redogörelse för den 
metod vi använt vid genomförandet av 
uppsatsen. 
 
Tredje kapitlet innehåller en beskrivning 
av den teoretiska referensramen. Vi 
behandlar bland annat affärsidé, vision 
och mål, verksamhetsutveckling, 
strategisk planering samt finansiering.  
 
Empirikapitlet innehåller en förenings- 
och arenabeskrivning. Sedan skildras 
HV71:s väg från verksamhetsutveckling 
till realisering av målen.  
 
 
Analysen innehåller en jämförelse 
mellan teori och empiri.  
 
 
I sista kapitlet presenteras de slutsatser 
vi har kommit fram till via vår analys. Vi 
ger även förslag till fortsatt forskning.
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2. METOD 
________________________________________________________________________ 
 

ålet med vår uppsats är att beskriva och förklara varför och hur sportklubbar 

investerar för att nå sportslig framgång. Vidare vill vi åskådliggöra vilka 

effekter som kan påvisas till följd av investeringar. Vi använder oss av en kvalitativ 

undersökningsmetod där stort vikt läggs vid empiriskt material. Redogörelse sker även 

för datainsamlingsmetod samt de personer på vårt fallföretag som har intervjuats. 

Intervjun var av fokuserad karaktär då vi ville komma åt respondenternas uppfattningar. 

Avslutningsvis redogörs uppsatsens sanningskriterier.  

 M

________________________________________________________________________ 
 

2.1 Val av metod 
Inom undersökningsmetodiken finns två olika metodinriktningar, den kvalitativa och den 

kvantitativa. Den kvantitativa metoden är vanligtvis strukturerad och formaliserad samt 

det undersökta mäts oftast i siffror. Utredaren vill dra generella slutsatser. (Holme och 

Solvang 1997) Vid en kvalitativ undersökningsmetod är utredaren ute efter det unika och 

lägger stort fokus vid ord och detaljer från uppgiftslämnaren. Metoden lägger stor vikt 

vid tolkandet och förståelsen för en företeelse och syftet är inte att kunna dra generella 

slutsatser utifrån undersökningen. (Jacobsen 2000) Genom vår undersökning skall en 

helhetsbild av vald företeelse framhävas vilket skall göras genom en kvalitativ teknik. 

Vårt val av kvalitativ undersökningsmetod innebär stor vikt vid insamling av empiriskt 

material i syfte att komma företeelsen in på djupet och få en ökad förståelse.  

 

2.2 Fallstudiemetoden 
En fallstudie är oftast att föredra när undersökningen skall svara på en ”hur” eller 

”varför” fråga (Yin 2003). Vidare används fallstudie som metod vid explorativa 

undersökningar för att formulera eller testa/utveckla teorier, det vill säga ett induktivt 

angreppsätt. Fallstudien är en process där det strävas efter att analysera en viss enhet i 

kvalitativa, komplexa eller helhetsinriktade termer, ofta kontinuerligt under en viss 

tidsperiod. (Brunsson 1982) För att nå upp till syftet har vi valt att göra en fallstudie 
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vilket i praktiken innebär att ett företag studeras på djupet gällande de delar som är 

relevant för vårat problem. Den största styrkan med den här metoden är att den kan 

beskriva situationer som inte omfattas av någon generell teori. Genom den här metoden 

kan egna teorier och modeller utvecklas. (Brunsson 1982)  

 

2.2.1 Val av fallföretag 

Enligt Rosengren och Arvidson (2002) är en viktig fråga, vid utformandet av 

undersökningsplanen, ifall en totalundersökning eller någon form av urval skall 

genomföras. Gällande utforskande studier är det mer lämpligt att kalla det val av 

studieobjekt eftersom syftet är att hitta enheter som kan bidra med information på bästa 

sätt. Valet att rikta vår fallstudie mot HV71 gjordes av olika anledningar. Framförallt för 

att HV71 är en av de första ishockeyklubbarna i Sverige som har investerat i en ny arena. 

Klubben är den första i Sverige som sålt namnrättigheter på sin hockeyarena. Vidare 

visade HV71 en stor vilja till samarbete och tillhandahållande av nödvändig information 

vid första kontakttillfället vilket i enlighet med Rosengren och Arvidson (2002) tyder på 

att den tilltänkta enheten kan bidra med information. 

 

2.3 Insamling och bearbetning av data 
Det finns ett flertal olika typer av data och vi har valt att använda oss av följande typer; 

primär och sekundärdata. Sekundärdata är insamlat av andra personer för andra 

undersökningar, medan primärdata är information som vi själva samlat in under arbetets 

gång. (Lundahl och Skärvad 1999) Primärdata är till största del hämtad från personliga 

intervjuer med anställda på HV71 och sekundärdata består främst av tidningsartiklar, 

årsredovisningar samt material som erhållits från fallföretaget. 

 

2.3.1 Primärdata 

Fördelen med att använda sig av primärdata är att den är mest lämpad för arbetets 

frågeställning (Jacobsen 2000). Den huvudsakliga delen av våra primärdata består av de 

intervjuer som har genomförts med anställda på plats hos fallföretaget.  Tillvägagångssätt 

vid insamling av data är mycket vanligt i fallstudiemetoden (Yin 2003). Under 
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utredningens gång har dock en kompletterande telefonintervju skett eftersom fördjupad 

förståelse gjort att det har uppkommit nya frågor till respondenterna. 

 

2.3.2 Sekundärdata 

När sekundärdata bearbetas är det viktigt att förhålla sig kritiskt till källorna då det finns 

ett stort utbud, samtidigt som informationen kan vara vinklad för att passa tidigare 

insamlares undersökning (Lundahl och Skärvad 1999). Det här har tagits i beaktning och 

vi har varit kritiska samt objektiva vid granskning av sekundär information.  

 

2.3.3 Teoretisk referensram 

Vanligtvis bör inte endast en teori användas för att bringa klarhet i problemområden 

(Bryman 1997). En teori är inte heller helt fullständig vilket ger utrymme för utveckling 

av de valda teorierna (Holme och Solvang 1997). De teorier och modeller som har valts 

att behandlas anser vi är relevanta eftersom de är förenliga med vårat syfte och lämpliga 

för att kunna svara på problemformuleringen.  

 

2.4 Intervju  
I uppsatsen har intervjuer använts som datainsamlingsmetod till undersökningens 

empiriska material. Användandet av den här metoden har sin grund i att studien syftar till 

att nå en djup förståelse för fenomenet. Enligt Yin (2003) är information som fås genom 

intervjuer en viktig källa. Författaren framhäver vidare tre olika metoder för intervjuer. 

Ena metoden är den strukturerade intervjun och kan liknas vid en undersökning. Vid 

öppen intervju är frågorna öppna vilket innebär att specifika frågor kan ställas såväl som 

respondenten får yttra sina åsikter. Den sista metoden är den fokuserade intervjun vilken 

karaktäriseras av att den endast pågår en kort period och intervjuaren följer ett färdigställt 

frågeformulär, dock ges utrymme för respondentens tankar kring ämnet. Merriam (1994) 

hävdar att intervjuer vid kvalitativa fallstudier i många fall är relativt öppna och mindre 

strukturerade eftersom syftet är att komma åt respondenternas uppfattningar. 

Uppsatsgruppen utformade gemensamt intervjufrågor (bilaga 1 och bilaga 2) utifrån 

relevant teori. Tanken bakom utformandet av intervjufrågorna var att skapa relativt öppna 
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frågor där respondenterna gavs utrymme att svara utifrån sin erfarenhet och förförståelse. 

Intervjun var av fokuserad karaktär och gav oss möjligheten att ändra frågornas följd och 

form under intervjuförloppet.  

 

Den initiala kontakten med HV71 skedde via telefonsamtal. Vi presenterade oss och 

förklarade syftet med vår undersökning, varvid vidarekoppling skedde till 

ekonomichefen. Uppsatsgruppen kände att ekonomichefen var positivt inställd till vår 

undersökning varpå en tid för intervju bokades in. Intervjufrågorna valde vi att skicka i 

förväg via e-mail eftersom tid ville ges till respondenterna att förbereda eventuellt 

material. Om respondenterna kände att en fråga inte kunde besvaras fanns möjlighet att 

skicka frågan vidare inom organisationen. 

 

Vid genomförandet av intervjuerna användes, efter godkännande från respondenterna, 

inspelningsutrustning. Valet att spela in intervjun gjordes för att fullt kunna fokusera på 

intervjusituationen. Fördelen var även att vi i efterhand kunde återgå till intervjun vilket i 

enlighet med Yin (2003) gav oss större möjlighet att göra en mer noggrann analys och 

tolkning av informationen. Intervjuerna skedde på respondenternas kontor.  

 

2.5 Sanningskriterier 
Jacobsen (2000) anger tre viktiga begrepp som styr en undersöknings trovärdighet, vilka 

är relevans, validitet och reliabilitet. För att en undersökning skall bidra med 

vetenskapligt värde krävs att de här tre kriterier uppfylls. Vi har därför under arbetets 

gång lagt stor vikt vid att kritiskt granska framtagen primär- och sekundärdata.  

 

2.5.1 Relevans 

En källa skall vara relevant för undersökningens syfte och problem. Under tiden empirisk 

information samlades in, granskades och sorterades en stor mängd sekundärdata bort 

eftersom vi ansåg att källorna inte var relevanta för vår undersökning. Flertalet 

internetkällor har sorterats bort eftersom risken för opålitlig information, i enlighet med 

Jacobsen (2000), är störst bland internetkällor.  

 8



Att investera och förändra för att nå sportsliga framgångar                   
En fallstudie av HV 71_____________________________________________________ 
  
2.5.2 Validitet 

Vid fallstudieundersökningar handlar problematiken kring intern validitet främst om att 

forskarna vill kunna dra hållbara slutsatser (Yin 2003). Det avgörande för den interna 

validiteten är källorna. Eftersom en god kontakt skapats med HV71 har vi fått träffa 

personer med god inblick i verksamheten vilket minskar risken för felaktig information, i 

enlighet med Jacobsen (2000). För att ytterliggare höja validiteten har empiridata kritiskt 

granskats och oklarheter följts upp.  

