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Förord 

Arbetet är ett examensarbete som riktar sig mot de idrottsaktiebolag som finns i Sverige idag och 

deras svårigheter som de ställs inför. Studiens fokus ligger på den ekonomiska aspekten på ett 

idrottsaktiebolag och möjligheter till att förbättra den. För att kunna genomföra arbetet har 

relevanta teorier studerats och intervjuer har bedrivits med ledande personer inom stora 

idrottsföreningar i Sverige. Detta för att få en bra uppfattning om hur de ser på dagens 

problematik. 

Vi vill tacka samtliga respondenter som har ställt upp på intervjuer med oss och delat med sig av 

all sin kunskap till arbetet. De utförliga svar som vi har fått har gett väldigt mycket information 

till denna studie. Vi vill även tacka handledarna Jan Bodin och Owe Hedström  för all den tid ni 

har lagt ner på att hjälpa oss färdigställa denna studie och de tips, feedback och 

förbättringsåtgärder som ni givit oss. 

  

Tack! 

  

Kim Wright & Erik Björnfot 

  

 

Ordförklaring 

RF - Riksidrottsförbundet 

SF - Svenska fotbollsförbundet 

idrottsAB – Idrottsaktiebolag/ -en, -et, -ens 

RIN - Riksidrottsnämnden 

SME - Small and medium enterprices (små och medelstora företag) 
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Titel 

Sportsligt pris – Ekonomisk kris? En studie om svenska idrottsAB och deras ekonomiska 

situation. 

 

Problemformulering   

Idrott har idag gått från att vara lek och spel till att bli en ekonomisk marknad med stora 

möjligheter. Svenska idrottsföreningar har överlag visat dåliga ekonomiska resultat de senaste 

åren. Detta gäller även de idrottsföreningar som valt att bilda ett idrottsAB, varav nästan alla 

visat dåliga ekonomiska resultat. Studien undersöker vilka åtgärder svenska idrottsAB kan vidta 

för att försöka vända deras negativa ekonomiska resultat till positiva och skapa en hållbar 

ekonomi.      

     

Teoretisk referensram och metod    

Med hjälp av olika teorier inom Change management, Strategic management, Sports 

management och Intressentteorin har idrottsAB i Sverige studerats och analyserats. Relevant 

fakta och genomförande av intervjuer har lett fram till de problem som har identifierats med 

associationsformen, styrningen, intressekonflikterna samt det tryck som finns på ledande 

personer inom ett idrottsAB axlar. 

 

Analys 

Genom att analysera de genomförda intervjuerna, vetenskapliga artiklar och olika teorier har de 

största problemen inom ett idrottsAB kunnat konstateras. De största problemen är:  

- Tryck från supportrar som får idrottsAB att fatta beslut, vilka inte alltid är affärsmässiga.  

- Brist på kompetens inom aktiebolaget vilket kan leda till att det uppstår svårigheter när 

ett idrottsAB ska bedriva kringverksamhet för att få in kapital i aktiebolaget. 

- Felaktiga beslut som kan uppnås då personer inom idrottsAB fattar beslut som gynnar det 

sportsliga inom bolaget men missgynnar det ekonomiska.  

Dessutom har andra problem så som höga lönekostnader, lagar och regler som försvårar för ett 

idrottsAB upptäckts. Ett annat stort problem är det ekonomiska gap som uppstår mellan 

divisioner vilket kan leda till ekonomiska kriser i samband med degradering.   

 



 

 

 

Slutsats 

En modell har skapats för att kunna lösa problemen som analyserats inom svenska idrottsAB. 

Modellen går ut på att skapa en stark uppdelning mellan idrottsverksamheten och den 

ekonomiska verksamheten inom ett idrottsAB. Den ekonomiska delen samt företagsdelen sköts i 

denna modell av en professionell bolagsstyrning. Bolagsstyrningen ansvarar för bolagets 

ekonomi och lägger upp en budget för idrottsverksamheten inom idrottsAB. Dessutom ska 

idrottsAB använda sin associationsform bättre och få in kapital från externa investeringar, till 

exempel gymverksamhet och restauranger. Att arbeta efter denna modell kommer att minska 

många av de problem som analyserats inom idrottsAB. Det kommer även att leda till att den 

sportsliga prestationen inte är lika ekonomiskt avgörande som den är idag. 
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Title 

Athletic achievement - Economic crisis? A study about the economic state of Swedish sports 

clubs. 

 

Problem                        

Sport has gone from being a game to be a huge economic market where there are huge 

possibilities. Swedish sports clubs has in recent years shown poor financial results and almost all 

sports clubs who have chosen to form a sports company has shown incredibly poor economic 

performances in recent years. This study examines the actions Swedish idrottsAB can take to 

reverse their negative results to positive and create a sustainable economy. 

 

Theoretical framework and method 

We have through change management, strategic management, sports management and 

stakeholder theory analyzed sports companies in Sweden, we have also researched articles, 

books and internet sources about the Swedish sports companies and we interviewed people in the 

different sports companies to get there point of view. Through all of this we found the problems 

with managing a sports company in Sweden today. The mayor areas we found were: 

 The legal structure of sports companies in Sweden, Conflicts of interest and the enormous 

pressures leading individuals within a sports company has to endure, and a lack of competence 

within the board. 

 

Analysis 

We have, by analyzing our interviews found that the main problems in those different areas are: 

The pressure from fans who wants the sports companies to make decisions that doesn’t reflect 

economic reality, lack of competence within the corporation, which means that difficulties arise 

when a sports company will conduct complementary activities that would make the company get 

access to more capital then the capital they get from the sport. One other problem is when people 

in the sports companies make decisions that benefit the sports but disadvantage the economy of 

the company. We have also discovered other problems such as high labor costs, laws and 

regulations that make it difficult for a sports company and a huge economic gap between the 



 

 

divisions, which means that if a sports club is going down a division, they will face a huge 

economic decrease in income. 

 

Conclusion 

To solve the problems we have found we have created a model that has a very strong distinction 

between sporting activity and economic activity within a sports company. If we part the financial 

part and business part from the sports part of the company and let a professional corporate 

governance control the business part of the company, most of the problems we have detected will 

decrease. The economy will be handled much well because of more competent governance and 

activities outside of sports will be better handled and the sports companies will get richer. 

 We would also like the sports companies create more activities outside of their sport, if they do 

that the companies wouldn't be as dependent on sports performances as they are today to get the 

economy to work. Examples of those activities could be a restaurant, a gym or other investments 

that gives the company an income outside of the sports department.    
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1. Bakgrund 

Denna del av arbetet presenterar bakgrunden till det valda ämnet. De områden som behandlas 

är en kort bakgrund om idrott, information om idrottsAB, vilka forskningsgap som finns samt 

presentation av frågeställning angående det företagsekonomiska problem som upptäckts. 

  

Det var först på 1880-talet som tävlingsidrott i Sverige startade, då främst inom individuella 

sporter så som friidrott, skridskor och rodd. Bollsporter lyste med sin frånvaro ända fram till 

sekelskiftet 1900. I samband med att riksidrottsförbundet (RF) bildades i början av 1900-talet 

började den svenska föreningsverksamheten att växa. Mellan åren 1919-1929 kom det 

kommersiella genombrottet för idrotten, då stora fotbollsklubbar som AIK och Djurgården 

började tjäna pengar från publikintäkterna (Lindroth & Norberg, 2002, s. 41). 

Kommersialiseringen fortsatte att växa och publikintäkterna blev allt högre för de stora 

föreningarna. Tillexempel så kunde AIK redovisa en nettovinst på 55 000 kr år 1931. Detta var 

en bidragande faktor till att RF år 1967 valde att avskaffa amatörregeln. Amatörregeln innebar 

att klubbarna inte fick ta emot pengar för sitt idrottsutövande. Redan innan detta hade klubbarna 

sett möjligheterna med att sälja idrotten som en produkt och nu när amatörreglerna avskaffades 

så öppnades dessa möjligheter. Med avskaffninget av amatörregeln kunde kommersialiseringen 

inom Idrotts-Sverige kunde ta ytterligare ett steg framåt (Lindroth & Norberg, 2002, s. 399). 

   

Sedan mitten av 90-talet har möjligheten att skapa ett idrottsAB i Sverige funnits. Det framkom 

från en diskussion inom RF som handlade om hur mycket investeringar som kunde investeras 

inom den ideella föreningens ramar för att de fortfarande skulle anses vara ideella. Detta då det 

fanns idrottsföreningar i Sverige som fick in enorma investeringar i sina ideella föreningar. RF 

vände sig därför ut i Europa för att se hur andra länder agerat i dessa situationer (Karlsson, T, 

Personlig kommunikation, 2012). RF genomförde bland annat ett antal studiebesök i Norge, 

Danmark och England där det redan fanns idrottsAB och beslöt efter detta, tillsammans med 

riksdagen, att idrottsAB skulle bli tillåtet i Sverige (Sveriges Riksidrottsförbund, RF-Juridik, 

1998). Endast idrottsföreningar som är aktiva inom en kommersiell idrott med professionella 

utövare har idag möjligheten att bilda idrottsAB. 

  

Ett idrottsAB är en idrottsförening som valt att bolagisera verksamheten och bildat ett aktiebolag. 

Ett idrottsAB måste följa aktiebolagslagen som alla vanliga aktiebolag, men det finns även unika 

författningar som ett idrottsAB måste följa. Såhär lyder riksidrottsförbundets stadgar för vad som 

gäller för ett idrottsAB: 

  

 För att få klassas som ett idrottsAB så måste det huvudsakliga ändamålet vara att 

bedriva idrottsverksamhet. 
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 Ett idrottsAB måste ha röstmajoritet på bolagsstämman och ha det avgörande 

inflyttandet över verksamheten (Idrottsföreningen måste alltså äga minst 51 % av de 

egna aktierna i företaget). 

 Ett idrottsAB måste alltid följa RF:s och SF:s stadgar och SF:s tävlingsregler. 

 Idrottsutövarna i ett idrottsAB måste vara medlemmar i föreningen. 

 IdrottsAB skall på begäran av riksidrottsnämnden (RIN) lämna yttranden och 

upplysningar samt handlingar i ärenden avseende bolagets idrottsliga verksamhet. 

 IdrottsAB får genom vidareupplåtelse inte avhända sig ett avgörande inflytande över 

verksamheten (Riksidrottsförbundets stadgar, Årsredovisningen 2009). 

  

Det är dessa ovanstående regler som skiljer ett idrottsAB från ett vanligt aktiebolag. Av dessa 

regler är den så kallade 51 % regeln den mest uppmärksammade som innebär att en 

idrottsföreningen måste ha ett avgörande inflytande över bolaget (Björck, 2011). 

Tanken med idrottsAB var från början att det skulle bidra till att idrottsklubbarna i Sverige 

förstärkte sin ekonomi och även deras ställning både inom Sveriges gränser och internationellt. 

Denna utveckling har till stor del uteblivit. Istället har endast 25 stycken idrottsklubbar valt att 

bilda idrottsAB, varav de flesta går i ekonomisk förlust varje år (Svenska riksidrottsförbundet, 

2012-02-15., Tabell 1, se bilaga 1). 

1.1. Problembakgrund 

Idrott ger idag möjligheter till enorm avkastning för alla parter det involverar (Ratten, 2011,s. 

764). Trots detta går de svenska idrottsAB med förlust år efter år. Fernando Lera-López & 

Manuel Rapún-Gárate (2005 s. 168) skriver att tidigare europeiska studier har behandlat området 

om hur sport bidrar till ekonomin i förhållande till BNP och anställningsgrad i olika länder. De 

länder som har varit en del av denna studie är Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, 

Nederländerna, Spanien och Storbritannien. Det varierar mycket mellan länderna hur mycket 

hushållen väljer att spendera på sportrelaterade utgifter i förhållande till deras inkomst. 

Resultaten visar på ett spann från 1,5-2 % för en familj, 2-2,5 % av BNP och mellan 30-48 % av 

fritidskostnaderna som går till sportrelaterade utgifter. Även Ratten (2011 s. 684) visar i sin 

undersökning att Sportindustrin globalt är en av de snabbast växande och största industrierna. I 

USA är sportindustrin mer än dubbelt så stor som bilindustrin, och mer är sju gånger så stor som 

filmindustrin. Trots att den globala ekonomin mötte en tillbakagång under 2008 så ökade 

sponsorutgifterna mot sportindustrin med 11,4 % i Nordamerika.  

 

Ett exempel på en klubb som har gått från att driva sin klubb som en ideell förening till att driva 

den som ett riktigt företag är FC Köpenhamn. Med en innovativ ledning har FC Köpenhamn 

skapat en unik modell som gjort dem till nordens mest framgångsrika idrottsförening. Deras 

modell går ut på att fotbollen är en sidoverksamhet och de övriga delarna som arenan, 

restauranger och gym genererar intäkterna. Trots att Danmark har mindre publiksiffror och en 

sämre ekonomi i landet än vad Sverige har så har FC Köpenhamn lyckats bygga upp en av 
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fotbollsvärldens mest framgångsrika idrottsföreningar. De går med vinst varje år och har även 

etablerat sig idrottsmässigt i Europa tack vare sin starka ekonomi. De visar att om ett idrottsAB 

drivs på rätt sätt så kan ett väldigt framgångsrikt företag byggas upp (Malmborg, 2007). Alltså är 

det möjligt för nordiska idrottsföreningar att skapa en framgångsrik verksamhet och vara med 

och konkurrera internationellt även med en lagstiftning som 51 % regeln. Hur kommer det då sig 

att inte någon svensk klubb lyckas med denna prestation?  

 

Den Svenska marknaden för dagens idrottsAB är väldigt stor då enbart de klubbar som spelar i 

hockeyns högsta serie SHL idag omsätter över 1,6 miljarder kronor per säsong och 

genomsnittsklubben har en omsättning på över 120 miljoner (Sportbladet, Sjögren, 2013-12-14). 

En sammanställning av de idrottsaktiebolag som finns i Sverige idag visar samma tendenser som 

SHL:s VD Jörgen Lindgren nämner i intervjun. Klubbarna gör stora omsättningar men visar inga 

bra resultat. Sammanställningen (bilaga 1) visar att av 12 idrottsföreningar så redovisade 9 

stycken ett negativt resultat efter finansiella poster i den senaste årsredovisningen. Av de 3 bolag 

som redovisade vinst så finns både Leksand IF Hockey AB och Hammarby Bandy AB med som 

vann tog sig tillbaka till SHL respektive tog SM-guld vilket tydligt speglar sig i deras resultat då 

båda bolagen redovisar ett positivt resultat för första gången på flera år.  

Den tidigare forskning som finns relaterat till sportsmanagement kan delas in i tre huvudämnen, 

vilka är management, ekonomi och intressekonflikter. Tillsammans så är dessa tre områden 

starkt relaterade till vilket resultat som ett idrottsAB presenterar. Därför kommer denna studies 

teoretiska fokus ligga på dessa tre områden. För att ge en överblick av vad som har skrivits kring 

detta presenteras de enskilt i kommande kapitel. 

1.1.1. Management 

Den stora skillnaden mellan en idrottsorganisation och ett vanligt bolag eller organisation är 

enligt Ratten att beslutsfattande är mer komplicerat i sportorganisationer och föreningar. Detta på 

grund av att deras beslut påverkar en större grupp av människor, så som atleter, fans, samhället, 

sponsorer, företaget och media, och risken finns alltid att deras intresse kan hamna i konflikt med 

det fattade beslutet. Det går i linje med vad Sherry, Shilbury och Wood (2007 s. 270) visar i sin 

artikel. Nämligen att det kan vara svårt för managers att fatta objektiva beslut, då risk finns att de 

påverkas av det faktum att de styr en klubb som innefattar alla dessa intressenter. Dessutom kan 

de själva känna stor tillhörighet till klubben eller själva vara supportrar och på grund av detta gå 

miste om deras objektiva och kritiska tänkande vid fattande av beslut. På grund av detta ställs 

krav på hög kompetens för managers inom en idrottsorganisation eller ett idrottsAB. Detta styrks 

av Horch och Schütte (2003, s. 82) som skriver om problematiken med att managers i 

sportklubbar måste ha bred kompetens för att kunna lyckas väl, inte bara inom styrning av 

företag utan även inneha stor kunskap om den sport de agerar inom.  

Ratten (2011, s. 768) summerar sin studie med att området sports management behöver mer 

tillsyn och forskning. I dagsläget finns det forskning om specifika delar som marknadsföring, 
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försäljning och ekonomin. Men det finns dåligt med teorier och modeller om hur klubbar kan 

förbättra sin styrning i klubben.  

