
 

 

 

Fotbollsföreningar i gränslandet – hur 

ser framtiden ut?  

En studie om kommersialisering och professionalisering i 

fyra mannliga fotbollsföreningar i gränslandet mellan elit och 

amatörnivå      

 

 Philip Rosqvist 

 

Idrottsvetenskapligt examensarbete 

(2IV31E) 

15 högskolepoäng  

Datum: 2013-05-10 
Handledare: Magnus Forslund 

Examinator: Tobias Stark 



Rosqvist, Philip   
    

 

Abstract 

 

 

 

Syftet med studien har varit att förstå vad kommersialisering och professionalisering innebär 

för manliga svenska fotbollsföreningar som befinner sig mellan elit- och amatörnivå.  

De två övergripande frågeställningarna i studien lyder: Är ökade intäkter eller minskade kost-

nader vägen för att utvecklas? Är anställd personal eller ideellt engagemang vägen för att be-

driva verksamheten? 

 

De teorier som legat till grund i diskussionsanalysen är idrottsprofessorn Tomas Petersons 

definition på begreppen kommersialisering och professionalisering. 

Genom kvalitativa intervjuer med två representanter i fyra stycken fotbollsföreningar har in-

samlingen av information skett och som lett fram till studiens resultat som också har lagt 

grunden för analysen. 

 

Studiens resultat visar att en stor del av föreningarna ser ett behov av en ökad kommers- och 

professionalisering, framförallt om man vill avancera uppåt i divisionerna. De flesta represen-

tanter menar att vägen är att öka sina intäkter snarare än att minska sina kostnader samt att 

anställd personal är vägen snarare än enbart ideellt engagemang om man skall nå sina mål-

sättningar. Dessa frågor diskuteras och analyseras mer djupgående i avsnitten analys och slut-

sats. Där framgår att en väg att gå skulle kunna vara att göra verksamheten mer kommers- och 

professionell utan att för den skull rucka på sin tradition och folklighet. 

      

Nyckelord: kommersialisering, professionalisering, gränslandsförening.  
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Förord 

 

 

Idén till min uppsats kläcktes en helt vanlig dag i slutet av februari. Det känns som att det var 

igår. Jag hade i en tidigare kurs läst Magnus Forslunds bok Ledning av idrottsföreningar – en 

berättelse från gräsrotsnivå och genom den fått upp ett intresse för hur idrottsföreningar leds 

och är organiserade. Eter en hel del sökande förstod jag att det till stor del var ett outforskat 

område som var i behov av ny forskning. När jag sedan sen ett halvår tillbaka jobbat i en id-

rottsförening på gränslandsnivå kände jag att denna studie även skulle vara nyttig för det arbe-

te som jag höll på med i min förening vilket nog var det avgörande faktorn till studiens upp-

komst.  

 

Jag tycker att det varit ett intressant ämne att fördjupa mig i och jag ångrar inte att jag valde 

just denna studie som min kandidatuppsats, tvärtom. Arbetet har till stor del flutit på bra även 

om jag såhär i efterhand känner att jag kunde gjort vissa saker annorlunda vilket är bra att ha 

med sig i framtiden. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla föreningsrepresentanter som 

deltagit i studien. Samtliga tillfrågade ställde upp på ett öppenhjärtligt sätt och tog sig an in-

tervjun på ett proffsigt och engagerat vis. Jag vill också rikta ett tack till min handledare 

Magnus Forslund som varit ständigt behjälplig och styrt mig i rätt riktning genom arbetets 

gång. 

 

Studien har också lätt till nya tankar och frågeställningar som skulle vara intressant att under-

söka i framtida studier.  

 

     Växjö den 24 maj 2013     
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1.  Inledning 

Det svenska seriesystemet i fotboll är från och med år 2006 uppbyggt med i tur och ordning: 

Allsvenskan högst upp, följt av Superettan och Division I. Dessa divisioner utgör alltså lan-

dets tre högsta serier och brukar benämnas som elitnivå i Sverige (Svenska Fotbollförbundet 

2005). Här återfinns 30 stycken lag i de två högsta serierna, plus ytterligare 28 lag i två styck-

en division I-serier med 14 stycken lag i varje. Totalt handlar det om 58 stycken lag som re-

presenterar fotbollens ”finrum” (Svenska Fotbollförbundet 2005). Dessa lag har i stor ut-

sträckning redan tagit steget från en blandamatörism till en kommersiell professionalism och 

återfinns på en reglerad marknad vilket innebär att föreningarna i mångt och mycket drivs 

som vilket annat företag som helst. Hur elitfotbollen ser ut, fungerar och vilka utmaningar de 

står inför diskuteras flitigt bland både media, fans och förbund. Detta gör att de klubbar som 

tillhör elitfotbollen är i rampljuset i princip hela tiden eftersom man enbart vill synas bland de 

bästa, ”vinnarna tar allt” (Sund 2003, 2008). 

 

Tittar vi på hur det engelska fotbollssystemet är uppbyggt ser vi en ännu tydligare uppdelning 

av vad som klassas för elitnivå eller professionell nivå. Där är det fyra serier med totalt 92 

föreningar som klassas som helt professionella följt av främst två serier som kännetecknas av 

blandamatörsim där vissa lag är professionella med goda resurser medan en del lag brottas 

med väldigt knappa resurser. Efter dessa följer sedan ett antal regionala ligor på amatörnivå 

där endast få sällsynta undantag har någon ersättning. Tillhör man inte elitnivå existerar man i 

princip inte för media, sponsorer och förbund. Peterson (2002) diskuterar också elitidrottens 

utbredning och menar att en ökad kommersiell och professionell prägel gör att vi i stor ut-

sträckning har möjlighet att konsumera elitidrott när som helst (Peterson 2002, se Norberg 

och Lindroth 2002, ss. 397-401). 

 

Ser vi det i ett större perspektiv med fokus på utveckling av svensk fotboll bör vi dock akta 

oss för att stirra oss blinda på enbart elitfotbollens utveckling. För att ett lite land som Sverige 

även i framtiden skall kunna konkurera med de bästa hävdar många forskare (Peterson 2011 

& Talangutveckling- motiverande och målinriktad träning för barn och ungdomar 2006, 

m.fl.) att vi måste ”ta vara på alla” och att miljön har en central betydelse för en individs ut-

veckling. Skall vi lyckas med detta och om vi menar att ”bredden ger eliten” bör vi också fo-

kusera allt mer på de föreningar som ligger under elitnivå och som i stor utsträckning utgör 

bredden i svensk fotboll. Idag återfinns hela 216 stycken föreningar i ”gränslandet” mellan 
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elit- och amatörnivå vilket är nästan fyra gånger så många jämfört med antalet på elitnivå. 

Dessa föreningar har ett val att göra till skillnad från ”elitföreningarna”, som måste anpassa 

sig till en ökad kommers- och professionalisering för att klara sig kvar men också till skillnad 

från ”gärdsgårdsföreningarna” (som befinner sig på amatörnivå) som i de allra flesta fall har 

en verksamhet som går att driva runt med ideellt arbete. Väljer man som ”gränslandsförening” 

att ligga kvar på den nivån man tillhör idag alternativt ännu längre ner i seriesystemet så kan-

ske det inte krävs så stora förändringar, men vill man ta steget upp på elitnivå har man i prin-

cip inget val, då måste man ha anställda spelare, tränare, sportchef etc. för att kunna konkurre-

ra. I denna studie skall det därför undersökas om föreningarna också har dessa tankar eller om 

de tror att det finns andra vägar att gå.  

 

Idag menar de allra flesta föreningar att ekonomin är den högst prioriterade frågan, inte minst 

på gränslandsnivå och många föreningar kämpar stenhårt för att få verksamheten att gå runt. 

Dessutom är området i princip helt outforskat. Hur ser gränslandsföreningar på sin framtid? 

Är framtidens väg att öka intäkterna eller minska kostnaderna för att få en bättre ekonomi? 

Krävs det att man börjar anställa folk för att klara av att driva runt verksamheten eller skall 

man fortsätta att drivas av ideellt engagemang? I denna studie riktas fokus mot svenska fot-

bollsföreningar som befinner sig i ”gränslandet” mellan elit- och amatörnivå. 
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1.1 Historisk bakgrund 

1967 är enligt många forskare året då startskottet för en förändring av fotbollens förutsätt-

ningar påbörjades. Det var året då amatörreglerna avskaffades och den dåvarande traditionella 

folkrörelseorganisationen öppnade upp sig mot det moderna samhällets två centrala aktörer – 

Staten och Marknaden. Det var alltså här fotbollen på allvar började röra sig från ren amatö-

rism mot en tydlig professionalism (Peterson 1989, ss. 14-16).  

 

Fotbollsföreningarna hade tidigare haft en verksamhet som enbart konsumerats i det lokala 

samhället men fick nu nya möjligheter. Fotbollen och föreningarna fick ett värde på markna-

den och blev en verksamhet som gick att tjäna pengar på. Folkrörelseföreningarna kom att bli 

företag med anställd personal i form av lönearbetande spelare och ledare. Denna utveckling 

var inte problemfri och fotbollsklubbarna stod inför en rad utmaningar. Det handlade om nya 

organisationsformer, nya roller och nytt kapital. Man talade om en ökad kommersialisering 

och professionalisering (Billing, Franzén och Peterson 1999, ss 161-162). 

 

Sund (2008) redogör också för att kommersialiseringen och professionaliseringen har fortsatt 

att öka och att man under de senaste 10-20 åren gått från en blandamatörism till kommersiell 

professionalism och en fotbollsindustri. Han talar om en idrottsbransch som i dagsläget åter-

finns på en internationellt reglerad marknad där spelare, tv-media, fans och sponsorer är vik-

tiga aktörer.      

 

Ett annat historiskt beslut togs på Riksidrottsförbundets stämma i Malmö 1999 då man beslu-

tade att tillåta IdrottsAB inom den idrottsliga verksamheten. Utbredningen av AB inom fot-

bollseliten har dock inte skett i någon större omfattningen eftersom det i skrivandets stund 

enbart finns 6 av 32 klubbar i de två högsta serierna i Sverige (Allsvenskan & Superettan) 

som har bolagiserat elitverksamheten (Svenska Fotbollförbundet 2010). En förklaring kan 

vara att den så kallade 51 procents-regeln fortfarande gäller och som innebär att den ideella 

föreningen måste äga minst 51 procent av aktierna. Detta innebär att externa investerare stop-

pas från att bestämma över de kapital de investerar i föreningen vilket kan göra att man väljer 

att avstå. Frågan är väldigt komplex, inte minst för att den kan innebära stora förändringar och 

ändrade förutsättningar för den svenska idrotten.   
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Detta är några viktiga historiska händelser som i princip enbart analyserats i förhållande till 

elitidrott/elitföreningar och påverkan på dessa. Hur elitföreningar ser på framtiden gällande 

ökade krav på ledning, professionalisering och kommersialiseringen undersöks och debatteras 

flitigt. Vad som dock är i princip outforskat är forskning om kommersialisering och profes-

sionalisering som inte rör elitnivån. Forslund (2012) diskuterar dock ingående i sin studie vad 

tidigare forskning menar att en ökad kommersialisering och professionalisering har för inver-

kan på idrottsföreningar i allmänhet och ”gärdsgårdsföreningen” Sandsbro AIK i synnerhet. 