 

Den externa validiteten avser i vilken mån resultatet från en undersökning är överförbart 

till andra enheter, med andra ord till vilken grad resultatet kan generaliseras (Jacobsen 

2000). Eftersom vår undersökning bygger på en kvalitativ undersökningsmetod kan 

möjligheten till generalisering vara begränsad då endast en enhet, vilken inte är 

slumpmässigt utvald, har undersökts.  

 

2.5.3 Reliabilitet 

I korthet innebär reliabilitet säkerställandet av att undersökningens resultat och slutsats 

skulle bli densamma om samma undersökning gjordes igen med samma tillvägagångssätt. 

Säkerställandet görs i första hand genom att minimera fel och skevheter i 

undersökningen. (Yin 2003) Reliabiliteten kan i en fallstudie vara svår att maximera då 

analysen består av tolkningar av respondenternas svar, enligt Eriksson och Wiedersheim-

Paul (1999). Vi har försökt öka reliabiliteten genom att vara minst tre gruppmedlemmar 

vid varje intervjutillfälle. På det sättet har uppgifterna kunnat fördelas ut. Intervjuerna har 

följts upp i efterhand för att jämföra anteckningar med inspelat material samt diskutera 

svårtolkade svar. Intervjun har kompletterats med en telefonintervju. 
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3. TEORI 
________________________________________________________________________ 
 

det här kapitlet kommer vi främst att använda oss av sportteori samt tidigare 

forskning som är relevant för ämnet. Författarna kommer bland annat att behandla 

vad verksamhetsutveckling är, hur organisationer planerar samt beskriva olika 

finansieringstyper vid investeringar. Vi resonerar även kring vilka effekter investeringar 

får för en idrottsförening.  Kapitlet avslutas med en konceptuell modell vars avsikt är att 

vara ett verktyg för empiriinsamling och en grund för analys och slutsatser. 

 I

________________________________________________________________________ 

 
3.1 Vision, affärsidé och mål  
En vision skall ge en bild av en framtida önskvärd situation för en organisation, samt vad 

den vill bli identifierad med och vad den vill uppnå (Bergman och Klefsjö 2001). 

Visioner formuleras vanligtvis av organisationens ledning och speglar därmed deras syn 

på organisationens framtida utveckling (Roos m.fl. 2001). Den anger åt vilket håll 

organisationen vill utvecklas och hur de vill att omgivningen ska uppfatta dem 

(Mintzberg m.fl. 1998). Visionen ska ge mening och sammanhang åt olika beslut, 

åtgärder och aktiviteter. En viktig faktor för att en vision ska bli betydelsefull är att den 

accepteras och delas av de anställda. (Senge 1990, här refererat efter Andersson och 

Larsson 2006) Därför bör en vision uttryckas enkelt och klart, koppla ihop mål och 

åtgärder (Barlett och Ghoshal 1990). 

 
Affärsidén beskriver vad en verksamhet vill uträtta, för vilka grupper, samt hur företaget 

särskiljer sig från andra och liknande verksamheter. En organisations affärsidé har stor 

betydelse både internt och externt då den, utöver att klargöra syftet för ett företags 

anställda, även förmedlar verksamhetens roll på marknaden. (Berman och Klefsjö 2001) 

Vidare bör affärsidén vara enkel att förstå, trovärdig, verklighetsförankrad samt 

vägledande i det dagliga arbetet. Affärsidén bör även fungera som en precisering av 

visionen och en grund för strategin. (Johansson 2003, här refererat efter Andersson och 

Larsson 2006) Organisationer skapar sig en fördel genom att uttrycka en affärsidé som är 
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klar och enkel att förstå. Affärsidén bör förändras över tiden genom att reflektera 

förändringar i organisationen samt förändringar i samhället. (Watt 2003) 

 

Anthony och Govindarajan (2004) belyser vikten av att organisationer sätter upp 

kortsiktiga mål som personalen anser är uppfyllbara inom rimlig tid samt långsiktiga mål 

som ska uppnås på längre sikt. När formulerade mål har uppnåtts är det viktigt att 

utforma nya mål för att stimulera utveckling i organisationen menar författarna. Zineldin 

(1999) menar att kortsiktiga mål bör utvärderas så att de harmoniserar med de långsiktiga 

målen innan de realiseras. När de långsiktiga målen väl är bestämda kan kortsiktiga 

delmål som är sammankopplade till de långsiktiga målen utvecklas.  

 

I idrottsliga miljöer bör föreningar producera en strategisk plan för hela organisationen 

samt specificerade planer för separata avdelningar i organisationen. Nödvändiga 

administrativa processer bör vara benägna att förändra sig i syfte att organisationen ska 

kunna nå de planerade målen. (Watt 2003)  

 

3.2 Verksamhetsutveckling 
Ljungberg och Larsson (2001) är av den uppfattningen att konkurrensen har blivit allt 

hårdare, utvecklingen allt snabbare och anpassningsförmågan alltmer viktig. Därmed är 

det väsentligt att utveckla verksamheten menar författarna.  

 

Verksamhetsutveckling är arbetet med att få verksamheten i en organisation att fungera 

bättre (Anveskog m.fl. 1984). För att kunna utveckla något är det viktigt att veta vad som 

skall utvecklas. Utveckling inom en organisation är den process som är resultatet av alla 

tillståndsförändringar som leder verksamheten åt någon riktning. (Enquist m.fl. 2001, här 

refererat efter Sundlöf och Tanskanen 2005) Verksamhetsutvecklingens syfte är att 

förändra den interna strukturen, medan organisationsutvecklingens syfte är att hela 

organisationen ska förändras (Bakka m.fl. 2006). 

 

Det krävs skicklighet, mod, målmedvetenhet, kunskap samt stora insatser i form av tid 

och arbete för att kunna förändra i en verksamhet.  För att organisationer ska kunna 
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anpassa sig till förändringar i omvärlden krävs även stora förändringar i organisationen 

och då är nytänkande samt reflektion nödvändiga förutsättningar för genomförandet.  

(Ljungberg och Larsson 2001) 

 

Enligt Imai (1986) är en innovation en drastisk förändring av verksamhetens styrning till 

följd av en stor investering i teknologi och/eller utrustning. Innovation är en strategi som 

förespråkar förändring (Irani och Sharp 1997). 

 

Sportorganisationer verkar idag i en annorlunda miljö än tidigare, eftersom det har skett 

stora förändringar i hur organisationer leds. För att förändra är strukturen ett viktigt 

element, men det är framförallt värderingar som nyckelpersoner inom en organisation 

besitter, som har en påtaglig effekt på hur en organisation förändras. Förändringar 

involverar mer än bara införa eller föreslå, exempelvis innebär det även att gamla åsikter 

och värderingar måste brytas ner och att nya riktlinjer måste presenteras. För att lyckas 

göra, eller för den delen behålla en förening framgångsrik ställs det höga krav på att 

klubbdirektörer följer med i utvecklingen. (Watt 2003) Beslut kan innebära investera eller 

dö situationer för organisationer, där överlevnad står på spel (Faltermeyer och Woods 

1993). 

 

Watt (2003) menar att alla inom en organisation måste vara involverade i insatserna för 

att bemöta den nuvarande konkurrensen. Idrottens ökade förändringsbenägenhet har 

medfört tilltagande komplikationer för ledningen och den service de erbjuder. De här 

förändringarna kan vara interna eller externa och kan komma från politiker eller andra 

parter som har stort inflytande. Förändringar som har stort inflytande på managers är 

exempelvis den ökade efterfrågan på idrottsanläggningar. Ankomsten av nya 

sportanläggningar har ökat konkurrensen och trycket på managers. Managers måste 

därför kunna förutse utvecklingsförändringar och reagera lämpligt och effektivt. (Watt 

2003)  
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3.3 Strategisk planering 
Strategi kan användas för att beskriva hur ett företag ämnar använda sina resurser med 

avsikt att nå uppsatta mål (Gyllberg och Svensson 2002). Strategisk planering är det 

verktyg som designar utvecklingen för hur målen ska kunna nås med hjälp av 

organisationens tillgängliga resurser (Zineldin 1999). För att uppfylla en vision krävs att 

det finns en utarbetad strategi för genomförandet. Vid strategisk planering tas riktlinjer 

fram för hur organisationens övergripande och långsiktiga mål skall uppnås. Utformning 

av strategier är viktigt för att ge vägledning och lösa målkonflikter, samt få hela företaget 

att sträva mot samma mål. (Olhager 2000) Formulerade strategier blir många gånger inte 

genomförda, och det är inte ovanligt att strategier tar form på annat sätt än genom formell 

strategisk planering. Emellertid är formell strategiutveckling ett sätt att utveckla 

befintliga strategier. Det är viktigt att en strategi blir klart formulerad och konkretiserad i 

affärs- och verksamhetsplaner. (Mintzberg 1988, här refererat efter Samuelsson 2004)  

 
Figur 2 – Hur strategier kan utvecklas. (Källa: Mintzberg 1988, här referat efter Samuelsson 2004, s.207) 

 
Affärsplanering är en viktig del i att skapa framgång för sportföreningar. Processen mot 

att skapa framgång involverar granskning samt dokumentering av den nuvarande och 

framtida verksamheten i organisationen. Det är viktigt att sportmanagers inser vikten av 

affärsplanering och tar den seriöst. Nya projekt måste ha en väl utförd affärsplan samt 
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vara mätbar. En viktig faktor gällande nya projekt är att de kan bli finansierade från 

inkomst, sponsorer eller de lokala myndigheterna. (Watt 2003)  

 

En bra manager måste planera i alla situationer, sport är inget undantag. Det finns ett 

behov av att planera för framtiden och att göra organisationen så effektiv och konfliktfri 

som möjligt. God planering kommer automatiskt att uppfylla de här målen samt förbereda 

organisationen för förändringar. En av de viktigaste faktorerna att beakta för 

sportmanagers är att idrott, även om den är organiserad professionellt och mycket åt det 

företagsekonomiska hållet, har större inslag gällande kvalitet, hängivenhet samt ideellt 

arbete vilket inte direkt kan jämföras med ren affärsverksamhet. (Watt 2003) 

 

Bengtsson och Skärvad (2001) menar att en viktig del vid strategisk planering är 

omvärldsanalyser. Fokus för de här är ofta förändringar i konkurrent- och kundbilden, 

men omvärldsanalysen bör i princip inriktas på att kartlägga samtliga externa 

förändringar som är av betydelse för verksamhetens yttre förutsättningar och villkor. 