1.1.2. Ekonomi 

Barajas med flera (2005) har genomfört en studie under tre år. Studien omfattade spanska 

fotbollsklubbar i första och andra divisionen och det som studerades var deras ekonomi. 

Resultaten visar tydligt att det finns en stor svårighet för klubbarna att redovisa ett positivt 

resultat. Flera av klubbarna gör resultat kring +- 0. Där 91,8 % av lagen ligger i spannet + 10 

miljoner till - 10 miljoner. Detta i en liga som omsätter ungefär 1 miljard euro. Dock så står Real 

madrid och Barcelona för totalt 56 % av den omsättningen. Detta visar att det inte är lätt att göra 

stora vinster som kan sparas varje år för att bygga upp en stabil ekonomisk grund. Stora 

skillnader uppmärksammades mellan divisionerna där klubbarna i högsta divisionen kan göra 

vinster medan ingen av klubbarna i den andra divisionen lyckats med detta. Stora skillnader sågs 

även mellan lagen i högsta divisionen. Där visade det sig att klubbarnas medelinkomster ökade 

medan medianen minskade, vilket visar på stora skillnader i klubbarnas ekonomi (Angel et al 

2005 s. 14).  

1.1.3. Intressekonflikter 

Den stora intressekonflikten som finns hos ett idrottsAB är att det lätt kan skapas konflikter 

gällande beslut mellan till exempel atleter, fans, samhället, sponsorer, företag och media.  

Sherry, Shilbury och Wood (2007 s. 268) skriver att undersökningar inom olika områden av 

företagsetik visar att det även finns en oro för intressekonflikter inom organisationer. De interna 

konflikterna som kan uppstå enligt Sherry, Shilbury och Wood (2007 s. 270-271) är att innehavet 

av flera roller inom en sportorganisation kan leda till en situation där intressena för varje roll är 

motstridiga. Ett exempel på detta är till exempel en sportchef som även har hand om ekonomin. 

Det kan leda till att personen i fråga vill värva en spelare sett ur sin roll som sportchef, men inte 

sett ur sin roll som ekonomichef och här blir detta en intressekonflikt.  Dessa interna konflikter 

måste lösas för att organisationen ska kunna göra ett framgångsrikt arbete. Det är här det stora 

arbetet för managers i dessa organisationer måste göra klargöras. Sherry, Shilbury och Wood 

(2007 s.268-269) skriver även att det är viktigt att ha i åtanke att för ett idrottsAB så skiljer det 

sig mellan lokala och nationella idrottsorganisationer och lag. Läns- och landslag kan möta stor 

kritik på nationell nivå om de inte presterar efter önskade resultat efter satsningar eller under 

stora evenemang som OS, VM och EM. Detta är inte fallet för lokala lag.  

Margolis (1979) gav en detaljerad diskussion om skillnaderna mellan att ha ”motstridiga 

intressen” och en ”intressekonflikt”. Margolis (1979) menade att motstridiga intressen 

identifieras där varje intresse är legitimt, oberoende av varandra, medan en intressekonflikt är en 

situation där en eller flera av de intressen som finns inte kan följas. utifrån intressentmodellen 

förklarar (Karlöf et al 2003 s. 123) intressekonfliter och hur viktligt det är att både bolaget och 

intressenterna får ut ett värde från varandra. Just detta värdeskapande är något som Freeman 

(2010) skriver om och hur ett bolag gör för att skapa ett bestående värde för sina intressenter och 
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bidrar till att intressekonflikter inte skapas. Intressekonflikten förklaras även av (Hill, 1992, s. 

132 – 133) utifrån agentteorin, där fokus ligger på att det kan uppstå konflikter mellan 

principalerna och agenterna i ett bolag. Detta kommer att förklaras närmare under arbetes 

teorigenomgång.  

1.1.4. idrottsAB och aktiebolag 

Enligt Lars Åke Lagrell, tidigare ordförande på svenska fotbollsförbundet, så måste det finnas en 

associationsform som ger svenska lag möjligheten att få in mer pengar och uppnå bra 

ekonomiska resultat. Samtidigt menar han att de höga skatterna, restriktionerna och det 

ekonomiska klimatet gör det nästan omöjligt att konkurrera med övriga Europa (Malmborg, 

2007). Sett till hur dagens idrotts-Sverige ser ut så har han rätt, då svenska idrottsAB inte 

genererar vinst i dagens Sverige (Tabell 1). Det har varit många debatter om att restriktioner, 

som till exempel 51 % regeln, måste försvinna för att svenska klubbar ska ha chansen att 

konkurrera med övriga Europa. Även om klubbarna skulle få in mer kapital genom en lagändring 

så krävs fler förändringar för att de svenska klubbarna ska börja gå med kontinuerlig vinst 

(Björck, 2011). 

1.2. Teoretiskt gap 

De tidgare studier som har bedrivits mot området idrottsföreningar och ekonomi fokuserar på 

marknaden för klubbarna samt hur de ökar köpkraften i konsumenterna. Idag finns det inte några 

konkreta teorier kring styrning av idrottsAB. Även vid sökning av väsentliga faktorer som 

påverkar ett idrottsAB så visade även det att det finns lite teori kring detta idag. Trots att ett 

idrottsAB kan påverkas av många olika faktorer som övriga företag inte påverkas av så finns det 

ingen teori kring vilka faktorer det är, hur de påverkar samt hur de bemöts idag. 

1.3. Praktiskt gap 

Trots att svenska idrottsAB agerar på en marknad som ger väldigt bra förutsättningar för att 

lyckas göra bra resultat så är det även få som lyckas med det. FC Köpenhamn har utnyttjat sin 

marknad väl och är en välmående förening ekonomiskt. Det visar att det finns möjligheter som 

inte utnyttjas i Sverige. 

1.4. Problemformulering 

 Hur kan styrningen organiseras och intressekonflikter hanteras av ett idrottsAB för att 

skapa ett ekonomiskt välmående? 

1.5. Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka vilka åtgärder svenska idrottsAB kan vidta för att försöka 

vända deras negativa ekonomiska resultat till positiva och skapa en hållbar ekonomi. Studien 
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kommer att undersöka hur faktorer inom områderna ekonomi, styrning och intressekonflikter 

påverkar ett idrottsAB. Den kommer även att undersöka om ett idrottsAB kan uppnå en balans 

mellan att satsa på den sportsliga och ekonomiska sidan av företaget. Med balans menas att 

använda de resurser som finns tillgängliga för att skapa en stabil sportslig och ekonomisk grund. 

Eftersom marknaden för ett idrottsAB idag är så pass stor finns ett behov för klubbarna att styra 

föreningen som ett företag (Ratten, 2011, s. 680). Målet med arbetet är att hitta en modell som 

kan hjälpa svenska idrottsAB att förbättra sin ekonomiska situation. 

1.6. Begränsning 

Rapporten har valt att begränsas till idrottsAB då syftet med ett idrottsAB och en av 

anledningarna till att idrottsAB blev tillåtet i Sverige är för att en idrottsklubbar ska kunna 

generera vinst. En förening har inte samma vinstsyfte som ett idrottsAB och därför har studien 

begränsats till idrottsAB. Studien har begränsats till de största idrottsAB i Sverige, detta på grund 

av att de stora idrottsAB är intressanta att studera då de är möjligt att jämföra dessa med SMEs. 

Ett SME innebär ett företag som har en omsättning mellan 65 miljoner kronor upp till 380 

miljoner kronor samt fler än 49 anställda men mindre än 250 anställda. Då det endast finns ett 

fåtal idrottsAB i Sverige som uppfyller dessa kriterier har vi valt att bergränsa oss till de 

idrottsAB som har en omsättningen som överstiger 40 miljoner kronor under något av de tre 

senaste räkenskapsåren samt har fler än 30 st anställda någon gång under de tre senaste 

räkenskapsåren. Studierna av idrottsAB är även begränsade till ämnena ekonomi, styrning och 

intressekonflikter. Studien avgränsar alltså de sportsliga prestationerna och fokuserar mer på hur 

ett idrottsAB ekonomi och organisation ser ut och hur den påverkas av externa faktorer i form av 

intressenter. Det sportsliga genomsyrar alla sektioner i ett idrottsAB, vilket gör det omöjligt att 

helt avgränsa denna del. Dock är inte studiens mål att analysera hur idrottsAB fattar sina 

sportsliga beslut och det är inte inom den sportsliga verksamheten som problematiken kommer 

att undersökas. Anledningen till att studien endast fokuserar på svenska idrottsAB och inte på 

utländska idrottsAB är att skillnader i lagar, skatter och intäktsmöjligheter i form av supportrar 

och arenakostnader skulle göra studien allt för omfattande. 

1.7. Arbetsdisposition 

Denna del av kapitlet presenterar hur arbetet med studien sett ut. Uppsatsen bygger på fyra delar 

(vetenskaplig metod, teori, praktiskt metod och empiri), vilka i slutändan leder till analys och 

slutsats. 

 
 

Figur 1. Arbetsdisposition 

Vetenskaplig 
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Teori 
Praktisk 
metod 
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2. Teoretisk Metod 

I denna del av arbetet förklaras varför det valda ämnet är idrottsAB. Här förklaras även hur 

förkunskaper har samlats om idrottsAB och vilka olika teorier som kommer att användas i 

studien. Dessutom förklaras orsaken till varför studien kommer att bestå av en hermeneutisk 

kunskapssyn och varför problemen kommer att angripas deduktivt. 

2.1. Ämnesval 

Som grund till vårt ämnesval ligger ett stort idrottsintresse och personligt engagemang i den 

ekonomiska utveckningen under lång tid. Detta har lett till insikten om och ett ökat intresse för 

de ekonomiska svårigheter som idag finns i många svenska idrottsklubbar. Många idrottsklubbar 

eller föreningar i Sverige, stora som små, har dålig ekonomi och är  på grund av detta intressanta 

att studera. När sedan ämnet undersöktes närmare och det visade sig att det finns ett genuint 

problem med att få ekonomin att fungera inom en elitsatsande idrottsförening i Sverige idag. 

Dessutom upptäcktes att det är främst de föreningar som valt att bilda idrottsAB som har det 

svårast ekonomiskt. Studien hade nu identifierat ett problem i ett område som verkligen är 

intressant, vilket ledde till att valet blev naturligt. Valet blev att skriva arbetet om just idrottsAB 

och kombinera detta med ett annat stort intresse samt utbildning, ekonomi. 

2.2. Förförståelse 

Båda skribenterna har studerat på Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. Båda har 

studerat management på D nivå och dessutom läst redovisning upp till C nivå samt finansiering. 

Uppsatsen skrivs inom management och det är främst management kurserna som kommer att 

komma till användning inom denna studie. Dock kommer även kunskaper i redovisning och 

finansiering samt räkenskapsanalys att vara till god hjälp vid undersökningar av årsredovisningar 

och annan relevant information. De kurser som kommer till mest användning av i detta arbete är 

strategic management och finansiering. Dessa kurser har gett oss skribenter goda kunskaper i att 

analysera ett företags ledning samt vilka olika metoder och modeller som kan användas för att 

förbättra ett företags styrning och ekonomi.  

  

Förutom all kunskap som utbildningen har gett oss så kommer även kunskap från idrottsintresset 

att utnyttjas. Detta innebär förkunskaper om idrottsAB och ekonomin inom de stora 

idrottsföreningarna, vilket artiklar och reportage har gett oss under de senaste åren. Genom 

läsning av årsredovisningar och vid diskussioner om de ekonomiska frågorna inom svenska 

idrottsföreningarna har större insyn i problematiken skapats. Däremot var kunskapen om 

ekonomin och styrningen inom idrottsföreningarna väldigt ytlig innan studien och mycket arbete 

har lagts ner på att undersöka exakt hur styrningen ser ut inom idrottsföreningarna. Det fanns inte 

någon förkunskap i change management och därför har teori inom detta område studerats då den 

ansågs kunna associeras till idrottsAB. 
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Eftersom det finns en väldigt liknande bakgrund, förförståelse och utbildning så finns det en risk 

i att det blir en väldigt homogen syn på arbetet och problemet. Dock anses inte det som en 

svaghet utan en fördel då risken för att missa väsentlig information eller relevant fakta blir 

mindre då det granskas av två personer med samma förförståelse. 

 

Eftersom förkunskapen angående idrottsAB och deras ekonomi i största mån kommer från 

tidningar och andra medier så finns det en risk att dessa problem är vinklade utifrån dessa källors 

synvinklar, därför finns det också en risk för att författarnas förkunskaper kan ha tolkats på 

felaktiga sätt. Detta i kombination med att författarnas nuvarande kunskap av ekonomi och 

styrning av ett idrottsAB är begränsad, så granskas information kritiskt i förhållande till övrig 

information som finns om ämnet. I detta fall både vetenskaplig och det som skrivits i media. Med 

det menas den information som media förmedlar om att det finns ekonomiska svårigheter för 

svenska idrottsklubbar. Denna information tas med i forskningen då det är en stor bidragande 

orsak till att författarna undersöker detta ämne.  

2.3. Verklighetssyn 

Patel & Davidsson (2011, S. 15) skriver att filosofin är högst upp på kunskapsstegen och den kan 

delas in i tre olika områden. Dessa områden är naturfilosofi (ontologi), kunskapsfilosofi 

(epistemologi) och värdefilosofi (etik). I naturfilosofin så arbetar forskaren med frågor hur man 

ska förstå människan och naturens sanna ursprung. Kunskapsfilosofin består av läran om 

kunskapens ursprung och giltighet. Kunskapsfilosofin kan beskrivas som att person A vet att 

påstående 1 stämmer vid en viss förutsättning. Värdefilosofin arbetar mot rätt eller fel i form av 

moralfilosofiska, eriska och estetiska frågor. Exempel är om det är rätt med djurförsök.  

 

Ontologin kan delas in i realism och idealism där realismen är ett synsätt där värdlen existerar 

oberoende om vi obeserverar och upplever den eller inte. Realismen innebär att verkligheten 

existerar via våra upplevelser av verkligheten. Eftersom denna studie baseras på att förstå varför 

ett företag med så mycket humankapital agerar som det gör så är en persons tolkningar och 

upplevelser väldigt relevanta för studien. Därför passar denna studie väl in på en ontologisk 

idealism (Patel & Davisson, 2011, S. 15- 16).   

 

Trots att detta har presenterats så förhåller studien sig objektiv till problemet för att kunna vara 

så trovärdig som möjligt. Med objektiviteten menas att inga förutfattade meningar ska dras eller 

att gå in med en förutfattad slutsats innan studien är gjord. På grund av att det är svårt att veta 

exakt hur verkligheten ser ut så kommer intryck, känslor och förkunskap att påverka studien. 

Detta behöver inte vara ett hinder utan istället något som kan ge en bättre och djupare förståelse 

för problemet. Eftersom att ämnet som undersöks är väldigt beroende av personer och människor 

i alla led inom ett idrottsAB så kommer inte studien att kunna hitta en absolut sanning eller få 

fram ett perfekt svar. Det studien ämnar att uppnå är att hitta de faktorer som påverkar, hjälper 
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och hindrar människor från att agera på ett visst sätt. Detta leder till att kunskapen om världen 

kommer att ses som socialt konstruerad (Patel & Davidsson, 2011, S. 17) På detta sätt kommer 

det att gå att ta del av de olika tankar och ageranden som alla involverade parter har. Detta gäller 

allt från hur fans, sponsorer och media kan reagera på vissa beslut, till hur styrelsen, ledningen 

och spelarna agerar mot samma eller andra beslut eller resultat. Därför är det viktigt att beakta 

tolkningar av beslut eller ageranden, istället för betydelsen, vilket är drivande inom den sociala 

konstruktionen (Hacking, 2004, s. 18). 

2.4. Kunskapssyn 

Kunskapssynen kan enligt Patel och Davidsson (2011, S. 25) delas in i två huvuddelar som är 

posivitism och hermeneutisk. Posivitism bygger på att forma hypoteser som sedan testas mot 

verkligheten. Det innebär även att enbart vissa delar av problemet testas och inte den stora 

helheten. Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära och bygger på att tolka, studera och förstå 

grunden och används främst inom human-, kultur- och samhällsvetenskap. Posivitism har fått stå 

för kvantitativa, statisktiska hårddatametoder medans hermeneutik har stått för kvalitativa 

förståelse- och tolkningssystem (Patel & Davidsson, 2011 S. 26 – 29). Denna studie har en 

kunskapssyn som är hermeneutisk, genom att tolka och analysera problemen kommer en lösning 

att presenteras.  