Men hur ser det ut för de föreningar som vill ta sig upp på elitnivå men som idag ligger i 

gränslandet mellan elit- och amatörnivå? Hur ser de på framtiden? Är framtiden en ökad pro-

fessionalisering med följd att börja anställa folk för att klara av de ökade kraven?    
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1.2 Syfte och frågeställning 

I detta avsnitt kommer jag att konkretisera vad denna undersökning går ut på samt presentera 

vilka frågeställningar jag avser att besvara.  

  

1.2.1  Syfte 

Syftet med studien är att skapa större förståelse för vad kommersialisering och professionali-

sering innebär för manliga svenska fotbollsföreningar i division III.     

  

1.2.2  Frågeställning  

Är ökade intäkter eller minskade kostnader vägen för att utvecklas? 

Är anställd personal eller ideellt engagemang vägen för att bedriva verksamheten?   
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1.3 Definition av begrepp 

I denna del kommer jag att presentera definitionerna av ett par viktiga begrepp vars innebörd 

man bör ha koll på för att få full förståelse för undersökningen. Dessa begrepp är Elitföre-

ning, Gränslandsförening, Gärdsgårdsförening och Division 3 Sydöstra Götaland. 

1.3.1 Elitförening 

I studien kommer begreppet ”elitförening” att användas som en beskrivning på de föreningar 

som ligger i någon av de tre högsta divisionerna i Sverige, alltså en förening som ligger i All-

svenskan, Superettan eller Division I.  

1.3.2 Gränslandsförening 

I studien kommer begreppet ”gränslandsförening” användas som en beskrivning på de före-

ningar som ligger mitt i mellan elit och amatörnivå. I denna undersökning kommer samtliga 

föreningar i ”Division 3” att benämnas som en ”Gränslandsförening”. 

1.3.3 Amatörförening 

I Studien kommer begreppet ”amatörförening” användas som en beskrivning på de föreningar 

som ligger under division tre, alltså de föreningar som spelar i svenska sjättedivisionen eller 

lägre.   

1.3.4 Division III Sydöstra Götaland 

Division III Sydöstra Götaland är en av tre Division III-serier i småland och en utav totalt tio 

stycken Division III-serier i hela Sverige. Serien innehåller tolv lag. I nuläget är Division III 

den femte högsta divisionen i Sverige (Svenska Fotbollförbundet). 
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1.4   Tidigare Forskning 

I detta kapitel kommer jag att presentera tidigare forskning inom områden som kommer att 

beröras i undersökningen. Denna forskning kommer även att användas för att analysera stu-

diens resultat. Jag kommer att gå igenom studie för studie kopplat till kommersialisering och 

professionalisering och alltså inte blanda olika studier kopplat till ett begrepp. Detta för att 

på ett tydligare sätt visa vad de olika studierna kommit fram till.   

 

Som tidigare nämnts är forskning kring föreningsutveckling som inte berör elitnivå väldigt 

begränsad. Forslund (2012) Ledning av idrottsföreningar – Berättelser från gräsrotsnivå dis-

kuterar vad det innebär att leda en idrottsförening på gärdsgårdsnivå samt andra närliggande 

frågor. Resterande forskning berör elitnivå där Sund (2008) Fotbollsindustrin analyserar 

svensk klubbfotbolls kommersialisering och professionalisering. Billing, Franzén och Peter-

son (1999) Vem vinner i längden? gör en jämförelser av föreningsmodeller mellan vid den 

tiden den mer professionella föreningen Malmö FF och den mer amatöristiska i Hammarby 

IF. Vidare skildrar Peterson (1989) Leken som blev allvar fotbollsföreningen Halmstad Boll-

klubbs utveckling från en utpräglad arbetarförening till ett modernt företag.  

 

Ledning av idrottsföreningar – Berättelser från gräsrotsnivå 

Forslund (2012) redogör för att den forskning som tidigare gjorts om kommersialisering som 

berör elitnivån blir svårgreppbar för en gärdsgårdsförening som exempelvis Sandsbro AIK.  

Forslund (2012) menar att resonemanget om bildandet av idrottsaktiebolag i föreningar eller 

diskussionen om sändningsrättigheter för att i båda fallen tjäna pengar inte har speciellt 

mycket med en förening som befinner sig under elitnivå att göra. 

 

Kommersialiseringen i Sandsbro AIK ledde till att det blev en hel del prat om pengar. Det 

pratades om pengar in, pengar ut och pengar på banken och heta diskussioner uppstod inte 

sällan. Vidare beskriver Forslund (2012) att det ökade pratet om pengar och ordet kommersi-

ell stundtals tolkades negativt och känslan var att man ofta tolkade det som att någon annan 

skulle få pengarna när det faktiskt handlade om intäktsarbete som låg till grund för hela verk-

samheten där de själva var inblandade. Ett annat problem i föreningen var också att det fanns 

”många svarta hål” som innebar att det fanns många olika användare i föreningen vilket gjor-

de att man inte var lika varsam om sakerna som om de hade varit sina egna. I vissa fall tog 
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man beslut som inte var speciellt genomtänkta vilket kunde innebära att billiga lösningar blev 

tvungna att repareras eller bytas ut med följd av en dyrare totalkostnad.  

 

Forslund (2012) diskuterar också problematiken kring kommersialiseringen. Att säga att ”fö-

reningen är för alla” samtidigt som man höjer träningsavgifterna till 1500 eller när man lägger 

över intäktsarbete på varje individ när man utåt sätt propagerar för ”en förening där man till-

sammans blir starka” kan ofta uppfattas som motsägelsefullt. Forslund berör också hur lätt det 

är att göra av med pengarna som man fått in då många intressenter vill satsa i de olika lagen. 

Avslutningsvis diskuteras också kommersialiseringen från styrelsenivå där det i Sandsbro 

AIK var nödvändigt med en decentralisering av både ansvar och befogenheter. Detta för att 

styrelsen inte orkade med allt och man trodde att svaret fanns ”hos alla” vilket skiljer sig från 

tidigare forskning då man oftast centraliserar besluten i ”kärva tider”. Forslunds spekulera 

dock i att en decentralisering är framtiden för ideella idrottsföreningar för att inte köra slut på 

ett fåtal personer (Forslund 2012, ss. 168-173). 

 

Forslund (2012) redogör för att professionalisering handlar om ökade krav på kompetens och 

att anställa personal.  Kompetens var något som man i föreningen Sandsbro AIK ibland inte 

ville ha eftersom det komplicerade processen och gjorde att det drog ut på tiden. Detta hade 

enligt Forslund (2012) att göra med att man ibland ville ”jämna ut maktbalansen” eller att 

man helt enkelt valde att blunda för komplexiteten och sköt på problemet i förhoppning om 

att det inte skulle märkas eller att någon annan skulle ta itu med det. Forslund (2012) lyfter 

också tanken om att man i föreningen ville bli av med problemet snarare än att lösa det, alltså 

”problemavblivning” istället för problemlösning genom att rikta fokus mot någonting annat.  

 

Forslund (2012) menar också att anställningen av en klubbchef gjorde en hel del nytta för 

Sandsbro AIK. Man fick in någon som kunde arbetsleda och som kunde göra en del sysslor 

som tidigare skötts av styrelsen eller ideella krafter. Detta kan enligt forskningen leda till att 

det volontära engagemanget minskar då man ”ser sin chans” att slippa undan vissa uppgifter 

som inte är så ”roliga”. Forslund (2012) går här emot forskningen då han menar att så inte 

blev fallet totalt sett i Sandsbro AIK. Dock så tar han upp ett exempel kring ett matcharran-

gemang som han ville vara med och utveckla. Forslund menar här att man istället för att hjäl-

pas åt drog sig undan med motiveringen att ”Duger det inte som det varit får du göra det 

själv” (Forslund 2012, ss. 176-178). 
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Forslund (2012) redogör också för att ekonomin var en prioriterad fråga även i Sandsbro AIK. 

De flesta verkade dock lämna över dessa frågor till styrelsen, inte minst när det gällde kostna-

der. De flesta ville inte diskutera kostnader förutom vid tillfällen då ungdomsledare/föräldrar 

tyckte att herrsektionen borde skära ner sina kostnader. Ibland var det som att kostnader inte 

fanns och många uppförde sig som att de mesta var mer eller mindre gratis. En fråga som 

också vara ständigt återkommande var den om hur föreningen kunde öka sina intäkter (Fors-

lund 2012, ss. 58-60).   

    

Vem vinner i längden? 

Billing, Franzén och Peterson (1999) gör en jämförelse mellan på den tiden den mer profes-

sionella föreningen Malmö FF och den mer amatöristiska i Hammarby IF. Diskussionen som 

är grunden i studien går ut på att undersöka vilken väg som vinner i längden. Är enda sättet att 

i större utsträckning göra organisationen mer kommers- och professionell för att nå framgång 

eller finns det andra värden som är minst lika viktiga? I studien diskuteras motsatsparen ama-

tör-professionell och faran med att gå för långt åt något håll. Även om verksamheten blir mer 

professionell och marknadsbaserad får man inte glömma bort att fotbollen i grunden är lokalt 

betingad. Malmö FF har vunnit i effektivitet, rationalitet, förutsägbarhet och ändamålsenlig-

het. Men det finns en baksida, man kan bli för professionell. Föreningen blir svår att identifie-

ra sig med och ingredienser som tradition och ideellt engagemang riskerar att minskas. Även 

en professionell klubb som Malmö FF är i behov av att knyta an till sina traditioner för att nya 

generationer skall erövras. Om föreningens verksamhet i för stor utsträckning skiljer sig från 

traditionerna skapas främlingskap och förutsägbarhet. Det som gör fotbollen intressant är ju 

det oförutsägbara, att allt är möjligt vilket inte får glömmas bort även i en allt mer kommers- 

och professionell fotbollsvärld. Slutsatsen i studien är att man måste arbeta med båda delarna. 

För framtida framgångar behöver Malmö FF bli lite mer folklig i sin professionalism och 

Hammarby lite mer professionell i sin folklighet (Billing Franzén & Peterson 1999, ss. 182-

187).       