Författarna menar att benchmarking är en vanlig typ av omvärldsanalys. 

 

Den övergripande betydelsen av ordet benchmarking beskriver Camp (1993) som den 

fortlöpande processen att mäta varor, tjänster och arbetsmetoder i förhållande till den 

största konkurrentens eller de företag som betraktas som ledande. Exempelvis kan 

organisationer också fokusera på konkurrenterna inom samma bransch, där både likheter 

och skillnader undersöks (Bendell m.fl. 1994). 

 
3.3.1 Finansiering 

Idag betalar klubbägare som har en privat-offentligt finansierad arena större proportion av 

kostnaderna för facilitetsinvesteringar än tidigare. Den i huvudsak bakomliggande faktorn 

är att klubbägare har upplevt en stegring av intäktsströmmar från generösa leasingavtal i 

huvudsak avseende publikintäkter, försäljningsrättigheter, tv- och 

radiosändningsrättigheter samt sponsring et cetera. Det har gjort att allmänheten har den 

inställningen att klubbägare erhållit finansiell styrka till att själva kunna göra nödvändiga 

facilitetsinvesteringar. Vidare anser allmänheten att privata aktörer ska hjälpa till att 
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investera i offentliga verksamheter som de genererar intäkter ifrån, dock har även faktorer 

som alternativkostnader och rättvisa väckt irritation. (Sawyer och Smith 1999) 

Utvecklingen har medfört att den finansiella strukturen vid arenainvestering blivit mer 

kreativ, innovativ och invecklad (Howard och Crompton 2004). 

 

Politiker och skattebetalare ser investeringar via privata sektorn som ett sätt att undvika 

långsiktiga skatteförpliktelser och möjligheter att lägga pengar på andra samhällsbehov. 

Privata sektorn kan använda en rad olika alternativ vid finansiering av investeringar, det 

kan bland annat innebära likvida medel, namnrättigheter för hela arenan eller delar av 

den, loger, sittplatslicenser samt souvenirintäkter. (Sawyer och Smith 1999) 

 

Namnsponsring av idrottsanläggningar är ett relativt nytt fenomen, där företag har betalat 

ansenliga summor för rättigheterna. Det finns i huvudsak två betalningsalternativ vid 

namnsponsring, genom att betala summa som rena pengar i förskott eller som en årlig 

betalning. Årliga betalningar har varit den vanligaste formen. (Bernstein 2000, här 

refererat efter Howard och Crompton 2003) Direkta förskottsbetalningar ger klubben 

eller arenaägaren ett omedelbart tillskott av pengar. Den här betalningsmetoden är 

fördelaktig för klubbar som måste finansiera konstruktionen av sin nya arena då 

skulsättningsgraden reduceras. Vid ett namnkontrakt på 30 år kan det vara svårt att 

beräkna nuvärdet av alla årliga betalningar eftersom kapitalkostnader och räntor är 

oförutsägbara. Även om det finns stora fördelar med att företag köper namnrättigheter 

med ett omedelbart kapitaltillskott till klubben, är skuldfinansiering den mest frekvent 

använda formen av finansiering. Vanligast är försäljning av obligationer antingen 

utfärdade av myndigheter, privata intressenter eller av klubben. (Howard och Crompton 

2003) 

 

Det brukliga vid strukturerade namnavtal är att en engångssumma först betalas, sedan 

följer årliga kassabetalningar som ökar med en förutbestämd procent årligen. Långivare 

kräver att projekten de finansierar ska ge signifikanta och stabila avkastningar på 

investerat kapital. Namnrättighetstransaktioner är en alldeles utmärkt källa av investerat 

kapital beroende på dess finansiella omfattning samt dess långsiktighet. Långivare har av 
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denna orsak varit av den bestämda uppfattningen att namnrättigheter, tillsammans med 

uthyrning av loger och licenser för sittplatser, är acceptabla säkerheter för finansiering av 

idrottsanläggningar. Under sådana förutsättningar betalar klubben intäkterna från 

namnrättighetsförsäljningen till låntagare eller obligationsinnehavare. (Howard och 

Crompton 2004) Det finns en risk när företagsnamn knyts till arenor med en redan stark 

identitet, då det inte är säkert att intressenter associerar det nya namnet med arenan menar 

Howard och Crompton (2003) i sin artikel. 

 

Sittplatslicenser innebär att en individ köper en speciell sittplats i arenan mot en 

förskottsbetalning för ett antal år framåt i tiden. Loger säljs till företagssponsorer och 

fungerar på ett liknande sätt. De är både sålda i förväg för att inbringa ansenliga intäkter 

och därigenom minska de likvida medel som ägaren eller offentliga organisationer måste 

investera i idrottsanläggningen. Licensen gäller för arenans livslängd eller för en viss 

tidsperiod. Möjligheten att sälja licenser i förväg gör att klubben eller myndigheterna, 

som är finansiärer av arenabygget, inte behöver låna upp lika mycket likvida medel. 

Således reducerar sittplatslicenser de finansiella kraven på klubben och myndigheterna, 

bördan läggs istället på supportrarna som köper sittplatslicenserna. (Howard och 

Crompton 2004) 

 

3.4 Strategin realiseras - effekter av investeringen 
Bakom en investering finns en framtidstro, vilken kan attrahera intressenter att vilja bidra 

med resurser. För att motivera investeringsbeslut måste de nerlagda resurserna förväntas 

ge mervärde för organisationer och intressenter. Investeringsbeslut ska således göra det 

möjligt att realisera mål och visioner framåt i tiden. Besluten utvecklas samt 

dokumenteras sedan för att innefattas i den långsiktiga planeringen. (Bergknut m.fl. 

1993)  

 

Ägandevärdet består av både finansiell- och sportslig prestation. Olika klubbägare har 

olika preferenser angående förhållandet mellan sportsliga och finansiella prestationer. 

Vinstmaximerande ägare kommer endast att erhålla indirekt nytta från sportsliga 

framgångar genom att de ger högre vinst. En klubbs intäkter består i huvudsak av fyra 
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intäktsområden: publikintäkter, mediaintäkter, sponsorintäkter, samt souvenir och 

kommersiella intäkter. Intäkterna kommer sannolikt att vara resultatelastiska, det vill säga 

känsliga för klubbars sportsliga framgångar. (Andrews 2004) Lag som har små resurser 

att spendera på spelare kan inte konkurrera med samma medel på spelplanen. Det här kan 

leda till en ond spiral, där undermåliga resultat leder till lägre publik och intäkter, vilket 

ger mindre resurser att spendera på spelare, som i sin tur medför sämre resultat och så 

vidare. (Howard och Crompton 2004) En studie av Premier League klubbars supportrar 

visar att publiken styrs av lagets prestationer, men de bryr sig inte om det förväntade 

matchresultatet (Forrest och Simmons 2006). Vinnande klubbar attraherar fler supportrar, 

både på arenan och via TV-sändningar, vilket leder till positiv inverkan på klubbens 

mediavärde, image samt souvenirförsäljning. Intäkternas storlek beror även till stor del på 

supporterskarans omfattning, vilket kan återkopplas till historiskt och geografiskt läget. 

Exempelvis har lag som är belägna i storstäder och har en bra historia och/eller färska 

sportsliga framgångar en tendens till större supporterskaror. (Andrews 2004)  

 

Quinn m.fl. (2003) kom fram till att nya arenor inte kan sammankopplas med ökad 

sportslig kvalitet, de närmaste åren efter en arenainvigning. Författarna drar slutsatsen att 

sportslig framgång och arenakvalitet är otillräckliga komplement till matchbiljetter, 

media och arenaintäkter.  

 

En undersökning visar att publiken ökar i genomsnitt med 22 procent första året ett lag 

spelar i en ny arena, emellertid visar det sig att 63 procent av de här klubbarna upplevde 

en minskning av publiken från första till andra året. Undersökningen visar i de flesta fall 

att flytten till en ny arena har ökat publiksiffrorna avsevärt. Sambandet mellan vinnande 

och supporterstöd är dock något som inte alltid överensstämmer. En del klubbar, har 

lyckats hålla höga publiksiffror även om klubben underpresterat. Dock kan det även vara 

så att högpresterande lag upplever ras i publiksiffrorna efter sina första år i en ny arena. 

(Howard och Crompton 2004)  

 

Det finns ett fenomen som benämns ”Gresham’s Law”, vilket innebär att klubbar som 

spelar i offentligt ägda arenor betalar lägre hyror än klubbar som spelar i privatägda 
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arenor, eftersom hyran de sistnämnda betalar måste täcka driftkostnaderna. Vidare 

innebär det att klubbar som äger sin egna arena kan hamna i ett mindre 

konkurrensmässigt läge på spelarmarknaden där konkurrensmedlena är bland annat 

spelarlöner och signing bonusar. (Howard och Crompton 2004) 

 
3.5 Konceptuell modell 
Vår konceptuella modell nedan har sin utgångspunkt i den teoretiska referensramen och 

är uppbyggd utifrån vår problemformulering. Modellen följer samma struktur som 

teorikapitlet med områdena vision, affärsidé och mål, verksamhetsutveckling, strategisk 

planering och slutligen realisering, där effekter av investeringar i form av ekonomisk- och 

sportslig framgång framhävs. Avsikten med modellen är att den ska resultera i slutsatser 

som besvarar problemformuleringen och ger ett teoretiskt bidrag.  