 

Fokus kommer även att ligga på att förstå människorna som deltar i studien genom deras språk 

och handlingar (Patel & Davidson, 2011, s. 28 – 29). Detta för att kunna förstå varför 

respondenterna väljer att agera som de gör, och på så sätt kunna presentera bättre resultat och en 

ökad förståelse av intervjuerna. Syftet med studien är att undersöka hur faktorer i områdena 

ekonomi, styrning och intressekonflikt i ett idrottsAB gör det svårt att göra stabila vinster. 

Studien undersöker även ifall det finns en godtagbar lösning på dessa svårigheter, vilken kan 

underlätta och effektivisera arbete för de personer som styr ett idrottsAB.  

  

Uppsatsen kommer studera olika förändringar föreningarna bör göra i sin styrning av företaget, i 

sitt beslutsfattande och i sin hantering av olika intressekonflikter. Allt med målet att skapa en 

modell som kan hjälpa ett idrottsAB att förstärka sin ekonomi. Med hjälp av en kvalitativ studie 

kommer olika metoder och nya tankesätt att tas fram, vilka kan användas för att få fram de 

svagaste sidorna av styrningen av ett idrottsAB. 

2.5. Angreppssätt 

För att angripa problemet på bästa sätt så kommer ett deduktivt angreppssätt att användas. Ett 

deduktivt angreppssätt innebär att forskaren utgår från teorier och försöker se om teorierna kan 

lösa ett problem. Det andra angreppssättet är induktivt då forskaren inte utgår från teorier  utan 

skapar teorier från vad resultatet från forskningsobjektet visar (Patel & Davidson, 2011, s. 23 – 
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24). Eftersom denna studies frågor till respondenterna är baserade på informationen från 

relevanta befintliga teorier så består den av ett deduktivt angreppssätt. 

Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ inriktad forskning kan mycket enkelt sägas vara hur 

man väljer att generera, bearbeta och analysera den information som man samlar in under 

arbetats gång. Kvalitativ forskning är när man samlar in data genom kvalitativa intervjuer och 

tolkande analyser, man fokuserar på ”mjuk” data. Här är det oftast muntliga analysmetoder av 

textmaterial (Patel och Davidsson, 2011, s.14). 

Kvalitativa intervjuer kännetecknas av att personen som intervjuas får utrymme att svara med 

egna ord, vilket gör både intervjuaren och intervjupersonen medskapare i ett samtal. Detta ger i 

sin tur en ganska låg grad av standardisering. Syftet är dock att upptäcka och identifiera 

egenskaper eller beskaffenhet om det man vill undersöka (Patel och Davidsson, 2011, s.78). Ett 

tydligt särdrag för en kvalitativ metod är att den utgår ifrån studieobjektets perspektiv, motsatsen 

är en kvantitativ metod som utgår ifrån forskarens idéer om vilka dimensioner som ska stå i 

centrum (Alvesson och Sköldberg, 1994, s.10). 

För att få en så bra intervjumall som möjligt så baseras frågorna utifrån den teori som är relevant 

i förhållande till idrottsAB. Detta för att lättare kunna skapa relevanta frågor, komma med 

relevanta följdfrågor samt lättare kunna återkoppla svaren från intervjuerna till teorin och hitta 

likheter och kopplingar mellan idrottsAB och den teori som finns. Samt då kunna se om det finns 

fler teoretiska gap för den teori som finns idag gällande idrottsAB. 

 

Genom att vara deduktiva och koppla information från undersökningen till olika teorier så 

kommer modeller och resultat att kunna tas fram som kan visa problematiken mellan sportslig 

framgång och ekonomisk stabilitet för ett idrottsAB. För att göra detta på bästa sätt så kommer 

befintliga teorier först att användas för att förklara de problem som finns. Utifrån empirin som 

samlas in så kommer dessa teorier att utvecklas och anpassas efter idrottsAB. Studien kommer 

att gå upptäckandets väg, vilken lär oss att bygga upp modeller och teorier som leder fram till vår 

slutsats (Patel & Davidson, 2011, S. 23). 

2.6. Perspektiv 

Studien utgår ifrån idrottsföreningarnas perspektiv och speciellt utifrån idrottsAB perspektiv. 

Problemen kommer att ses utifrån deras syn och lösningarna kommer att tas fram utifrån dessa. 

Studien kommer även att undersöka om en teoretisk lösning i form av ny fakta och nya teorier 

kan skapas som kommer att hjälpa idrottsAB att driva sin verksamhet på ett bättre sätt och kunna 

hantera intressekonflikterna på ett bättre sätt är möjligt. I slutsatsen kommer en praktisk lösning i 

form av konkreta exempel på vad idrottsAB i Sverige bör göra för att kunna nå ett bättre resultat 

att presenteras. Meningen är att forskningen skall vara användbar för IdrottsAB i framtiden och 

att det ska finnas en möjlighet för dem att läsa studien och genom denna kunna förbättra sin 

verksamhet. 
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2.7. Val av källor och teori 

En del av metoden är att göra ett systematiskt urval av information (Holme & Solvang, 1997, 

s.13). Det urval som studien fokuserar på är de områden som har stor vikt vid drivandet av ett 

företag. Eftersom studien riktas mot ett forskningsgap så är tidigare forskning inom området vag. 

Istället har studien utgått från forskning som är relevant till frågeställningen. Områdena som 

undersökts teoretiskt är ekonomi, styrning, intressekonflikter och associationsformen. Källorna 

som använts för att kunna skriva denna uppsats är främst vetenskapliga artiklar och böcker. Först 

och främst har böcker sökts för att hitta grundläggande fakta inom området. Anledningen till att 

böcker valdes är att vi ansåg att böcker ofta ger en större bredd och därmed även en bättre grund 

och förståelse för våra områden. Författarna presenterar ofta mycket grundlig fakta runt de olika 

teorierna, vilket ger en bred kunskap. Artiklar är däremot mer specificerande och har skapat en 

spetskompetens inom de olika ämnena. De erbjuder dessutom ofta nyare källor, vilket ger en 

trovärdigare bild om hur det ser ut idag i idrottsvärlden. De ariklar som valdes ut uppfyllde 

kravet som peer reviewed, detta för att öka trovärdigheten på de atiklar som studerades. Det har 

dock varit svårt att hitta vetenskapliga artiklar om till exempel idrottens historia, där enbart 

böcker har använts. Enligt Bell (2006, S.89) så bör tiden begränsas till ca 10 år bakåt men även 

äldre foskning kan beaktas för att inte missa något väsentligt.  För att inte missa relevanta artiklar 

så begränsades sökningen till artiklar under 2000-talet. Sökningarna gjordes även utifrån den 

problemformulering studien har. Därefter så lästes artikelns kortare sammanfattning för att 

bedömma relevansen till studien. Enbart de artiklar som bedömdes relevanta till studien lästes 

igenom i sin helhet. 

  

Böckerna som lästs behandlar framförallt områdena change management och sports 

management. En del av böckerna handlar dessutom om svensk idrott och idrottshistoria. 

Böckerna har hittats på biblioteket med sökord som: Change management, Sports Management 

och Svensk idrott. Vissa av böckerna har även hittats genom att läsa andra arbeten och studerat 

vilka böcker dem använt sig av. De arbeten som användes var inriktade mot styrning för att hitta 

relevanta teorier där samtliga arbeten hittades via DiVA. Efter detta studerades artiklar som var 

publicerade efter att böckerna skrivits, för att kunna ta del av den senaste forskningen. Att läsa 

artiklar gav en bättre specialisering inom ett visst område eller en viss fråga. Artiklarna som har 

använt har hittats genom databaserna Google scholar, Business source premier och Emerald 

journals. Sökorden som främst använts har varit: Change management, Sports management, 

Conflict of interest, Agency theory, The economy of sports och idrottsAB. 

 

Utöver vetenskapliga artiklar och böcker har även relevanta tidningsartiklar med intervjuer av 

personer inom studiens område använts. Dessa artiklar har hittats på Google. Enbart artiklar från 

en av de tre största tidningarna och intervjuer med personer inom stora föreningarna med en 

relevant befattning har använts i studien. De tre största tidningarna 2010 var Aftonbladet, Dagens 

nyheter och Expressen (www.scb.se). Detta gjordes för att öka trovärdigheten och realiteten i 
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artiklarna. Sökorden som använts för att hitta dessa artiklar är bland annat: idrottsAB och FC 

Köpenhamns framgångsmodell. 

 

Eftersom inga teorier kring styrandet och ekonomin av idrottsAB hittades så användes teorier 

kring SMEs och vanliga aktiebolag för att sedan försöka applicera dessa mot idrottsAB. 

Styrkande för detta val är att Ratten (2011 s. 680) skriver att sportklubbar och föreningar liknar 

andra internationella företag när man ser till hur deras tillgångar och ekonomi styrs och 

marknadsförs. Dessutom kan många av de svenska idrottsAB liknas vid SMEs i storlek.  

 

Teorier kring tillväxt studerades då de kan bidra till att hjälpa svenska idrottsAB skapa en tillväxt 

i sin ekonomi, vilken bidrar till att nå bättre ekonomiska förutsättningar för föreningen. Detta 

genom att skapa en stabil grund att stå på ekonomiskt, vilket är en väldigt stor förutsättning för 

att kunna fortsätta göra ett bra arbete både sportsligt och styrmässigt. För att kunna förbättra 

något krävs alltid att något måste förändras. Teorier om change management studerades för att 

förstå förutsättningarna för att de förändringar som sker utförs på rätt sätt och på så sätt kunna nå 

önskat resultat och undvika fallgropar i förändringen. Ämnet kopplades till teorier om strategic 

management process, vilken innefattar hur en organisation definierar och skapar sin strategi samt 

den process som managers använder sig av för att välja en eller flera strategier som är den bästa 

för företaget.  

 

Efter att managers har valt en specifik strategi eller flera strategier är det viktigt att de gör 

uppföljningar på hur deras strategier fungerar, både kontinuerligt och direkt efter att strategin är 

implementerad. Detta undersöktes genom identifiering av PDCA (plan, do, check, act) modellen 

(Kaplan & Norton, 1996, S.76).  

 

Teorierna har valts för att försöka skapa en röd tråd genom valen av teorier som ska börja med 

att visa hur styrning av företag fungerar för att sedan visa vad tillväxt är och hur det kan uppnås. 

Sedan teorier för att se hur förändringar i företag ska implementeras för att sedan kunna skapa 

bra strategier och undvika fallgropar. Sist kommer teorierna för att följa upp besluten och då 

kunna se vad som har gått bra och vad som kan förbättras för att göra detta till en kontinuerlig 

cykel. 

2.7.1. Saknad av teorier 

Vid sökningar av artiklar kring styrningen av ett idrottsAB eller idrottsförening visade det sig 

mycket svårt att hitta relevanta teorier. Detta för att artiklarna som hittades mest fokuserade på 

styrningen av humankapital, spelarna och ideella föreningar. Även vid sökning om 

intressekonflikter för ett idrottsAB så hittades ingen relevant teori. De böcker som fanns i ämnet 

tog inte heller upp styrningen av idrottsAB utan var mer förklarande kring marknadsföring. Då 

upptäcktes det ett behov för kompletterande teorier då det finns teori gällande andra delar av 

arbetet med ett idrottsAB men inte för själva styrningen.  
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2.8. Källkritik 

Det är viktigt att vara källkritisk i sitt sökande efter information för att inte fastna i felaktiga 

tolkningar eller antaganden. Även då det är vetenskapliga artiklar och bör vara godkänd fakta 

som är objektivt skriven så är det aldrig helt säkert att informationen är helt korrekt (Ejvegård, 

2003, s. 62 - 64). Böcker kan vara vinklade efter författaren och bör därför även granskas 

kritiskt. Källorna har granskats utifrån fyra krav. Dessa krav är äkthetskravet, oberoendekravet, 

färskhetskravet och samtidighetskravet (Ejvegård 2003, s. 62 – 64). 

  

Äkthetskravet (Ejvegård, 2003, s. 62) innebär att källorna är granskade med äkthet och har 

förfalskning i åtanke. Det använda materialet har granskats för att undvika att de inte är 

förfalskat eller kopierat från någon annan författare. Med detta menas att artiklarna som har 

använts i arbetet har genomgått kvalificerad granskning, även kallad peer review. Eftersom en 

artikel är granskad så ökar det atikelns trovärdighet och bedöms som säker. 

  

Oberoendekravet (Ejvegård, 2003, s. 63) innebär att primärkällan alltid använts i första hand. 

Vid användning av en sekundärkälla har primärkällan sökts upp för att granska källans ursprung. 

Detta för att kunna avgöra om sekundärkällan verkligen har skrivit det som primärkällan haft i 

syfte att förmedla. Det är möjligt att en sekundärkälla har uppfattat en text annorlunda än 

författaren och risken för missförstånd och feltolkningar minskar genom att söka efter 

primärkällan. 

  

Färskhetskravet (Ejvegård, 2003, s. 64) har använts genomgående i studien. Det innebär att den 

senaste forskningen använts i första hand. För att säkerställa att den senaste forskningen används 

så har alltid de senast prubilcerade artiklarna används. Samtliga artiklar som framkommer i 

studien är från 2000-talet och med detta anses färskhetskravet vara uppfyllt. 

  

Samtidighetskravet (Ejvegård, 2003, s. 64 – 65) är det sista av de fyra krav som källorna har gått 

igenom vid granskandet. Det innebär att källor som är skrivna ungefär samtidigt som ett beslut 

eller liknande togs använts i första hand. Även detta för att få den färskaste möjliga 

informationen. Ett exempel på en sådan källa är källan från riksidrottsförbundet, vilken beskriver 

idrottsAB. Den källan kommer från året då beslutet togs att det skulle bli tillåtet med idrottsAB. 

Tankarna och diskussionerna om varför idrottsAB ska tillåtas är från den källan väldigt färska 

vilket gör källan relevant att använda i detta sammanhang. 
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3. Teori 

Denna del av arbetet består av förklaringar till varför teorierna har valts och behandlar även 

frågan om hur dessa teorier är relevanta mot sports management för hur man ska styra ett 

idrottsAB och uppnå en förbättring. Kapitlet presenteras i ordningen av intressentkonflikt, 

ekonomin och styrningen samt en avslutande sammanfattning. 

3.1. Skillnader mellan idrottsAB och SME 

Även då ett SME och ett idrottsAB är väldigt jämförbara så finns vissa skillnader mellan dessa. 

De vanligaste företagen är inom områderna tjänster (62.6 %), jordbruk, skogsbruk och fiske 

(22,7) och industri (14,2%) (ww.scb.se). Ett idrottsAB är själv inom kategorin 

tjänster/underhållning, vilket gör att det inte helt enkelt kan appliceras på en av dessa tre 

kategorier. Dock så finns det jämförbarhet mot kategorin tjänster då även de arbetar mot och med 

personer och där företaget bygger på humankapital. Men skillnaden för ett idrottsAB är att de har 

betydligt fler externa påfrestningar än det vanliga tjänsteföretaget. Ett idrottsAB har många 

regelverk att anpassa sig efter (både nationellt och internationellt) utöver de natonella lagar och 

reglervek som påverkar alla företag. Utöver detta så kan ett idrottsAB påverkas mer av externa 

faktorer som supportrar och sponsorer än vad ett vanligt tjänste AB har. Detta då ett vanligt 

företag inte har supportrar, utan kunder, och inga sponsorer att anpassa sig efter. 

3.2. Sports management 

Alla idrottsklubbar idag har många regler att anpassa sig efter. Utöver de nationella lagarna som 

gäller för varje klubb i det land där de är aktiva finns även restriktioner från olika idrottsförbund. 

Dessa restriktioner kan vara både nationella och internationella (för de större klubbarna). 

