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Abstract 
Studien syftade till att undersöka vilka nyckelfaktorer som behövs för att bedriva en 

elitverksamhet inom fotboll på en mindre ort samt granska hur en icke 

elitfotbollsförening i en mindre ort arbetar med dessa faktorer. 

 

För att uppnå syftet användes metoden som Gratton och Jones (2010) beskriver som 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Som innebär att intervjuaren har en 

förberedd intervjuguide men ställer uppföljande frågor baserade på den dialog som 

intervjuaren och respondenten skapar genom nya frågor. De fyra föreningar som 

medverkade i studien var Degerfors IF, Vittsjö GIK, Mallbacken IF Sunne och IF 

Eksjö fotboll. Dessa föreningar valdes till studien på grund av hur stor 

befolkningsmängd föreningens geografiska ort har. Det som framkom i intervjuerna 

analyserades genom kategorisera den insamlade data utifrån de forskningsfrågor som 

ställdes i studien. 

 

De tre faktorer studien undersökt är hur viktiga de statliga bidragen är för dessa 

föreningar, om föreningarna kunnat bedriva sina verksamheter utan stöd från det 

lokala näringslivet samt hur de byggt upp sina representationslag. 

 

Studien visar vilka olikheter som finns i föreningarna med fokus på skillnaderna 

mellan de tre elitföreningarna och IF Eksjö fotboll, där studien visar de främsta 

skillnaderna mellan elit och icke elit föreningar byggt upp sina representationslag. 

 

 

Nyckelord: Landsbygd, Bidrag, Näringsliv, Sponsring, Fotboll. 

 

 

 

 

 

 

 



	 3	

Innehållsförteckning 

ABSTRACT	 2	
1.1	SYFTE	 7	
1.2	FRÅGESTÄLLNINGAR	 7	

2.	LITTERATURGENOMGÅNG	 8	
2.1	TIDIGARE	FORSKNING	 8	
2.2	LOK-STÖD	 9	
2.3	SEF/EFD-BIDRAG	 10	
2.4	VARUMÄRKE	 10	

3.	TEORETISKA	PERSPEKTIV	 11	
3.1	STRATEGISKT	LEDARSKAP	 11	
3.2	MERVÄRDE	 13	

4.	METOD	 15	
4.1	URVAL	 15	
4.2	INSTRUMENT	 15	
4.3	DATAINSAMLING	 16	
4.4	ANALYS	AV	DATA	 17	
4.5	BEARBETNING	AV	DATA	 17	
4.6	ETIK	 18	
4.7	KÄLLKRITIK	 19	
4.8	RELIABILITET	 20	
4.9	VALIDITET	 20	

5.	EMPIRI	 21	
5.1.	DE	STATLIGA	BIDRAGEN	 21	
5.2	DET	LOKALA	STÖDET	 22	
5.3	DEN	IDROTTSLIGA	VERKSAMHETEN	 24	
6.1	DE	STATLIGA	BIDRAGEN	 28	
6.2	DET	LOKALA	STÖDET	 29	
6.3	DEN	IDROTTSLIGA	VERKSAMHETEN	 30	

7.	DISKUSSION	 31	
7.1	METODDISKUSSION	 31	
7.2	DE	STATLIGA	BIDRAGEN	 31	
7.3	LOKALA	STÖDET	 32	
7.4	IDROTTSLIGA	VERKSAMHETEN	 33	

8.	SLUTSATS	 34	

9.	FORTSATT	FORSKNING	 35	

10.	KÄLLFÖRTECKNING	 36	
10.1	TRYCKT	MATERIAL	 36	
10.2	INTERNET	KÄLLOR	 37	



	 4	

BILAGOR	 39	
BILAGA	1:	INTERVJUGUIDE	 39	
 

  



	 5	

Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till Degerfors IF, Vittsjö GIK, Mallbacken IF Sunne och IF 

Eksjö fotboll genom att ni valde att berätta om era organisationer för oss gjorde 

denna studie möjlig att genomföra.  

 

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Owe Stråhlman för ditt brinnande 

engagemang och att du stöttade oss under studiens genomförande med intelligenta 

instick och konstruktiva frågeställningar hjälpte du oss att nå detta resultat.  

 

 

David Holst & Vinita Roth       

Växjö den 20 maj 2016 
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1. Inledning 

Skulle man fråga någon och be dem att nämna den första elitföreningen inom fotboll 

som de tänker på, skulle många förmodligen säga en förening som ligger i en 

storstad, därför att majoriteten av lagen i Allsvenskan, Superettan, Damallsvenskan 

och Elitettan kommer från större städer. Men inte alla! Denna studie fokuserar på tre 

föreningar som är från mindre orter. Dessa är Degerfors IF, Vittsjö GIK och 

Mallbackens IF/Sunne (SVFF, 2016). Vad är det som gör att föreningar från mindre 

orter klarar sig i de högre divisionerna, trots att de inte har storstädernas alla 

förutsättningar? Studien kommer också beskriva hur verksamheten drivs i en förening 

från en mindre ort som inte är en elitförening, och den föreningen är IF Eksjö fotboll 

för att se hur skillnaden i arbetsprocesserna ser ut. 

 

Franzen och Peterson (2004) skriver att en förenings geografiska läge inte har 

någonting att göra med hur framgångsrik en förening kan vara på att behålla sina 

egna talanger. De beskriver att det beror på hur stora tillgångar föreningen har och det 

sociala kapitalet med vänner som spelar i samma lag, påverkar om föreningen får 

behålla sina talanger eller inte. Göthberg (2007), har en motsatt uppfattning och, 

skriver att en förenings geografiska läge påverkar föreningens verksamhet. Göthbergs 

studie visar på vikten av att ha en kommun och ett lokalsamhälle som stöttar och 

engagerar sig i föreningen för att nå framgångar. 

 

Norberg (2012) skriver att de statliga bidragen som idrotten får regelbundet varje år 

till exempel LOK-stödet, framförallt har riktas mot barn- och ungdomsidrott med 

stora satsningar på breddverksamheter för att få fler både att börja och fortsätta med 

idrott. I studien visar Norberg (2012) att svenska elit- och talangutvecklingsprojekt 

inte började finansieras statligt förrän 1998 då för första gången Sverige fick ett riktat 

bidrag mot elitverksamheters utveckling. Detta har lett till att det skapats mängder av 

aktiviteter för att få allt fler att börja med elitidrott, dock har det varit begränsat med 

projekt när det gäller att få föreningars lovande juniorer att ta steget till 

framgångsrika seniorer. 

 

Trots det som Franzen och Peterson (2004) skriver om det geografiska läget inte 

påverkar en idrottsförenings framgång, är det en minoritet av Sveriges 58 
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elitföreningar i fotboll som finns i mindre kommuner. Med tanke på vad Norberg 

(2012) beskriver om det bristande statliga bidrag som elitföreningar får, undersöker 

studien hur de fyra föreningar arbetar med att kunna ha en väl fungerande 

elitverksamhet?  

 

Detta examensarbete har valt att undersöka tre olika faktorer som kan anses påverka 

dessa elitföreningars verksamheter. Studien kommer undersöka vilken roll de statliga 

bidragen har för att elitverksamheten ska fungera, hur det lokala stödet för 

föreningarna ser ut och om det påverkat föreningens framgångar samt hur 

föreningarna arbetar för att behålla sina egna talanger. För att definiera vad som 

räknas som en mindre ort har studien fastslagit att orten skall ha en folkmängd under 

10 000 invånare. I denna studie definieras en elitförening som en förening som spelar 

i de två högsta serierna i fotboll både på dam- och herrsidan. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att: 

- Beskriva hur viktiga de statliga bidragen är för fotbollsföreningar på små 

orters ekonomiska situation  

- Analysera hur det stödet från det lokala näringslivet påverkar dessa 

fotbollsföreningars verksamheter  

- Beskriva hur den idrottsliga verksamheten samt representationslagen i dessa 

fyra föreningar är upp strukturerade  

1.2 Frågeställningar 
• Hur viktigt är de statliga bidragen för att föreningarna ska kunna bedriva sina 

verksamheter? 

• Hur viktigt är stödet från det lokala näringslivet/privata sponsorer för en 

elitförening i små kommuner?  