 

Leken som blev allvar – Halmstads Bollklubb mellan folkrörelse, stat och marknad 

Peterson (1989) beskriver i studien fotbollsföreningen Halmstad Bollklubbs utveckling från 

en utpräglad arbetarförening till ett modernt företag. Han beskriver ingående den förändrings-

process som föreningen genomgick och menar att tränaren Roy Hodgson skapade en mer or-

ganisk relation mellan det som händer på och utanför plan. Han införde en professionalism 

från sin bakgrund inom engelsk fotboll som innebar att spelare och ledare i organisationen 
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blev yrkesverksamma vilket ställde högre krav på organisatorisk utveckling. Roy Hodgson 

blev en manager istället för en tränare vilket innebar att han inte enbart hade ansvar för de 

som skedde på planen utan också var länken mot styrelsen och de administrativt ansvariga. 

Detta ledde till organisatorisk, ekonomisk och sportslig utveckling även om vägen inte alltid 

gick spikrakt. Slutsatsen i studien är att den organisatoriska och ekonomiska utveckling som 

skedde i Halmstad bollklubb i kombination med Hodgsons fotbollsfilosofi hade en påtaglig 

inverkan på att Halmstad år 1976 kunde stå som slutsegrare i Allsvenskan (Peterson 1989, ss. 

103-108). 

1.4.1 Summering 

Sammanfattningsvis kan man se att den forskning som tidigare gjorts på området menar att 

begreppen kommersialisering och professionalisering haft en stor inverkan på idrottsförening-

arnas verksamhet. Idrottsföreningarna återfinns nu i större utsträckning på en marknad där 

starka intressenter som media och sponsorer möjliggör en kommersialisering av verksamhe-

ten vilket också leder till att man behöver professionalisera den genom att få in mer kunskap i 

föreningarna men också genom att anställa personal för att kunna avancera sportsligt. Denna 

utveckling har lett till att verksamheten blivit mer komplex och att det som hände på och 

utanför planen samverkar i allt större utsträckning. Samtidigt framgår att man i denna kraftiga 

utveckling kan bli för kommers- och professionell vilket gör att man kan bli svår att identifie-

ra sig med vilket skulle kunna vara en förklaring till att man tappar trogna supportrar och 

medlemmar. Ett annat tydligt tecken som forskningen framhäver är att det blivit mer prat om 

pengar inom idrottsföreningarna vilket är ett tydligt tecken på en ökad kommersialisering av 

verksamheten. 
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2. Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag att belysa den teoretiska referensramen i studien för att öka förstå-

elsen kring hur resultatdelen och diskussionsanalysen kan tolkas.   

 

2.1 Kommersialisering  

När Riksidrottsförbundet 1967 avskaffade amatörreglerna öppnade sig folkrörelsen mot två 

centrala samhällsaktörer – staten och marknaden. Sedan dess har två grundliga processer på-

verkat idrotten allt starkare – Kommersialisering och professionalisering. De idrotterna som 

främst påverkats är de övre skikten av de stora lagidrotterna som fotboll och ishockey samt 

sporter som tennis, golf och friidrott medan övriga idrotter lever i stort sätt på samma villkor 

som före 1967. Tydliga tecken på att kommersialiseringen brett ut sig inom idrotten som Pe-

terson (2003) redogör för är bland annat sportsligt omotiverade pauser, matcher som läggs på 

orimliga tider på dygnet, regeländringar samt spelarimporter från alla världens länder för att 

öka sändningsmarknaden ytterligare. Detta med anledning av att den kommersiella idrotten 

framställs för att kunna säljas på en marknad där kommersiella intressen får stort inflytande 

över idrottens form och innehåll. Denna kommersiella verksamhet har lätt till att myndigheter 

i allt större utsträckning börjat ifrågasätta föreningarnas ideella status och förespråkar skatter 

och avgifter som för vilket vanligt företag som helst (Peterson 2003, s. 21). 

 

Under 1990-talet har kommersialiseringen fördjupats i samband med att idrotten vävts in i 

underhållningsindustrin. Idrotten går att sälja på många olika sätt. Exempelvis som souvenirer 

i form av halsdukar, matchtröjor, och mössor designade med klubbens färger. Ett annat tydligt 

exempel är Real Madrid som betalade rekordsummor för spelare som Ronaldo och Zidane 

men som till stor del finansierade köpen med hjälp av den ökade tröjförsäljningen som dessa 

spelare gav upphov till. Idrottarna blir mer och mer ”stjärnor” och ”reklampelare” som gör att 

deras huvudinkomst i vissa fall inte är lönen de får som yrkesidrottsman utan det värde som 

deras egna varumärken genererar genom deltagande i andra sammanhang som underhåll-

ningsprogram och reklamkampanjer (Peterson 2003, s. 23). 

 

Arenaevenemangen går numera att sälja både som match och spektakel. Åskådarna kan få 

uppleva tifoarrangemang där de själva blir aktörer genom att själva forma budskap genom 

flaggor och liknande. Peterson (2003) menar att den starkaste kommersiella hävarmen finns 

hos massmedia och tv. Genom bland annat bredband och betal-tv pumpas enorma mängder 
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kapital in i de stora publikidrotterna. Man säljer både själva idrotten men kanske framförallt 

de som finns ”vid sidan av arenan”. Peterson (2003) menar att ett idrottsevenemang idag 

lockar på många olika sätt. Det rymmer både lek och allvar, rationalitet och spektakel. Täv-

landet innehåller det oförutsägbara, spänning och intensitet. Idrotten genererar också ett av-

brott från vardagen då garanti på otrygghet i kombination med total trygghet utlovas vilket 

många människor eftersträvar. Peterson (2003) redogör för att just underhållningsvärdet som 

finns i samband med idrotten är det som genererar stora pengar. Idrotten och samhället när-

mar sig varandra och det är svårt att se vad det ena slutar och det andra tar vid. Kommersiali-

seringen är inget unikt för Sverige utan ingår i en internationell trend där exporten av idrottare 

och intäkter från tv-pengar är två förutsättningar för elitfotbollens existens. Detta innebär ut-

maningar för ”idrottens villkor” där det blir allt viktigare att förädla egna produkter för vidare 

försäljning som i sin tur ofta innebär att allvaret och selektionen letar sig längre ner i åldrarna 

(Peterson 2003, s. 23).          

 

2.2 Professionalisering 

 Professionalisering och kommersialisering hör samman men är för den skull inte två sidor av 

samma mynt. En professionell verksamhet behöver inte vara kommersiell och tvärtom. Dock 

så är de två viktiga ingredienser i svensk idrotts stora omvandling de senaste trettio åren (Pe-

terson 2003, s. 22). 

Peterson (1989 & 2003) ger sin definition på begreppet professionalisering. ”En övergång 

från amatöristisk (folkrörelsebaserad) till en lönebaserad (marknadsbaserad) verksamhet.” 

Han resonerar vidare och menar att professionaliseringen förvandlar verksamhetens från bar-

nens spontana idrottslekar till elitidrottens ibland blodiga allvar. Detta påverkar också led-

ningen av föreningarna som blir en rationell organisation med yrkesroller som bygger på for-

mell utbildning och som utövas på heltid. Föreningen börjar skötas av anställda tränare, ung-

domsledare, kanslipersonal, ekonomer och klubbdirektörer. Föreningarna liknar i mångt och 

mycket medelstora företag. I framförallt lagidrotterna ser vi en utbred marknad av spelarköp- 

och försäljning som ofta har professionell personal runt sig i form av agenter, förmedlar och 

jurister. Även ledarskapet har professionaliserats i takt med de ökade kraven på att få ut det 

bästa möjliga av de aktiva vilket leder till en ökad kommersiell verksamhet eftersom man i 

takt med bättre sportsligare resultat blir mer attraktiv på marknaden. Peterson (1989) är också 

inne på att en följd av professionaliseringen är en ökad integration mellan de som händer or-

ganiskt på plan och den verksamhet som sker utanför. Det som presteras på planen är ett re-
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sultat av vad man åstadkommit vid sidan om och vice versa (Peterson 1989, s.15, & 2003, 

s.22). 
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3.  Metod 

I detta kapitel redogörs för hur jag har gått tillväga för att genomföra denna undersökning. 

Jag diskuterar även för- och nackdelar med använt tillvägagångssätt samt går in på etiska 

aspekter jag har fått ta hänsyn till i arbetet. 

 

3.1  Kvalitativ metod 

En kvalitativ forskningsmetod brukar beskrivas som induktiv, tolkande och konstruktivistisk i 

sin form. Med induktiv menas att teorin genereras på grundval av de praktiska forskningsre-

sultaten. Med tolkande menas att tyngden ligger på en förståelse av hur personer tolkar den 

sociala verksamheten. Med konstruktivistisk ståndpunkt menas att sociala egenskaper är re-

sultatet av ett samspel mellan individer snarare än företeelser som är åtskilda från den som är 

med i själva konstruktionen (Bryman 2002, s. 249-251). Metoden har också ett så kallat ideo-

grafiskt intresse som innebär att man har ett intresse för det individuella, unika, särskiljande 

och avvikande. Det finns ett intresse att finna sammanhang och strukturer, man vill gå på dju-

pet och få mycket information om nästan alltid ett fåtal undersökningsdeltagare (Hassmén & 

Hassmén 2008, ss. 104-105).      

 

Detta metodval gjordes med anledning av att jag var intresserad av att gå på djupet och få 

riklig information av ett mindre antal deltagare om ett specifikt fenomen. I denna studie hand-

lade det om att skapa större förståelse för vad kommersialisering och professionalisering in-

nebär för ett antal division III-föreningar genom att intervjua sportchefer och ordförande i 

valda föreningar. Anledningen till att jag valde sportchefer var att de kontaktade föreningarna 

alla hade sportchefer som visade sig vara mer insatta i verksamheten än ordförande varför 

valet i större utsträckning föll på sportchefer som valda intervjupersoner. Hade jag istället valt 

en kvantitativ inriktning hade man antagligen fått en bredare och mer generell bild av området 

men troligtvis tappat det djupa ”inifrån perspektivet” som prioriterats i denna studie för att få 

till ett intressantare och mer innehållsrikt resultat där ambitionen har varit att få fram ny kun-

skap inom ett till stor del outforskat område. Dessutom är min uppfattning att det hade varit 

svårt att få fram så pass många representativa undersökningsdeltagare som låg på ett rimligt 

geografiskt avstånd med den tid och de resurser man som student innehar som en kvantitativ 

forskningsmetod kräver för att åstadkomma ett trovärdigt och representativt resultat (Hassmén 

& Hassmén 2008, ss. 104-105).  
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För att samla in information använde jag mig av semistrukturerade intervjuer som är en av 

två huvudsakliga varianter inom kvalitativa intervjuer. Den andra är den nästan helt ostruktu-

rerade intervjun där intervjupersonen får associera fritt utifrån ett antal teman. Intervjuaren 

reagerar enbart på de punkter som den bedömer är värda en uppföljningsfråga och liknar inte 

sällan ett vanligt samtal. Metoden som valdes i denna intervju kallas alltså för semistrukture-

rade intervjuer där forskaren har en intervjumall över förhållandevis specifika teman som 

skall beröras i intervjun. Intervjupersonen har dock en stor frihet att utforma svaren på sitt 

eget sätt samtidigt som intervjuaren har möjlighet att ställa frågor som inte ingår i intervju-

mallen. Signifikativt för båda dessa intervjutyper är att intervjuprocessen är flexibel där ton-

vikten ligger på hur intervjupersonen uppfattar frågor och skeenden. 