Dessutom har klubbarna intressenter i form av sponsorer, fans, ägare, tv-avtal med mera att 

anpassa sig efter. Alla dessa faktorer bidrar till att dagens större idrottsklubbar har flera aspekter 

att se till innan de fattar beslut, så väl ekonomiska som sportsliga. Exempel på faktorer är allt 

från andra klubbar i samma liga eller ligorna under, Sportsorganisationer som FIFA eller FIFpro 

(organisation för alla fotbollsspelare), tv- och radiosändningar, olika förbund m.m. Detta 

illustreras i figur 2, som visar vilka olika externa krafter som påverkar en fotbollsklubb (Beech & 

Chadwick, 2004 s. 28). Ett exempel på detta är vid köp av en spelare. Då måste klubbarna hitta 

finansiärer, transfer fönstret får inte vara stängt, samt att de måste se över om spelaren har 

kontrakt med en annan klubb eller om någon annan klubb äger rättigheterna. Det beslutsfattande 

och det finansiella området av organisationen är delar av sports management som är applicerbart 

med studien och idrottsAB. Dessa har undersökts närmare och presenterats nedan. 
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Figur 2. Externa krafter (Beech & Chadwick, 2004 s. 28) 

3.2.1. Beslutsfattande 

Enligt Hammond et al (1998 s. 3) är beslutsfattande den viktigaste och mest riskabla delen av 

arbetet för en ledning. Dåliga eller felaktiga beslut kan ibland skada en organisation så hårt att 

skadan inte går att reparera. Största anledningarna till att felaktiga beslut fattas beror ofta på 

dålig information eller att alla alternativ inte är presenterade. Anledningen till att en 

beslutsfattande person arbetar med dålig information kan vara tidspress eller stora krav. Detta 

gör att personen måste fatta stora beslut snabbt, och hinner då inte se över all information eller de 

alternativ som finns och då fattar personen sämre beslut. Detta är faktorer som går att påverka, 

men som inte är lätt att göra. För att minska detta måste personen försöka planera in ordentligt 

med tid för att kunna utvärdera information och alternativ inför ett stort beslut. Felaktiga beslut 

kan även bero på hjärnan, då människor har en tendens att använda omedvetna rutiner vid 

beslutsfattning. Detta kallas heuristik (De Martino et al, 2009, s. 685). För ett idrottsAB kan detta 

vara ännu svårare då det ofta är en ensam person som kan ta stora beslut, eller sitta på flera stolar 

samtidigt. Svårigheten med detta är att den beslutfattande personen själv inte upptäcker att 

besluten baseras på vissa antaganden eller känslor. Dessa är så pass inpräntade i personens tankar 

att de sker omedvetet. De Martino et al (2009 s. 685) skriver att personliga känslor och initiativet 

kan spela en stor roll när det kommer till den mänskliga beslutsfaktorn. Även när beslut ska 

fattas där informationen inte är tillräcklig eller för komplicerad så utgår beslutsfattarna från 

heuristik. Sherry, Shilbury & Wood (2007 s.267) visar samma slutsatser då även de anser att 

managers i sportorganisationer kan fatta beslut som är påverkade av det faktum att de arbetar för 

ett sportlag som de kan ha stora personliga känslor för. Detta gör det ännu mer komplicerat för 

managers att fatta rätt beslut, när de utöver detta även har många intressenter att försöka undvika 
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konflikter med. Ett sätt att försöka minimera dessa risker och samtidigt få in ny kunskap är att ta 

hjälp av extern kompetens. Detta kommer dock kosta ett idrottsAB och det måste vägas med för 

och nackdelar samt behovet innan detta beslut fattas (Robinson, 2009, s. 84). 

3.2.2. Finansieringen 

Enligt Beech & Chadwick (2004, s. 156-157) kan den finansiella strukturen av alla 

idrottsorganisationer brytas ner i fyra olika komponenter. Dessa är sysselsatt kapital, tillgångar, 

operativt kassaflöde och avkastning på sysselsatt kapital. 

 

Sysselsatt kapital är det som ska finansiera de långsiktiga behoven av kapital. Sysselsatt kapital 

kan delas upp i två olika delar; lån och eget kapital. Tillgångar kan vara både fysiska tillgångar 

som att äga sin egen arena, bussar, flygplan, utrustning med mera. Det kan även vara 

immateriella tillgångar där de största tillgångarna är spelarna eller rättigheterna till vissa spelare. 

Operativt kassaflöde är de pengar klubben får in för sina matcher. Detta omfattar allt från 

biljettpriser och pengar för mat som köps på arenan till tv-rättigheter och souvenirer. 

Avkastning på sysselsatt kapital omfattar till största del räntor och andra utgifter för de lånade 

pengarna som finns. Utöver räntor kan detta till exempel vara utdelningar till ägare och 

riskpremium för investerare. Detta är de fyra komponenterna som är de största delarna av en 

idrottsklubbs finanser. 

Möjlighet till finansiering och en bra ekonomi finns för ett idrottsAB då Ratten (2011 s. 680) 

visar att i USA så sträcker sig sport in i 8 av 20 olika industrisektioner på olika vis. Dessutom 

visar Rattens studier att sportindustrin globalt är en av de snabbast växande och största 

industrierna. I USA är sportindustrin mer än dubbelt så stor som bilindustrin, och mer är sju 

gånger så stor som filmindustrin. Trots att den globala ekonomin mötte en tillbakagång under 

2008 så ökade sponsorutgifterna mot sportindustrin med 11,4 % i Nordamerika.  

3.3. Intressentmodellen 

En teori som är applicerbar mot idrottsAB är intressentmodellen. Intressentmodellen beskriver 

ett bolags realtion med dess intressenter. De intressenter som är viktigast för ett bolag är 

vanligtvis kunder, ägare och anställda. Andra intressenter till ett bolag kan vara media, 

leverantörer, närsamhället, investerare och långivare (Karlöf & Lövingsson 2003 s. 123).   
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Figur 3. Intressentmodellen (Karlöf & Lövingsson 2003 s. 123), illustrerad av Wright, K & 

Björnfot, E 

 

Syftet med intressentmodellen är att den ska ge företaget en inblick i vilka intressenter de har och 

på så sett en förståelse för sin omgivning och vilka värden de olika intressenterna vill ha ut av 

samarbetet med bolaget (Karlöf & Lövingsson 2003 s. 121-123). Intressentmodellen ger också 

företagen en möjlighet att rangordna intressentrerna och få ett grepp om vilka intressenter som är 

viktigast för företagets överlevnad (Thorell & Norberg 2005). De olika intressenterna som 

bolaget har kan också delas in i kategorierna inre och yttre. Den inre kategorin består av ägare 

och de som styr bolaget. Den yttre består av de intressenter som finns utanför företaget, som 

kunder, media och leverantörer. Uppdelningen mellan inre och yttre intressenter görs eftersom 

det finns stora skillander i intressenternas påverkan på bolaget och möjligheten till information. 

De inre intressenterna arbetar ofta i bolaget vilket innebär att de kan påverka beslut och att de har 

en stor insyn i bolaget. De yttre intressenterna har däremot ofta svårt att påverka företaget och de 

har inte heller samma möjlighet till information om bolaget som de inre intressenterna har 

(Diamant 2004 s.100).  

För att kunna analysera alla de intressentrelationer företaget har och för att kunna komma fram 

till de bästa möjliga lösningarna på de intressekonflikter som uppstår bör ett företag tänka över 

följande frågor: 

 Vad får vi ut från ett sammarbete med intressenten? 

 Vad är det vi erbjuder intressenten? 

 Hur fungerar transaktionen med intressenten och går den att effektivisera? 

 Hur viktig är intressenten för oss och hur mycket tid läger vi ned på intressenten? 

 Vad har vi för styrkor/svagheter i relationen med intressenten? 

 Vad kan förbättras i relationen? 

 Finns det några unika relationer i just vår bransch? 

Media Ägare 

Kunder 

Investerare Samhället 

Anställd

a 

Företaget 

Långivare 
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(Karlöf & Lövingsson 2003, s. 123) 

 

När ett bolag har ställt sig dessa frågor bör de ha en bild av intressenternas roll för företaget samt 

bolagets roll för intressenterna och en bild av hur dessa sammarbeten ser ut. Det som sedan 

återstår för bolagen är att veta hur konflikteterna mellan de olika intressenterna samt konflikterna 

mellan en intressent och bolaget ska hanteras och värderas (Freeman 2010). Dessa konflikter 

kallas för intressekonflikter. En intressekonflikt kan ses som en konflikt där en persons eller en 

grupps intresse går emot intresset för en annan person eller grupp (Sherry et al, 2007, s. 270 – 

271). Ett exempel på detta för ett idrottsAB är att en del intressenter vill se sportslig framgång, 

några vill ha ekonomisk avkastning medan andra vill få så mycket reklamutrymme som möjligt 

(Sherry et al, 2007, s. 267 – 270). Det finns även de externa intressenter som har en helt annan 

syn på företaget och som försöker motarbeta dem. Ett exempel är Greenpeace som motarbetar 

oljebolagens verksamhet (Charner, 2011). Dessa externa intressenter finns dock inte för svenska 

idrottsAB. 

3.4. Agent teorin 

En väldigt applicerbar teori mot idrottsAB är agent teorin som innebär att några personer, så 

kallade principaler (intressenter), betalar pengar till de så kallade agenterna för att de ska utföra 

ett arbete. Principalerna som betalar agenterna kan vara allt från aktieägare, kunder, sponsorer, 

media, lokalbefolkningen och leverantörer. Det kan egentligen vara vilka som helst som har ett 

intresse för hur företaget presterar och har på något sätt betalat pengar till företaget. Agenterna är 

de olika beslutsfattarna och ledningen inom företaget som fattar besluten. Detta gör 

intressenterna för att få ett inflytande över agenternas agerade och kunna vara med och påverka 

beslutsfattandet. Även fast agenterna och principalerna ofta har samma mål och liknande 

intressen så uppstår det konflikter mellan agenterna och aktieägarna inom företag och det är 

framförallt därifrån agent teorin har växt fram (Hill, 1992, s. 132 - 133). 

 

. Teorin passar därför studien utmärkt då intressekonflikterna är ett av de problemen som studien 

fokuseras på att lösa. Lösningen som förklaras av agentteorin är att ledningen ska strukturera 

agenternas ägande och ekonomiska ersättning efter företagets intressen för att på så vis få 

agenterna att fatta beslut som gynnar hela företaget istället för att fatta beslut som gynnar 

agenterna (Nyberg et al, 2010, s. 1029-1030). Detta är en process som är extra svår inom ett 

idrottsAB eftersom det finns mer principaler inom ett idrottsAB och många av dessa principaler 

har olika intressen (Sherry et al, 2007, s. 267 – 270). 

  

Delarna nedan beskriver vilka olika principaler och intressenter som påverkar ett idrottsAB och 

som agenterna måste ta ställning till när dem styr företaget. Till skillnad från ett vanligt företag 

så har ett idrottsAB ett antal andra principaler och intressenter som har ett större inflyttande på 

bolaget. Detta ger dem en ännu större intressekonflikt och bygger upp agent teorin och 

intressentmodellen ytterligare (Sherry et al, 2007, s. 267 – 270). Intressekonfilterna som även är 
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en grundsten i agentteorin likt intressentmodellen förklaras däremot mer utförligt i agentteorin 

och det finns ett större fokus i agentteorin på hur dessa konflikter ska lösas 

3.4.1. IdrottsAB och spelarna (Principal) 

Barajas et al (2005, s. 1-17) genomförde en undersökning där de prövade sambandet mellan 

sportslig- och ekonomisk framgång. De jämförde 34 lag i den spanska fotbollsligan för att ta reda 

på om de klubbar som uppnådde sportslig framgång även var de klubbar som nådde bäst 

ekonomisk framgång. Resultatet visade att sambandet mellan sportslig prestation och ekonomisk 

prestation var mycket låg. Alltså har den sportsliga framgången inte mycket att göra med den 

ekonomiska framgången inom fotbollsklubbarna i Spanien. Detta beror främst på att intäkterna 

går till att täcka de höga personalkostnader som finns inom klubbarna (Barajas et al, 2005, s. 14). 

Den svenska sportmarkanden fungerar relativt likt den spanska och kan därför jämföras med den 

spanska fotbollsligan. Självklart leder ett bra sportsligt resultat till ökade publikintäkter, 

sponsorintäkter och andra intäkter men det leder även till högre kostnader i form av spelarlöner. 

Ett svenskt exempel på detta är AIK Fotboll som vann SM guld 2009 och hade högst publiksnitt 

i hela allsvenskan men visade ett ekonomiskt resultat på -7 miljoner (tabell 1). Ett annat exempel 

är Malmö FF som vann Allsvenskan 2010 men samma år gjorde förlust för första gången sedan 

2007 och hade ett nettoresultat på -32,8 miljoner kronor (Årsredovisning, Malmö FF, 2010). 

3.4.2. Agenterna och tränaren (Principal) 

Tränaren är personen som ofta får ta på sig skulden om laget underpresterar eller inte når de 

framgångar som klubben anses bör göra sportsligt. När laget inte presterar får tränaren en enorm 

press på sig att prestera. För att kunna göra detta vill då tränaren i sin tur ha nya spelare till laget 

för att nå framgång. Speciellt när klubben har nått en ekonomisk framgång så vill tränaren ha en 

del av kakan i form av nya spelare. Detta leder ofta till att när ett idrottsAB väl går med vinst så 

används vinsten till att uppnå sportslig framgång och därför försvinner pengarna till spelarköp 

istället för att låta pengarna gå till annat som skulle leda till en stabilare och starkare ekonomi i 

framtiden (Barajas et at, 2005, s. 16). 

3.4.3. Agenterna och supportrarna (Principal)  

Stora delar av rörelseintäkterna inom idrottsAB kommer direkt ifrån supportrarna. Tabell 2 visar 

att stora delar av intäkterna ett idrottsAB har kommer ifrån biljettförsäljning och 

souvenirförsäljning. Dessa två intäkter kommer direkt från supportrarna till klubben vilket bidrar 

till att ett idrottsAB största inkomstkälla är supportrarna. Detta leder till att supportrarnas vilja 

och engagemang blir väldigt viktig för agenterna inom ett idrottsAB, vilket i sin tur kan leda till 

en stor intressekonflikt mellan dessa parter. För att få publiken till arenan behöver klubben 

prestera sportsligt. För att prestera sportsligt så behöver klubben fatta beslut som ger klubben 

möjligheter att prestera sportsligt, det vill säga köpa in spelare och behålla spelare inom klubben 

(Barajas et al, 2005, s. 14-17). Alla supportrar är olika och det finns olika supporter rörelser som 

vill åt olika håll (Sherry et al., 2007, s. 270). Därför blir intressekonflikterna komplexa inom ett 
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idrottsAB. Det är aldrig bara två parter på varsin sida utan det är många olika aktörer som vill åt 

många olika håll (Demski, 2003, s. 62). 

3.4.4. Agenterna och sponsorerna (Principal) 

Sponsring och reklam står även det för en stor andel av ett idrottsAB inkomster. I tabell 2 

synliggörs det att av AIK Fotbolls rörelseintäkter 2011 kom 21 % ifrån sponsorer och reklam. 

Sponsring och reklam är också en växande marknad där möjligheterna att marknadsföra sig och 

sponsra ständigt förnyas med den nya tekniken. Det gör att klubbarna kommer att kunna få stora 

intäkter genom att hitta nya områden där dem kan ge utrymme för sponsorer (Feil et al, 2012, s. 

1). Att sponsorerna har en så pass stor roll som dem har inom ett svenskt idrottsAB ekonomi ger 

dem dessutom ett stort inflytande och med det får dem ett utrymme för att ställa krav och 

påverka beslut som fattas inom idrottsAB. Det leder till ytterligare en intressekonflikt där 

sponsorerna vill att klubben drivs på ett sätt som ger dem maximalt utrymme och bra publicitet 

samtidigt som supportrarna, tränarna och spelarna vill att klubben går en annan väg (Sherry et al, 

2007, s. 270., Feil et al, 2012, s. 1) 

3.4.5. Agenterna och leverantörerna (Principal) 

Eftersom idrottsAB säljer främst en tjänst och inte varor så är inte trycket från leverantörerna så 

stort som det är hos produktionsföretag (Choi & Linton, 2011, s. 112 - 116). Det finns dock 

fortfarande ett leverantörsintresse för att de varor som levereras till idrottsAB är respektabla och 

inte gör något som skulle få leverantörernas varor eller varumärke att försämras. Med detta 

menas allt material, alla resor och all mat, dryck m.m. som får deras arena att fungera. Därför 

kan även leverantörerna komma med vissa krav på idrottsAB, vilket kan leda till en 

intressekonflikt (Choi & Linton, 2011, s. 112 - 116). Leverantörerna har dessutom ett stort behov 

att få sina produkter sedda och speciellt när det gäller leverantörer till stora idrottsföreningar där 

chansen till exponering är stor. Därför blir det viktigt för agenterna att hitta leverantörer som 

förstår värdet av att leverera produkter till en idrottsförening och samtidigt är medveten om att 

klubben inte använder sig av leverantörer som kan skada klubbens varumärke (Choi & Linton, 

2011, s. 112 - 116). 