• Hur många spelare i föreningarnas seniortrupp kommer från 

moderföreningen? 
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2. Litteraturgenomgång 
Det finns forskning som visar att det är skillnad mellan idrottsföreningar i storstäder 

och på landsbygden. Det finns även mycket forskning kring hur en elitverksamhet 

kan drivas. Dock är forskningen mest riktad mot verksamheter som är lokaliserade i 

större kommuner. Denna studie blir relevant då den fokuserar på hur elitverksamheter 

inom fotboll bedrivs på landsbygden vilket är ett forskningsämne som idag till stora 

delar är outforskat. Denna studie redovisar att det finns lite skrivet om just detta 

ämne. Genom sökningar i databaserna onesearch, swepub och SportDiscus där 

sökord som Athletic clubs/ Sport Clubs/Elite Sports + Countryside/rural använts, 

samt svenska översättningar idrottsförening/elitförening + landsbygd/ort/samhälle.  

2.1 Tidigare forskning 
Franzen och Peterson gjorde en studie år 2004 åt RF, där de granskade varför 

ungdomar i åldrarna 13-15 år slutar med föreningsidrott inom fotboll. Franzén och 

Peterson (2004) beskriver att en förenings lokala yttre förhållanden var föreningen 

finns geografiskt, inte har någon stor betydelse för vilka ungdomar som fortsätter att 

spela fotboll och vilka som väljer att sluta. Franzen och Peterson (2004) belyser att 

det är det sociala kapitalet som har störst betydelse för vilka som fortsätter och slutar, 

det vill säga att ungdomar som har fler skolkamrater och kompisar i samma lag 

fortsätter med fotboll längre än vad de ungdomar som saknar detta gör. 
 

En annan viktig faktor till att ungdomar slutar spela fotboll handlar om vilka 

tillgångar den aktives förening har. Ett exempel på en sådan tillgång kan vara en bra 

idrottsanläggning. Franzen och Peterson (2004) visar även att föreningar som har en 

mer elitinriktad seniorverksamhet har färre aktiva än vad föreningar med seniorlag i 

de lägre divisionerna. Franzen och Peterson (2004) menar att en förenings 

seniorverksamhet påverkar hur ungdomsverksamheten är uppbyggd (Franzen & 

Peterson, 2004). 
 

Norberg (2012) menar att merparten av det offentliga stödet i svensk idrott har gått 

till att stödja barn- och ungdomsverksamheter, samt skapa bättre idrottsanläggningar 

runt om i Sverige. Däremot är det sällan som dessa bidrag har använts som riktade 
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satsningar på elitidrott och talangutvecklingsprojekt. Norberg (2012) förklarar detta 

med att under 1900-talet uppfattades inte elitidrotten som rumsren i den 

socialdemokratiska välfärdsstat som präglades av breddverksamheter och strävan mot 

ett mer jämlikt samhälle. Däremot, skriver Norberg (2012) om ett trendbrott, då det år 

1998 infördes ett statligt bidrag till elitidrott, där bidragen endast var avsatta till att 

utveckla svensk elitidrott. Därav konstaterar Norberg (2012) att det kan hävdas att 

elitidrott inte har haft en framträdande roll i den svenska idrottsmodellen. Det 

Norberg (2012) inte nämner i sin forskning är idrottsgymnasierna som är en stor 

statlig satsning på elitidrott som funnits under lång tid i Sverige. 
 

Enligt Norberg (2012) har Sverige alltid haft en välfärdspolitik som varit positiv till 

idrott som skapat goda möjligheter för barn och ungdomar att prova på olika idrotter 

samt upptäcka talanger. Dock har antalet projekt och satsningar mot de aktivas 

övergång från lovande talanger till seniorverksamhet ökat.  I detta sammanhang har 

majoriteten bidrag kommit från SOKs talangstödsprogram. Detta har lett till att 

specialförbunden har haft väldigt varierande satsningar när det kommer till elit- och 

talangutvecklingsprojekt (Norberg, 2012). 
 

Göthberg (2007) beskriver att det geografiska läget är oerhört viktigt för en 

idrottsförening, både när det gäller klimat och omgivningen runt föreningen. 

Göthberg (2007) redovisar exempel på idrottsföreningar som har stort stöd från både 

från kommunen men även samhället i sig. Göthberg (2007) tar upp IFK Göteborg och 

Leksands IF som exempel på två föreningar som har just detta. Där har samhället 

visat ett stort engagemang för föreningen som ställer upp med ideella arbeten men 

även många lokala sponsorer väljer att stödja föreningen ekonomiskt. Göthberg 

(2007) visar att det finns mängder av idrottsföreningar och idrottsaktiva som blivit 

framgångsrika och förknippas ofta med staden som föreningen/den aktive kommer 

ifrån (Göthberg, 2007). 

2.2 LOK-stöd  
Svensk idrott (2016) beskriver LOK-stödet eller det statliga lokala aktivitetsstödet 

som ett bidrag som syftar till att stödja idrottsliga verksamheter för personer mellan 

7-25 år. RF (2016) har i sina föreskrifter om det statliga lokala aktivitetsstödet 
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beskrivit att en stödberättigad förening ska vara ideell samt medlem i något utav RFs 

specialförbund. RF (2016) skriver att de stöd för föreningar som finns är ett ledarstöd 

som är 24kr/gruppaktivitet som är en aktivitet med mellan 3-30 deltagare som pågår i 

minst 60 minuter. Detta gäller om aktiviteten har en ledare och om det är fler ledare 

än en får föreningen ytterligare 6kr/gruppaktivitet. Det finns även enligt RF (2016) 

ett deltagarstöd där varje deltagare ger föreningen 8kr i bidrag men varje deltagare får 

endast ingå i en gruppaktivitet per idrott och veckodag. Svensk idrott (2016) berättar 

även att det statliga och kommunala bidraget skiljer sig åt. Då vissa liknande 

kommunala bidrag kan ha ett lokalt aktivitetsstöd inom ett annat åldersspann än 7-25 

år. 

2.3 SEF/EFD-bidrag 
Föreningen svensk elitfotboll (SEF) och Elitfotboll dam (EFD) ger bidrag till alla 

föreningar som spelar i de två högsta divisionerna inom svensk fotboll. SEF (2015) 

beskriver att 75 % av bidragspengarna går till föreningar som spelar i allsvenskan och 

25 % till föreningar i Superettan. Sedan distribueras pengarna utifrån föregående års 

placering i ligan där den som vann får mest pengar och den som åker ur får minst 

(SEF, 2015). 

2.4 Varumärke  
Enligt Kotler (2013) är ett varumärke inte bara ett namn eller en symbol utan också 

ett bärande element som representerar företaget eller föreningen. Han menar att 

varumärket är något som ska kunna associera till verksamheten, till exempel IKEA 

som man snabbt förknippar med stor möbelkedja. Kotler (2013) skriver att 

varumärkeskapital är viktigt då kunder svarar mer positivt på produkter från ett 

välkänt varumärke än liknande produkter från organisationer med ett svagare 

varumärke. 
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3. Teoretiska perspektiv 
I detta kapitel redovisas de teoretiska perspektiv som studien utgått från när den har 

analyserat studiens resultat. 

3.1 Strategiskt ledarskap 
Strategiskt ledarskap växte enligt Chappelet och Bayle (2005) fram under 1960-talet, 

där grundtanken kommer ifrån att konkurrensen mellan kommersiella aktörer blev 

allt tätare och kunderna kom med fler krav på leverantörerna. Kunderna krävde att 

ledningsgrupperna i de olika företagen skulle gå ifrån att ha målsättningar som 

ledningarna tjänade mest på, till mer strategiska mål som gav företagen en fördel mot 

sina konkurrenter (Chappelet & Bayle, 2005). 

 

Chappelet och Bayle (2005) skriver att det var under denna period som ideella 

organisationer började använda sig mer av strategiskt ledarskap inom sina 

organisationer. Detta på grund av att föreningarna behövde hitta konkurrensfördelar 

gentemot andra idrottsorganisationer, för att få fler medlemmar men även för att 

fastslå organisationens vision och mission. För att verksamheterna skulle ha något att 

sträva emot (Chappelet & Bayle, 2005). 

 

Chappelet och Bayle (2005) menar att grunden för en organisation som arbetar med 

strategiskt ledarskap är organisationens vision och mission. Chappelet och Bayle 

(2005) definierar vision som en organisations mest långsiktiga mål. Visionen måste 

ha en logisk förankring i organisationens verksamhet, men kan vara ett abstrakt mål 

som aldrig uppfylls helt. Chappelet och Bayle (2005) definierar mission som en kort 

sammanfattning hur organisationen uppnår sin vision. Forslund (2009) beskriver 

vision som en vag fantasiliknande drömbild av framtiden för organisationen. 