 

För att uppnå syftet analyserar vi HV71:s verksamhetsutveckling med hur den beskrivs i 

teorin. Vidare ämnar vi undersöka hur HV71 arbetat med den strategiska planeringen för 

att även här jämföra med teorin. Avslutningsvis, analyseras effekterna av investeringen, 

där vi valt att dela upp effekterna i ekonomisk- och sportslig framgång, efter de områden 

som urskiljts i teorin.  

 

Modellen från vision, affärsidé och mål ner till verksamhetsutveckling skall besvara den 

första frågan i problemformuleringen, ”Varför?”. Anledningen till att vi lägger vision, 

affärsidé och mål på samma nivå förklarar vi med att vår undersökning följer en kort 

tidsperiod och att föreningen då hade en tydlig vision, affärsidé samt mål som inte 

förändrades. Vi vill dock med hjälp av pilarna belysa att i en organisation kan nya 

visioner, affärsidéer och mål växa fram allteftersom verksamheten utvecklas. Den 

strategiska planeringen, där även finansieringsalternativ ingår, skall besvara den andra 

frågan i problemformuleringen, ”Hur?”. 

 

Vi vill genom pilen som går från effekter av investeringen och tillbaka, illustrera att när 

effekter erhållits, slutar inte en organisation att utvecklas utan nya mål och visioner 

skapas. Den streckade pilen symboliserar att det inte finns något tydligt samband mellan 
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sportsliga framgångar och en arenainvestering. Emellertid har vi funnit förhållande 

mellan arenainvestering och ekonomiska framgångar. Förhållandet mellan sportslig och 

ekonomisk framgång visar att det finns en samverkan, där de båda effekterna påverkar 

varandra.  

 

Genom modellen har vi konceptualiserat vårat problem som sedan har operationaliserats 

genom ett antal frågor till viktiga personer inom HV71. Det innebär att vi tillhandahåller 

ett bra underlag för att kunna besvara forskningsfrågan.  

 

Genom frågeformuläret (bilaga 3) har vi operationaliserat vår konceptuella modell. 

Formuläret är uppdelat i 4 olika områden: vision, affärsidé och mål (fråga 1-5), 

verksamhetsutveckling (fråga 6-8), strategisk planering (fråga 9-18) och effekten av 

investeringen som förgrenar sig i ekonomisk och sportslig framgång (fråga 19-36).  

 

Frågorna i bilaga 1 och bilaga 2 användes för att starta en inledande diskussion med 

respondenterna och för att få en övergripande bild av Jönköpingsklubbens verksamhet. 

Frågorna som är tillgängliga i den konceptuella modellen ingår i ovanstående bilagor.  
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VISION

En bild av en
framtida önskvärd

situation

VERKSAMHETSUTVECKLING
- Identifiera vad som skall utvecklas

- Förutse utvecklingsförändringar
- Leda verksamheten åt någon riktning

Strategin 
realiseras

AFFÄRSIDÉ

Beskriver vad
en verksamhet

vill uträtta

MÅL

Kortsiktiga mål bör
utvärderas så att de
harmoniserar med

långsiktiga mål

Strategisk planering
- Verktyget som designar utvecklingen

- Strategiutveckling
- Benchmarking

Finansiering
- Näringslivet och offentliga sektorn

- Namnsponsring
- Sittplatslicenser

Effekter av investeringen

Ekonomisk 
framgång

Sportslig 
framgång

VARFÖR?

HUR?

Figur 3 - Konceptuell modell
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4. EMPIRI 
_____________________________________________________________ 
 

empirikapitlet redogör vi för det empiriska underlaget som i huvudsak inhämtats via 

intervjuer och tillhandahållet material från HV71. Kapitlet börjar med en förenings- 

och arenabeskrivning. Därefter behandlas orsaken till varför HV71 investerade i en nya 

arena, hur förberedelsen inför arenabyggandet framskred samt hur den finansierades 

genom ett förmånligt avtal med Kinnarp AB. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 

vilka sportsliga och ekonomiska framgångar arenan inneburit för ishockeyklubben. 

Vidare följer empirin samma struktur som den konceptuella modellen. 

 I

________________________________________________________________________ 
 
4.1 Förenings- och arenabeskrivning  
HV71 bildades 1971 genom en sammanslagning av de två föreningarna Husqvarna IF 

och Vätterstads IF. Ishockeyföreningen som ligger i Jönköping är idag en ekonomiskt 

framgångsrik förening. Jönköpingsklubben var en av de första elitföreningarna i Sverige 

med att bygga en egen arena, och det dröjde inte länge innan andra elitföreningar följde 

de småländska pionjärerna. (HV71 2007a) Kinnarps Arena kostade 145 miljoner kronor 

att bygga och stod klar 2001. Efter en utbyggnad 2004 har arenan en publikkapacitet på 

7038 personer. I dagsläget finns 320 logeplatser, 20 handikapplatser och 20 

pressläktarplatser. Förutom förbättrade publikytor (läktare, serveringar och loger) har 

föreningens spelare och övriga anställda en arbetsmiljö i toppklass. Idag har föreningen 

över 60 heltidsarbetande och omsätter cirka 120 miljoner om året. (HV71 2007b)   

 

HV71 har spelat 23 säsonger i Elitserien och har två SM-guld på sin meritlista (HV71 

2007a). Ishockeyföreningens vision lyder: ”HV71 skall vara Sveriges ledande 

ishockeyförening i alla verksamheter” (HV71 2007c, s. 1). Organisationen kan delas in i 

följande verksamheter: Elit, Ungdom, Ekonomi, Marknad, Fastighet och Arenaservice 

(bilaga 4) (HV71 2007c).   
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4.2 Vision, affärsidé och mål  
Enligt Jan Hedell(a) som är marknadschef har HV71 en övergripande vision vilken lyder: 

”HV71 skall vara Sveriges ledande ishockeyförening i alla verksamheter”. Föreningen 

har tagit fram ett måldokument där det finns beskrivet vad som krävs för att nå upp till 

visionen. Syftet med dokumentet är även att informera medarbetarna om klubbens vision. 

Exempelvis framkommer att föreningen försöker profilera sig som en affärsmässig och 

ödmjuk organisation som tar ansvar och är delaktig i samhället. Vidare skall klubben vara 

aktiv och delaktig i svensk ishockeys framtid och utveckling.  

 

Gällande HV71:s affärsidé förklarar Hedell(a) att den bygger på tre hörnstenar, där den 

viktigaste är att vid varje hemmamatch fylla arenan. Fylls arenan vid varje hemmamatch 

får klubben in stora publikintäkter och bekräftelse på att de levererar en bra produkt. En 

annan hörnsten i HV71:s affärsidé är att erbjuda professionell idrottsunderhållning. En 

match skall liknas vid ett evenemang där helhetsupplevelsen bidrar till att arenan blir en 

naturlig mötesplats för besökarna. Den tredje och sista hörnstenen bygger på att 

föreningen alltid skall kunna erbjuda företag och näringsliv passande erbjudanden. Det 

skall vara viktigt för företagen att närvara vid matcherna för att upprätthålla och skapa 

nya kontakter.  

 

De huvudsakliga målen är att skapa ekonomisk tillväxt, utöka ungdomsverksamheten 

samt förbättra relationen till Jönköpings kommun berättar Hedell(a). Nyttjandegraden av 

den nya arenan skall ökas genom att skapa en mer levande evenemangsarena. 

 

Föreningens ekonomiska utveckling skall även fortsättningsvis vara stabil och det 

ekonomiska resultatet skall vara i balans oavsett slutspelsframgångar. Genom att 

föreningens alla avdelningar följer uppsatta budgetar skall möjlighet ges till att utveckla 

föreningen positivt. Investeringar skall göras med en ekonomiskt stabil grund och vara 

noggrant genomtänkta. 

 

Den ekonomiska tillväxten skall delvis ske genom att bredda verksamheten inom 

kunskapsområdena friskvård och kost/hälsa. Utbildningar skall bedrivas i HV71:s regi, 

 22



Att investera och förändra för att nå sportsliga framgångar                   
En fallstudie av HV 71_____________________________________________________ 
  
såsom ledarutbildningar och föreläsningar. Verksamhetens kortsiktiga mål är att avge ett 

resultat på 8-9 miljoner kronor per år i syfte att nå sitt långsiktiga mål att inneha ett eget 

positivt kapital på 40-50 miljoner kronor år 2010. 

 

Kortsiktigt är föreningens sportsliga målsättning att varje säsong minst gå till semifinal i 

slutspelet. Det långsiktiga målet är att under en fem års period minst vinna ett SM-guld. 

 

HV71 använder sig av vad de kallar en defensiv budget, vilket innebär att de bara 

budgeterar med grundspelet. Det här trots att det sportsliga målet är att gå till semifinal 

varje år. HV71 är noga med att målen de sätter upp kan nås med de resurser föreningen 

kan ta del av och därför ses slutspelsmatcherna som en ekonomisk bonus. Att ha både 

sportsliga och ekonomiska mål ser inte Jönköpingslaget som några problem. De menar att 

det finns en samverkan mellan de två målen, en stabil ekonomi ligger till grund för de 

sportsliga framgångarna. Som ett exempel berättar Jansson att med tanke på 

merintäkterna av att gå till slutspel, värvar klubben ibland enskilt dyra spelare, då det kan 

visa sig vara en bidragande orsak till att erhålla en slutspelsplats. Hedell(a) medger att det 

finns en viss disharmoni mellan de sportsliga och ekonomiska målen. Ekonomiskt 

budgeteras det med grundspelet som ”break-even”, men sportsligt är det som tidigare 

nämnts att vara bland de fyra bästa.  

 

4.3 Verksamhetsutveckling 
Det tar år av hårt arbete och en stark målmedvetenhet för att nå framgång berättar 

Hedell(a). HV71 har idag ett starkt lag som kan konkurrera om SM-guld varje säsong och 

har en påkostad arena med en hög standard, menar han. Det är genom en rad förändringar 

i verksamheten som klubben idag har lyckats bli framgångsrik. 