3.4.6. Agenterna och konkurrenterna (Intressent) 

Konkurrensen som idag finns i affärsvärlden ser till att företagen alltid måste förnyas och 

prestera bra för att ha kvar kunder, leverantörer, personal och andra viktiga faktorer. Men när 

konkurrensen blir för stor kan den också skapa problem (Hay, 2011, s. 463-466). Ett exempel på 

för hög konkurrens är engelska högsta ligan i fotboll, premier league där de sammanlagda 

spelarlönerna för 2012 var 10 153 miljoner kronor (Deloitte, 2013). Denna enorma lönenivå 

existerar inte i Sverige men det är fortfarande väldigt höga löner även inom den svenska idrotten. 

Anledningen till att klubbarna har dessa löner beror på att det är dessa löner marknaden kräver 

idag för att kunna behålla spelare (Coakley & Dunning, 2002, s. 158-161). Om en ensam svensk 

klubb skulle välja att sänka sina spelarlöner så skulle mest troligt de flesta spelare vilja byta 
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klubb och bli erbjudna bättre kontrakt hos någon konkurrent. Alltså har konkurrensen inom 

idrotten drivit upp lönerna så pass mycket att det idag inte är hållbart för idrottsAB. Det gör att 

om en klubb har som intresse att sänka sina spelarlöner så finns det alltid en annan klubb som 

inte har detta intresse och då leder beslutet till att sänka lönerna troligtvis till en sportslig 

nedgång (Hay, 2011, s. 465-470).    

3.4.7. Agenterna och Media (Principal) 

Media har en enorm roll i dagens samhälle och påverkar väldigt mycket vad människor får för 

syn på olika företag och produkter. Om media målar upp ett företag som miljöförstörande och att 

de har dåliga arbetsförhållanden så kommer företaget att förlora marknadsandelar (Petrelius & 

Karlberg, 2008, s. 20). Detta är något som även gäller idrottsAB i högsta grad. Om media skriver 

en artikel att det är farligt att gå på fotboll eftersom det finns huliganer där så kommer 

barnfamiljer inte att gå på matchen, vilket leder till minskade publikintäkter. Om media skriver 

att en klubb har gjort smutsiga affärer och att en spelare är misstänkt för något brott kan 

sponsorerna dra sig ut eftersom sponsorerna inte vill bli förknippade med ett sådant företag. Ett 

exempel på denna intressekonflikt är när AIK hade Dulee Johnsson i klubben som var misstänkt 

för våldtäkt. Han var en mycket bra fotbollsspelare men sponsorerna till AIK Fotboll sa att dem 

skulle dra sig ur om AIK inte gjorde sig av med Dulee eftersom sponsorerna inte ville bli 

förknippade med en klubb som hade en sådan spelare (Borgström, 2010). IdrottsAB behöver 

därför se till så dem alltid har en bra relation med media och arbeta för att inte media ska måla 

upp dem på ett sätt som missgynnar bolaget. Media är dessutom också en stor inkomstkälla för 

idrottsAB. I tabell 2 synliggörs det att en stor intäktskälla för idrottsAB kommer ifrån Media i 

form av pengar från TV avtalen.     

3.4.8. Agenterna och aktieägarna (Principal) 

I alla aktiebolag har aktieägarna mycket att säga till om och de har alltid rätten att ställa krav. 

Detta är inte annorlunda inom ett idrottsAB. Det som skiljer aktieägare inom ett 

produktionsföretag och ett idrottsAB är anledningen till investeringen. När en investerare 

investerar i ett vanligt aktiebolag så är det huvudsakliga intresset att göra avkastning. 

Investeraren hoppas att företaget ska gå bra ekonomiskt och göra en stor utdelning (Brandes et 

al, 2008, s. 43-44). När en investerare väljer att investera i ett idrottsAB är det inte för att gå med 

vinst och få avkastning utan för att investeraren känner för klubben och investerar med hjärtat 

(Svenska riksidrottsförbundet, RF-juridik, 2008, s. 13). Även då många investerare investerar 

med hjärtat och är supportrar till klubben måste idrottsAB fortfarande ge utdelning i någon form.  

Det som däremot är lika mellan ett vanligt aktiebolag och ett idrottsAB är inflytandet och 

påverkan på de olika beslut som fattas. Under de senaste 20 åren så har styrkan hos investerarna 

ökat kraftigt. Idag gör aktieägarna allt för att påverka styrelsens beslut, policys och styrning 

(Neubaum & Zahra, 2006, s. 110-111).  Men på grund av 51% regeln så kan de inte mer än 

försöka påverka, besluten fattas alltid av styrelsen i slutändan. 
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3.4.9. Agenterna och förbundet/regeringen (Principal) 

IdrottsAB har på senare tid haft många olika dispyter med idrottsförbunden och riksdagen. Det 

senaste var en ny lag som gör att alla idrottsföreningar som är aktiebolag måste betala för de 

egna polisinsatserna (Johansson et al, 2012). Det innebar att föreningarna som är idrottsAB i 

framtiden kommer att få höga kostnader under stora matcher. Detta är något som försvann 2014 

enligt regeringens höstbudget som sattes 2013 (Bergström, 2013). Det finns även många andra 

beslut som har fattats av olika förbund som skapar konflikter mellan idrottsAB och förbuden. 

Framförallt så har 51 % regeln diskuterats genom åren och det finns många olika röster som 

tycker olika saker inom denna fråga. Dessa två lagar är bara några av de olika regler som har 

diskuterats inom idrottsAB och på grund av alla olika bestämmelser som finns så finns det även 

stora intressekonflikter mellan förbunden/regeringen och idrottsAB. Teorin illustreras i figur 4, 

agentteorin och intressekonflikterna för idrottsAB. 

 
Figur 4. Agentteorin och intressekonflikterna för idrottsAB 

 

3.5. Tillväxt 

Enligt årsredovisningarna för svenska idrottsAB visar väldigt få av dessa positiva resultat eller 

en positiv trend de senaste tre åren. Detta visar att idrottsAB i Sverige inte har lyckats skapa en 

positiv ekonomisk utveckling (se tabell 1). Samtidigt tyder det på att de ledande personerna inom 

ett idrottsAB inte har utnyttjat möjligheterna till tillväxt och för att uppnå det så måste ett företag 

vara innovativt. Detta enligt Jakubavičius et al (2011, s. 58) som visar att de traditionella 

faktorerna för produktion (land, arbetskraft och kapital) som baseras på ekonomisk ger tillväxt 

väldigt kortvariga positiva effekter på ett företags ekonomi, han menar att produktivitet bara kan 
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baseras på innovation och industriella aktiviteter. De företag som utvecklar hållbara innovationer 

är också företagen som blir motorn för hållbar utveckling och möjliggör chansen att uppnå en 

hög nivå av produktivitet och kvalitet (Vasilenko et al, 2011, s. 58). European Union Research 

and Development Cooperation programme (EUREKA) definierar innovation som en process där 

kunskap som skapas vid forskning och undersökning blir använd till att skapa nya eller 

förbättrade processer, produkter eller tjänster. Huvudmålet för att innovationer ska bli hållbara i 

längden är att de ska förbättra prestandan och effektiviteten för miljömässiga, sociala och 

ekonomiska delar av företaget samtidigt. De områden som berörs när det gäller innovation är 

produkter, processer, organisationen samt marknadsföring. Ekonomisk tillväxt för ett idrottsAB 

skulle minska smällen vid en degradering samtidigt som det skapar möjligheter att skapa en 

bättre organisation. 

 

Vasilenko et al visar i sin modell hur företag kan möjliggöra att utveckling och implementering 

av sina innovationer leder till förbättrade prestationer (figur 5). Vanligtvis så baseras nivån av 

utveckling och implementering av innovationer i företag på den yttre stimulans som ett företag 

får. Exempel på yttre stimulans för ett företag kan vara externa partners och studiebesök. Dessa 

ger nya impulser, idéer och tänkande utifrom som kan skapa nytänka och innovationer. Det är 

nödvändigt för att kunna övervinna de interna barriärer som kan finnas inom ett företag för att 

hindra utveckling och implementering av hållbara innovationer (Vasilenko et al, 2011, s. 58). 

Exempel på interna barriärer kan vara att företaget inte har resurser att satsa, att de inte vill satsa 

eller inte har rätt kompetens 

 
Figur 5. Utveckling och implementering (Vasilenko et al, 2011, s. 58) 
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3.5.1. Barriärer 

Företag står ofta inför olika barriärer som hindrar eller försvårar arbetet mot framgång. Några av 

de barriärer som kan finnas för små och medelstora företag är: 

 

- Finansiella (För lite eget kapital, för stor risk, skatter) 

- Kunskap och medvetenhet (Företaget är inte medveten om möjligheten eller besitter inte 

kunskapen för att kunna utnyttja den) 

- Affärsmässiga eller marknadsmässiga policys (regelverk, etik eller oskrivna regler 

hindrar företaget att ta vara på möjligheterna) 

 

Eftersom dessa barriärer hanterar väldigt väsentliga områden så är de även väldigt applicerbara 

för ett idrottsAB i Sverige idag. Därför är det viktigt att framhäva dem för att även ett idrottsAB 

ska vara medvetna om dem samt arbeta för att minska dem. Enligt författarna som har bedrivit en 

studie på små och medelstora företag inom östersjöregionen så har svenska företag ett antal 

barriärer för sina små och medelstora företags utveckling (Vasilenko et al, 2011, s. 61) de 

barriärerna listas nedan i figur 6.  

 
Figur 6. Barriärer (Vasilenko et al, 2011, s. 61) 

 

Däremot påpekar författarna att små och medelstora företag har fördelar mot stora företag när det 

kommer till att utvecklas. De kan enklare: 

 

- Minska kostnader och öka effektiviteten genom mer effektivt användande av sitt material 

och energi. 

- Nå förbättring i produktivitet och kvalité på sina produkter och tjänster 

- Öka motivation och kompetens av sina anställda 

- Förbättra företagets image 

- Förbereda och förbättra sin miljömedvetenhet och minska utsläpp 

- Förbättra arbetsförutsättningarna för sina anställda och minska antalet olyckor 

  

Små och medelstora företag kan lättare genomföra förändringar då företaget är mindre och det är 

lättare att ha en helhetsbild och kunna inkludera alla samt se vad förändringar får för effekter på 

de olika områdena (Vasilenko et al, 2011, s. 62). Eftersom samtliga idrottsAB är jämförbara med 

SMEs så är det även väsentligt för samtliga idrottsAB. 
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Enligt Vesterlund et al (1998 s. 15), som beskriver hur företag ska agera för att utnyttja sina 

resurser för att nå tillväxt, finns det sju olika faser som företag går igenom. Om dessa faser 

behandlas rätt så kan de hjälpa till att lösa några av de barriärer som tidigare beskrivits. Detta 

illustreras även i figur 7. 

  

Fas 1, generering av resurser 

I fas ett så poängteras svårigheten med att skaffa resurser till företaget, speciellt små och 

medelstora företag har problem då de anses vara mycket mer riskabla än stora och säkra bolag. 

Samt att det är många företag som slåss om att få samma resurser (Vesterlund et al 1998 s. 15). 

Även ett idrottsAB har samma problematik, dock har de oftast en säker inkomstkälla ifrom av 

sponsring och bidrag från tv-kanaler från ligan som de får stadigt varje år. 

  

Fas 2, mobilisering av resurser 

I denna fas finns nu kapital och råvaror och nu måste dessa mobiliseras för att så effektivt som 

möjligt nå acceptabel lönsamhet. För små och medelstora företag är det här viktigt att kunna 

presentera en bra plan som visar hur resurserna ska användas. För att lyckas med detta så krävs 

det kontinuerligt inflöde av kapital och företagen måste kunna visa att de klarar av att nå sitt mål 

för att investerare ska investera i deras verksamhet (Vesterlund et al 1998 s. 16). För idrottsAB 

så kommer ett kontinuerligt flöde in från de intäkter som genereras via klubbens matcher, detta 

från supportrarna som väljer att spendera pengar på att se matcherna i arenan. 

  

Fas 3, ökning av resurser 

Tillväxten är aldrig en rak vandring utan även den har variationer. Att ta in utomstående eller nya 

personer för att försöka öka tillväxt kan leda till motsatt effekt, då tillväxt bygger på samarbete 

och laganda (Vesterlund et al 1998 s. 16). Gällande ett idrottsAB så kan variationer uppstå som 

oftast beror på hur laget presterar sportsligt. Går det dåligt är det lätt att det blir en dipp i 

intäkterna från supportrarna. 

  

Fas 4, förstärkt tillväxt 

Om företag lyckas att skapa vinster via sina resurser så är de på god väg mot att skapa 

kontinuerlig tillväxt. Företagen måste ha i åtanke att de inte kan åka på denna våg tills den har 

ebbat ut. När nästa tillväxtvåg skapas måste de hoppa på den för att inte förlora farten framåt 

(Vesterlund et al 1998 s. 16-17). Om ett idrottsAB kan prestera bra sportsligt samtidigt som de 

har en bra ekonomi har det lyckats bra. Men med sportslig framgång kan kostnaderna lätt öka då 

spelare och ledare blir mer attraktiva. Detta gör att nya personer eller lösningar kan behöva 

undersökas. 

  

 

 



26 

 

,Fas 5, tillbakagång i tillväxten 

Tillbakagång kan uppstå både av externa och interna faktorer, när företag växer och blir större 

blir det svårare att organisera allting internt och uppgifter kan falla mellan stolarna. Det är här 

lagarbetet är som viktigast för att inte tappa möjligheter som uppkommer (Vesterlund et al 1998 

s. 17). Här visas vikten vid att  ha en bra organisation för att minska de eventuella tillbakagångar 

som skan uppstå vid tillväxten. Vid en bra organisation så sköts ett idrottsAB på ett väldigt 

effektivt sätt och en tillbakagång blir inte lika stor som den annars hade riskerat att bli. 

  

Fas 6, ackumulering av resurser 

Överskott av kapital hjälper företag genom olika kriser, det är dock dyrt att inte använda sig av 

sitt kapital och mindre företag har sämre möjligheter att samla på sig kapital i jämförelse med de 

stora företagen (Vesterlund et al 1998 s. 17). Även då det är dyrt att inte använda sig av kapital 

så minskas riskerna för ett idrottsAB om de har en stabil ekonomi att luta sig mot. Då behöver 

inte klubben säga upp personer vid en eventuell degradering, eller så kan de köpa den spelaren 

som de anser att de behöver. Detta utan att behöva ta nya lån som kan öka kostnaderna för 

klubben mer. 

 

Fas 7, mognad 

Den process som beskrivits kommer att fortsätta under hela företags livstid, det kommer alltid 

vara variation som skapas av interna och externa faktorer. Företagen börjar fungera bättre desto 

längre de lever då de får ett bättre flyt i sin organisation. Detta för att anställda får mer och mer 

erfarenhet av vad de arbetar med (Vesterlund et al 1998 s. 17-18). För att lyckas med en 

kontinuerlig tillväxt måste företag vara beredda att ändra sig för att kunna ta till vara på nya 

vågor av ekonomisk tillväxt som ges de olika företagen. Därför är det viktigt att idrottsAB tar 

Change management på allvar och lägger ner mycket tid på att söka efter förbättringar inom 

organisationen. 

Eftersom ett idrottsAB har ett inflöde av kapital från sponsorer och publikintäkter så ligger deras 

svårighet i att undvika tillbakagång i tillväxten samt att förstärka det som de är bra på. Detta för 

att inte stagnera i tillväxten utan att försöka hitta nya effektiviseringar för att utvecklas. 
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Figur 7. Tillväxtfaser (Vesterlund et al 1998 s. 15) 

3.6. Change management 

Change management bygger på att arbeta på rätt sätt mot tillväxt. För att nå en förbättring så 

måste alltid något ändras i organisationen. Detta blir tydligare när det faktum är att svenska 

idrottsAB inte gör positiva resultat så visar det att något måste ändras i dessa organisationer. När 

företag når tillväxt kan de aldrig sitta tillbaka och vara nöjda. Att lyckas driva ett företag 

framgångsrikt är ett evigt kretslopp och slutar du springa så blir du omsprungen. Därför är 

kontinuerlig förbättring och förändring en förutsättning för att kunna fortsätta utmana sina 

konkurrenter. Goodstein & Boeker (1991 s. 307) gjorde en studie över hur organisationen 

påverkas när förändringar inom ledningen sker, som att någon byter uppgifter eller tar in nya 

personer i ledningen. Studien visade på positiva effekter av förändringar i ledningen. Det bidrog 

till nya idéer och synsätt som underlättade förändringar i organisationen. Detta gör att 

kompetensen inom ledningarna går att ifrågasätta i de idrottsAB där samma ledning har suttit på 

samma plats länge, och därför blir förändring inom ledningarna i ett idrottsAB högst relevant.  