Forslund (2009) skriver också att mission och vision går till viss del hand i hand, 

missionen till skillnad från visionen handlar om vad verksamheter har grundläggande 

uppgifter som leder organisationen mot visionen. 

 

Enligt Yukl (2012) är det svårt att ta fram strategiska planer om man som 

organisation inte vet vilka mål som ska prioriteras. Yukl (2012) menar också att 
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långsiktiga mål ska baseras på organisationens vision för att få någon giltighet med 

målsättningarna (Yukl, 2012). 

 

Det finns enligt Chappelet och Bayle (2005) fyra faser när man arbetar med 

strategiskt ledarskap som anknyter till föreningens vision och mission. De är att (1) 

diagnostisera nuläget för organisationen, (2) sätta upp målsättningar, (3) skapa en 

handlingsplan och utvärdera arbetet. 

 

Den första fasen i strategiskt ledarskap är enligt Chappelet och Bayle (2005) att 

diagnostisera organisationens nuläge genom att göra nulägesanalyser. Det verktyg 

som kan användas för att göra nulägesanalyser kan exempelvis vara en SWOT-

analys. Johnson, Scholes och Whittington (2005) beskriver SWOT-analys som ett 

verktyg för att sammanfatta organisationens utgångsläge vad gäller de interna och 

externa förutsättningar som organisationen har för att bedriva sin verksamhet.  

 

Dessa delas upp i fyra olika fält; (1) styrkor, (2) svagheter som behandlar de interna 

förutsättningarna, (3) möjligheter och (4) hot som är organisationens externa 

förutsättningar. (1) Styrkorna är de fördelarna som redan finns inom företaget eller 

föreningen har jämfört med deras konkurrenter. (3) Möjligheter är de yttre faktorer 

som en organisation kan använda till sin fördel. (2) Svagheterna handlar om definiera 

de bristerna som finns inom organisationer, medan (4) hot styrs av utomstående 

faktorer som kan påverka eller skapa hinder för organisationen. En SWOT-analys 

visar vilka möjligheter organisationen har genom sina styrkor samt vilka hot som 

skapas för verksamheten genom deras svagheter.  

 

Ett annat verktyg för att analysera en organisations nuläge som Johnson, Scholes och 

Whittington (2005) benämner är verktyget PESTEL-analys som undersöker 

organisationens nuläge ur ett makroperspektiv. Den ser över hur organisationen 

påverkas av den politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska, ekologiska och 

juridiska miljö som organisationen är verksam i. 

 

Den andra fasen som Chappelet och Bayle (2005) redovisar handlar om 

målsättningar. Att organisationen skapar mål som ska föra organisationen framåt i sin 

utveckling. Dessa mål ska vara väl förankrade i organisationens vision och mission 
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och kan både vara lång- och kortsiktiga mål. Dessa kan tas fram genom att använda 

sig av en målsättningsmodell till exempel SMART-mål som Tonnquist (2012) 

redovisar. SMART står för specifikt, mätbart, accepterat, realiserbart och tidsatt. 

Målen ska vara specifika för att underlätta vad målen står för, mätbara för att se om 

organisationen uppnått målen eller inte, accepterat för att se till att alla står bakom 

organisationens mål och strävar mot att uppnå dem.  

 

Realiserbarhet handlar om att målsättningar ska vara relevanta för organisationen och 

ska gå att uppnå med de resurser som organisationen har. Målen ska också vara 

tidsatta för att få en deadline där målen ska vara uppnådda för att få ett datum att 

arbeta emot.   

 

Den tredje fasen i strategiskt ledarskap är enligt Chappelet och Bayle (2005) att ta 

fram en handlingsplan för att uppnå den målsättning som fastslagits i fas två. 

Den fjärde och sista fasen är uppföljningsarbetet där Chappelet och Bayle (2005) 

beskriver att allt arbete med mål och handlingsplaner är helt i onödan om 

organisationen inte följer upp och ser om handlingsplanen lett till att organisationen 

uppnått de mål som satts upp. Dessutom måste de arbetsprocesser som organisationen 

använt sig av utvärderas för att se om organisationen kan effektivisera sitt arbete 

(Chappelet & Bayle, 2005). 

 

Yukl (2012) berättar om strategiskt ledarskap mer som ett sätt att hitta 

konkurrensfördelar än att strukturera upp en organisation. Yukl (2012) menar genom 

att arbeta strategiskt kan organisationer hitta luckor som organisationen kan fylla och 

därav stärka sin position. Yukl (2012) påvisar att styrkan med strategiskt ledarskap 

kommer ifrån goda fördelaktiga utbytesrelationer där organisationer gör utbyten med 

varandra för att utvecklas. Till exempel genom utbyte av resurser eller information. 

Samt effektiva interna processer som leverans av tjänster med mera (Yukl, 2012). 

3.2 Mervärde 
Som tidigare nämnts i uppsatsen började idrottsföreningar att leta efter 

konkurrensfördelar för att locka till sig fler medlemmar och sponsorer. Mossberg 

(2003) beskriver ett annat sätt än strategiskt ledarskap för att skapa 
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konkurrensfördelar nämligen att arbeta med att skapa mervärden för organisationens 

sponsorer. 

 

Mossberg (2003) menar att många sponsorer i dagsläget ser hög servicekvalitet som 

en självklarhet, när de köper en tjänst eller en vara. Företag vill inte enbart investera i 

en förening, utan också få ett mervärde av investeringen. Prisnivån och service kan 

vara liknade hos olika föreningar. Detta gör att mervärdet kan spela en viktig roll i 

vilken förening sponsorerna väljer. Enligt Mossberg (2003) kan det även vara viktigt 

att överträffa kundernas eller sponsorns förväntningar. Det vill säga ge dem något 

extraordinärt utöver det vanliga erbjudandet. Detta kan vara viktigt för att såväl 

bevara kunder och sponsorer som få in nya (Mossberg, 2003). 

 

Grönroos (2011) skriver även han att mervärden och god service viktigt för kunderna. 

Grönroos menar att om mervärdet är bristande eller servicen är dålig kan det sänka 

själva kärntjänsten eller aktivitetens värde (Grönroos, 2011). 

 

Det är inte bara mervärde som är viktigt för sponsorer och spelare, varumärket är 

också viktigt. Hultén, Broweus och Dijk (2011) beskriver vad de kallar 

sinnesmarknadsföring som innefattar hur föreningar och företag arbetar för att 

etablera samt bygga upp sitt varumärke, det vill säga deras image. Detta för att 

sponsorer och spelare ska kunna identifiera sig med organisationen utefter vilken 

livsstil, identitet eller personlighet de har (Hultén, Broweus och Dijk, 2011). 

 

Hultén (2011) skriver att den känslomässiga kopplingen mellan förening och spelare 

eller sponsorer har en stor del i hur varumärket byggs upp. Hultén (2011) menar att 

sponsorer framförallt söker en känslomässig koppling till föreningarna inte bara 

investerar blint. Den emotionella upplevelsen är viktigt för att kunna hålla kvar 

spelarna och sponsorerna, detta genom att producera ett starkt varumärke och god 

service (Hultén, 2011). Det handlar också om att omvandla tjänsten eller aktiviteten 

till exempel fotbollsmatchen till en upplevelse (Hultén, 2011).  
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4. Metod 
I detta kapitel redovisas studiens datainsamling, hur bearbetning och analys av data 

genomförts, vilka källor som studien använt samt den källkritik som studien haft i 

åtanke. Studiens forskningsetik samt studiens validitet och reliabilitet redovisas även 

i detta kapitel. 

4.1 Urval 
Ett urval är enligt Bell (2005) när ett mindre antal personer som tillhör den större 

massan väljs ut för att representera de åsikter som finns inom målgruppen. Detta görs 

för att det tar för lång tid att intervjua allt för många människor om massan är väldigt 

stor (Bell, 2005).  

 

Denna studie syftar till att undersöka hur tre faktorer påverkar hur fotbollsföreningar 

på mindre orter bedrivs. För studien ansågs det att föreningar från den svenska 

elitfotbollen som finns geografiskt på mindre orter skulle vara goda representanter för 

målgruppen. Studien ville även visa om det var någon skillnad på hur situationen ser 

ut i en breddförening jämfört med en elitförening. Därav valdes också en 

breddförening ut som respondent för studien. De föreningar som valdes ut var 

Degerfors IF, Vittsjö GIK, Mallbacken IF Sunne och IF Eksjö fotboll. De 

intervjupersoner som deltagit i studien är framförallt personer som arbetar 

organisatoriskt inom dessa fyra fotbollsföreningar. Studien hade även från början 

med en elitförening till som valde att dra sig ur på grund av en omorganisering inom 

föreningen.  