 

Det startade med att ishockeyföreningen under många år hade försökt få Jönköpings 

kommun att antingen bygga om Rosenlundshallen (den gamla arenan) eller bygga en ny 

arena, men de fick avslag. Med en nedsliten hall, låg publikkapacitet, få sportsliga 

framgångar, och en tilltagande konkurrens från fotbollen, innebandyn och handbollen, 

insåg HV71:s ledning att något måste göras. Om föreningen skulle fastställa sin 
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elitseriestatus och utvecklas i den högsta serien så var ökade intäkter ett måste. 

Jönköpingslaget blev mer eller mindre tvingade till att investera i en nya arena berättar 

ekonomichefen. 

 

”... Investeringen var nödvändig för klubbens överlevnad...” (Jansson) 

 

Det är viktigt att personerna i organisationen utvecklas i takt med att föreningen växer. 

Jansson menar att det här krävdes mycket av organisationen. När klubben växte ställdes 

högre krav på professionalitet gällande rekrytering av rätt medarbetare. 

Organisationens medarbetare består till stor del av personer med stort engagemang för 

föreningen. Det handlar bland annat om personer som haft en aktiv idrottskarriär och har 

nödvändiga ledaregenskaper berättar ekonomichefen. 

 

4.4 Strategisk planering 
Hedell(b) berättar att när HV71 bestämde sig för att bygga en ny arena prövade de olika 

strategier innan de fann den bästa lösningen. Ett fastighetsbolag bildades med byggherrar 

och individer från Jönköpings näringsliv, vars syfte var att arbeta fram en lösning. 

Skanska valdes till entreprenör då de visade den fördelaktigaste offerten och hade bäst 

möjlighet att bygga klart arenan inom ett år. Jansson berättar att det från början var tänkt 

att föreningen skulle finansiera arenan genom ett samarbete med kommunen och senare 

genom att ett konsortium av stadens banker skulle låna ut pengar. Emellertid drog sig 

bankerna ur, då de upplevde att det blev för stora risker förknippat med bygget. HV71 

sökte nya finansieringsalternativ och försökte istället finna finansiärer genom att sälja 

arenans namn. Möbelföretaget Kinnarp AB var tidigt positiva till idén och arenan 

finansierades genom att HV71 fick ett förmånligt lån. När finansieringsavtalet var klart 

köpte Jönköpingsklubben Rosenlundshallen med mark från Jönköpings kommun till det 

uppskattade marknadsvärdet 7 miljoner kronor.  

 

Innan den nya arenan byggdes genomfördes en omvärldsanalys i form av benchmarking. 

Hedell(a) berättar att de var runt om i Europa och studerade och jämförde olika 

hockeyarenor. Arenor som studerades var nybyggda idrottsanläggningar som användes 
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när Tyskland arrangerade ishockey-VM, samt tre olika arenor i Finland. Likheter och 

skillnader analyserades mellan arenorna. HV71 inspirerades framförallt av det finska 

hockeylagets Espoo Blues, Länsi Auto Areena, som stod klar 1999 och har en 

publikkapacitet på 7036 personer berättar Hedell(a).  

 

4.4.1 Finansiering 

När HV71 inte fick något banklån vände de sig till Husqvarna, IKEA samt Kinnarp och 

frågade om de kunde tänka sig att köpa namnet på arenan. Förslaget antogs av Kinnarp 

och avtalet innebar att föreningen erhöll ett lån på 75 miljoner kronor till marknadsmässig 

ränta utan riskpremie. I gengäld döptes arenan till Kinnarps Arena och avtalet gäller till år 

2017. Lånet till Kinnarp skall betalas av med 2,6 miljoner per år berättar Jansson. 

 

Vidare säger Jansson att klubben även sålde femårsabonnemang i syfte att minska 

storleken på lånet. Femårsabonnemangen innebär att åskådaren fick möjlighet att köpa en 

sittplats för fem år framåt. Bankerna hjälpte till genom att ge fördelaktiga lån till de 

åskådare som behövde hjälp med finansieringen. Vid arenauppförandet såldes 1000 

abonnemang vilket gav ett inflöde på 23 miljoner kronor och vid tillbyggnaden 2004 

såldes 500 stycken under liknande premisser vilket gav 16 miljoner kronor. 

 
4.5 Strategin realiseras - effekter av investeringen 
Bygget av nya arenan påbörjades i september 1999, men först i april 2000 revs allt 

innanför skalet och arenan skulle stå klar i början av september 2000. Hedell(b) påpekar 

dock att utbyggnaden som skedde 2004 skulle ha åstadkommits från början. De hann helt 

enkelt inte med att bygga allt som önskades på grund av tidspress inför seriestart. Det 

byggdes därför till sex våningar med bland annat en större restaurang, sportbar, 

konferenslokal samt fler sittplatser. Jansson belyser att arenan kostade 145 miljoner att 

bygga. 

 
Hedell(a) framhåller att klubben lever mycket på hur intresset för hockeyn är i samhället. 

De har framskjutit sin position beroende på sina egna resultat men kan även tillskrivas 
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Tre Kronors framgångar samt den rådande ”Arenaboomen”. Hockeyarenan upplevs av 

folk som roligare och trevligare, det har blivit en social mötesplats.  

 

”... De har blivit kult att gå på hockey...” (Hedell) 

 

Vidare poängterar Hedell(a) att HV71 är hela bygdens lag då de är det enda småländska 

laget i Elitserien. Publiksnittet har ökat till följd av den nya arenan.  I Rosenlundshallen 

låg publiksnittet på 3999 åskådare, efter första byggnationen låg siffran på 6263, men 

efter ombyggnaden 2004 har siffran ökat till cirka 7000 åskådare. Hedell(a) påpekar att 

arenans beläggningsgrad ligger på cirka 99 procent. 

 

Ett beslut som fattades i samband med att arenan byggdes var att alla bussbolag inom tio 

mils radie bjöds in till Jönköping och visades runt i arenan. Därefter fick bolagen 

möjligheter att boka biljetter till samtliga hemmamatcher innan någon annan fått tillfället 

att boka. Biljetterna kunde sedan bussbolagen sälja som paketresa till HV71:s matcher. 

Idag säljs ca 750 biljetter per match på det här sättet. Beslutet togs som ett led i att 

säkerställa en hög beläggningsgrad samt att locka hit folk från hela bygden berättar 

Hedell(a). Vidare berättar han att klubben även förlagt träningsmatcher på andra orter i 

Småland i syfte att öka föreningens supporterskara. 

 

Nedanstående tabeller visar HV71:s sportsliga resultat innan och efter uppförandet av 

Kinnarps Arena vilket skedde säsongen 2000/2001. I tabellerna kan det utläsas att 

framgångarna har ökat efter arenabygget. Framgångarna har visat sig i form av SM-guld 

säsongen 2003/2004, vidare har laget nått semifinal tre gånger.  
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2000/2001 10:a Säsong Placering Deltog inte SM-slutspel 

1995/1996 4:a 2001/2002 4:a Semifinal  Kvartsfinal 

1996/1997 6:a 2002/2003 6:a Kvartsfinal Kvartsfinal  

1997/1998 7:a 2003/2004 1:a Kvartsfinal Svenska mästare 

1998/1999 9:a 2004/2005 10:a Deltog inte Deltog inte 

2005/2006 1:a 1999/2000 8:a Kvartsfinal Semifinal  
 

Tabell 1 – Placeringar före arenabyggandet  
                              Tabell 2 – Placeringar efter arenabyggandet      

           

2006/2007 2:a Semifinal  

Resultaten visar att klubben har nått upp till sina sportsliga mål fyra gånger de sju senaste 

säsongerna. Jansson påpekar att det skedde en större missräkning under NHL-lockouten 

som inträffade säsongen 2004/2005. Det resulterade i både ekonomiskt och sportsligt 

bakslag. Sedan arenan byggdes har föreningen kunnat stärka sin ekonomiska situation, 

delvis till följd av högre publikintäkter och sponsorintäkter. Konsekvensen blev en bättre 

ekonomi vilket enligt de själva underlättade för klubben att nå slutspel. Det är i slutspelet 

klubben genererar ekonomiska vinster, eftersom föreningen budgeterar för break-even i 

grundserien. Biljettpriserna eskalerar desto längre ett lag avancerar i slutspelet.  
 

Verksamheten har utvecklats med hjälp av nya arenan delvis genom att HV71:s 

varumärke stärkts. Kinnarps Arena är helägd av HV71 Fastighets AB vilket är ett 

dotterbolag under moderbolaget HV71. Klubben ser det som en fördel att äga sin arena 

eftersom de anser sig ha bättre kontroll på kostnaderna. Arenan är kopplad till 

verksamheten på så sätt att arenan fungerar som en ”kassako” och det är tack var det här 

som klubben har blivit framgångsrik menar Hedell(a). Avslutningsvis berättar han att 

klubben i dagsläget lyckats bygga upp ett starkt stöd från näringslivet med över 1600 

samarbetspartners.
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5. ANALYS 
_____________________________________________________________ 
 

det här kapitlet analyserar vi empirin utifrån vår teoretiska referensram. Analysen 

är uppbyggd utifrån den konceptuella modellen. Vi har bland annat funnit ett unikt 

sätt att finansiera en arena. Analysen ligger till grund för de slutsatser vi presenterar i 

nästkommande kapitel och den teori vi bidrar med genom undersökningen. 

 I
_______________________________________________________________________ 

 
5.1 Vision, affärsidé och mål  
Ishockeyföreningens övergripande vision lyder enligt följande: “HV71 skall vara 

Sveriges ledande ishockeyförening i alla verksamheter”. Föreningen vill profilera sig som 

en affärsmässig och ödmjuk organisation. Visionen är i enlighet med Bergman och 

Klefsjö, Roos m.fl., Barlett och Ghoshal samt Mintzbergs resonemang då den ger en bild 

av en framtida önskvärd situation och vad en organisation vill bli identifierad med. 