 

Det som gjorde att valet föll på semistrukturerade intervjuer var att jag ville beröra ett visst 

antal teman som jag tyckte var viktiga att få fram för att uppfylla studiens syfte. Intervjumal-

len som användes bidrog enligt min uppfattning alltså till att intervjupersonerna ”höll sig till 

ämnet” i större utsträckning vilket gjorde att den information som framkom blev mer relevant 

än om intervjupersonerna själva helt fritt fått associera fram sina åsikter. Jag är dock medve-

ten om att vissa specifika frågor kan ha lätt till att svaren i större utsträckning blivit mer ”ste-

la” och ”korrekta” med vald metod men trots det så ansåg jag att det var viktigare att styra 

samtalet inom ett visst ämne vilket gjorde att valet av metod föll på semistrukturerade inter-

vjuer (Bryman 2002, s. 301-302). 

Metodologins fördelar 

Holme och Solvang (1997) jämför skillnader och diskuterar för och nackdelar med kvalitativa 

och kvantitativa metoder. De hävdar att styrkan med en kvalitativ undersökning innebär att 

den visar på totalsituationen. En sådan helhetsbild möjliggör en ökad förståelse för sociala 

processer och skapar en närkontakt som öppnar upp för en mer ingående uppfattning om den 

enskildes situation. 

 

En annan tydlig skillnad jämfört med den kvantitativa metoden är undersökningens upplägg-

ning. Den kvalitativa metoden är i behov av att kunna ändra sitt upplägg under själva genom-

förandet av undersökningen vilket innebär ett stort krav på flexibilitet. Detta kan vara en styr-

ka då denna öppenhet kan ge upphov till att man ständigt får bättre och mer grundläggande 

förståelse och att man under ”resans gång” lär sig och får nya insikter om det valda fenomenet 

(Holme och Solvang 1997, ss. 80-81). När det gäller insamling av information inom den kva-
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litativa metoden har informationskällan en avgörande betydelse för vilken information som 

blir central i undersökning. Fördelen med att anpassa sig så pass mycket utefter informations-

källan är att informationen blir mer detaljrik och trovärdig vilket höjer kvalitén på informatio-

nen (Holme och Solvang 1997, ss. 81-82).     

Metodologins nackdelar 

Den kvalitativa metodens nackdelar är ofta den kvantitativas styrka vilket gör att de komplet-

terar varandra. En svaghet hos vald metod är förmågan att åstadkomma generaliseringar efter-

som undersökningsantalet ofta är för lågt för att kunna representera en större massa och säga 

något om hur det ser ut överlag. Det är också problematiskt att göra jämförelser mellan infor-

mationen man fått fram från de olika enheterna. Detta eftersom informationen till stor del 

beror på forskarens tolkning, men också på de skilda förhållanden som insamlingen av empi-

rin ofta genomförs i. Kvalitén på forskaren avgör också i stor utsträckning vad intervjuerna tar 

vägen och inte sällan blir den sista intervjun i undersökningen mer ingående och detaljrik än 

den första beroende på att forskaren lärt sig mer och blivit bättre under resans gång (Holme & 

Solvang 1997, ss. 80-83).  

                   

3.2  Urval 

De personer jag har valt att intervjua i min studie är klubbchefer/sportchefer och ordförande 

alternativt två stycken sportchefer i de fallen då det var två stycken som delade på ansvaret i 

fyra stycken fotbollsföreningar i ”Division III Sydöstra Götaland”. Totalt gjordes alltså åtta 

stycken intervjuer med två representanter från varje förening. För att komma fram till vilka 

föreningar jag skulle undersöka använde jag mig utav ett så kallat bekvämlighetsurval som 

innebär att man som forskare väljer ut ett antal (i detta fall) föreningar som finns tillgängliga 

för tillfället. Jag valde alltså att intervjua fyra föreningar som låg på ett rimligt avstånd rent 

geografiskt eftersom tiden jag hade på mig att genomföra undersökningen var begränsad samt 

att resurserna man som studenten innehar inte tillät att åka iväg och göra mer djupgående in-

tervjuer i alla tolv föreningar i serien. 

 

Anledningen till att jag valde att undersöka föreningar på denna nivå var främst för att det är 

ett outforskat område med behov av ny kunskap om hur verksamheten ser ut och vad före-

ningarna har för tankar om sin framtid. Dessutom är dessa föreningar i ett ”gränsland” vilket 

gör att de bör står inför ett antal svåra val. Elitföreningarna har inget större val utan måste 
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anpassa sig till en ökad kommers- och professionalisering medan ”gärdsgårdsföreningarna” 

spelar på en för låg nivå för att i någon utsträckning att tala om, påverkas av detta. I en 

”gränslandsförening” måste man för eller senare ta ställning till om man vill ”hänga med” 

eller ”stanna kvar” vilket gör detta än mer relevant och intressant att undersöka. När det gäller 

val av intervjupersoner valde jag att intervjua sportschefer och ordförande i föreningarna ef-

tersom det är de som oftast har hand om den dagligen driften i kombination med de övergri-

pande frågorna som rör föreningens utveckling (Bryman 2002, s. 114). 

 

3.3  Etiska aspekter 

Etiska aspekter som jag behövde ta hänsyn till och handskas med i samband med genomfö-

randet av studien var: 

 

Informationskravet. Forskaren ska informera berörda personer om den aktuella undersökning-

ens syfte. De skall alltså få veta att deras medverkan är frivillig och att de har rätt att när som 

helst avbryta sitt deltagande. Respondenterna ska också få reda på vilka moment som ingår i 

undersökningen – Vid intervjutillfällena informerades berörda personer om ovanstående krav.   

 

Samtyckeskrav. Deltagarna i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin medverkan 

– De berörda respondenterna i undersökningen informerades om att undersökningen var fri-

villig och att de själva fick avgöra om de ville medverka eller inte. De fick också information 

om att de när som helst under intervjuns gång hade möjlighet att hoppa av eller undvika att 

svara på en fråga om de så ville.   

 

Konfidentialitetskravet. Uppgifter om alla de personer som ingår i undersökningen ska be-

handlas med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter måste förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan komma åt dem – Det material som framkom via intervjuerna kom en-

bart forskaren till kännedom och efter att materialet hade tolkats, bearbetats och analyserats 

raderades samtliga inspelningar och allt övrigt material. I studien valde jag att låta de inter-

vjuade personerna vara anonyma. De deltagande föreningarna och kännetecknades enbart 

genom divisionstillhörighet samt angränsande större ort och kommuntillhörighet vid redovis-

ningen av resultatet. Representanterna för föreningen benämndes enbart efter sin ”titel” i fö-

reningen och inte med deras personliga namn.  
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Nyttjandekravet. De uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamålet – Uppgifterna som jag fick ta del av användes enbart för denna studie 

och inte i några andra sammanhang (Bryman 2007, s. 440-441).  

3.3.1 Etikdiskussion  

Med tanke på att jag i studien genomförde ingående intervjuer med personer som i sina före-

ningar hade ledande positioner och i många fall är ”ansiktet utåt” kände jag tidigt att det var 

viktigt att göra noggranna etiska övervägande före, under och efter intervjun. Jag bestämde i 

princip direkt efter valet av metod att jag varken skulle namnge de berörda föreningarnas eller 

representanternas namn i studien. Detta för att minimera risken för att deras personliga åsikter 

skulle bli avslöjade, men också för att de på ett mer avslappnat sett skulle ta sig an intervjun 

med förhoppning om mer ingående resonemang kring ämnet med följd av ett mer givande 

resultat. Jag valde alltså att i studien enbart kategorisera berörda föreningar med divisionstill-

hörighet och kommuntillhörighet eller angränsande större ort som kännetecken. Innan inter-

vjutillfällena informerade jag också alla respondenterna om deras rättighet att närsomhelst 

avböja, avbryta eller hoppa över en fråga under intervjun. Denna information fick de antingen 

skriftligt via mejl, muntligt via telefon eller både och samt vid alla tillfällena precis innan in-

tervjun var tänkt att börja. Jag informerade också att materialet från intervjuerna enbart skulle 

användas i denna studie och inte i några andra sammanhang.         

 

3.4 Genomförande 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva hur jag har gått tillväga för att genomföra denna un-

dersökning samt förklara de olika val som har gjorts.   

3.4.1 Val av ämne 

De faktorer som låg till grund för ämnesvalet var först och främst att det skulle vara ett ämne 

som låg inom ramen för idrottsvetenskap med tanke på programmets profil. Det skulle också 

vara ett ämne som gick att undersöka på ett vetenskapligt sätt som gick att kopplat till ett teo-

retiskt perspektiv och tidigare forskning. Utefter de grundförutsättningarna började jag funde-

ra. Jag ville ha ett ämne som handlade om sporten fotboll i någon form. Jag hade på senare år 

blivit alltmer intresserad av hur fotbollsförening leds, fungerar och är uppbyggda samtidigt 

som jag hört debatten om fotbollsförening i ekonomisk kris samtidigt som fler och fler forska-

re hävdar att föreningar är i behov av att börja anställa personal för att klara av verksamheten. 

Detta gjorde att jag kom in på begreppen kommers- och professionalisering som med allt tyd-
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ligare kraft påverkat fotbollen de senaste decennierna. Jag hade nyligen läst en bok om Id-

rottsföreningar på gräsrotsnivå och blev förundrad över hur lite forskning det fanns om före-

ningar som inte tillhör elitnivån. Därför kände jag att jag vill undersöka föreningar som låg i 

ett ”gränsland”. Dessa föreningar har ett val att göra om de vill ”hänga med” in i den kom-

mers- och professionella fotbollsvärlden eller om de vill ”stanna kvar” och drivas som de har 

gjort tidigare på en mer amatörmässig nivå. Detta tyckte jag verkade intressant att undersöka 

men framförallt så kändes behovet av mer forskning inom området som den avgörande fak-

torn i för uppkomsten av denna studie.       

3.4.2 Val av tidigare forskning 

Forskningen om föreningar under elitnivå är överlag väldigt bristfällig och i princip obefint-

lig. Den enda studien som har gjorts med full fokus på dessa föreningar är Ledning av fot-

bollsföreningar – berättelse från gräsrotsnivå av Forslund (2012) vilket kändes som en själv-

klar studie att ha med. Efter samtal med min handledare fick jag även tips på ett antal studier 

som främst beskriver begreppen kommers- och professionaliseringens påverkan på fotbollsfö-

reningar på elitnivå men som ändå kändes relevanta att koppla till min studie som följer ned-

an. Den första var studien Leken som blev allvar av Peterson (1989) som skildrar Halmstad 

Bollklubbs utveckling från en utpräglad arbetarförening till ett modernt företag. Jag har också 

med hans definitioner av begreppen kommersialisering och professionalisering som jag har 

använt som teoretisk bakgrund ifrån Kommers- och professionalism Peterson (2003). 