4.2 Instrument 
Studien valde att använda sig utav en intervjuguide som instrument för insamlingen 

av data, studiens intervjuguide (Se bilaga 1) utformades med öppna intervjufrågor för 

att få respondenten att svara utförligt på varje fråga. Detta för att få ut så mycket 

information som går från respondenterna, för att kunna ha tillräckligt med data för att 

analysera studiens resultat utifrån studiens syfte och frågeställningar. För att testa 
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intervjuguiden ställdes frågorna på två testpersoner, vilket visade om något behövdes 

läggas till eller tas bort.  

4.3 Datainsamling 
Johan Alvehus (2013) beskriver skillnaderna på kvalitativa och kvantitativa studier. I 

denna studie har intervjuer använts, detta betyder att studien riktas åt att undersöka 

innebörden av den informationen som kommit fram genom respondenternas 

berättelser. (Alvehus, 2013). 
 

Gratton och Jones skriver i ”Research metods for sport studies" (2010) att intervjuer 

är en bra forskningsmetod för att kunna få ut mer utförlig data än i kvantitativa 

studier. Intervjuer leder i många fall till mer detaljerade svar då de som blir 

intervjuade få svara med sina egna ord och mer öppet. Det finns många olika typer av 

intervjutekniker som Gratton och Jones (2010) beskriver. 
 

Den typ av datainsamlande metod som använts i denna studie är semistrukturerade 

intervjuer som Gratton och Jones (2010) framställer som intervjuer där intervjuaren 

har en förberedd intervjuguide med frågor till den svarande men ställer uppföljande 

frågor baserade på den dialog som intervjuaren och respondenter skapar genom nya 

frågor. Detta gör det även möjligt för den som intervjuar att styra samtalsämnena in 

på det önskade spåret om forskaren märker att respondenten svävar iväg för mycket 

(Gratton & och Jones, 2010). 
 

Datainsamlingen skedde genom att intervjuguiderna skickades ut till föreningarna för 

att ge dem en chans att hitta allt material som krävdes och kunna förbereda svaren. 

Steget efter blev att ringa upp föreningarna och be dem svara på frågorna över telefon 

för att kunna be respondenterna att utveckla svaren om de blev för kortfattade. 

Intervjuerna transkriberades sedan och skickades tillbaka till föreningarna för att se 

om studiens tolkning var korrekt med föreningens utlåtande.  

 

Fördelen med att först skicka ut intervjufrågorna till föreningarna. Ansågs vara att 

respondenterna fick god tid på sig att samla in den informationen som studien 

behövde. Fördelen med användandet av telefonintervjuer var framförallt att studiens 
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respondenter ligger utspridda över hela Sverige och ansågs vara den mest 

ekonomiska och tidseffektiva datainsamlingsmetoden. 

 

Nackdelarna med att använda sig av telefonintervjuer är att intervjuaren inte kan se 

respondentens miner eller kroppsspråk. Intervjuaren kan inte heller till 100 % 

verifiera att det är rätt person som intervjuaren pratar med. 

4.4 Analys av data 
Gratton och Jones (2010) beskriver att det inte alltid är enkelt att analysera kvalitativ 

data, då det kan vara svårare att se mönstret i olika personers berättelser. De menar att 

det är viktigt att strukturera upp informationen man fått i en logisk ordning samt 

kategorisera in data utifrån vilka forskningsfrågor de tillhör (Gratton och Jones, 

2010). Denna studie kommer som Gratton och Jones (2010) beskriver ovan också 

kategorisera in svaren utifrån de forskningsfrågorna som studien har.  

4.5 Bearbetning av data 
Alvehus (2013) skriver att kvalitativ forskning handlar om tolkning av handlingar 

och uttryck. Alla har rätt till sin egen tolkning och kommer i många fall se 

informationen på olika sätt, (Alvehus, 2013). Gratton och Jones (2010) skriver om att 

så fort all data har samlats in ska kodning och sammanfattning av materialet påbörjas. 

Det är i denna process den irrelevanta informationen ska sållas ut, men det är alltid 

viktigt att spara allt insamlat material om det skulle behövas i senare skede. Nästa 

steg som Gratton och Jones (2010) beskriver är att dra slutsatser från data som är 

insamlad, samt sammanställa den på ett lämpligt sätt. De är väldigt tydliga om att det 

är en kontinuerlig process. Det sista stegen är att skapa en slutsats eller en verifiering, 

analysen som skapas ska ligga som underlag för slutsatsen (Gratton och Jones, 2010).  

 

Bearbetningen av data skedde genom att transkribera intervjusvaren för att kunna se 

och tolka den data som intervjuerna gav. Samt lyfta ut den information som var 

intressant för studiens syfte och frågeställningar. I studiens resultatkapitel redovisas 

sedan vad varje förening svarade på varje intervjufråga. 
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4.6 Etik 
I ”Introduktion av forskningsmetodik” beskriver Bell (2005) att etik inte är en regel 

utan mer en riktlinje eller ett gott råd att följa. Forskningen betonar att det är viktigt 

för de som bli intervjuade är väl medvetna om vad syftet med studien är samt att 

deltagande i studien alltid är frivilligt och de kan dra sig ur när som helst (Bell, 

2005). 
 

Både Gratton och Jones (2010) och Bell (2005) skriver om vikten att deltagarna är 

medvetna om att studien är frivillig, samt att deltagarna ska vara väl medvetna om 

vad studien handlar om innan de deltar. De menar också att deltagarna ska ha rätt till 

att bli informerande hur studien utvecklas under tidens gång. Det är viktigt för alla 

studier att all information behandlas med tystnadsplikt och att deltagarna får ta del av 

materialet vid avslutad studie (Gratton & Jones, 2010). Denna studie är frivillig och 

syftet med studien har tydligt förklarats för deltagarna. Intervjuarna har valt att vara 

noggranna med att respektera tystnadsplikten för att skapa en trygghet hos de som 

blev intervjuade. Den informationen som kunde utläsas av intervjuerna ska också 

skickas ut till de som blev intervjuade för att godkännas innan det används i studien, 

samt att alla de intervjuade ska få ta del av studien efter färdigt resultat. 
 

Hermerén, Gustafsson och Pettersson (2011) belyser etiska ledstjärnor som forskare 

ska följa när de bedriver forskning. Dessa säger bland annat att bara presentera sann 

information, att redovisa och granska de utgångspunkter som studien haft, redovisa 

studiens forskningsmetod och resultat, inte stjäla andra forskares forskningsresultat, 

dokumentera all information som inskaffats under studien samt inte bedriva forskning 

som kan skada människor, djur eller miljön. Studien har tagit hänsyn till detta 

genomgående under studien. 

 

I denna studie erbjöds alla informationskällor att förbli anonyma i studien. Alla 

respondenter sa att det är okej att föreningens namn redovisas i studien men inte 

deras privata namn. 



	 19	

4.7 Källkritik 
För att kunna hålla studien på en pålitlig nivå kommer källorna undersökas noga. Då 

de empiriska källorna är intervjuer granskar studien resultatet av intervjuerna. Thurén 

(2013) beskriver fyra kriterier som utgångspunkt för källkritisk. Thurén (2003) 

skriver om äkthet, det vill säga att källan faktiskt är den som den utger sig för att 

vara. Tidssamband handlar om det tar för lång tid mellan händelsen och att källan 

berättar sin version, finns det större skäl till att tvivla på källan. Thurén (2013) 

nämner också oberoende, det innebär att källan inte ska ha blivit påverkad på något 

sätt utan att åsikterna kommer direkt från källan. 
 

Tendensfrihet är det sista Thurén (2003) skriver om, det ska inte finns någon 

anledning till att tro att källan skapar en falsk bild av verkligheten. Då personens 

egna åsikter kan återspegla en falsk verklighet. Exempelvis uttala sig om att 

föreningen har en god ekonomi trots att i verkligheten är ekonomin fallande. Thurén 

(2013) skriver också att det kan vara svårt att läsa av om någon ljuger eller talar 

sanning utifrån deras uttryck. 
 