Vidare framgick ur intervjun att HV71 skapat ett måldokument bland annat i syfte att 

medarbetarna skall vara medvetna om organisationens vision. Förfarandet kan liknas vid 

Senges teoretiska resonemang. 
  
Bergman och Klefsjö gör gällande att en affärsidé beskriver vad en verksamhet vill 

uträtta, för vilka grupper, samt hur företaget särskiljer sig från andra och liknande 

verksamheter. HV71 har i sin affärsidé tre hörnstenar för vad de vill uträtta i sin 

verksamhet. Affärsidén skall vara enkel att förstå, verklighetsförankrad, trovärdig samt 

vägledande i det dagliga arbetet enligt Johansson och Watt. Utformningen av HV71:s 

affärsidé stämmer överens med teoretikernas resonemang, emellertid nämns inget i 

affärsidén om hur företaget skiljer sig från liknande verksamheter.  
  
HV71:s huvudsakliga mål är att skapa ekonomisk tillväxt, samt ha stabil ekonomi oavsett 

slutspelsframgångar. På kort sikt är de ekonomiska målen att verksamheten skall avge ett 

resultat på 8-9 miljoner per år i syfte att på längre sikt inneha ett eget kapital på 40-50 

miljoner år 2010. Den sportsliga målsättningen är att på kort sikt gå till semifinal i 
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slutspelet och den långsiktiga är att under en fem års period minst vinna ett SM-guld. 

Förfarandet är i enlighet med Anthony och Govindarajan samt Zineldin som påpekar 

vikten av att organisationer sätter upp harmoniserande kortsiktiga mål som personalen 

anser är uppfyllbara inom rimlig tid samt långsiktiga mål som skall uppnås på längre sikt.  
 

Vi har identifierat dubbel målstyrning i HV71:s verksamhet, de budgeterar med break-

even i grundserien, emellertid är det sportsliga målet att gå till semifinal i slutspelet. 

Ekonomichef Jansson anser att en stabil ekonomi ligger till grund för sportsliga 

framgångar och att det finns samverkan mellan de två målen. Watt menar att 

administrativa processer bör vara benägna att förändra sig i syfte att organisationen skall 

kunna nå uppsatta mål, vilket vi anser kan bli av större betydelse gällande HV71 eftersom 

två mål skall uppnås.  

  
5.2 Verksamhetsutveckling 
Marknadschef Hedell menar att de tar många år av hårt arbete och stark målmedvetenhet 

för att nå goda resultat. Det är genom ett flertal förändringar i organisationen som HV71 

har blivit framgångsrika. Tillvägagångssättet kan liknas vid Ljungberg och Larssons teori 

som säger att det krävs målmedvetenhet, kunskap, mod samt stora insatser i form av tid 

och hårt arbete för att kunna förändra i en organisation.  

  

Genom ökad konkurrens från klubbarna i Jönköpingsområdet, en sliten hall, dåliga 

publikintäkter samt få sportliga framgångar, var det nödvändigt att utveckla och förändra 

HV71:s organisation. Det här stämmer överens med Ljungberg och Larssons, Anveskogs 

m.fl., Bakkas m.fl. tankar om att konkurrensen blivit hårdare, utveckling snabbare och 

anpassningsförmågan allt viktigare. Det är därmed nödvändigt att förändra och utveckla 

verksamheten i syfte att den skall fungera bättre anser författarna. Det stämmer även 

överens med sportteoretikern Watts tankegångar, där han menar att sportorganisationer 

verkar i en annorlunda omgivning.  

  

Enligt Enqvist m.fl. är utvecklingen inom organisationen följden av alla förändringar som 

leder verksamheten från ett tillstånd till ett annat. Imai menar att en innovation är en 

 29



Att investera och förändra för att nå sportsliga framgångar                   
En fallstudie av HV 71_____________________________________________________ 
  
förändring av verksamhetens styrning till följd av en stor investering.  En innovation talar 

för förändring hävdar Irani och Sharp. Det som framförallt utvecklade och förändrade 

ishockeyklubben, från att ha varit medelmåttig till att bli framgångsrik, var den stora 

investeringen i nya arenan. Satsningen var enligt ekonomichefen nödvändig för klubbens 

fortsatta existens. Det kan liknas vid Faltermeyer och Woods resonemang kring beslut 

som kan innebära investera eller dö situationer.  

  

Samtidigt som Jönköpingsklubbens organisation växte var det viktigt att personerna i 

organisationen utvecklades. Professionella medarbetare med rätt kunskaper och 

drivkrafter var viktiga faktorer i arbetet mot framgång. Det här kan liknas vid Ljungberg 

och Larssons syn där förändringar i omvärlden kräver förändringar i organisationen och 

då är nytänkande samt reflektion nödvändigt. Watt menar även att alla i organisationen 

måste vara involverade i insatserna. 

 

5.3 Strategisk planering  
Gyllberg och Svensson samt Zineldin definierar strategi som en beskrivning av hur 

företag ämnar använda sina resurser för att nå uppsatta mål. HV71 hade begränsade 

ekonomiska resurser vid tidpunkten för arenabyggandet. Emellertid utnyttjade 

ishockeyföreningen sitt kontaktnät i form av byggherrar och näringsidkare som bildade 

ett fastighetsbolag. När den strategiska planeringen av arenan påbörjades var 

organisationen medveten om att målet endast var nåbart med hjälp av extern finansiering. 

Det här kan liknas vid Olhagers resonemang gällande riktlinjer för hur en organisations 

övergripande och långsiktiga mål skall uppnås. Emellertid strider HV71:s arbetsmetoder 

mot Olhagers resonemang om att det måste finnas en utarbetad strategi för 

genomförandet av en vision. 

  
Mintzberg skriver att formulerade strategier många gånger inte blir genomförda. Det här 

stämmer väl in på HV71 då de efter avslag från kommunen samt bankkonsortium fick 

ändra sin strategi. Emellertid fungerade avslagen som en vägledning för att finna ett 

finansieringsalternativ som attraherade den rådande marknaden vilket Mintzberg menar 

är ett sätt att utveckla befintliga strategier.  
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Den bakomliggande faktorn till beslutet att investera i en ny arena var att skapa sportsliga 

framgångar. Watt menar att processen mot att skapa framgång involverar granskning av 

den nuvarande och framtida verksamheten. HV71 insåg att de var tvungna att antingen 

investera i en ny arena eller äventyra sin framtida elitseriestatus. Watt påpekar att nya 

projekt skall ha en utförlig plan samt vara möjlig att finansiera från egen inkomst, 

sponsorer eller kommunen. Jönköpingsklubben arbetade aktivt med sin planering och 

prövade olika strategier innan de fann den rätta finansieringen. Den strategiska lösningen 

skiljer sig från Watt då finansieringen inte kom från inkomst, sponsorer eller från 

kommunen. HV71 arbetade fram ett annorlunda finansieringsalternativ som innebar lån 

till förmånlig ränta, i utbyte mot att arenan döptes till Kinnarps Arena. 

Finansieringslösningen kan dock liknas vid Watts definition på sponsring men särskiljer 

sig betydande då sponsringen innebar ett riskfritt lån.  
  
Watt menar att sportsmanagers bör planera sin verksamhet på liknande sätt som 

affärsverksamheter. HV71 implementerade tidigt tanken att finansieringshjälp var 

nödvändig för att nå målet. Planeringsmetoden innebar att organisationen arbetade åt 

samma håll vilket stämmer överens med författarens resonemang kring effektiv 

planering. Watts tankar kring att en sportsförening inte helt kan jämföras med ren 

affärsverksamhet kan delvis likställas med HV71. I rena affärsverksamheter är det 

ovanligt att erhålla extern finansiering vars syfte enbart är marknadsföring.  Emellertid 

menar vi att ishockeyklubben är organiserad åt det företagsekonomiska hållet och kan 

jämföras med affärsverksamheter.  
  
Vi har utläst att HV71 vid sin strategiska planering angående finansieringen utförde en 

omvärldsanalys i ringa omfattning. Det här strider mot Bengtsson och Skärvad som 

menar att det är en viktig faktor gällande strategisk planering. Författarna förespråkar en 

omvärldsanalys som är av betydelse för verksamhetens yttre förutsättningar.  

 

Benchmarking innebär enligt Camp samt Bendell m.fl. att en organisation fokuserar på 

sina konkurrenter. Camp menar vidare att det oftast gäller de största konkurrenterna eller 
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de organisationer som betraktas som ledande. Den här definitionen skiljer sig något från 

HV71:s metod gällande arenaundersökning. Klubbens största konkurrenter finns i princip 

enbart i svenska Elitserien och de ledande organisationerna återfinns till största del i 

nordamerikanska ishockeyligan NHL. HV71 sökte istället inspiration från arenor som var 

byggda inför ishockey-VM i Tyskland 2001 samt nybyggda arenor i finska hockeyligan.  
 
5.3.1 Finansiering 

Sawyer och Smith menar att klubbägare har erhållit finansiell styrka vilket medfört 

allmänhetens åsikt om att privata aktörer skall betala för offentliga nyttigheter de generar 

intäkter ifrån. Vidare behandlar författarna politikers och skattebetalares syn på 

investeringar, som innebär att kommunen kan använda sig av privata aktörer för att slippa 

långsiktiga skatteförpliktelser. Kopplingar till teorin kan göras beroende på det faktum att 

HV71 fick klara sig utan hjälp från kommunen, då de ansåg att klubbens finansiella 

resurser var tillräckliga.  
  
Howard och Crompton benämner ”Gresham’s Law” i teorin, vilket innebär klara 

ekonomiska fördelar för lag som spelar i offentligt ägda arenor i motsats till de lag som 

spelar i privat ägda arenor. HV71 har en annan inställning än ovanstående teoretiker, de 

ser det som fördelaktigt att äga sin arena, i huvudsak beroende på bättre kostnadskontroll.  
  