 

Andra studier som kändes relevanta att ha med var Vem vinner i längden? av Billing, Franzén 

& Peterson (1999) som gör en jämförelse mellan på den tiden den mer professionella före-

ningen Malmö FF och den mer amatöristiska i Hammarby IF. Fotbollsindustrin av Sund 

(2008) är en annan relevant studie som jag har valt att lyfta fram i inledningen och bakgrun-

den. Studien analyserar innebörden av att svensk fotboll tagit steget in i den professionella 

och kommersiella världen och tesen är att fotbollen blir alltmer globaliserad och likformig 

genom starka konvergerande krafter. Nämnda studier har alltså lagt grunden för den teoretiska 

referensramen och tidigare forskningen i studien.          

3.4.3 Insamling och bearbetning av data. 

När jag hade bestämt vilka föreningar jag skulle intervjua fick jag via föreningarnas hemsida 

information om vilka personer jag skulle ta kontakt med. De personer som hade den titeln 

som jag var intresserade av tog jag sedan kontakt med. I detta fall handlade de alltså om 

sportchefer och ordförande. Kontakten togs antingen via mejl, telefon alternativt både och. 
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Jag frågade om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju till min studie och samtliga 

tillfrågade svarade ja. Jag skickade sedan ut ett informantbrev där jag utförligt beskrev under-

sökningens syfte samt hur den skulle genomföras. Efter det eller i vissa fall i samband med 

den första kontakten bestämdes en tid och plats för att göra intervjun. Hälften av intervjuerna 

genomfördes fysiskt på plats hos föreningarna och hälften genomfördes på telefon. Vid inter-

vjutillfällena använde jag mig av en intervjumall som stöd för intervjun. Jag spelade även in 

samtliga intervjuer med hjälp av en diktafon för att på ett mer aktivt sätt kunna delta i inter-

vjusamtalet men också för att bättre kunna bearbeta materialet som framkom genom att lyssna 

igenom intervjuerna flera gånger. 

 

När jag genomfört intervjuerna började ”transkriberingsprocessen”. Jag lyssnade först igenom 

alla intervjuer två gånger för att skapa mig en grundlig uppfattning om innehållet. Efter det 

skrev jag ner alla intervjuer ordagrant för att även skapa mig en visuell uppfattning om hur 

intervjumaterialet såg ut. Skrivprocessen gjorde också att jag än en gång satte mig in i materi-

alet vilket gav en djupare förståelse. Efter det skrev jag en sammanfattning av samtliga inter-

vjuer för att genomarbeta materialet och för att jag för egen del skulle få en helhetsbild av 

informationen som framkommit. Därefter skapade jag olika teman där jag med hjälp av ”post 

it” lappar kategoriserade in intervjuerna utefter vad de svarat på frågorna för att på ett tydliga-

re sätt kunna skriva fram informationen i resultatdelen.          

3.4.4 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet och validitet är två viktiga begrepp att ta hänsyn till när man genomför en veten-

skaplig undersökning. När det gäller mätningar handlar reliabilitet till stor del om upprepbar-

het. Det vill säga att två observationer som sker tätt efter varandra skall ge upphov till samma 

resultat (om inget förändras) för att god reliabilitet ska anses existera. Validitet handlar om 

giltigheten i det som observeras, det vill säga om studien har lyckats fånga det företeelser och 

begrepp som är av intresse och kan kopplas till studiens syfte (Hassmén & Hassmén 2008, ss. 

122, 135-136).   

 

För att uppnå en så hög reliabilitet som möjligt valde jag att försöka strukturera upp mina in-

tervjuer på samma sätt för att ge samtliga respondenter likadana förutsättningar att besvara 

mina frågor. Vid samtliga intervjuer informerades därför respondenterna om deras rättigheter 

att när som helst avböja att svara på frågor om de ville samt att de när som helst under inter-

vjun fick avbryta om de kände för det. Jag använde mig också utav samma frågeformulär vid 
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samtliga intervjutillfällen vilket också borde leda till att respondenterna fick samma förutsätt-

ningar. Dock är jag medveten om att intervjuerna tog riktning åt olika håll vilket ledde till att 

följdfrågorna varierade en aning. En annan skillnad vid de olika intervjuerna var att vissa 

skedde via telefon medan de andra skedde ”fysiskt” ansikte mot ansikte vilket också kan ha 

lett till att reliabiliteten kan ha blivit lidande. Trots det så bedömde jag att personerna var för 

viktiga för att lämnas utanför undersökningen vilket gjorde att jag ändå valde att intervjua 

dessa personer.  

 

För att uppnå så hög validitet som möjligt formade jag intervjuformuläret utefter definitionen 

på begreppen kommersialisering och professionalisering som återfinns i teoriavsnittet och 

som är kopplat till studiens syfte. Detta anser jag har lett till att jag har lyckats få fram det 

som är av studiens intresse även om man i efterhand kan tycka att man bör haft med ytterliga-

re någon fråga samtidigt som man eventuellt kunde tagit bort någon fråga som inte direkt var 

kopplat till studiens syfte.              
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4. Resultat 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa vad som framkommit i intervjuerna kopplat till tidiga-

re forskning. Först kommer jag dock att beskriva de utvalda klubbarna med angränsande 

större ort och kommuntillhörighet samt ett fiktivt namn för att ge en bild av vilka typer av 

föreningar som jag har intervjuat. Jag kommer också att ge en kort beskrivning av vilka rol-

ler som de intervjuade representanterna hade i föreningen vid intervjutillfället.  

 

Beskrivning av föreningarna 

Rävarna FF 

Rävarna FF är en förening som ligger i en tätort i Växjö kommun och tillhör Kronobergs län. 

Tätorten har cirka 1500 invånare och ligger i det så kallade ”möbelriket” med många större 

möbelfabriker. Rävarna FF bildades 1930 och spelar för närvarande i Svenska division III. I 

föreningen intervjuades två stycken representanter som delade på titeln ”Sportchef”. I studien 

kommer de att benämnas som ”Sportchef 1” och ”Sportchef 2”.  

 

Vargarna IF 

Vargarna IF ligger i en tätort i Värnamo kommun och tillhör Jönköpings län. Tätorten hade 

2010 1 474 invånare varav cirka en tredjedel är medlemmar i föreningen. Vargarna IF bilda-

des 1930 och är en förening som sysslar med fotboll, skidor och löpning. Vargarna IF:s repre-

sentationslag i fotboll återfinns för närvarande i division III. I föreningen intervjuades två 

stycken representanter som delade på titeln ”Sportchef”. I studien kommer de att benämnas 

som ”Sportchef 1” och ”Sportchef 2”. 

 

Örnarna FF 

Örnarna FF är en förening centralt belägen i Växjö och tillhör Kronobergs län. Örnarna FF 

bildades 1924 och har drygt 1 200 medlemmar, representationslaget i fotboll för herrar åter-

finns för närvarande i division III. I föreningen intervjuades två stycken representanter där en 

hade titeln ”Sportchef” och den andra titeln ”Assisterande Sportchef”. I Studien kommer 

Sportchefen att benämnas som ”Sportchef 1” och den assisterande sportchefen som ”Sport-

chef 2”.       
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Älgarna FF 

Älgarna FF är en förening i Nybro kommun och tillhör Kalmar län. I kommunen bor cirka 

20 000 invånare. Föreningen bildades 1906 och har för närvarande cirka 350 medlemmar. I 

föreningen fanns tidigare även sporterna ishockey och handboll men i nuläget är det enbart 

fotboll och konståkning som tillhör Älgarna FF:s verksamhet. I föreningen intervjuades två 

stycken representanter varav en hade titeln ”Ordförande” och den andra titeln ”Sportchef” 

vilket de också kommer att benämnas utefter i studien. 

 

Är ekonomin en prioriterad fråga och i så fall varför? 

Samtliga åtta respondenter från de fyra föreningarna medgav att ekonomin var en prioriterad 

fråga och den mest diskuterade punkten på styrelsemötena. En representant nämner att den 

alltid varit en prioriterad fråga medan hälften av de tillfrågade är inne på att det har med ”det 

tuffa företagsklimatet” att göra. ”Sponsorerna håller hårdare i pengarna än tidigare vilket 

medför att man måste jobba hårdare för varje krona” menar sportchef 1 i Örnarna FF. Sport-

chef 2 för föreningen Vargarna IF är inne på samma linje. ”Sponsorgruppen får lägga ner mer 

tid, förut var det bara ett samtal bort, nu är det mer bearbetning.”  

 

Fyra stycken av respondenterna nämnde också att ekonomin tar lite väl mycket tid och att det 

inte är en speciellt rolig del i arbetet. ”Ekonomin är nog den största frågan vi har vilket är lite 

tråkigt, man vill ju diskutera fotboll, det är ju det som är det roliga, men utan ekonomi blir det 

ingen fotboll så jag förstår att den är viktigt.” Sportchef 2 i Örnarna FF. Sportchefen för Äl-

garna FF resonerar också kring ekonomin. ”Det är tråkigt eftersom det bromsar så mycket, 

man måste ju rätta sig efter plånboken. Många tror att det finns mycket mer pengar än vad det 

finns samtidigt som allt kostar mycket mer än vad alla tror”. 

 

Resultatdiskussion 

Samtliga respondenter svarade att ekonomin var en prioriterad fråga och den mest omdiskute-

rade och tidskrävande punkten på styrelsemötena. Detta stämmer överens med den forskning 

som finns där det framgår att ekonomin gått från att ha varit den fjärde viktigaste frågan år 

1994 till att ha blivit den klart viktigaste år 2003 (Riksidrottsförbundet 2005). Flera respon-

denter framhäver också att deras föreningar har det ”tufft” ekonomiskt vilket många kopplar 

till ”det tuffa företagsklimatet” som innebär att det är betydligt mycket svårare att få sponsor-

intäkter jämfört med tidigare. Detta stämmer också överrens med forskningen där bland annat 
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Forslund (2012) framhäver att ekonomiska svårigheter i idrottsföreningar inte är unikt för 

Sverige eftersom föreningar internationellt också har problem med ekonomin. En studie visar 

också att ju mindre förening du är, desto sämre verkar resultatet bli. De mindre idrottsföre-

ningarna som man får kategorisera de som deltagit i denna undersökning till visade i snitt upp 

ett årligt resultat på minus 1000 kronor. Tittar vi på de största föreningarna märker vi en stor 

skillnad eftersom de i snitt visar upp en årlig vinst på 127 000 kronor (Riksidrottsförbundet 

2005). Detta kan kopplas till vad som framkommit i min studie som visar att tillfrågade 

”gränslandsföreningar” överlag har en ansträngd ekonomi som de dessutom tycker är en rätt 

tråkig del i föreningsarbetet. Flera föreningar framhöll att man hellre vill hålla på med fotboll 

än att prata ekonomi. En annan koppling kan göras med Forslund (2012) som i sin studie ock-

så hävdar att ekonomin var något som man överlät till styrelsen och att många föreningsaktiva 

uppförde sig som att det mesta var mer eller mindre gratis vilket också har framgått i denna 

studie. 