För att skapa en trygghet i studien kommer bakgrundsgranskning ske för att vara 

säker på att den som intervjuas verkligen är den som den utger sig för att vara. Som 

Thurén (2013) beskriver tid samband, kommer den faktorn inte ha någon inverkan på 

denna studie. Då intervjuerna framförallt kommer handla om pågående händelser och 

inte händelser som ligger längre bak i tiden. Intervjuerna kommer vara strukturerade 

utefter en intervjuguide som är skapad för att låta de som bli intervjuade svara på sitt 

sätt. För att studien ska få ut de svaren som behövs är intervjuguiden riktad mot vissa 

specifika områden. 
 

Thurén (2013) nämner tendensfrihet vilket inte heller kommer bli något problem i 

studien, då studien kommer intervjua flera personer i föreningarna inom olika 

områden därför märks det om någon skulle ge falsk information. Då intervjuerna 

kommer ske inom flera områden syns det tydligare om det skulle uppstå någon 

avvikelse. Därför underlättar det trovärdigheten i svaren från de som blir intervjuade. 
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4.8 Reliabilitet 
Alvehus (2013) beskriver att reliabilitet handlar om hur vida forskningsresultatet är 

upprepningsbart och hur pålitlig undersökningen faktiskt är. Han menar att om 

intervjun utförs två gånger ska resultatet vid båda tillfällena vara liknande varandra 

för att det ska finnas någon reliabilitet i forskningen (Alvehus, 2013).  
 

I ”Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder” (2008) skriver Nathalie Hassman och 

Peter Hassmén också om två observationer skulle utföras inom en viss tidsgräns 

mellan varandra ska resultatet fortfarande bli detsamma med förutsättningarna att 

inget har förändras. Detta för att kunna avgöra att en hög reliabilitet existerar, det 

handlar till grunden om noggrannhet. De skriver också att en kvalitativ studie kan ge 

felaktiga intryck då de är mindre formaliserade än de kvantitativa studierna. De 

menar att kvalitativ insamlingsmetod utgör en lägre grad av standardisering men 

präglas istället utav en högre grad flexibilitet. (Hassmén & Hassmén, 2008). 
 

Det som stärker resultatet i denna studie är att intervjuerna har analyserats av två 

personer och att tolkningarna har diskuterats för att höja studiens reliabilitet 

4.9 Validitet 
Enligt Alvehus (2013) är validitet hur vida studien lyckas undersöka det den 

verkligen vill undersöka. Hassmén och Hassmén beskriver validitet på samma sätt att 

det handlar om giltigheten i vad som undersöks. Bell (2005) skriver att det är viktigt 

att frågorna som ställs i intervjun ska ha direkt återkoppling till studiens syfte samt 

till vad den som håller i intervjun vill få ut av den (Bell, 2005). Studien ska vara noga 

med att direkt återkoppla frågorna som ska ställas i intervjuerna till syftet för att 

kunna få ut den informationen som studien verkligen ville undersöka. 
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5. Empiri 
I detta kapitel redovisas det resultat som framkommit genom de intervjuer som gjorts 

med de fyra idrottsföreningarna som deltagit i studien.  

5.1. De statliga bidragen 
Av de föreningar som deltagit i studien svarar alla att det statliga bidragen är en av de 

största intäktsposterna som föreningarna har. De två stora bidrag som har 

framkommit under studien är LOK-stödet som tidigare nämnts ger föreningar ett visst 

bidrag beroende på hur många aktiviteter som utförs med deltagare mellan sju och 25 

år och SEFs elitstöd som ges till föreningar som spelar i det två högsta divisionerna 

inom svensk fotboll. De tre elitföreningarna får även bidrag från svenska spel. 

Vittsjö GIK1 svarade “att statliga bidraget täcker den största delen av våra intäkter, 

därför är det med största sannolikhet inte troliga att vi skulle gå med positivt resultat 

utan bidragen”. 

 

Degerfors IF2 redovisade att cirka en tredjedel av de bidrag som föreningen får in är 

LOK-stöd övriga bidrag kommer från SEF, och Svenska Spel. Medan Mallbacken IF3 

berättade att 20% av deras intäkter kommer från statliga bidrag sedan kommer 

intäkterna från publikintäkter, träningsavgifter, sponsorintäkter. Föreningen får även 

bidrag från EDF och Svenska Spel. IF Eksjö Fotboll4 svarade att cirka en tredjedel av 

föreningens intäkter var LOK-stöd, de ligger i en lägre division men jobbar redan mot 

att ha lika mycket intäkter som elitföreningarna. De övriga inkomster kommer från 

liknande källor som de övriga föreningarna utom SEF och EDF bidragen och 

souvenirförsäljningarna samt bidrag från Svenska Spel.  

 

																																																								
1	Representant	Vittsjö	GIK,	muntlig	intervju	2016-05-03	
2	Representant	Degerfors	IF,	muntlig	intervju	2016-05-02	
3	Representant	Mallbacken	IF,	muntlig	intervju	2016-05-10	
4	Representant	IF	Eksjö	Fotboll,	muntlig	intervju	2016-04-14	



	 22	

Både Vittsjö GIK5 och Mallbacken IF6 svarade att de fick ytterligare bidrag från 

kommunen som hjälper deras verksamhet. De bidragen de ansökte om var bidrag som 

uppmuntrar fysisk aktivitet samt att fler ungdomar stannar i idrotter längre.  

 

Förutom bidrag måste även alla medverkande föreningarna i studien ha sponsorer för 

att klara sig. Föreningarna tvingas tidigt att arbeta mycket med sponsorsrelationen för 

att inte vara allt för beroende av bidragen. 

5.2 Det lokala stödet 
Det som framgått i studien som den viktigaste inkomstkällan för dessa fyra 

föreningar är stödet de fått från det lokala näringslivet i form av sponsorintäkter. 

Intervjuerna visar också att föreningarna arbetar väldigt likt varandra när det gäller 

sponsring genom att erbjuda företagen exponering i form av tryck på lagdressen och 

reklamskyltar. 

 

Vittsjö GIK 7  redovisar att det lokala stödet är deras viktigaste och största 

inkomstkällor. Degerfors IF8 svarade också att det lokala stödet är viktigt, då deras 

sponsorer utgör en stor del av intäkterna. Mallbacken IF9 svarande likadant, det 

lokala stödet är oerhört viktigt, lika uttryckte sig IF Eksjö Fotboll10 att de inte klarat 

sig utan sina sponsorer.  

 

De olika föreningarna valde olika sätt att samverka med sina samarbetspartners. 

Vittsjö GIK11 valde att erbjuda ett matchvärdskap på deras damallsvenska matcher, 

sponsorträffar samt tryck på kläder och arenan. Degerfors IF 12  erbjöd sina 

samarbetspartners olika typer av sponsorspaket, beroende på hur stor summa 

företagen sponsrade. Vilket i sin tur återspeglas i vart och hur mycket Degerfors IF13 

																																																								
5	Representant	Vittsjö	GIK,	muntlig	intervju	2016-05-03	
6	Representant	Mallbacken	IF,	muntlig	intervju	2016-05-10	
7	Representant	Vittsjö	GIK,	muntlig	intervju	2016-05-03	
8	Representant	Degerfors	IF,	muntlig	intervju	2016-05-02	
9	Representant	Mallbacken	IF,	muntlig	intervju	2016-05-10	
10	Representant	IF	Eksjö	Fotboll,	muntlig	intervju	2016-04-14	
11	Representant	Vittsjö	GIK,	muntlig	intervju	2016-05-03	
12	Representant	Degerfors	IF,	muntlig	intervju	2016-05-02	
13	Representant	Degerfors	IF,	muntlig	intervju	2016-05-02	
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hjälpt dem synas. För de företagen som sponsrade mycket fanns det möjlighet med 

LED- reklam, tryck på kläder, skyltar, VIP resor till landskamper, medverka på alla 

deras sociala internetsidor med mera. Degerfors IF14 fokuserade på mervärdet för 

samarbetspartnern.  

 

Mallbacken IF15 och IF Eksjö Fotboll16 erbjöd det mer klassiska tryck på kläder, 

reklamplats på arenorna och på matchdräkter. IF Eksjö Fotboll17 erbjöd också en stor 

del reklam på bilar för att kunna visa upp sina samarbetspartners lite extra.  

 

Något som alla föreningar var tydliga med var att de hade absolut inte kunnat bedriva 

sin verksamhet utan sina samarbetspartners. “Det är de som gör det hela möjligt” 

uttryckte sig IF Eksjö Fotboll18.  

 

Intervjuerna visar dock att det skiljer sig mellan föreningarna när det kommer till hur 

de arbetar med sitt varumärke.  