Bernstein säger att det i huvudsak finns två alternativ att använda sig av vid 

namnsponsring, antingen genom att summan betalas som rena pengar i förskott eller som 

en årlig betalning. HV71:s lösning innebar att Kinnarp AB köpte namnrättigheterna för 

arenan. Avtalet gällde ett lån till marknadsmässig ränta. Howard och Crompton hävdar att 

skuldfinansiering är vanligaste formen av namnsponsringsavtal vilket således 

överensstämmer med klubbens lösning. Vidare användes avtalet för att finansiera bygget 

av arenan, något som ovannämnda författare behandlar. Ur analyssynpunkt kan det sägas 

att lösningen med lån hade annorlunda struktur än alternativen upptagna av Bernstein.  

Lån handlar oftast om att ge avkastning till långivaren vilket inte var fallet för HV71 

eftersom riskpremie saknades. Howard och Crompton säger att namnsponsringsavtal 

handlar om ansenliga summor vilka oftast sträcker sig över lång tid, vilket även var fallet 
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för HV71, med en avtalsperiod på 17 år. Författarnas teori angående risken med arenor 

som redan har en stark identitet, hade kunnat vara ett problem för HV71. Emellertid var 

den gamla arenan i renoveringsbehov vilket gjorde att namnet Kinnarps Arena 

accepterades av supportrarna och omgivningen.  
  
Howard och Cromptons argumentation angående sittplatslicenser innebär att en individ 

mot en förskottsbetalning köper en sittplats för en viss tidsperiod eller arenans hela 

livslängd. Vidare är de sålda för att inbringa intäkter och därmed minska andelen likvida 

medel kapitalägaren måste investera i arenan. HV71 anammade lösningen när de erbjöd 

supportrarna möjligheten att teckna ett femårsabonnemang. I enlighet med teorin gjordes 

det här i syfte att få ner storleken på det lånade kapitalet. Lösningen resulterade i 23 

miljoner vid första byggnationen och 16 miljoner vid andra byggnationen. Det här leder 

till att bördan läggs på supportrarna, något som Howard och Crompton framhåller. 
 

5.4 Strategin realiseras - effekter av investeringen 
Bergknut säger att investeringar oftast bygger på framtidstro och att investeringsbeslut 

förväntas ge mervärde. Vidare skall det möjliggöra realisation av mål och visioner. HV71 

fattade investeringsbeslutet baserat på förväntade mervärdet av nya arenan, men även för 

att kunna realisera sina mål och visioner. 
  
Andrews gör gällande att vinstmaximerande ägare kommer att erhålla indirekt nytta från 

sportsliga framgångar genom högre ekonomiska vinster. Vidare framhåller Andrews fyra 

huvudsakliga intäktsområden. När HV71 har kvalificerat sig för slutspel har 

publikintäkterna ökat, även andra intäkter som sponsor, souvenir och kommersiella 

intäkter har ökat. Omsättning och vinst har ökat samtidigt som de presterat bättre 

sportsliga resultat, vilket kan ligga till grund för det faktum att Kinnarps Arena blivit en 

kassako för föreningen. Andrews teori om att vinnande klubbar attraherar fler supporters 

både på och utanför arenan kommer bland annat leda till bättre klubbimage och 

mediavärde. Enligt HV71 har de på senare år stärkt sitt varumärke samt mediavärde via 

större mediaexponering, vilket är vad Andrews betonar i sitt teoribehandlande. Vidare bör 
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det tilläggas att föreningens framgångar bland annat kan bero på Tre Kronors framgångar 

samt den nytändning hockeyn upplevt på grund av ”Arenaboomen”.  
  
En intressant teori av Howard och Crompton gör gällande att lag med små resurser att 

spendera på spelare inte kan konkurrera med samma medel. Det var fallet för HV71 innan 

nya arenan. Om klubben inte hade agerat, fanns risken att de skulle ha äventyrat sin 

elitseriestatus.  Idag befinner sig föreningen i ett konkurrenskraftigt läge i förhållande till 

de andra klubbarna i Elitserien. 

  
Jönköpingsklubben jobbar långsiktigt med att öka den geografiska spridningen på 

supporterskaran genom att förlägga träningsmatcher utanför Jönköping samt att det 

anordnas bussresor från hela Småland till hemmamatcherna. Det här stämmer överens 

med det Andrews avhandlar när han säger att supporterskaran till stor del beror på 

historik och geografiskt läge.  
  

Quinn hävdar att nya arenor inte kan sammankopplas med ökad sportslig framgång de 

närmaste åren efter arenainvigning. Det här resonemanget talar emot HV71:s utfall, då de 

snarare uppvisar ett motsatt förhållande med bland annat SM-guld och ett flertal 

placeringar bland de fyra bästa efter att arenan byggdes. Howard och Cromptons 

undersökning visade att publiksiffrorna i genomsnitt ökade med 22 procent första året i 

en ny arena, för att sedan i 63 procent av fallen sjunka andra året. Klubben upplevde en 

stor ökning första året med nya arenan, föreningen har dock inte upplevt några sjunkande 

publiksiffror. Forrest och Simmons hävdar via en studie på Premie League klubbar att 

publiksiffror styrs av lagets prestationer. HV71:s sportsliga prestationer har förbättrats 

och således har även publiksiffror ökat, vilket är vad teoretikerna framhåller. Samtidigt 

anser Howard och Crompton att det inte går att dra generella slutsatser då det finns för 

många undantag. I somliga fall har det visat sig att lag med stora framgångar har tappat 

publik, men även att mindre framgångsrika klubbar haft höga publiksiffror. För att 

återigen koppla till HV71 anser vi att Forrest och Simmons studie stämmer bättre överens 

med ishockeyföreningen än det senare resonemanget. 
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6. SLUTSATS 
_____________________________________________________________ 
 

avslutningskapitlet presenteras de slutsatser vi har kommit fram till via vår analys. 

Anmärkningsvärt är bland annat finansieringsupplägget vid investeringen. Andra 

slutsatser vi har kommit fram till i vår studie är att publiksnittet har ökat successivt åren 

efter investeringen och att dubbel målstyrning används i organisationen. Kapitlet 

innehåller även förslag till fortsatt forskning. 

 I

_______________________________________________________________________ 
 

Varför och hur investerar idrottsföreningar för att nå sportsliga framgångar? 

Vår studie visar att arenainvestering kan vara en nödvändighet för att utvecklas sportsligt 

och ekonomiskt. Uppsatsen visar att Watts, Ljungberg och Larssons, Anveskogs m.fl., 

Bakkas m.fl. resonemang kring utveckling i syfte att förbättra verksamheter används i 

praktiken.  

 

Föreningars tillvägagångssätt för att finna passande finansieringsalternativ involverar 

olika strategier vilka fungerar som vägledning i arbetet med att identifiera lämpliga 

finansieringsalternativ. Vår studie påvisar en lösning med en tvådelad finansiering. Den 

första delen innebär en unik form av namnsponsring där klubben erhåller ett riskfritt lån 

från sponsorn. Det unika elementet är att kreditgivaren inte kräver något avkastningskrav 

på lånet. Föreningens motprestation är att arenan namnges enligt långivarens önskemål. 

Avtalet blir en form av sponsring där borgenären erhåller PR-värde snarare än direkt 

ekonomiskt värde. Vi anser att låneavtalet kan förklaras av att det uppkommer ett 

symbiosförhållande mellan parterna där båda drar nytta av varandra. Innebörden av andra 

delen är att sälja femårsabonnemang i form av sittplatslicenser, vars syfte är att minska 

storleken på lånet.    

  

Benchmarking är ett användbart tillvägagångssätt vid arenainvesteringar för att ta till sig 

andra arenors styrkor samt undvika det som varit mindre bra. Vår studie visar att 

föreningar inte alltid undersöker sina närmaste konkurrenter eller ledande organisationer 
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på det sätt som Camp samt Bendell m.fl. beskriver, utan grundar sin undersökning på 

arenor med liknande publikunderlag.  

 

I vår studie använder föreningen dubbel målstyrning, något som inte behandlas av valda 

teoretiker. Det här är för oss ett annorlunda tillvägagångssätt vilket kan förklaras med att 

föreningen ekonomiskt ser det som en bonus att avancera till slutspel men att det 

sportsligt innebär ett misslyckande med uteblivet avancemang. I en idrottsförening är det 

sportutövning som bedrivs, de sportsliga målen är således viktigast. Ekonomiska mål 

fungerar i huvudsak som ett verktyg för att uppnå de sportsliga målen, men även för att 

föreningen skall kunna överleva på sikt och på så sätt kunna skörda sportsliga framgångar 

även i framtiden. 

 

Vilka effekter kan påvisas av investeringen? 

Undersökningen visar att arenabyggandet har resulterat i sportsliga framgångar och 

förbättrad ekonomi vilket medfört att arenan blivit en kassako i verksamheten. Sportsliga 

framgångar har inneburit större medieexponering vilket stärkt varumärket. Uppsatsen 

visar vidare att de sportsliga och ekonomiska framgångarna harmoniserar med varandra 

och det kan därför vara svårt att avgöra vilken som är förutsättningen för den andra. Det 

talar emot Quinns resonemang om att nya arenor inte kan sammankopplas med ökad 

sportslig framgång.   

 

Uppsatsen visar även att publiksnittet ökat successivt efter arenainvigningen vilket skiljer 

sig från Howard och Cromptons påstående att majoriteten av klubbarna upplever 

sjunkande publiksiffror andra året efter arenainvigning. Vilket vi förklarar med Forest 

och Simmons resonemang som innebär att sportslig framgång medför högre publiksiffror. 

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Vår uppsats är begränsad i det avseendet att vi endast undersökt en förening. Vi tycker 

det vore intressant att utföra en kvantitativ undersökning i syfte att urskilja skillnader och 

likheter i hur arenainvesteringsprocessen tillämpas. Framförallt skulle det vara intressant 

att urskilja vilken strategi andra föreningar tillämpat. Är det möjligt att en kvantitativ 
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undersökning kan resultera i en rekommenderad strategi för föreningar som skall 

investera i en ny arena? Finns skillnader mellan ishockey- och fotbollsföreningar? 