  

Den forskning som har bedrivits inom området Change management gör en skillnad mellan 

första ordens och andra ordens förändringar. Första är ändringar som inte ändrar själva kärnan i 

ett system, till exempel att låta de anställda ta bussen till en konferens istället för tjänstebilen. 

Andra ordens förändring är förändringar som ändrar själva kärnan i systemet, som att ha en 

videokonferens och därmed ta bort själva färden till konferensen. För att klara av att 
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implementera förändringar i ett företag på rätt sätt så finns det fyra viktiga roller som måste 

fyllas för att det ska fungera (Pádar et al, 2011, s. 255). Dessa är: 

 

- Sponsors 

- Agents 

- Targets 

- Advocates 

  

Sponsors är de individer eller grupper som har behörigheten att godkänna de förändringar som 

företaget vill driva igenom. De bestämmer vilka förändringar som ska ske och kommunicerar 

detta till hela organisationen samt skapar rätt förutsättningar för att förändringen ska kunna 

genomföras. Sponsors delas in i två olika typer, de som väljer att inleda förändringen och de som 

ska upprätthålla förändringen och se till att allt går bra till. Oftast är de sponsors som inleder 

förändringen högre upp i hierarkin i företaget. De som ser till förändringen är oftast närmare 

företagets targets för att på så vis enklare kunna se till att de upprätthåller sin fokus och 

motivation, samt att lättare kunna övervaka förändringen på nära håll. (Pádar et al, 2011, s. 255) 

  

Agents är de individer eller grupper som är ansvariga för att genomföra förändringen. De 

diagnostiserar potentiella problem, planerar för att kunna ta hand om dessa problem och utför 

förändringen så effektivt som möjligt (Pádar et al, 2011, s. 255-256). Targets är de individer eller 

grupper som är berörda av förändringen och kommer att påverkas av den.  De är i stort fokus för 

förändringen och spelar en viktig roll i utgången av förändringen (Pádar et al, 2011, s. 256). 

Advocates är de individer eller grupper som vill se en förändring, men som själva inte har 

makten att genomföra detta. Inom de flesta grupper i en organisation så finns det en informell 

ledare inom grupperna som de övriga lyssnar på. Det är viktigt för ett företag att kunna övertyga 

dessa grupper och personer om fördelarna med förändringen för att de ska kunna ge bästa 

möjliga resultat. (Pádar et al, 2011, s. 256) 

3.6.1. Effektivisering 

Eftersom det sista steget enligt tillväxtteorin är att försöka effektivisera och förbättra 

organisationen för att hoppa på en ny tillväxtvåg så behövs mer relevant teori kring just 

effektivisering. Esain et al (2008. s. 22) skriver att för att en organisation ska bli mer effektiv och 

minska risken för dysfunktionella effekter så kan de använda sig av fem S. Dessa fem S är: 

 

1. Sort (sortera) 

2. Set in order (sätt igång) 

3. Shine (skina) 

4. Standardize (standardisera) 

5. Sustain (spara) 
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Först ska man sortera ut det som inte är nödvändigt att ha för arbetssättet och göra sig av med 

allt skräp som inte tillför dig något. Sedan ska man sätta igång och ha alla verktyg som behövs 

ha nära och i ordning för att komma åt dem snabbt, för att sedan städa och se till att de är i bästa 

möjliga tillstånd så att de inte orsakar några onödiga kostnader eller felaktigheter. Sedan ska 

personen standardisera sina arbetsrutiner och arbetssätt för att göra det så effektivt som möjligt 

och avslutningsvis se till att spara det som har förbättrats och se till att du kontinuerligt går 

igenom alla fem punkter igen för att inte avvika från punkterna och då förlora deras effektivitet. 

Detta kommer att effektivisera arbetssätt för den anställde och på så vis även effektivisera 

företaget (Esain et al, 2008. s. 23).  

3.7. Strategic management process 

De som beslutar om förändring och driver frågan framåt är VDn och ledningen i ett bolag. 

Därför är det viktigt att ha rätt personer på rätt plats och en kompetent ledning samt att ha en bra 

strategisk ledning. Planeringen för detta är en kontinuerlig process, som består av nio olika steg 

enligt Scarborough & Zimmer (2003 s. 39-40).  

De nio stegen är: 

 

1. Ta fram en klar vision och översätt den till en meningsfull verksamhetsidé 

2. Bedöm företagets styrkor och svagheter 

3. Se över marknaden för potentiella möjligheter och hot mot organisationen 

4. Identifiera dina nyckelfaktorer för framgång i företaget 

5. Analysera konkurrenterna 

6. Skapa företagsmål och objektiv 

7. Formulera strategiska val och väl de bäst lämpade 

8. Förvandla dina planer till handlingar 

9. Upprätta korrekta kontroller 

 

Varje steg är mer noggrant förklarat nedan (Scarborough & Zimmer, 2003 s. 40). 

  

Steg 1: Syftet med en bra vision är alltid det samma, att få alla att fokusera mot samma mål, 

Visionen som företaget har är något som alla inom företaget ska känna till och arbeta efter, på så 

sätt minskar det risken för att arbetarna i de olika leden arbetar åt olika håll. Verksamhetsidén, 

ska besvara den första frågan varje organisation har: ”vilket yrke är jag i?”. Den behöver några 

grunder i en verksamhetsidé som ska besvaras och dessa baseras på: 

- Vad står verksamheten för? 

- Vilka är företagets kunder? 

- Vad är kundernas behov och vad tillfredsställer dem? 

- Vad är våra konkurrensfördelar? 

- Hur ska företaget se ut om fem år? 

(Scarborough & Zimmer, 2003 s. 40-41). 
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För ett idrottsAB som arbetar på en speciell marknad där de är väl medvetna om sina 

konkurrenter så är det viktigt att de har bra koll på dessa punkter för att kunna arbeta i rätt 

riktning och på rätt sätt för att skapa sig fördelar mot sina konkurrenter. Genom att svara på 

dessa grundläggande frågor så får företaget en mycket bättre bild över vilket typ av företag de är 

och hur de ska lyckas på marknaden och konkurrera mot konkurrenterna.  

  

Steg 2: När företaget har bestämt sin vision och verksamhetsidé, så kan de börja fokusera på 

företagets styrkor och svagheter. Detta måste göras för att företaget ska kunna ta till vara på sina 

styrkor mot konkurrenterna, samtidigt som företaget ska försöka minska sina svagheter, allt detta 

för att effektivisera verksamheten så mycket som möjligt. 

  

Styrkor är positiva interna faktorer som bidrar till att företaget ska nå sina uppgifter och mål. 

Svagheter är de negativa interna faktorer som hindrar eller försvårar för företaget att nå och 

utföra sina uppgifter och mål. Att identifiera ett företags styrkor och svagheter hjälper till att 

skapa förståelse för deras organisation. Styrkorna ska komma från företagets kärnkompetens 

eftersom det är de som är viktigast för företaget och dess förmåga att vara konkurrenskraftiga på 

sin marknad (Scarborough & Zimmer, 2003, s. 42-43). Detta går i linje med vad Aragón-Sánches 

& Sánchez-Marín (2005, s. 305) skriver, att de företag som utnyttjar sina styrkor hårdast har bäst 

förutsättningar för att få betydligt bättre resultat, och detta bidrar till bättre förutsättningar i det 

långa loppet. De framhäver även att SMEs har lättare att genomföra detta då det är en mindre 

organisation och lättare att förändra än i en stor organisation. För ett idrottsAB kan det handla 

om att skapa en förståelse om varför just sponsorer, supportrar och spelare väljer en viss klubb. 

Det kan handla om geografiska, ekomomiska eller sportsliga aspekter. Dessa måste samtliga 

klubbar försöka använda så mycket som möjligt för att kunna dra full nytta av dem. 

  

Steg 3: När Zimmer & Scarborough (2003, s. 43) har sett till företagets interna styrkor och 

svagheter, anser dem att det är bäst att börja med att se till de externa möjligheterna och hoten 

som finns för företaget. Möjligheter, är de positiva externa möjligheterna som ett företag kan 

använda för att nå sina mål. Eftersom det kan finnas oändligt med möjligheter för ett företag så 

måste företagets managers välja ut några som de kan fokusera på, annars riskera de att förlora 

fokus från deras kärnvärden och göra för mycket på en gång. För ett idrottsAB kan det hanlda 

om hur de framställer sig mot andra. Är de en klubb som alltid utvecklar spelare, eller går de 

långt i slutspelet, eller andra faktorer som de vill lyfta fram. Hot, är negativa externa faktorer 

som hämmar företagets möjligheter att nå dess mål. Hot kan vara många olika saker för ett 

företag, som nya konkurrenter, nya lokala, nationella eller internationella lagar, ekonomisk 

nedgång, högre räntor och ny teknologi. Även om företagen inte kan kontrollera dessa hot så 

måste ledningen förbereda en strategisk plan för att skydda sitt företag från liknande hot. Här 

handlar det om den faktorer som är motsatsen till möjligheterna. Betalar klubben dåliga löner, är 

de i en mindre stad, kanske dålig geografisk placering eller dåligt med sportsliga framgångar? 
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Figur 8 illustrerar att möjligheter och hot är produkter av de faktorer, trender och andra externa 

påverkningar som har kopplingar till företaget. Detta går helt i linje med vad Simoneaux & 

Stroud (2011, s. 76) skriver om företagets externa påverkningar. Dessa fem övergripande 

faktorer kommer ha en direkt påverkan på en marknad där företaget är aktivt, även om det inte 

förändrar företaget direkt så kan de påverka konkurrenterna eller kunderna och då kan det i sin 

tur påverka företaget. För ett idrottsAB kan det handla om att följa med i den teknologiska 

utvecklingen i form av att modernisera arenan, jumbotronen eller kontakten med fans och övriga 

intressenter för att erbjuda dem en så bra produkt som möjligt. 

 
Figur 8. Strategic management process 

 

Steg 4: Varje företag är påverkat av olika variabler (till exempel löner, varulagersomsättning, 

regler, geografi) som är kontrollerbara till olika grader. Företagets kunskap och möjligheter att 

kunna kontrollera dessa variabler till dess fördel är hur de skapar sig fördelar mot deras 

konkurrenter. Det kan handla om att ha bättre koll på sina kostnader och på så vis kunna erbjuda 

lägre priser, utbilda personalen bättre för att kunna erbjuda bättre service och kunnande eller 

använda sig av många små men lokala försäljare istället för få och stora och på så vis komma 

närmare kunderna. (Scarborough & Zimmer, 2003 s. 44-47). För ett idrottsAB så är lönerna den 

stora biten. När de vill ha in kompetent personal eller en viss spelare så är lönerna det som de 

använder för att särskilja sig från konkurrenterna. Om de inte kan erbjuda slagkraftiga löner så 

måste de se till andra attraktiva alternativ. Som en hög roll inom organisationen eller en attraktiv 

plats inom laget. 

  

Steg 5: Enligt en undersökning av små företag om deras största hinder så var svaret, med stor 

majoritet, konkurrenterna. Detta visar på betydelsen att hålla koll på sina konkurrenter och 

försöka minska de hot och svagheter som ditt företag kan besitta. Ett sätt att försöka hålla koll på 
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konkurrenterna är genom omvärldsbevakningsprogram. De främsta målen med ett 

omvärldsbevakningsprogram är att: 

 

- Undvika överraskningar från nuvarande konkurrenters strategier och taktiker 

- Identifiera nya potentiella konkurrenter 

- Öka reaktionstiden på konkurrenters beslut 

- Försöka förutspå konkurrenternas planer och agerande 

  

Tyvärr missar många små företag att använda sig av omvärldsbevakningsprogram då de anser att 

det är för dyrt och tidskrävande. I verkligheten så är kostnaderna för att använda sig av 

programmen väldigt små, men det är väldigt tidskrävande och kräver stor disciplin. Med 

programmen och informationen som de genererar så kan företagets managers sätta olika värden 

på konkurrenterna och hur deras agerande och konkurrenskraft kan tänkas påverka företaget eller 

marknaden, och på så vis även värdera vilken konkurrent som är den största för dem själva 

(Scarborough & Zimmer, 2003 s. 47-48). Konurrenter för ett idrottsAB kan vara väldigt 

varierande. De andra klubbarna i samma liga är konkurrenter för de spelare och ledare som 

klubben vill komma åt. TV-kanalerna är konkurrenter mot de supportrar som klubben vill ska 

komma och se matcherna i arenan. Där kommer även andra lokala lag in i bilden. Även de vill att 

personerna ska komma och se deras matcher och blir då konkurrenter om supportrarna. Därför 

gäller det att klubben har bra koll på samtliga konkurrenter och utnyttjar sina fördelar. 

  

Steg 6: Innan ett företag kan skapa sina strategier måste de först fastställa organisationens mål 

som ger dem något konkret att sikta mot. Utan mål så vet de anställda inte vart företaget är på 

väg, hur bra företaget är och utan mål kan företaget inte skapa rättvärdiga inriktningar. Mål är 

breda och har ett långt intervall innan de ska nås. Mål ska inte vara väldigt specifika, utan de ska 

mer ge företaget något att sikta mot, det kan vara saker som att öka din finansiella balans, ta mer 

marknadsandelar, eller kanske gå in på en ny marknad. Det är viktigt att företagen sätter mål som 

är mätbara, realistiska, relevanta och med en realistisk tidsram att uppnå dessa. Inriktning, är mer 

specifika mål, vanliga inriktningar är saker som vinstmarginal, produktivitet, tillväxt o.s.v. Olika 

inriktningar kan krocka med varandra, och då måste företaget bestämma hur de ska värdera de 

olika inriktningarna, och vilka som ska prioriteras över de andra. Enligt Scarborough & Zimmer 

(2003, s. 50) så är några typiska karraktärsdrag för inriktningar att det är specifika, mätbara, 

delbara, realistiska och utmanande, inom acceptabel tidsram samt att De är nedskrivna,  

(Scarborough & Zimmer, 2003 s. 51) 

  

Steg 7: Nu borde de styrande i företaget veta vad deras företags styrkor och svagheter är, samt 

vad de har konkurrensfördelar i och vad deras största hot är, samt denna information om deras 

konkurrenter. Detta steg är att göra en strategisk plan som ska hjälpa företaget att uppnå 

organisationens mål. Strategi, är en karta som företaget ritar upp för att de ska veta vilka åtgärder 

som krävs för att nå företagets mål och inriktningar (Scarborough & Zimmer, 2003 s. 51). Målen 
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och inriktningarna är slutdestinationen och strategin vägen dit. För att lyckas med en bra strategi 

måste de tidigare stegen tas i beaktning, men det kan vara svårt att göra en bra strategi. Teece 

(2010, s. 179-180) skriver att för att lyckas med en bra strategi så måste ett företag segmentera 

marknaden, skapa värde för alla segment i företaget, bestämma hur värdet ska levereras och 

slutligen hitta faktorer som isolerar strategin och gör det svårt för konkurrenterna att kopiera den. 

En bra och lyckad strategi ska vara heltäckande, väl integrerad i företaget och fokusera på de 

nyckelfaktorer som de har och som ska tas fram i steg 4. De strategier som företag kan välja 

mellan är oändliga, men de flesta kan delas in i två olika kategorier, dessa är kostnadsledarskap 

och differentiering (Scarborough & Zimmer, 2003 s. 53).  

  

Kostnadsledarskap har många fördelar, till att börja med så är det du som sätter golvet för 

priserna på din marknad och eftersom alla kunder vill köpa produkter och tjänster billigt så har 

du en stor fördel om det skulle bli stora prisförändringar på marknaden, som priskrig t.ex. 

Nackdelar med detta är att du måste ha väldigt bra koll på företagets kostnader och vad som kan 

påverka dem, du får inte ha mycket rörliga kostnader som varierar utan vill ha så mycket fasta 

kostnader som möjligt. Detta är väldigt likt ett idrottsAB som har mycket fasta kostnader i form 

av löner och fasta driftskostnader av arenan. 

 

Differentiering, siktar på att skapa lojala kunder genom att sälja sina produkter och/eller tjänster 

på ett annorlunda och unikt sätt, d.v.s. de ska agera annorlunda mot konkurrenterna på något som 

kunderna värderar mycket. Detta är en strategi som gör det möjligt för företaget att vara först på 

marknaden med något, och det ger ofta mycket nya marknadsandelar och kunderna skapar en 

lojalitet mot företaget då de får känslan att de är i framkant och om de köper deras produkter 

kommer även de vara i framkant (Scarborough & Zimmer, 2003 s. 54). För ett idrottsAB finns 

det olika sätt att differentiera sig, vissa lockar med sportslig framgång för spelare och ledare, 

andra att de får mer framställande roller, andra med bra ekonomisk kompensation.  