 

Vittsjö GIK19 svara på intervjufrågan, hur arbetar ni för att stärka ert varumärke? Vad 

är ert varumärke? Är det klubbens namn? (Se bilaga 1) Att deras allsvenska lag har 

ett samarbete med kommunen och deras varumärke i detta sammanhang är klubbens 

namn/logga med tillägget Hässleholm, som är kommunen.  

 

Mallbacken IF20 svarade att “vi har ett starkt varumärke och jobbar ständigt med att 

etablera oss över hela distriktet” 

 

Både Mallbacken IF21 och Vittsjö GIK22 arbetar strategiskt med att stärka sina 

varumärken medan Degerfors IF23 inte gör det då de redan känner att de har ett starkt 

																																																								
14	Representant	Degerfors	IF,	muntlig	intervju	2016-05-02	
15	Representant	Mallbacken	IF,	muntlig	intervju	2016-05-10	
16	Representant	IF	Eksjö	Fotboll,	muntlig	intervju	2016-04-14	
17	Representant	IF	Eksjö	Fotboll,	muntlig	intervju	2016-04-14	
18	Representant	IF	Eksjö	Fotboll,	muntlig	intervju	2016-04-14	
19	Representant	Mallbacken	IF,	muntlig	intervju	2016-05-10	
20	Representant	Mallbacken	IF,	muntlig	intervju	2016-05-10	
21	Representant	Mallbacken	IF,	muntlig	intervju	2016-05-10	
22	Representant	Vittsjö	GIK,	muntlig	intervju	2016-05-03	
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och etablerat varumärke. Degerfors IF24 nämner däremot att sociala medier hjälpt 

dem att ytterligare stärka sitt varumärke genom att kunna synas genom nya 

kommunikationskanaler. Alla föreningar var dock tydliga i intervjuerna med att deras 

varumärke har varit väldigt viktigt när det kommit till att knyta till sig starka 

samarbetspartners. 

 

IF Eksjö Fotboll är relativt nya till varumärkestänkande men har redan i division 2 

börjat arbeta med att skapa goda sponsorsrelationer och bygga upp sitt 

varumärkeskapital. De arbetar ständigt med att exponera sina samarbetspartners på 

till exempel bilar, skyltar, sociala medier och event.  

5.3 Den idrottsliga verksamheten 
Alla elitföreningar som medverkade i studien har få spelare som har de utvalda 

föreningarna som moderklubb med i representationslagen. Det arbetet de gör för att 

få fram egna talanger ser dock olika ut inom föreningarna då ungdomssektioner ser 

väldigt olika varandra ut. 

 

Degerfors IF 25  svarade på frågan Hur arbetar ni för att få upp spelare från 

ungdomslagen? (Bilaga 1) att representationslaget har ett samarbete med P17 och 

deras ungdomstränare som även är föreningens ungdomsutvecklare. Lagen och 

tränarna tillsammans arbetar med att utveckla spelarna och anpassa nivåerna till 

spelarens fördel. Degerfors IF26 nämner i intervjun att det endast är två spelare i 

representationslaget som har Degerfors IF27 som moderklubb. 

 

Mallbacken IF28 svarade att de arbetar aktivt med sina ungdomsspelare och den 

viktigaste faktorn är att utbilda sina ledare. IF Eksjö Fotboll29 arbetar med att 

koordinera tränarna och ständigt hålla en öppen kommunikation om spelarnas 

kunskap och utveckling, sedan kunna slussa in dem i seniorverksamheterna. Det är 
																																																																																																																																																														
23	Representant	Degerfors	IF,	muntlig	intervju	2016-05-02	
24	Representant	Degerfors	IF,	muntlig	intervju	2016-05-02	
25	Representant	Degerfors	IF,	muntlig	intervju	2016-05-02	
26	Representant	Degerfors	IF,	muntlig	intervju	2016-05-02	
27	Representant	Degerfors	IF,	muntlig	intervju	2016-05-02	
28	Representant	Mallbacken	IF,	muntlig	intervju	2016-05-10	
29	Representant	IF	Eksjö	Fotboll,	muntlig	intervju	2016-04-14	
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enligt IF Eksjö fotboll30 nyckeln till att hålla kvar så många spelare som möjligt i 

verksamheten.  

 

Spelarrekrytering sker för föreningarna främst i närområdet och Degerfors IF31 

meddelade att mer än hälften av representationstruppen kommer ifrån Örebro län som 

Degerfors ligger i geografiskt men endast ett fåtal har Degerfors IF 32  som 

moderklubb. Degerfors IF 33  har dock som tidigare nämnt en anställd 

ungdomsutvecklare för att få fler från de egna leden att komma in i a-lagstruppen. 

 

Vittsjö GIK34 rekryterar sina spelare framförallt från Skåne län men även från övriga 

Sverige. Deras representationslag består av två spelare som kommer från deras 

moderförening resterande spelare kommer från föreningar runt om eller inflyttade i 

Vittsjö. 

 

I Mallbacken IF 35  har en spelare som har Mallbacken IF som moderklubb. 

Mallbacken IF36 är den enda föreningen i studien som inte har närområdet som det 

prioriterade rekryteringsområdet utan rekryterar över hela Sverige. 

 

IF Eksjö fotboll37 informerade om att majoriteten av deras spelare kommer från 

moderföreningen eller från en närliggande förening som lagts ner nyligen. I och med 

att det är en division 2 förening som inte har råd att avlöna sina spelare erbjuder 

föreningen sina spelare mycket på sidan, i form av kläder, gym, tillgång till 

rehabiliteringscenter med mera. IF Eksjö fotboll38 nämner i intervjun att de har en 

målsättning att ha mellan 80-90 % i representationslaget som har IF Eksjö fotboll39 

som moderklubb. Vid intervjutillfället låg siffran på 80 %. 

																																																								
30	Representant	IF	Eksjö	Fotboll,	muntlig	intervju	2016-04-14	
31	Representant	Degerfors	IF,	muntlig	intervju	2016-05-02	
32	Representant	Degerfors	IF,	muntlig	intervju	2016-05-02	
33	Representant	Degerfors	IF,	muntlig	intervju	2016-05-02	
34	Representant	Vittsjö	GIK,	muntlig	intervju	2016-05-03	
35	Representant	Mallbacken	IF,	muntlig	intervju	2016-05-10	
36	Representant	Mallbacken	IF,	muntlig	intervju	2016-05-10	
37	Representant	IF	Eksjö	Fotboll,	muntlig	intervju	2016-04-14	
38	Representant	IF	Eksjö	Fotboll,	muntlig	intervju	2016-04-14	
39	Representant	IF	Eksjö	Fotboll,	muntlig	intervju	2016-04-14	
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Alla elitföreningar som intervjuades i studien angav att de ger sina spelare ersättning 

i form av lön samt att kravbilden på spelarna sätts på individnivå, två föreningar 

varav en elitförening nämnde också att föreningen har som krav att spelarna ska följa 

RFs anti-doping policy samt klubbens värdegrund för att få spela i klubbens färger. 

 

När det kommer till frågan om det satsas lika mycket på dam- och herrsektionen i 

föreningen visade det sig att två av föreningarna bara har lag som är till för samma 

kön som representationslaget. De andra två föreningarna satsade mer pengar på det 

lag som låg i den högsta divisionen medan på ungdomslagen satsades det lika mycket 

oavsett kön. 

 

Vittsjö GIK40 svarade i och med att deras damlag spelar i Damallsvenskan läggs det 

mer ekonomiska resurser på damlaget än på herrlaget men på ungdomssidan 

distribueras de likvida medlen lika mellan killar och tjejer. 

 

I dagsläget (år 2016) är Degerfors IF41 enbart en herrförening och ungdomssektionen 

är en fristående förening i Degerfors IF ungdom. I Degerfors IF42 finns det visst antal 

lag, representations lag, U21, U19 samt P17 och P16. I Degerfors IF43 ungdom finns 

det ett damlag samt fler ungdomslag än i Degerfors IF.  

 

Degerfors IF44 ansåg att det var en chansning att bedriva en damverksamhet på en 

mindre ort. “Tjejer i de åldrarna har ofta andra intressen sedan för de som verkligen 

vill spela fotboll finns det ett satsande lag i Kristinehamn” svarade dem.  

 

Mallbacken IF45 svarande att de är en enbart damförening som är bland de största i 

Värmland. De har ett stort geografiskt område att hämta spelare ifrån och många 

spelare söker sig till dem.  