            

Är ökade intäkter eller minskade kostnader vägen för att uppnå sina mål?          

Här var respondenterna till stor del eniga. Sju av åtta representanter svarade att vägen var att 

öka sina intäkter, åtminstone om man vill hålla kvar sin sportsliga ambition som i samtliga 

föreningar var att ta steget upp, en eller ett par divisioner. ”Det är lätt att skära ner exempelvis 

spelarlöner och tränarens lön men med tanke på att vi vill uppåt och tränar så pass mycket 

tycker vi inte att det går att skära något nämnvärt.” Sportchefen i Älgarna FF. Sportchef 1 för 

Rävarna FF är inne på samma spår. ”Jag kan ju jämföra med större klubbar eftersom vi har 

som målsättning att bli en större klubb. Jämför man deras omsättning med vår har vi en bra 

bit kvar.” 

 

Hälften av respondenterna var inne på att det är viktigt att genom egna aktiviteter som exem-

pelvis cuper öka sina intäkter eftersom det blir svårare och svårare att få sponsorpengar. Dock 

så hävdade tre respondenter att de tror att de måste öka just sponsorintäkterna genom ett mer 

utvecklat samarbete. En representant sa att de jobbar mycket med att försöka ge sponsorerna 

ett mervärde genom att till A-lagets hemmamatcher bjuda på mat och dryck, de anordnar ock-

så en fotbollsresa där sponsorerna på resan kan nätverka med varandra. Detta menade repre-

sentanten ledde till att de var villiga att lägga en ”extra slant”. Ordförande för föreningen Äl-

garna FF är inne på samma linje. ”Jag tror vi måste utveckla samarbetet med näringslivet, 

attrahera fler sponsorer. För det krävs det mer professionella produkter.” 
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Sportchefen för samma förening, Älgarna FF trodde dock att det skulle bli svårt att öka just 

sponsorintäkterna och han var glad om man fick behålla det man hade i nuläget. ”Utmaningen 

blir att hitta nya intäkter. Något som vi själva kan genomföra. Vi driver exempelvis en cam-

ping, sådana extragrejer. Vi har startat en ny fotbollscup som vi hoppas på sikt ska generera 

nya intäkter.” Sportchefen 2 för föreningen Rävarna FF trodde att det gick att förbättra 

matcharrangemangen ytterligare. ”Vi bjuder in våra sponsorer till matcherna och bjuder på 

mat och dryck, och då är de villiga att lägga in en extra slant för att vi tillhandahåller denna 

tjänst, det där kan man utveckla ännu mer.” 

 

Sportchef 2 för föreningen Örnarna FF såg inventeringen som en viktig inkomstkälla men 

medgav att det krävs ett ideellt engagemang från både spelare och övriga medlemmar för att 

det skall gå att genomföra. 

 

Sportchef 1 för Vargarna IF trodde att det skulle bli viktigt att utveckla varumärket och till 

stor del genom egna aktiviteter blir självförsörjande. Representanten tyckte det var vanskligt 

att lita för mycket på sponsorintäkterna. ”Sponsorintäkterna skall bara vara en bonus, den 

sponsring man får in skall vi kunna lägga på kontot. Vi vill kunna styra våra intäkter och ut-

gifter.” Sportchefen såg också ett ökat antal medlemmar som en potentiell intäktskälla. ”Idag 

är var tredje person i bygden medlem, vi vill ha med fler. Tänk om vi skulle få med allihop.” 

Resonemanget om att föreningarna behöver engagera flera är flertalet representanter överens 

om. ”Vi måste involvera flera. I dagsläget ligger för tungt ansvar på sportchef, styrelse och 

marknadsansvarig. Det måste vi bredda så att fler blir involverade i de olika aktiviteterna.” 

Ordförande i Älgarna FF.   

 

En av åtta representanter ansåg att det var viktigare att försöka minska kostnaderna istället för 

att öka intäkterna. Representanten menade att ju svårare det är att få intäkter desto bättre mås-

te man bli på att se över kostnaderna. En åtgärd som föreningen nyligen gjort är införandet av 

sektionsbudgetar som Sportchefen 1 tror kommer leda till att man på ett bättre sätt kan hålla 

koll på sitt eget. Han sa också att det är lättare att göra budgetuppföljningar i varje lag vilket 

gör att man inte kan skylla på någon annan. Han understryker också vikten av en större eko-

nomisk medvetenhet i föreningen överlag vilket införandet av sektionsbudgetar har gett. Han 

menade att man nu pratar om ekonomi med tränare och materialförvaltare som tidigare enbart 

varit en fråga för styrelsen. Allt för att föreningen totalt sätt ska minska kostnaderna. 
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En annan förening var också inne på att vissa kostnaderna är för höga i nuläget. Sportchefen 2 

för föreningen Örnarna FF menade att den största boven är kostnader för planhyror, framför-

allt med tanke på att de har fått en ny konstgräsplan vilket har lett till att kostnaderna har ökat 

med över 100 000 kronor. Representanten var förundrad och tyckte att det var konstigt att 

man skall betala mer när det är föreningens egen hemmaplan. Sportchefen 1 för samma före-

ning var inne på samma linje och menade att utvecklingen med konstgräsplaner har gjort att 

det är fler lag som vill träna vilket är en positiv för fotbollen i stort men framhöll att det sam-

tidigt kostar mer. ”Här borde föreningar föra en dialog med kommunen. Vi får betala dem för 

planhyra samtidigt som vi får kommunala bidrag, det borde vara ett kommunalt intresse att 

idrotten finns.” Sportchefen 1 i Örnarna FF. 

 

Resultatdiskussion 

Sju av åtta representanter medgav att det måste öka intäkterna för att på sikt kunna uppfylla 

sina mål som främst var att avancera sportsligt. Detta eftersom att det var svårt att sänka kost-

naderna något nämnvärt vilket kan tolkas som att föreningarna såg ett behov av ökad kom-

mersialisering för att kunna finansiera sin verksamhet. Det stämmer till stor del överrens med 

Forslund (2012) då kommersialiseringen enligt han ledde till mer prat om pengar. Det prata-

des om pengar in, pengar ut och pengar på banken samtidigt som frågan om hur de kunde öka 

sina intäkter ständigt uppkom. Frågan om hur man kan öka sina intäkter och behovet av att 

hitta nya intäktskällor nämnde flertalet av respondenterna också som en ständigt uppkom-

mande fråga. Ett annat problem som respondenterna nämnde i undersökningen var hur lätt det 

var att göra av med pengar och att många inte var medvetna om hur mycket allt faktiskt kos-

tar. Detta är också i linje med Forslund (2012) som i sin förening menar att det fanns ”många 

svarta hål” som innebar att det var många olika användare vilket ledde till att man inte var 

lika varsam med exempelvis material som om det varit ens egna. Han nämnde också att det 

var lätt att göra av med pengar då det var många intressenter som ville satsa i de olika lagen 

vilket var i linje med vad denna undersökning har visat. Respondenterna såg alltså ett behov 

av en ökad kommersialisering, inte minst om man vill hålla kvar sin sportsliga ambition eller 

om man vill avancera. Detta är i linje med Peterson (1989) som menar att en kommersiell och 

professionell utveckling innebär en mer organisk relation mellan de som händer på och utan-

för planen.          
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Är anställd personal eller ideellt engagemang vägen för att uppnå sina mål? 

Sex av åtta respondenter var eniga om att det kommer behöva anställa/anställa flera inom den 

närmaste framtiden om det skall lyckas med att uppnå sitt huvudmål som var att avancera 

sportsligt Många påpekade att anställd personal krävs, för att organisationen skall hänga med 

det sportsliga. Sportchefen för Älgarna FF menade att man tappar mycket om man inte har en 

anställd marknadsansvarig eftersom man då inte hinner träffa sina samarbetspartners på dag-

tid. Ordföranden i samma förening var inne på samma linje och trodde att man måste komma 

till ett läge där man ha 3-5 stycken anställda för att kunna hålla igång organisationen på ett 

bra sätt på både ungdoms- och seniorsidan. Trots att de trodde att de krävdes fler anställda var 

båda representanterna eniga om att man även måste lyckas med att engagera fler ideellt arbe-

tande. Ordföranden trodde också att man i större utsträckning måste jobba med arbetsgrupper 

för att fördela verkställande av uppgifter som i alltför stor utsträckning i dagsläget föll på 

sportchefen vilket inte är lyckat. ”En grund är det ideella men sen behövs också anställd per-

sonal som navet i aktiviteterna.” Sportchefen 2 för föreningen Rävarna FF var inne på samma 

linje och menade att om man tar steget upp behöver ha två heltidsanställningar som jobbar 

administrativt för att kunna ge rätt förutsättningar för den sportsliga verksamheten. 

 

Sportchefen 2 för föreningen Vargarna IF menade att det krävs en anställd kanslist som kan 

sköta allt pappersarbete om man skall avancera uppåt: ”Jag lägger ner ungefär 20 timmar ide-

ellt arbete varje vecka och avancerar man i seriesystemet blir det ännu mer jobb, då behövs en 

anställd kanslist som sköter mycket av pappersarbetet.” Han resonerade vidare och menade att 

föreningen behöver få in mer kunskap när det gäller att framhöva föreningens produkter. En 

bra rekrytering vore att få in en förhandlare från ett stort företag för att få bättre priser när det 

gäller exempelvis material. Han menade att det kan vara bra att ha någon som vet hur en 

”slipsten skall dras”. Han trodde också att det ideella engagemanget kommer ersättas i framti-

den eftersom du inte får någon att ställa upp gratis. Sportchefen 1 för samma förening menade 

att man genom egna aktiviteter skall bli självförsörjande vilket möjliggör att man har råd med 

en anställning. Sportchefen 2 för föreningen Örnarna FF trodde också att det krävs en föränd-

ring i organisationen om man avancerar sportsligt. Föreningen skulle behöva ha mer anställd 

personal än den kanslist som finns men representanten ser i nuläget inte någon lösning på hur 

man skulle finansiera en sådan. Han understryker dock vikten av att ha någon som svarar när 

man ringer till föreningen och någon som är ”ansiktet utåt”. 
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Två av representanterna trodde inte att de under en överskådlig framtid kommer att behöva ha 

fler anställda. Det menade att grunden med de ideella krafterna var tillräckligt för att kunna 

bedriva verksamheten. Sportchefen 1 för föreningen Rävarna FF var av en annan uppfattning 

en sin kollega som trodde att man behövde två heltidsanställningar vid sportsligt avancemang. 