  

Steg 8: Ingen plan är komplett förrän den har blivit iscensatt i verkligenheten, företagets 

managers måste sätta planen i rullning och få den implementerad i företaget och se till att alla 

anställda förstår den och dess innebörd. En strategi som ökar intäkten med 1 % kommer alltid 

vara bättre än en världsrevolutionerande strategi förutsatt att den ena används kontinuerligt av 

företaget och den andra inte (Scarborough & Zimmer, 2003 s. 57). För att implementera strategin 

på bästa sätt bör managers dela upp den i mindre projekt för att göra det enklare och definiera: 

 

- Syftet, vad är projektet skapat för att producera? 

- Vidd, vilka områden av företaget kommer vara involverat i projektet? 

- Bidrag, hur relaterar projektet till andra projekt och den övergripande strategiska planen? 

- Resurs tillgång, vilka humana och finansiella resurser behövs för att projektet ska kunna 

genomföras? 

- Tidskrav, vilka deadlines finns det och vad har projektet för tidsramar? 
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När managers har satt ut prioriteringarna för projektet kan de börja med att implementera det. 

Om de anställda som berörs av planen har varit delaktiga i de andra stegen fram tills dess att det 

ska implementeras kommer de ha en bättre förståelse och kunskap om detta vilket kommer göra 

implementeringen mycket lättare. I mindre företag som ett idrottsAB är det viktigt att det 

kommuniceras ut att förändringar kommer att ske, vad önskat resultat är och varför det sker. 

Detta för att öka förståelsen för samtliga inblandade och underlätta förändringen. 

 

Steg 9: Efter att planen har iscensatts så måste managers i företaget skapa metoder att kontrollera 

och mäta planen och strategin. Om de inte gör detta är det lätt att de kan hamna på fel vägar eller 

att de inte når de önskade resultatet, då måste de undersöka strategin och försöka hitta orsaken 

till detta. Beroende vad målet är så mäter alltid olika företag sina strategier mot olika saker, men 

vanliga mått att mäta mot är inkomst, utgifter, kundnöjdhet och tid. Det är vanligt att företag 

använder sig av balanserat styrkort (figur 9) för att mäta sin strategi. Det är en metod som ska ge 

företaget både en bra finansiell och operationell bild av sitt företag, för att undvika att inrikta sig 

för mycket på en av dem (Scarborough & Zimmer, 2003 s. 58-59). Det balanserade styrkortet är 

uppbyggt av fyra olika perspektiv, dessa är: 

 

- Kundperspektiv, hur ser kunderna på oss? Vad är våra styrkor och svagheter enligt 

kunderna. Kunder värderar ofta företag enligt fyra standards, tid, kvalitet, prestation och 

service 

- Interna processer, vad måste vi vara bäst på? Beroende på vilken strategi företaget har 

måste de fokusera på att förbättra olika interna delar av företaget. 

- Lärande och utvecklingsperspektiv, kan vi fortsätta att utvecklas och vara innovativa? 

Detta är viktigt att alltid tänka på, för att fortsätta vara konkurrenskraftiga så måste 

företaget alltid leta vägar att bli bättre och utveckla allt från mer effektiva maskiner till att 

utbilda personalen 

- Finansiella perspektivet, hur ser aktieägarna på oss? Det mest traditionella sättet att mäta 

företaget är hur det går ekonomiskt, det visar på hur mycket strategin bidrar till det 

faktiska resultatet och kan mätas som vinstmarginal, tillväxt och aktievärde (Scarborough 

& Zimmer, 2003 s. 58-59). 
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Figur 9. Balanserat styrkort (Kaplan & Norton, 1996, s. 76) 

3.8. Uppföljning 

För att internt minska felaktigheter i arbetet och försöka upptäcka möjligheter så bör managers så 

väl i idrottsAB som i vanliga bolag arbeta med identifiering. Inte bara för att minska risken för 

felaktigheter men även för att försöka hitta de bakomliggande faktorerna. Arbetet kan både 

drivas mot speciella områden som styrning, intressekonflikter och ekonomi eller mot specifika 

beslut och uppdrag för att se vad som kan förbättras inom detta. Efter att beslut har fattats inom 

organisationen är det viktigt att det även följs upp för att se om det gav de önskvärda effekterna 

och om de inte gjorde det, varför gjorde de inte det? Många ledande personer kan inte tillämpa 

de nödvändiga processer och förändringar som behövs för att styra ett idrottsAB i rätt riktning 

för att de har inte de nödvändiga kunskaperna inom Change management. Det är ett stort 

problem då kunskap inom Change management är en vital faktor för att ett företag ska kunna 

implementera nya innovationer till företaget och på så vis kunna bidra till företagets fortsatta 

överlevnad. När kunskapen och de finansiella styrkorna brister bidrar det till att förändringar 

inom företag blir gjorda väldigt osystematiskt, vilket kan försvåra och försämra förändringen. 

Vid förfrågningar av företag vad de anser vara viktigt vid strategiska förändringar så framkom 

fyra olika modeller/verktyg som framstod som viktiga. Dessa var konkurrens analys, PIMS, 

SWOT, och porters fem krafter. Även PDCA (Plan Do Check Act) cykeln har en viktig del vid  

förändring inom företag och dess processer, detta för att det den hjälper företag att snabbt se om 

förändringen har stött på hinder eller om det inte blir som det är tänkt (Figur 10) (Srivannaboon, 

2009. s. 15). För ett idrottsAB är det viktigt att de försöker följa upp alla aspekter som påverkas. 

Det sportsliga kan vara enklare att följa upp då många externa parter samlar information om hur 

en säsong har varit för samtliga klubbar. Men detta måste varje enkildt idrottsAB följa upp mot 
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önskvärda förändringar, samt mot målet med förändringen. Uppnåddes önskat resultat, varför / 

varför inte? 

 

 

 
Figur 10. PDCA (Srivannaboon, S. 2009. s.15) 

3.9. Sammanfattning av teorin och koppling till studien 

De första delarna av teorin handlar om de externa intressenter och påverkningar som ett 

idrottsAB måste hantera idag. Detta är väsentligt då de måste ta hänsyn till samtliga för att både 

få och kunna bedriva sin sportsliga verksamhet. Utöver alla regler som finns på både nationell 

och internationell nivå från olika förbund så måste de även anpassa sig efter krafter som TV-

kanaler. Andra stora externa krafter är de alla externa intressenter som finns i en förening och 

detta illustreras av agentteorin. 

Följande teorier visar vilka barriärer som de finns för att kunna uppnå tillväxt för SMEs idag. 

Dessa måste beaktas för att kunna börja jobba mot ekonomisk tillväxt. De visar även på hur ett 

företag på bästa sätt arbetar mot ekonomisk tillväxt och vad de bör beakta i form av fallgropar 

och möjligheter.  

För att uppnå tillväxt så måste förändringar göras. Teorierna kring change management och 

strategic management process förklarar hur förändring genomförs på bästa sätt. De tar upp vilka 

väsentliga positioner det finns inom företaget för att det ska fungera och vad företaget måste vara 

noga med att klara av för att den effekten som företaget vill få ut via förändringen också blir av. 

Även just bitar av effektivisering tas upp som visar på de positiva effekterna av att effektivisera 

när ett företag inte vill göra stora förändringar. 
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Slutligen så behandlas teorier kring uppföljning av beslut inom organisationen. Detta för att 

undersöka om ett beslut eller förändring nådde det önskade resultatet. Om det uteblev så ska det 

undersökas varför det blev så. Om det blev lyckat så ska det som gjordes bra lyftas fram och tas 

med vidare vid framtida förändringar. Uppföljning kan även visa på om resultatet blev nog bra, 

eller om det går att göra ännu bättre. 
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4. Praktisk metod 

I denna del av studien förklaras valet av en kvalitativ studie, urvalet av intervjuobjekten och 

frågeställningen. Avsnittet kommer också att förklara varför både personliga- mail-, och telefon 

intervjuer genomfördes och hur analyserna av intervjuerna gjordes för att komma fram till 

analysen och slutsatsen. 

4.1. Metodval 

För att ge förslag på hur idrottsAB i Sverige ska kunna vända den negativa trenden som finns 

idag och börja presentera bättre resultat så gjordes en kvalitativ undersökning. En kvalitativ 

forskningsstrategi innebär att forskaren lägger mycket vikt vid ord och gör större och djupare 

intervjuer med få personer istället för att göra ytliga undersökningar med väldigt många 

personer. (Holme & Solvang, 1997 s. 94) Forskningens vikt ligger på hur olika individer 

uppfattar den sociala verkligheten och tar även avstånd från den naturvetenskapliga 

verklighetens normer. Den kvalitativa forskningsmetoden passar utmärkt vid en hermeneutisk 

kunskapssyn. Detta då en kvalitativ forskning betonar ett induktivt synsätt och lägger tonvikt på 

att generalisera teorier. (Bryman & Bell, 2005, s. 40 – 41). En kvalitativ forskningsstudie passar 

även studien utmärkt då intervjuerna inriktar sig mot olika personer inom de svenska idrottsAB 

och ämnar att ta reda på varför de har agerat på ett visst sätt, tagit de beslut som tagits och vilka 

problem det finns inom idrottsAB. Valet att göra en intervju är för att få en bredare kunskap och 

mer personliga undersökningar. Det ger också chansen till att gå djupare in i problemet. Även 

analyser av dokumentation är ett kvalitativt sätt att samla in inorfmatoin och har gjorts för att 

skapa en bra bild över hur det går för svenska idrottsAB idag och hur förutsättningarna ser ut. 

Detta har gjorts genom att läsa årsredovisningarna för de idrottsAB som fanns tillgängliga. Även 

årsredovisningarna för föreningar som inte är idrottsAB har lästs, detta för att se på hur de 

föreningarna har det ekonomiskt.  

 

Figur 11 nedan visar skillnaden mellan en kvalitativ och en kvantitativ forskningsmetod. Mycket 

av dagens forskning befinner sig mitt emellan kvalitativ och kvantitativ forskning (Patel & 

Davidson, 2011, s. 14). Denna studie kommer att vara placerad långt till höger på figuren. Detta 

eftersom undersökningen kommer att vara väldigt kvalitativ och enbart kommer att använda 

intervjuer för att få fram den information som  behövs. 

 
Figur 11. Metodval. Illustrerad av Björnfot, E. & Wright, K. (Patel & Davidson, 2011, s. 14) 
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Eftersom forskningen bedrivs om ett ämne som det inte finns speciellt mycket forskning på 

tidigare så måste en så bred uppfattning som möjligt bildas om varför svenska idrottsAB inte går 

med vinst. För att få en bra helhetsbild av intervjuobjektets syn på problemet så kommer frågor 

inom många olika områden ställas. För att underlätta det så tas några teman fram som ska 

fokuseras på när intervjuerna genomförs. Detta är vad som kallas en semi-strukturerad intervju 

(Bryman & Bell, 2005, s. 363 - 364). Intervjun kommer att utgå ifrån dessa teman som första val, 

men det kommer inte att vara en strikt ordning på frågorna och beroende på hur intervjun 

utvecklas kommer följdfrågor att ställas. Varför dessa teman har valts är för att det är lätt att 

sväva iväg under en intervju och det är därför bra att det finns en mall att följa. Detta så att alla 

frågor som bör ställas också gör det och på så vis får ut all information som behövs (Bryman & 

Bell, 2005, s. 363 - 364).  

 

Intervjuerna genomförs med sex olika personer, och fyra dessa genom personliga möten. 

Eftersom det inte är möjligt att genomföra alla intervjuer genom personliga möten på grund av 

begränsningar i tid och pengar så genomfördes två intervjuer över telefon och tre via 

mailkorrenspondens. Kompletterande frågor för intervjuerna har skickats ut via mail. För att få 

respondenten att svara så utförligt som möjligt så ställdes öppna frågor. Frågorna specificeras i 

bilaga 3. Frågorna var indelade i områden om externa påtryckningar, styrning och ekonomi. 

Temat idrottsAB som associationsform togs bort från mailintervjuerna då respondenterna inte 

hade idrottsAB som associationsform själva. Målet med dessa intervjuer är att ta reda på varför 

svenska idrottsAB inte går med vinst och hur klubbarna kan agera för att ändra på detta. De 

områden som behandlades i intervjuerna vad ekonomin, intressekonflikten och styrningen. 

 

Bryman & Bell (2005, s. 374) trycker på några punkter som är viktiga att tänka på när en 

kvalitativ intervju ska genomföras. Dessa punkter har beaktats när intervjuerna genomförts. 

Punkterna är: 

 

- Frågorna är baserade på det generella och tyngden är på intervjupersonernas egen 

uppfattning. 

- Intresset är riktat mot den intervjuades ståndpunkter. 

- Det är önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar för att detta ger en kunskap om 

vad intervjupersonen anser vara relevant och viktigt. 

- Intervjuerna ska vara flexibla och följsamma. 

- Svaren ska vara fylliga och detaljerade. 

- Vad är förbryllande/oklart? 

- Vad måste jag veta för att kunna besvara mina olika frågeställningar? 
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4.2. Urval av intervjuobjekt 

För att få en trovärdig studie och relevant information är det viktigt att välja rätt intervjuobjekt 

(Bryman & Bell, 2005, s. 377). För att få information om vilka intervjuobjekt som fanns så 

kontaktades riksidrottsförbundet för att ta reda på hur många idrottsAB det fanns i Sverige. 

Riksidrottsförbundet skickade då en lista med alla idrottsAB som fanns i Sverige 2010, detta då 

de sa att förbundet inte hade en senare lista men att det gick att få vid kontakt med varje enskilt 

förbund (Dahl, J. Riksidrottsförbundet, Personlig kommunikation, 9 feb 2012). Enligt listan 

fanns det 2010, 25 stycken registrerade idrottsAB, det var 8 inom speedway, 8 inom fotbollen, 5 

inom ishockeyn, 2 inom bandy, ett innebandy lag och ett handbollslag. Sedan kontaktades de 

enskilda förbunden, och resultaten från dem visade små förändringar i antal, och vilka lag som 

var idrottsAB. Eftersom det är inom fotbollen och ishockeyn de största idrottsAB finns i Sverige 

så blev dessa kategorier mest intressanta att fokusera på, antalet idrottsAB i dessa sporter 

uppgick till 13 st. Eftersom det skiljer väldigt mycket i omsättning och förutsättningar mellan 

klubbar i olika divisioner så begränsades urvalet till klubbar som låg i någon av de två högsta 

serierna (Allsvenskan och superettan för fotboll och elitserien och allsvenskan för ishockey). 

Anledningen till att det urvalet gjordes var för att problemen blir större och tydligare i de stora 

klubbarna där omsättningen är större och både publik, intäkter och kostnader är mycket högre. 

Det finns även mer tillgänglig information om de stora klubbarna.  

  

Med dessa begränsningar blev det totalt 9 klubbar kvar som var potentiella intervjuobjekt. För att 

välja ut vilka av dessa som skulle intervjuas så valdes ett så kallat målinriktat urval (Bryman & 

Bell, 2005, s. 434). Samtliga av de olika potentiella klubbarna kontaktades och tillfrågades vilka 

personer inom deras förening som var bäst lämpad för en intervju. När resultatet av vilka 

personer som var de bästa intervjuobjekten så togs kontakt med dessa personer för att försöka 

boka in en intervju. Det blev totalt fyra olika idrottsAB som var positiva och fyra inflytelserika 

personer inom dessa idrottsAB intervjuades.  