 

																																																								
40	Representant	Vittsjö	GIK,	muntlig	intervju	2016-05-03	
41	Representant	Degerfors	IF,	muntlig	intervju	2016-05-02	
42	Representant	Degerfors	IF,	muntlig	intervju	2016-05-02	
43	Representant	Degerfors	IF,	muntlig	intervju	2016-05-02	
44	Representant	Degerfors	IF,	muntlig	intervju	2016-05-02	
45	Representant	Mallbacken	IF,	muntlig	intervju	2016-05-10	
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Det laget som skiljde sig mest från de övriga var IF Eksjö Fotboll46 som är en 

förening med både ett herr, dam och ungdomsverksamhet. De försöker satsa på 

herrarna lika mycket som på damlaget. Dock medger IF Eksjö fotboll47 att det satsas 

mer på damlaget då de ligger i division 2 dam än herrlaget som spelar i division 5. På 

ungdomssidan får pojkar och flickor lika mycket. 

																																																								
46	Representant	IF	Eksjö	Fotboll,	muntlig	intervju	2016-04-14	
47	Representant	IF	Eksjö	Fotboll,	muntlig	intervju	2016-04-14	
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6. Analys 

6.1 De statliga bidragen 
 

Utifrån de frågeställningen studien hade, hur viktigt är de statliga bidragen för att 

föreningarna ska kunna bedriva sina verksamheter? Svarade alla föreningarna att de 

inte kunde bedriva sin verksamhet.  

 

För många låter LOK- stödet som små pengar att få in, men för de utvalda 

föreningarna i studien är det viktigt att få in dessa pengar för att kunna bedriva sin 

verksamhet, framförallt på ungdomssidan. IF Eksjö fotboll är den föreningen i 

studien som inte har något elitbidrag, de har enbart på LOK-stödet och sponsorer. 

 

 Franzen och Petersson (2004) skriver att en förening med mer elitinriktad 

seniorverksamhet kan ha färre aktiva än föreningar med seniorlag i lägre 

divisioner.  Franzen och Peterson (2004) menar att en förenings seniorverksamhet 

påverkar strukturen och uppbyggnaden av ungdomsverksamheten. 

Ungdomsverksamheter är dyra att bedriva därför är det viktigt för föreningarna att få 

LOK-stödet för att kunna täcka de kostnaderna som behövs. Elitverksamheterna kan 

stöttas upp med sponsorer och elitbidrag för att bedrivas på ett framgångsrikt sätt 

men utan LOK-stödet hade inte deras ungdomsverksamheter kunnat hållas flytande.  

 

Studiens resultat visar att SEF/EFD-bidraget är viktigt för elitföreningarna. Då 

bidraget är en av de största inkomstkällorna för dessa föreningar. Norberg (2012) 

beskriver att det under 1900-talet uppfattades som smutsigt med elitidrott och att 

nästan alla bidragspengar gick till Sveriges breddföreningar och att elitstöd inte fanns 

förrän år 1998. Som resultatet visar har denna förändring betytt enormt mycket för 

just dessa tre föreningar. Då det hjälper dem att bedriva sina dagliga verksamheter. 
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6.2 Det lokala stödet 

Hur viktigt är stödet från det lokala samhället/näringslivet/privata sponsorer för en 

elitförening i små kommuner? 

 

Denna studie visar att en förening som finns i en mindre ort varken kan klara sig 

enbart på bidrag eller med enbart sponsorer. Utan att båda dessa delar måste finnas 

med för att en förening ska ha de ekonomiska medel den behöver för att överleva. 

Föreningarna som undersöktes var tydliga med att sponsorer är viktiga och att det 

verkligen gäller att skapa bra relationerna med dem.  

 

Studiens resultat visar att två av de undersökta föreningarna arbetar med det 

Mossberg (2003) beskriver som mervärden för sina sponsorer. Där Vittsjö GIK och 

Degerfors IF ger deras sponsorer någonting extra utöver bara exponering. Där 

föreningarnas sponsorer får delta på fotbollsresor, vara matchvärdar på deras 

hemmamatcher och delta på sponsorträffar utifrån hur mycket de stödjer föreningarna 

ekonomiskt. 

 

Grönroos (2011) skriver att om mervärdet är bristande kan det påverka sponsorerna 

till det negativa som i sin tur leder till att de dra sig ur sponsringen. Därför arbetar 

föreningar med att skräddarsy sponsorpaktet för att sponsorerna ska känna sig mer 

uppskattade. Degerfors IF erbjöd sina sponsorer plats på alla deras sociala medier 

som Facebook och Instagram, som de är väldigt aktiva på. 

 

Göthberg (2007) menar att ett varumärke inte bara är viktigt för företag utan också 

för idrottsföreningarna. Nu mera är det inte bara elitföreningar som lägger fokus på 

att arbeta med varumärke utan också föreningar som strävar högre upp i divisionerna. 

Mallbacken IF, Vittsjö GIK och IF Eksjö Fotboll arbetade mycket med att skapa ett 

varumärke och bli förknippande med bra fotboll både spelmässigt och läktarmässigt. 

Degerfors IF var den föreningen i studien som inte arbetade aktivt med 

varumärkesuppbyggnad då de ansåg att de redan hade ett etablerat varumärke på 

grund av föreningens anrika historia. För föreningar som vill stiga i divisioner är 

image viktigt och kan betyda mycket när spelare ska välja vilken förening som den 

vill spela för.  
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6.3 Den idrottsliga verksamheten 
Hur många spelare i föreningarnas seniortrupp kommer från moderföreningen? 

 

Av de resultaten från intervjuerna framgår att det inte är många av elitföreningarna 

som har spelare från de egna leden i sina representationslag. De utvalda 

elitföreningarna har en eller två spelare som har spelat i föreningen sedan tidig ålder 

och som nu mera spelar i representationslaget. Den stora skillnaden ligger hos IF 

Eksjö Fotboll där 80 % av spelarna i representationslaget har IF Eksjö fotboll som 

moderklubb.   

 

Av det som framgått i intervjuerna arbetar IF Eksjö fotboll till skillnad från de tre 

elitföreningarna mer strategiskt med få upp deras egna talanger till 

representationslaget. Där IF Eksjö fotboll arbetar likt det Chappelet och Bayle (2005) 

beskriver med att göra nulägesanalyser vart deras ungdomsspelare ligger 

fotbollsmässigt och identifierar vad som ska förbättras. De sätter sedan mål på sina 

ungdomsspelare utifrån detta för att få något att sträva emot, det som Tonnquist 

(2012) redovisar i sin SMART modell. Där IF Eksjö sätter specifika, accepterade, 

realiserbara och tidsatta mål. Dock är inte målen speciellt mätbara då vissa 

fotbollsmässiga attribut som spelförståelse och passningsförmåga är svåra att mäta 

utan verktyg. IF Eksjö fotboll ser sedan över om deras spelare blivit bättre på det som 

de tränat på. De tre elitföreningarna valde att inte berätta ingående hur de arbetar med 

sin talangutveckling. 
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7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion  
Metoden som användes under denna studie var semi-strukturerade intervjuer vilket 

faller under kvalitativ forskning. Vi ansåg att det var den mest effektiva metoden för 

att uppnå denna studies syfte. Då alla forskningsfrågor i studien behöver väldigt 

utförliga svar för att kunna analyseras och besvaras på ett rättvist sätt.  

 

Intervjuguiden kunde dock ha utformats på ett annat sätt. Då frågan hur många 

spelare som kommer från själva föreningen skulle kommit efter hur föreningarna 

arbetar med att få upp sina spelare från ungdomslagen? Då vi tror att föreningarna 

inte öppnade upp sig om hur de arbetar på grund av att vissa föreningar inte hade så 

många egna spelare i sina representationslag.  

 

Under studien drog en förening som skulle varit med sig ur, vilket ledde till att delar 

av studiens resultat, analys och diskussion inte fick redovisas, för att inte kränka 

denna förenings önskan om att inte längre delta i studien. Det gör att det fortfarande 

finns visa delar i detta område som fortfarande kan kompletteras. Dock förhindrade 

inte detta avhopp studien från att uppnå sitt syfte och besvara studiens 

frågeställningar. 

 

7.2 De statliga bidragen 
Denna studie syftade till att beskriva hur viktigt är de statliga bidragen för att 

föreningarna ska kunna bedriva sina verksamheter? 