”Vi är så pass drivna i dessa frågor så vi tycker det är värt att lägga ner så mycket ideellt arbe-

te som ändå krävs för att det är så pass roligt.” Han resonerade vidare och menade att det 

istället var bättre att lägga pengarna på att få en bra spelare till föreningen. 

 

Sportchefen för föreningen Örnarna FF trodde inte att det behövdes fler anställa utan att den 

kanslist man i nuläget hade var tillräckligt. Vidare menade han att de har många lag runt om-

kring sig som alla spelar i de högsta divisionerna i sina idrotter vilket gör att det är tufft eko-

nomiskt och därmed svårt att finansiera en anställning. Han tryckte i stället på vikten av att få 

många ideella krafter att ställa upp genom att skapa en bra sammanhållning och ”vi-känsla” i 

föreningen. Han tryckte också på att de jobbade med att hålla kvar framförallt spelare som 

slutar i föreningen att engagera sig i andra aktiviteter som föreningen har. Han reflekterade 

dock över möjligheten att kunna locka till sig en bra spelare genom att erbjuda en anställning 

istället för direkt lön. 

 

Resultatdiskussion                        

Överlag så visade undersökningen att även om en majoritet trodde att de kommer behöva an-

ställa/anställa fler för att kunna avancera sportsligt så krävs också ett större ideellt engage-

mang för att kunna bedriva verksamheten på ett bra sätt. Flertalet av representanterna menade 

att det i nuläget var för få personer som drar ett för tungt lass vilket behöver underlättas både 

genom att anställa personal men också genom att engagera flera att hjälpa till i föreningarna. 

Detta är i linje med Forslund (2012) som ser ett behov av en större decentralisering i idrotts-

föreningar för att inte köra slut på ett fåtal personer. Flera föreningar såg också ett behov av 

att få in en större kunskap i föreningen, inte minst när det gäller de ekonomiska och mark-

nadsmässig delarna. Vidare beskriver Forslund (2012) att kompetens var något som ibland 

komplicerade processen och gjorde att det drog ut på tiden. Detta är inget som representanter-

na har nämnt utan de ser nästan uteslutande att en större kunskap skulle underlätta och då 

främst det administrativa arbetet. Forslund (2012) hävdar dock att anställningen av en klubb-

chef gjorde en hel del nytta för föreningen Sandsbro AIK då man fick in någon som kunde 

arbetsleda och som kunde sköta vissa sysslor som tidigare sköts av ideella krafter. Detta var 

något som föreningarna också trodde skulle underlätta rejält, att ha någon som sköter det på 
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”daglig basis”. En förening framhävde dock att deras tradition av att ha anställd personal för-

svårat rekryteringen av ideella krafter då man vill ha betald om man ställer upp för förening-

en. Detta skiljer sig jämfört med Forslund (2012) då han menar att det ideella engagemanget 

totalt sätt inte minskade trots att föreningen Sandsbro AIK anställde personal.        

 

Två respondenter trodde dock inte att man behövde anställa någon inom en överskådlig fram-

tid. Speciellt en av representanterna tryckte på att det var viktigt att stärka vi-känslan i före-

ningen som gör att fler vill vara med och dra sitt strå till stacken och på så vis kunna uppfylla 

sina sportsliga målsättningar och avancera i seriesystemet. Även Sportchef 1 för Örnarna FF 

sa att de jobbade mycket med att försöka engagera flera vilket han såg som en av föreningens 

styrkor då de har någonting för alla. Han påpekade också att de aktivt i samarbete med SISU 

har jobbat med att hålla kvar spelare och ledare längre i föreningen genom att erbjuda dem 

andra roller än vad de hade när de exempelvis var aktiva. Detta resonemang går att koppla till 

Billing, Franzén och Peterson (1999) som menar att man inte får glömma bort att fotbollen är 

lokalt betingad och faran med att bli för kommers- och professionell. Förening kan bli svår att 

identifiera sig med vilket skulle kunna vara en anledning till att respondenten lyfter fram 

sammanhållning och vi-känsla som viktiga ingredienser.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rosqvist, Philip  Idrottsvetenskapligt examensarbete (15 hp) 

Fotbollsföreningar i gränslandet – Hur ser framtiden ut? VT - 13 

 34 

5. Analys 

I detta avsnitt analyseras den insamlade empirin mot de teorier som presenterats i teoriav-

snittet. Jag har utgått från studiens frågeställningar när jag analyserat resultatet.  

 

Ansträngd ekonomi bromsar idrottslig utveckling  

Som framgick i undersökning stämmer mitt resultat överens med teorin om att ekonomin har 

blivit den högst prioriterade frågan även för deltagande ”gränslandsföreningar”. Detta var 

inget häpnadsväckande då en studie från Riksidrottsförbundet (2005) redan fastslog att eko-

nomin överlag var den högst prioriterade frågan bland alla föreningar. Vad som dock var lite 

oroväckande var att föreningarna fortfarande såg ekonomin som ett hinder och en punkt som 

tog för mycket tid och var ett stort hinder när det gäller utveckling. Många föreningar hävdade 

att de har idéer men inte ekonomin eller kunskapen att genomföra dem. En förklaring till eko-

nomiska bekymmer för föreningarna som respondenterna var inne på hade att göra med det 

”tuffa företagsklimatet” som har lätt till att främst sponsorintäkterna minskat och inte minst 

blivit ett mer tidskrävande arbete. En annan förklaring skulle kunna vara en ökad konkurrens 

då inte minst de större föreningarna tagit en allt större del av kakan. Flera föreningar nämnde 

också behovet av att få in mer kunskap i föreningarna om kanske framförallt ekonomi. Här 

tror jag likt Forslund (2012) att föreningar är i behov av stöd utifrån och något som borde vara 

en fråga som borde vara högt prioriterad för bland annat Riksidrottsförbundet om man på sikt 

vill att mindre idrottsföreningar skall överleva. Ett större utbud av utbildningar inom ekonomi 

och marknadsföring kan också vara en väg för att på sikt öka kunskapen medan en annan möj-

lighet skulle kunna vara att föreningarna får hjälp med punktinsatser utifrån som gäller exem-

pelvis ekonomistyrning och budgetering. Klart är i alla fall att det är en punkt som bör ses 

över och att det krävs förändring på ett eller annat sätt, åtminstone om man som förening vill 

”hänga med” och siktar på att avancera uppåt i seriesystemet.                       

 

Ökade intäkter är vägen för idrottsligt avancemang 

Tydliga tecken på att kommersialiseringen brett ut sig är enligt Peterson (2003) sportsligt 

omotiverade pauser, matcher som läggs på orimliga tider på dygnet samt att idrotten kan säl-

jas på en marknad där kommersiella intressen får stort inflytande över idrottens form och in-

nehåll. Även om ovanstående tecken på kommersialisering inte har skett i någon nämnvärd 

utsträckning i undersökta föreningar så märkte man att de trodde att det krävdes en ökad 
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kommersialisering för att ta nästa steg i utveckling. Behovet av att öka sina intäkter snarare än 

att minska sina kostnader är kanske det tydligaste tecknet. Många föreningar pratade om vik-

ten av att utveckla samarbetet med näringslivet genom att ge ett mervärde vilket var ett annat. 

En respondent pratade om behovet av att utveckla varumärket vilket också var ett tydligt 

tecken på att respondenterna såg ett behov av en ökad kommersialisering. En annan framhäv-

de vikten av att kunna erbjuda mer professionella produkter vilket är i linje med Peterson 

(2003) som hävdar att det blir allt viktigare att som idrottsförening förädla egna produkter för 

vidare försäljning. Ovanstående resonemang tror jag också likt Peterson (1989) som menar att 

den organisatoriska och ekonomiska utvecklingen hade en tydlig inverkan på att Halmstad 

Bollklubb kunde vinna Allsvenskan år 1976 är viktigt att utveckla. Vill man hänga med och 

om man som förening har som ambition att till och med ta sig upp på elitnivå tror jag också 

att man behöver bli mer kommersiell och öka sina intäkter. En annan viktigt sak för förening-

arna tror jag är att bli bättre på att framhäva sina produkter som ofta är väldigt bra men som 

man i många fall tar för dåligt betalt för vilket är något som Forslund (2012) också framhäver. 

Detta skulle kunna leda till att föreningarna får en starkare ställning på marknaden som bör 

leda till ökade intäkter. Detta skulle kunna vara en anledning till att flera föreningar framhäv-

de att de behövde få in mer kunskap inom det marknadsmässiga området. Personer med hög 

kunskap inom detta område skulle kanske göra att föreningar vågar ta mer betalt eftersom 

man har bättre koll på vad produkterna är värda. Detta gör att vi återkommer till att det krävs 

en ökad professionalisering av verksamheten.  

 

Trots ovanstående resonemang tror jag likt Billing, Franzén och Peterson (1999) att man som 

förening skall akta sig för att bara ”gasa på” åt ena hållet. Det är viktigt att man är noga med 

att få med sig hela föreningen på resan. Att man tar tillvara på att man är en folkrörelsebase-

rad förening och framhäver styrkorna och sammanhållningen som ofta finns i en liten före-

ning. Blir man för kommersiell och glömmer av sina traditioner kan man enligt Billing, Fran-

zén och Peterson (1999) tappa trogna supportrar och medlemmar som byggt upp klubben un-

der många år eftersom de inte längre känner att de kan identifiera sig med föreningen. En 

ökad kommersialism utan att för den skull tappa sin tradition och folklighet skulle kunna vara 

en väg att gå för att uppnå sina mål.                
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För att uppnå sina mål krävs anställd personal i kombination med ett större 

ideellt engagemang 

Resultatet visade att sex av åtta respondenter trodde att det i framtiden krävdes anställd perso-

nal alternativt att man behövde ha fler anställda för att kunna bedriva en bra verksamhet och 

avancera sportsligt. Detta är enligt Peterson (2003) ett tydligt tecken på en professionalisering 

av verksamheten där man i större utsträckning går från en folkrörelsebaserad (amatöristisk) 

verksamhet till en marknadsbaserad (lönebaserad) verksamhet. Detta påverkar också ledning-

en av föreningarna som blir en rationell organisation med yrkesroller som bygger på en for-

mel utbildning. Den största anledningen till att föreningarna såg ett behov av att ha anställd 

personal var främst på grund av att det hade blivit ökade krav från omgivningen och då främst 

en tuffare marknad vilket kräver mer professionella produkter för att hävda sig. En annan an-

ledning var att föreningsarbetet överlag blivit mer komplext vilket kräver att man lägger ner 

mer tid och innehar en högre kunskap vilket gör att det blir svårt att hinna med att sköta allt 

på ideell basis då många ”ideella föreningsarbetare” har ett ”vanligt” arbete vid sidan om. En 

respondent nämnde också att det blivit mer administrativ arbete i föreningen vilket gör att en 

anställning skulle underlätta väldigt mycket. 