 

I vår undersökning har vi lyckats identifiera ett nytt finansieringssätt. Vi föreslår en mer 

generaliserande undersökning där det framkommer i vilken utsträckning 

finansieringssättet används. 

 

En annan intressant faktor att undersöka är vilka för- och nackdelar det finns med dubbel 

målstyrning. Det vore intressant att utreda hur utbrett det är i svenska idrottsklubbar. 

 

6.2 Kritik till eget arbete  
Det finns troligtvis fler finansieringsalternativ än de vi presenterar i uppsatsen. Vi menar 

att då varje förening är specifik finns det säkert andra tillvägagångssätt för att nå ett 

tillfredställande finansieringsalternativ. För att kunna generalisera studien hade det varit 

värdefullt att utföra undersökningen på ytterligare föreningar.  

 

6.3 Diskussion och reflektion 
Ägarstrukturen på arenan har en annorlunda utformning än vad tidigare föreskrivits i 

teorin. Klubben förespråkar eget ägande då de anser sig ha bättre kontroll på kostnaderna. 

Vidare bör det uppmärksammas att det finns skillnader mellan svensk och amerikansk 

lagidrott, i synnerhet när ägarsituationen beaktas då lag i amerikanska proffsligorna ägs 

privat, till skillnad från Sverige där idrottsklubbar inte har några direkta ägare. Men även 

att klubbar i de amerikanska proffsligorna styrs som rena affärsverksamheter, medan 

svenska föreningar kombinerar affärsverksamhet med ideellt tänkande.  

 

_______________________ 
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Bilaga 1: Intervjufrågor HV 71 
 

Klubben 

1. Vad har HV71 för övergripande affärsidé? 

2. Vad har HV71 för vision? 

3. Hur ser verksamhetsmålen ut? 

4. Vad använder ni för strategier för att nå era verksamhetsmål? 

5. Antal medlemmar? Stor förändring senaste åren? I så fall varför? 

6. Vilka medarbetare finns i organisationen? 

7. Hur ser kulturen ut i klubben? 

8. Vad har ni för policys? 

 

Omvärldsanalys 

9. Vilka klubbar finns inom ert område? 

10. Vilka klubbar konkurrerar ni med? Största konkurrenten? 

11. Samarbetar ni med andra klubbar och i så fall hur? 

 

Image 

12. Vilken bild av HV 71 har er omgivning, d.v.s. företag, kommun, privatpersoner och 

andra klubbar?  

13. Stämmer den överens med klubbens självbild? 

 

Publik 

14. Publik på egna evenemang, har ni sett någon utveckling där? 

15. Varför kommer de till era matcher? 

16. Har publiken ökat åren efter arenabyggandet? 

17. Anordnas bussresor till matcher/evenemang för HV71:s publik? 

 

Arenan 

18. Vad var motivet till att bygga en ny arena?  

19. Varför byggdes arenan ut i efterhand?  
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20. Gjordes någon omvärldsanalys för att få underlag innan arenan byggdes? 

21. Hur har arenan finansierats?  

22. Vilka äger arenan? 

23. Hur är arenan kopplad till verksamheten? 

24. Vad är speciellt med arenan, något unikt? 

25. Vad kostade arenan att bygga? 

26. Vad används arenan till förutom hockey, samt ingick det i ursprungsplanen att arenan 

skulle användas till andra evenemang?  

27. Har arenabyggandet gett önskat resultat? Har det gjorts någon typ av uppföljning på 

arenabyggandet? 

28. Hur har verksamheten utvecklats med hjälp av arenabygget? 

29. Har ni tagit några andra strategiska beslut än arenabygget? 

30. Har ni haft någon annan klubb som förebild vid arenabyggandet? 

31. Har arenabyggandet påverkat sponsorintäkterna? 

 

Ekonomi 

32. Hur har den ekonomiska situationen förändrats sen arenabyggandet? 

33. Är ni tillfredställd med er ekonomi idag?  

34. Upprättade ni en investeringskalkyl (förkalkyl) innan ni byggde arenan?  

35. Har det gjorts någon typ av uppföljning (efterkalkyl) på arenabyggandet? 

36. Används budget som styrinstrument i er verksamhet? På vilket sätt i så fall? 

37 Använder ni internredovisning och vad är syftet med den i så fall? 

38. Finns det någon del av er verksamhet som är olönsam? 

39. Var finns era största kostnader? 

40. Har omsättningen ökat? 

 

Nuläge på sponsorsidan 

41. Vilka är era största sponsorer idag? Lokala eller/och  regionala?  

42. Finns det olika standardpaket för sponsring? Vilka prisklasser finns det? 

43. Vad betalar Kinnarps för arenanamnet? Hur länge gäller kontraktet? 

44. Hur länge har de sponsrat er? 
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Nuläge på övriga intäktsområden 

45. Viktiga inkomstkällor? 

- Biljettförsäljning 

- Sponsring 

- Evenemang övriga 

- Tv – och radiorättigheter 

- Catering 

- Merchandising och licensförsäljning 

- Spelarförsäljning 

- Deltagar- och medlemsavgifter  

- Utbildningar och seminarier 

- Spel och lotteri 

 

Organisationen 

46. Hur ser organisationen ut? Koncern? 

47. Har de skett några förändringar i organisationen? 

48. Finns något organisationsschema? 

49. Antal anställda? Har antal anställda ökat senaste åren? 

50. Går ni utbildningar? I vad och varför? 

 

Övrigt 

51. Vad görs för andra stora satsningar i verksamheten? 

52. Har arenan bidragit till att utveckla verksamheten? 

53. Hur är arenan som investering kopplad till verksamheten? 

54. Funderat på att introducera er på börsen? Varför, varför inte? 

55. Har HV71 blivit mer attraktiv som förening efter byggandet? Spelare? Sponsorer? 

56. Äger ni något annat?  

57. Använder ni er av benchmarking? 

58. Fungerar HV71 som förebild till andra klubbar? 

59. Upplever ni att de sportsliga framgångarna ökat till följd av arenabyggandet?  
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Bilaga 2: Kompletterande intervjufrågor HV71 
 

1. Kan ni berätta lite mer om visionsgruppen? Planerar de även det strategiska arbetet 

med att nå visionen de formulerat? 

2. Var det visionsgruppen som bestämde att ert fastighetsbolag skulle bildas? 

3. Kan ni berätta utförligare om utbyggnaden? Fanns det några strategiska motiv bakom 

utbyggnaden i form av exempelvis fler företagsloger m.m.? 

4. Vad för slags samarbeten är det ni har med de andra elitserieklubbarna?  

5. Vad är det för slags samarbeten ni har med Malmö FF, Helsingborgs IF och Sävehof? 

6. Andra gången ni sålde femårsabonnemang, hur mycket kapital fick ni in då?   

7. Vad är erat huvudsakliga strategiarbete i syfte att förbättra positionen till kunder och 

konkurrenter samt hur fördelar ni resurserna i detta arbete? 

8. Satsar ni på att växa genom investering eller behålla nuvarande marknadsposition? 

9. Hur har strategiarbetet sett ut från de att ni kom på att en nya arena måste byggas, till 

att den blev klar?  
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Bilaga 3: Intervjufrågor kopplade till den konceptuella modellen 
 

Vision, affärsidé och mål 

1. Vad har HV71 för vision? 

2. Vad har HV71 för övergripande affärsidé? 

3. Hur ser verksamhetsmålen ut? 

4. Är ni tillfredställd med er ekonomi idag? 

5. Används budget som styrinstrument i er verksamhet? 

 

Verksamhetsutveckling 

6. Har de skett några förändringar i organisationen? 

7. Vad var motivet till att bygga en ny arena?  

8. Vilka medarbetare finns i organisationen? 

 
Strategisk planering 

9. Vad använder ni för strategier för att nå era verksamhetsmål? 

10. Hur har strategiarbetet sett ut från de att ni kom på att en nya arena måste byggas, till 

att den blev klar? 

11. Gjordes någon omvärldsanalys för att få underlag innan arenan byggdes? 

12. Använder ni er av benchmarking? 

13. Har ni haft någon annan klubb som förebild vid arenabyggandet? 

14. Hur har arenan finansierats? 

15. Andra gången ni sålde femårsabonnemang, hur mycket kapital fick ni in då?   

16. Vad betalar Kinnarps för arenanamnet? Hur länge gäller kontraktet? 

17. Kan ni berätta lite mer om visionsgruppen? Planerar de även det strategiska arbetet 

med att nå visionen de formulerat? 

18. Var det visionsgruppen som bestämde att ert fastighetsbolag skulle bildas? 

 

Strategin realiseras - effekten av investeringen 

19. Vad kostade arenan att bygga? 

20. Varför byggdes arenan ut i efterhand?  
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21. Kan ni berätta utförligare om utbyggnaden? 

22. Vilka äger arenan? 

23. Hur har verksamheten utvecklats med hjälp av arenabygget? 

24. Har arenabyggandet gett önskat resultat? Har det gjorts någon typ av uppföljning på 

arenabyggandet? 

25. Publik på egna evenemang, har ni sett någon utveckling där? 

26. Varför kommer de till era matcher? 

27. Har publiken ökat åren efter arenabyggandet? 

28. Hur är arenan kopplad till verksamheten? 

29. Har arenabyggandet påverkat sponsorintäkterna? 

30. Hur har den ekonomiska situationen förändrats sen arenabyggandet? 

31. Upplever ni att de sportsliga framgångarna ökat till följd av arenabyggandet? 

32. Har omsättningen ökat? 

33. Vilka är era viktigaste inkomstkällor? 

34. Har arenan bidragit till att utveckla verksamheten? 

35. Hur är arenan som investering kopplad till verksamheten? 

36. Har HV71 blivit mer attraktiv som förening efter byggandet? Spelare? Sponsorer? 
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Bilaga 4: Organisationsschema HV71 
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