 

För många låter LOK- stödet som något enkelt, att få pengar för varje idrottsaktivitet 

som görs tillsammans i en förening. Dock är dessa pengar viktiga för många 

föreningar för att kunna bedriva sin verksamhet, framförallt på ungdomssidan. Alla 

föreningar som medverkat i studien påtalar att de inte hade kunnat bedriva sin 

verksamhet varken på elitnivå eller breddnivå utan LOK-stödet. Elitverksamheten 
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kan stöttas upp med sponsorer och elitbidrag för att bedrivas på ett framgångsrikt sätt 

men utan LOK-stödet hade inte deras ungdomsverksamheter kunnat hållas flytande. 

Bland de viktigaste elitstöden är SEF/EFD-bidraget fördelas på de två högsta 

divisionerna, där 75% av bidraget går till föreningar som spelar i allsvenskan och 

25% till föreningarna i Superettan/Elitettan. Elitföreningarna i studien påtalade att det 

är viktiga pengar att få in till föreningen men inte alltid tillräckligt för att gå med ett 

positivt resultat. Många av föreningarna gick inte med positiva resultat förra året 

(2015) trots alla bidrag. IF Eksjö fotboll är den föreningen i studien som inte har 

något elitbidrag, de lever enbart på LOK-stödet och på sponsorer.  

7.3 Lokala stödet 

Studien syftade även att analysera hur viktigt är stödet från det lokala 

samhället/näringslivet/privata sponsorer för en elitförening i små kommuner? 

 

Studien visade att det är inte bara elitföreningar som lägger fokus på att arbeta med 

varumärke, utan också föreningar som strävar högre upp i divisionerna.  

 

Som Kotler (2013) skriver handlar varumärke mycket om vad verksamheten 

associeras med. Mallbacken IF, Vittsjö GIK och IF Eksjö Fotboll arbetade mycket 

med att skapa ett varumärke och bli förknippande med bra fotboll både spelmässigt 

och atmosfärsmässigt. Degerfors IF var den föreningen i studien som inte arbetade 

aktivt med det då de ansåg att de redan hade ett etablerat varumärke. För föreningar 

som vill stiga i divisioner är imagen viktig och kan betyda mycket om spelarna väljer 

att gå till just den föreningen eller en annan.  

 

Alla föreningar i studien uttrycker att imagen är viktig inte bara för spelare utan 

också för sponsorerna, som Hultén, Broweus och Dijk (2011) nämner är viktigt att 

kunna identifiera sig med föreningens varumärke, att kunna bära deras logga och vara 

stolta över det. Det är inte bara organisationens image som spelar roll för 

föreningarna, alla föreningar pratade om att sponsorerna var en viktig del i deras 

verksamhet. För att behålla sponsorerna menar Mossberg (2003) att det handlar om 

hög servicekvalitet och god service för att både locka och behålla. Föreningarna i 
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studien nämnde att arbetar med mervärde för sponsorerna i form av reklampelare, 

tryck på matchställ, matchvärd, få följa med på landskamper med mera.  

7.4 Idrottsliga verksamheten  
Studien syfte var också att beskriva hur den idrottsliga verksamheten samt 

representationslagen i dessa fyra föreningar är uppbyggda. 

 

Göthberg (2007) skriver att det geografiska läget är oerhört viktigt för föreningarna, 

speciellt för rekrytering. De utvalda elitföreningarna har en tämligen större yta att 

rekrytera spelare ifrån än vad IF Eksjö Fotboll. Där mer fokus ligger i att producera 

sportsliga resultat mer än att utveckla egna produkter. Vilket lett till att 

elitföreningarnas representationslag nästan bara består av in rekryterade spelare från 

föreningarnas rekryteringsområden. 

 

Men det är inte bara varumärket som skiljer föreningarna åt, utan också sättet att 

rekrytera spelare på. De elitföreningarna som medverkade hade alla 

ungdomsverksamheter, vissa av dem hade bra kontakt med den yngre sektionen för 

att veta när det gick att skicka upp spelare. Degerfors IF hade ett strakt samarbete 

med ungdomssektionen då de hade en ungdomsutvecklare som tränare på den yngre 

sidan. Alla elitföreningarna som var med i studien mellan 1 till 2 spelaren som 

kommer från de medverkande föreningarnas egna led som i nuläget spelar i 

representationslaget. IF Eksjö Fotboll har valt att gå en annan väg, istället att söka 

talanger runt om söker de bland sina egna spelare på ungdomssidan. IF Eksjö Fotboll 

har en vision och mål att ha cirka 80-90% av spelarna i representationslaget från 

moderföreningen. De tror på att man inte behöver söka efter talangerna utan att de 

finns på hemmaplan.  

 

Ovanstående redovisning visar att frågeställningarna i studien är besvarade och att 

syftet är uppfyllt.  
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8. Slutsats 
Denna studies resultat påvisar hur väsentliga de statliga bidragen är för att kunna 

bedriva både elit och bredd fotboll i mindre orter där alla deltagande föreningar yttrat 

att de inte skulle överleva utan de statliga bidragen. De viktigaste bidragen som 

framkommit i studien är LOK-stödet och SEF/EFD-bidraget. 

 

Av resultatet att döma är stödet från det lokala näringslivet det viktigaste för tre av de 

deltagande föreningarna. Där den största intäktskällan finns i föreningarnas 

sponsoravtal med de lokala företagen. Studien visade också på att damföreninagrna 

arbetade mer aktivt med varumärkesuppbyggnad än vad herrföreningen gjorde, då 

herrföreningen ansåg att föreningens tradition talade för sig själv. 

 

När det kommer till uppbyggnaden av föreningarnas representationslag ses den 

största skillnaden mellan elitföreningarna och IF Eksjö fotboll. Där elitföreningarna 

avlönar alla sina spelare men nästan ingen av spelarna har föreningen som 

moderklubb. I IF Eksjö fotboll avlönas inga spelare men 80 % av spelartruppen 

kommer ifrån moderföreningen.  
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9. Fortsatt forskning 
Under utförande av denna studie framkom andra intressanta forskningsämnen som 

har med idrott på landsbygden att göra, som denna studie inte syftade till att svara på. 

Några av dessa ämnen är om det är enklare att driva en herrförening eller en 

damfotbollsförening på en mindre ort? Hur kan man bedriva en elitverksamhet utan 

att ha spelare från de egna leden? Vad som faktiskt skiljer sig mellan att driva en 

elitförening i en mindre ort och i en storstad? Samt hur man som småorts förening får 

sina spelare att stanna kvar i föreningen efter att spelaren slutat gymnasiet. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide  
 

1. Hur många procent eller hur stor del av era intäkter består av statliga bidrag? 

Skulle ni få positivt resultat utan dessa bidrag?  

 

Svar:  

 

2. Vilka andra finansieringsmöjligheter har ni? 

 

Svar:  

 

3. Söker ni bidrag från kommunen/staten? Isåfall vilka bidrag är det ni söker? 

Och vilka har ni fått av och hur mycket? (enbart offentliga siffror efterfrågas)   

 

Svar:  

 

4. Hur stor del av er verksamhet är LOK- stödet? 

 

Svar:   

 

5. Hur viktigt är det lokala stödet för er förening? Det vill säga stödet från lokala 

företag (Lokala sponsorer)? 

 

Svar:  

 

6. Använder ni er av något regionalt och nationellt stöd? Så som Svenska spel 

med flera som stödjer nationellt? 

 

Svar:  
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7. Hur samarbetar ni med de lokala företagen? Och vad erbjuder ni dem?  

 

Svar:  

 

8. Skulle ni kunna bedriva er verksamhet utan era lokala 

samarbetspartners? Finns det andra alternativ?  

 

Svar:  

 

9. Anser ni att ert varumärke har påverkat/påverkar samarbetet med de lokala 

företagen? 

 

Svar:  

 

10. Hur arbetar ni för att stärka ert varumärke? Vad är ert varumärke? Är det 

klubbens namn?  

 

Svar:  

 

11. Hur många spelare i representationslaget kommer ifrån själva föreningen, som 

kommer ifrån er ungdomsverksamhet eller från mindre föreningar i 

närområdet?  

 

Svar:  

 

 

12. Hur arbetar ni för att få upp spelare från ungdomslagen? Vilka är de viktigaste 

faktorerna?  

 

Svar:  

 

13. Hur stort geografiskt område kommer spelarna ifrån? rekryteringsområdet? 
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Svar:  

 

14. Satsas det lika mycket på dam och herr i er förening och isåfall varför/varför 

inte?  

 

Svar:  

 

15. Får spelarna ersättning för att spela i föreningens representationslag?  

 

Svar:  

 

16. Vad ställs det för krav på spelarna för att få spela i föreningen?  

 

Svar: 

 

 

 