 

Ovanstående resonemang är i linje med Peterson (2003) som menar att verksamheten mer och 

mer går över från de spontana idrottslekarna till ett blodigt allvar vilket man skulle kunna 

säga att respondenterna till viss del upplever även om uttrycket ”blodigt allvar” kan tyckas 

vara väl dramatiskt. Trots att de flesta representanterna såg ett behov av en ökad professiona-

lisering var flertalet av respondenterna inne på att de dessutom behövde engagera fler ideellt 

arbetande vilket också Forslund (2012) menar är en förutsättning för att orka med även om 

verksamheten blir mer professionell. Jag tror att man som en liten förening (som de flesta i 

studien trots allt ändå är) är ute på hal is om man i för stor utsträckning litar på att en anställ-

ning skall lösa alla problem. Detta är dock inte något som respondenterna har hävdat men jag 

tror ändå likt Forslund (2012) att det är viktigt att man som förening förstår att det i många 

fall krävs en decentralisering av verksamheten då min uppfattning överlag var att många av 

respondenterna var rätt slutkörda för att de fick dra ett för stort lass. Föreningarnas uppfatt-

ning om att en anställning eller professionella punktinsatser skulle underlätta vardagsarbetet 

betänkligt är i också i linje med vad Forslund (2012) diskuterar. Jag tror dock likt Billing, 

Franzén och Peterson (1999) att det är minst lika viktigt att man funderar över hur man kan få 

fler att intressera sig och vara med och hjälpa till att bidra i föreningen genom att våga ”öppna 
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upp för fler” så att alla känner sig välkomna. En välfungerande föreningsverksamhet där alla 

hjälps åt och kan utvecklas i vill väl alla vara en del av?         
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6. Slutsats 

I detta avsnitt kommer jag att knyta ihop den här studien med att synliggöra vilka slutsatser 

som framkommit samt ge några avslutande reflektioner kring vad som varit mest intressant.   

 

I studien framgår att de allra flesta föreningarna såg ett behov av att öka sina intäkter snarare 

än att minska sina kostnader för att kunna uppnå sina målsättningar som främst var att avan-

cera sportsligt. Föreningarna såg också ett behov av att utveckla sina produkter och sitt varu-

märke. Ovanstående ståndpunkter är tydliga tecken på att det krävs en ökad kommersialise-

ring av verksamheten. En annan slutsats är att föreningarna ansåg sig inneha idéer men inte 

ekonomin och kunskapen att utföra dem vilket gör att de är i behov av hjälp utifrån från ex-

empelvis riksidrottsförbundet men också från kommun och näringsliv som också borde se ett 

värde med att ha ett väl fungerande föreningsliv.      

 

Föreningarna trodde också att man i större utsträckning behövde arbeta med att engagera flera 

eftersom det i nuläget är för få personer som drar ett för tungt lass vilket även stämmer över-

ens med den tidigare forskningen som också ser ett behov av en ökad decentralisering i id-

rottsföreningar för att inte köra slut på ett fåtal personer.   

 

En annan slutsats i studien är att föreningarna för att uppnå sina sportsliga mål kommer att 

behöva anställa personal eftersom föreningsarbetet blivit mer komplext och tidskrävande vil-

ket på sikt innebär att man inte kommer kunna driva runt föreningen med enbart ideella kraf-

ter. Detta är ett tydligt tecken på att föreningarna såg ett behov av en ökad professionalisering 

av verksamheten. I analysen diskuteras och lyfts tanken att föreningarna som vill avancera 

sportsligt behöver bli mer kommersiell och professionell men att det också är viktigt att inte 

glömma bort sin tradition och folklighet som gjort klubben till det den är idag. Är framtidens 

väg en ökad kommers- och professionalism i kombination med att framhäva sin tradition och 

folklighet?        
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6.1 Kritisk reflektion 

Oavsett vilket ämne man väljer till sin studie och oavsett vilken metod och etiska ställnings-

tagande man intar så finns det alltid saker man såhär i efterhand tycker att man kunde gjort 

annorlunda. En första del jag i efterhand tycker att jag kunde gjort annorlunda är när det gäller 

val av intervjuobjekt. I denna studie valde jag att intervjua två stycken representanter i fyra 

stycken föreningar för att få mer djup i de föreningar jag väl valde att studera istället för att 

intervjua åtta stycken föreningar men då endast en representant i varje förening. Ett alternativ 

kunde ha varit att genom en kvantitativ metod i form av enkäter undersökt samtliga föreningar 

i divisionen och gjort djupare intervjuer i fyra stycken föreningar. Detta hade gjort att man fått 

en mer generell bild av området vilket skulle kunna ha stärkt studien och är något som jag 

tagit lärdom av.  

 

En annan del som man kunde gjort annorlunda var valet av frågor vid intervjutillfällena. Am-

bitionen har självklart varit att få fram ny kunskap inom området men resultatet av denna stu-

die understryker i princip endast tidigare forskning som till viss del kunde ha förändrats ge-

nom mer kritiska och ingående frågor vilket kanske kunde ha lätt till att man fått fram infor-

mation som tidigare inte konstaterats. Trots detta tycker jag att jag har fått fram en hel del 

information som varit intressant och som visar på behovet av det krävs förändringar i före-

ningarnas verksamhet om man vill ta nästa steg i utvecklingen.     

 

6.2 Vidare forskning 

Forskning kring idrottsföreningar överlag och inte minst fotbollsföreningar som inte befinner 

sig på elitnivå är ett väldigt outforskat område och i stort behov av mer forskning. Detta gör 

att det finns en rad områden och frågor som skulle vara i behov av att undersökas framöver.  

 

Det finns trots allt hela 216 föreningar i ”gränslandet” där jag har undersökt fyra stycken av 

dem. Det vore intressant att genomföra en liknande studie som denna fast med samtliga gräns-

landsföreningar för att kunna ge en mer generell bild av området. En annan intressant studie 

skulle vara att undersöka hur tränare i gränslandsföreningar ser på kommersialisering och 

professionalisering. Har det som händer utanför planen börjat påverka det som händer på pla-

nen i större utsträckning även på gränslandsnivå och i så fall hur? Har tränares roll förändrats 

i takt med en ökad kommers- och professionalisering? Ett annat område som behöver under-

sökas ytterligare tror jag är hur idrottsföreningar på gränslandsnivå jobbar med ledning och 
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organisering även om Forslund (2012) undersökt detta i en intressant studie. Vidare skulle 

givetvis mer forskning kring hur idrottsföreningar jobbar med ekonomin och hur man eventu-

ellt kan underlätta arbetet behövas med tanke på att ekonomin trots allt är den klart mest prio-

riterade frågan. Avslutningsvis tror jag att det skulle vara intressant att jämföra svenska gräns-

landsföreningars verksamhet med föreningar på samma nivå i förslagsvis Danmark och Nor-

ge. Är det någon skillnad? vad kan vi lära oss av dem?                
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Bilaga 1  

Intervjumall  

1. Hur ser er organisation ut idag? 

2. Hur tror du er organisation kommer att se ut i framtiden? 

3. Varför tror du det? 

4. Hur många anställda har ni idag? 

5. Om anställd: Vad har den/de anställda för uppgifter? sportsligt, intäktsarbete eller både 

och? 

6. Tror ni att ni kommer behöva anställa/anställa flera i framtiden? 

- Varför? 

- Varför inte? 

7. Hur skall detta finansieras? 

8. Hur ser arbetet ut gällande ekonomin i er förening? 

9. Har ni någon anställd som jobbar med intäktsarbete? 

10. Varför har ni valt att göra så? 

11. Är ekonomin en prioriterad fråga? 

- Varför? 

- Varför inte? 

12. Tror du att ni i framtiden kommer behöva öka era intäkter eller minska era kostnader? 

- Varför? 

- Varför inte? 

13. Vilka intäkter skall i så fall ökas? 

- Sponsorintäkter? 

- Matchintäkter? 

- Medlemsavgifter? 

14. Vilka kostnader skall i så fall minskas? 

- Lönekostnader? 

- Materialkostnader? 

15. Hur skall detta genomföras? 
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Bilaga 2 

Informantbrev 

Hej! 

Mitt namn är Philip Rosqvist och jag går sjätte terminen på Coaching och Sport Management-

programmet i Växjö. Jag skall nu skriva en C-uppsats vars syfte är att förstå vad begreppen 

kommers- och professionalisering innebär för mannliga svenska fotbollsföreningar i division 

III. Personerna jag har valt att intervjua i föreningarna är sportchefer/klubbchefer alternativt 

ordförande.  

Jag har tänkt använda mig utav intervjuer som metod för studien. Intervjuerna kommer att äga 

rum där ni önskar att bli intervjuade. För att bevara största möjliga anonymitet är jag och 

eventuellt min handledare de enda som kommer att ta del av intervjusvaren. Efter transkribe-

ringen kommer intervjun att tas bort och alltså bara finnas med i denna uppsats. Jag kommer 

använda mig av en intervjuguide som stöd under intervjun. Intervjun kommer även spelas in 

med hjälp av en diktafon. Jag är den enda förutom ni själva som kommer att medverka under 

intervjun vilket medför att jag både kommer intervjua/ställa frågor och anteckna under tidens 

gång.  

 

För att tillhandahålla största möjliga anonymitet kommer jag inte att namnge föreningarna 

eller de personerna som intervjuas utan referera till närliggande stad som helhet. Redan vid 

transkriberingen kommer jag att ta bort ert och föreningens namn och vidare i uppsatsen istäl-

let kategorisera er som ”föreningen a” och som ”representant från föreningen a” alternativt 

om det är fler från samma förening ”representant a och b från föreningen a”.  Inspelningen av 

intervjun kommer endast finnas tillgänglig för mig som författare av uppsatsen och eventuellt 

min handledare. Inspelningen kommer att raderas omgående efter det att transkriberingen av 

intervjun är klar. Ni har under hela intervjun rätt att avbryta denna liksom att lämna en frå-

ga/frågor obesvarade. Ni har även rätt att innan intervjun avstå från att delta även då ni tackat 

ja till intervjun. Jag tänker mig att intervjun kommer att ta ungefär 20-30 minuter men jag 

skulle uppskatta om ni ville avsätta 45 minuter för intervjun. 

Jag vore tacksam om ni ville delta som en av informanterna i studien. Jag kommer under de 

närmaste dagarna att ta kontakt med er för att ta reda på om ni är intresserade av att delta.  

Tveka inte att höra av er vid frågor eller funderingar! 

Med vänlig hälsning, 

Philip Rosqvist     