  

Utöver dessa personer så valdes även andra intervjuobjekt som kunde ge oss en annan syn på 

problemet än vad idrottsAB själva gjorde. Därför kontaktades riksidrottsförbundet igen för att ta 

reda på om det fanns någon person inom deras organisation som var insatt i frågor kring 

idrottsAB. Svaret blev Thomas Karlsson, en jurist på riksidrottsförbundet som var insatt i frågor 

kring idrottsAB och var med och skrev motionen om att det skulle bli tillåtet att bilda idrottsAB i 

Sverige. Efter kontakten med Thomas så bokades en intervju in med honom för att diskutera 

vilka problem han som utomstående såg med associationsformen idrottsAB.  Utöver detta så 

valdes även en intervju med en idrottsförening som valt att inte bilda ett idrottsAB. Detta gjordes 

för att ta reda på varför visa föreningar väljer att inte bilda idrottsAB. Denna intervju skulle ge 

deras syn av ett idrottsAB och ta reda på vilka hinder den föreningen såg med att bilda ett 

idrottsAB och varför föreningen inte bildat ett idrottsAB. Denna intervjus fokus skulle ligga på 

vilka eventuella fördelar eller nackdelar som kan finnas med att inte vara ett idrottsAB. Efter 

avslutade intervjuer så ansågs det att enbart dessa intervjuer var en så liten del av möjliga 
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intervjuobjekt att fler respondenter söktes till intervjuerna. Därför kontaktades också samtliga 

idrottsklubbar i SHL, hockeyallsvenskan samt fotbollsallsvenskan och superettan om 

möjligheten till intervju. Samtliga som svarade på frågan om intervju avböjde möjlighet till 

intervju på grund av uppstarten av fotbollsallsvenskan, samt slutspurten på både SHL och 

ishockeyallsvenskan. Dock gick tre respondenter att gå med på att svara på en intervjumall via 

mail. 

 

Totalt intervjuades 4 stycken idrottsAB, Thomas Karlsson på riksidrottsförbundet och en stor 

idrottsförening i Sverige som valt att inte bilda idrottsAB. Utöver detta så fick vi in tre mailsvar 

av föreningar i en av de högre divisionerna av fotboll och ishockey. Summan är totalt 9 

respondenter varav 8 av idrottsAB och föreningar samt en jurist på riksidrottsförbundet. Av 

personerna som intervjuades på de olika idrottsAB ville två av dessa vara anonyma, även 

föreningen som valt att inte bilda idrottsAB ville vara anonym och på grund av detta har valet 

fallit på att anonymisera alla intervjuer samt mailkorrespondensen utom Thomas Karlsson på 

riksidrottsförbundet. Anledningen till att intervjuerna anonymiserats är för att det kommer att bli 

krångligt för läsaren när det blandas fiktiva klubbar och personer med verkliga. Samt att det 

skulle kunna röja anonymiteten för de som är anonyma om inte alla är det. Anledningen till att 

Thomas Karlsson på riksidrottsförbundet inte är anonym är eftersom han inte tillhör någon av 

idrottsföreningarna och då kan ses som en utstående källa som inte behöver kopplas till 

idrottsföreningarna och därför bör det inte bli komplicerat för läsaren att hålla i sär Thomas med 

intervjupersonerna inom idrottsföreningarna, det bör inte heller höja risken för att identiteten av 

någon av respondenterna äventyras. 

  

Det finns nackdelar med att vara anonyma, för det första så finns det svårigheter med att 

presentera empirin utan att avslöja personer och platser (Bryman & Bell, 2005, s. 563). Ett annat 

problem kan vara att arbetet inte blir lika intressant när man anonymiserar det (Lundahl & 

Skärvad, 1999, s. 193). Det som är bra med ett anonymiserat arbete däremot är att man kan gå in 

mer på djupet utan att behöva oroa sig för att man tar med kontroversiell data då risken för att 

bryta mot samtyckeskravet försvinner och risken för att skada någon av respondenterna genom 

att ta upp känslig information försvinner (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 193., Bryman & Bell, 

2005 s. 563). 
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Intervju Datum Tid Befattning Intervju typ 

Thomas 

Karlsson 

2012-04-04 50 Min Skattejurist 

Riksidrottsförbund

et 

Personlig 

Per Andersson 2012-04-16 70 min VD Ballkicker AB Personlig 

Bert Svensson 2012-04-03 50 min VD Kroppsfint AB Personlig 

Erik Malmqvist 2012-04-20 35 min Klubbdirektör Ålid 

idrottsförening 

Personlig 

Marcus 

Fredriksson 

2012-04-17 40 min VD Slagskott AB Telefon 

Petter Nygård 2012-04-13 45 min VD Överstegsfint 

AB 

Telefon 

Viktor 

Lundgren 

2014-02-12 - Klubbchef 

Viljavinna IF 

Mail 

Lowe Larsson 2014-02-12 - Sportchef 

Stadenslag BK 

Mail 

Johannes 

Björklund 

2014-02-12 - VD Spelamedstil 

IF 

Mail 

 

Den varierade tiden vid intervjuerna beror på att vissa respondenter talade längre när de svarade 

på frågor än andra. Det är ingen skillnad på frågorna som ställdes till respondenterna, utan vissa 

svarade bara med längre svar än andra respondenter på samma fråga.  

4.3. Datainsamling 

För att få tag på primär och sekundär data har personliga intervjuer, telefonintervjuer och även 

kontakt via e-mail använts för att få tag på den nödvändiga informationen för undersökningen. 

Totalt genomfördes fyra stycken personliga intervjuer, två telefon intervjuer och tre 

frågeformulär skickades ut för kompleterande svar till respondenter som inte hade möjlighet att 

intervjuas. Följdfrågorna som mailades ut till respondenterna finns i bilaga 3. Samtliga personer 

som intervjuades hade befattningen som innebar det ekonomiska ansvaret. Detta trotts att den 

titel som de har inom sin klubb kan variera. Därför har samtliga respondenter samma ansvar 

inom föreningen och därför är just den personen mest relevant att intervjua. Många av 
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respondenterna har även sammarbeten med klubbar inom samma liga eller klubbar i andra ligor 

för att dra lärdom hur de arbetar. Detta gör att respondenterna har en viss insikt i hur andra 

klubbar arbetar och vad som är bra och dåligt för dem. På så vis har respondenterna bra koll på 

hur även andra organisationer fungerar och en bra förståelse för samtliga föreningar på 

marknaden. 

4.4 Personliga intervjuer 

Fyra stycken personliga intervjuer genomfördes, där två av intervjuerna var med inflytelserika 

personer inom idrottsAB, en intervju var med en inflytelserik person inom en stor svensk 

idrottsförening och en intervju vad med Thomas Karlsson, Skattejurist på riksidrottsförbundet. 

Eftersom alla intervjuer har anonymiserats så har fiktiva namn för dessa personer och föreningar 

skapats. De fiktiva namnen och föreningarna är, Per Andersson, VD för Ballkickers AB, Bert 

Svensson, VD för Kroppsfint AB, och Erik Malmqvist, Klubbdirektör för Ålid idrottsförening. 

 

Det finns både för och nackdelar med att ha en intervju ansikte mot ansikte, de främsta 

fördelarna är: 

 

- Under en intervju ansikte mot ansikte så har man möjligheten att avläsa 

respondentens ansiktsuttryck när du ställer frågorna, vilket kan avslöja osäkerhet eller 

tvekan. 

- Möjligheten att analysera andra saker så som kontorsmiljön och standarden på 

arbetsplatsen finns också när du genomför en intervju ansikte mot ansikte. 

- Du kan även använda dig av kroppsspråk och bilder för att tydliggöra dina 

frågeställningar när du genomför en intervju ansikte mot ansikte. 

 

De största nackdelarna med att genomföra en intervju ansikte mot ansikte är: 

  

- En intervju på telefon eller över Skype tar betydligt mindre tid och är också billigare 

att genomföra i många fall. 

- Respondenterna kan påverkas av intervjuaren och svara annorlunda utifrån olika 

faktorer hos intervjuaren så som kön, klass, ålder, etik och liknande faktorer. 

- En telefonintervju är oftare lättare att genomföra och man blir inte lika lätt påverkad 

och influerad av personen man intervjuar vilket kan leda till att man inte går in 

tillräckligt djupt på vissa frågor. (Bryman & Bell, 2005 s. 140) 

  

Vid de personliga intervjuerna skickades inte några frågor ut i förhand. Detta gjordes för att 

respondenterna inte skulle kunna förbereda sina svar och på så vis öka chansen att få bättre och 

mer ärliga svar. Förberedelserna bestod av att lära sig frågorna utantill och läsa på om föreningen 

genom att studera årsredovisningar och annan relevant information. Frågeformuläret finns i 

bilaga 3. När intervjuerna väl genomfördes så gick allt mycket bra och mycket relevant 
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information kom fram utifrån dem. Intervjuerna tog allt ifrån 35 till 70 minuter. Intervjuerna 

inleddes genom att ställa frågorna som förberetts och sedan fick respondenterna svara så utförligt 

som möjligt, allt eftersom intervjun pågick så ställdes även följdfrågor. 

  

Intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplatser i bokade rum. Intervjuerna spelades in så 

möjligheten att lyssna på dem igen och även transkribera intervjuerna fanns. Det finns många 

fördelar med att spela in intervjuer för att sedan transkribera dem. Den främsta fördelen med 

detta är att kunna vara mer uppmärksam på vad som sades under själv intervjuerna då allt inte 

behövs antecknas direkt (Bryman & Bell, 2005, s. 374 - 375). När intervjuerna sedan är 

transkriberade, vilket innebär att man skriver ned ordagrant vad som sagts under intervjun, så 

skapas en väldigt bra bild av informationen som kom ut av intervjuerna vilket kommer att vara 

till stort stöd vid skrivandet av empirin och slutsatsen (Bryman & Bell, 2005, s. 374 - 375). 

4.5. Telefonintervjuer 

Totalt genomfördes två stycken telefonintervjuer. Personerna som intervjuades på telefon var, 

Marcus Fredriksson, VD på Slagskott AB och Petter Nygård, VD på Överstegsfint AB. 

Anledningen till att dessa personer intervjuades över telefon var för att möjligheten att ta 

intervjuerna ansikte mot ansikte inte fanns då det skulle bli allt för höga kostnader och väldigt 

tidskrävande. Att dessa två intervjuer genomfördes på telefon istället för ansikte mot ansikte har 

både för- och nackdelar. Fördelarna är de som presenterades ovan, under en personlig intervjus 

nackdelar, vilket är att en telefonintervju kostnader mindre och är mindre tidskrävande, 

respondenterna påverkas inte av intervjuaren under en telefon intervju och det är även lättare att 

genomföra en telefon intervju jämfört med en personlig intervju. Nackdelarna är att 

observationer som man kan göra under en personlig intervju, så som kroppsspråk, omgivning 

och miljö inte går att uppfatta över en telefon intervju (Bryman & Bell, 2005, s. 140 - 141). 

  

Själva genomförandet av telefon intervjuerna skiljer sig inte speciellt mycket från de personliga 

intervjuerna bortsett från att de var över telefon. Förberedelserna bestod av att boka en tid med 

respondenterna och sedan läsa på om deras förening. När intervjuerna genomfördes spelades de 

in för att lättare kunna transkribera dem i efterhand. Även här skickades inte några frågor ut i 

förväg när intervjuerna genomfördes, av samma anledning som när de personliga intervjuerna 

genomfördes. När sedan telefonintervjuerna genomfördes så ställdes väldigt tydliga frågor för att 

minska risken för missförstånd och otydliga svar. Båda telefonintervjuerna tog cirka 40 minuter. 

Intervjuerna inleddes med att ställa frågor och allteftersom intervjuerna fortsatte så ställdes 

följdfrågor utifrån svaren respondenterna gav.  

Efter genomförandet av de personliga intervjuerna och telefon intervjuerna så har några 

följdfrågor skickats till respondenterna via e-mail. Detta gjordes eftersom studien behövde få lite 

mer information inom en del områden för att kunna komma fram till en bra slutsats. 

Följdfrågorna finns i bilaga 3. Anledningen till att ta följdfrågorna via e-mail eftersom det var 

väldigt få frågor till varje respondent och därför gick det smidigt att ta via e-mail. 
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4.6. Mailintervjuer 

Eftersom fler respondenter inte hade möjlighet att medverka på en personlig intervju men kunde 

svara på frågor via mail så skickades ett mail ut med frågor i tre huvudkategorier. Dessa var 

tillväxt, styrning och externa intressenter. Anledningen till att dessa tre kategorier valdes var för 

att täcka in de områden som skulle ge bäst kompletterande svar till de personliga intervjuerna. 

För att få fram respondenterna så skickades mail till samtliga klubbar som var aktiva i SHL, 

hockeyallsvenskan, fotbollsallsvenskan samt superettan våren 2014. Enbart tre respondenter 

hade möjligheten att svara på frågorna som ställdes. Majoriteten tackade nej på grund av 

tidsbrist, andra för att de ansåg att de inte hade möjlighet att kunna svara på frågorna. Därav 

slutade urvalet på tre extra respondenter som svarade så utförligt som möjligt via mail på 

frågorna. Frågeformuläret är bifogat i bilaga 4. Trots att dessa klubbar inte var idrottsAB så gav 

de bra insyn på hur de ser på problemen för svenska idrottsAB och hur de arbetade med 

problematiken inom deras organisation. Respondenterna angav också att de även möter liknande 

problematik i deras organisation. Därför bedöms svaren som väldigt givande och ger väldigt bra 

information som kompletterar de personliga intervjuerna. De fiktiva namnen är Viktor Lundgren 

från ViljavinnaIF, Lowe Larsson från StadenslagBK och Johannes Björklund från 

SpelamedstilIF. 

4.7. Intervjuguide    

En intervjuguide har som syfte att framställa vilken tidsaspekt och vilka frågeområden som är 

relevanta att ta upp och i vilken ordning man ska ta upp frågorna (Lantz, 1993, s. 62 - 64). För att 

välja vilka frågor som var relevanta att fråga under intervjuerna så har frågorna byggts upp 

utifrån problemformuleringen. Frågorna skapades för att kunna hjälpa till att svara på 

problemformuleringen. För att bygga upp en så bra intervjumall som möjligt har relevanta teorier 

i kombination med klubbarnas årsredovisningar studerats. Detta i samband med råden som ges i 

Bryman & Bell (2005 s. 369 - 370) så har en bra intervjuguide byggts upp.  

  

Utifrån informationen från olika rapporter, artiklar och böcker så skapades olika teman som 

utgicks ifrån när intervjuerna genomfördes. Dessa teman var, IdrottsAB som associationsform, 

Ekonomin, Intressekonflikten och Styrning. Sedan skapades cirka fyra till sex frågor inom varje 

tema (Se bilaga 3). Eftersom det var semi-strukturerade intervjuer så följdes inte frågorna 

ordagrant och andra frågor ställdes utifrån respondenternas svar. I huvudsak så är intervjuguiden 

till för att kunna ställa rätt frågor under intervjuerna och inte glömma bort något väsentligt eller 

missa att ställa en viktig fråga. Att inte följa mallen exakt utan att växla mellan olika frågor och 

olika teman är däremot inget problem och kan i många fall vara bra när man gör en kvalitativ 

intervju (Bryman & Bell, 2005, s. 369 - 372). Frågorna som skapades gjordes så att det var enkla 

att förstå och inte skulle uppfattas som ledande. Alla saker som behövs för att genomföra en bra 

intervju fanns på plats vid samtliga intervjuer, som en bra bandspelare att spela in intervjun på, 
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en bra miljö att utföra intervjun på och tillräckligt med bakgrundsfakta om intervjuobjekten 

(Bryman & Bell, 2005, s. 369 - 370).  

 

För mailintervjuerna följdes samma teman bortsett från att idrottsAB som associationsform togs 

bort som tema då respondenterna inte hade idrottsAB som associationsform själva. 

Respondenterna ansågs därför inte kunna bidra mer till det temat. Temat ekonomi formulerades 

om och fick rubriken tillväxt för att göra temat mer specifikt för respondenterna. Detta gjordes 

för att frågorna till ekonomi fick väldigt liknande svar från övriga respondenter och då ansågs det 

att mer information inom det temat inte skulle framkomma. Däremot fanns variationer gällande 

frågor kring tillväxt som varierade och som behövde kompletteras.   

4.8. Dataanalys 

Informationen är analyserad utifrån den så kallade sammanhållna fallbeskrivningen (Nylén, 

2005, s. 72 och 77). Det innebär att informationen är analyserad utifrån den omvärld som 

respondenterna lever inom. Ejvegård (2003, s. 66) skriver att det är viktigt att knyta varje 

argument till en sändare och diskutera avsikten hos sändaren. Det har gjorts i största möjliga mån 

utan att lämna ut för mycket enskild information som skulle bidra till att anonymiteten skulle bli 

tveksam. När resultatet analyserades så började arbetet med att sammanfatta svaren utifrån de 

olika frågorna som ställdes och sedan utifrån vår sociala verklighet så analyserades svaren och 

sammanfattades till olika problem och möjligheter. Svaren sammanfattades i de fyra olika teman 

som har valts ut (styrning, ekonomi, idrottsAB och externa intressenter). Detta för att lättare 

kunna jämföra hur lika/olika respondenterna såg på dessa teman och deras betydelse. 

4.9. Kvalitativa sanningskriterier 

Vid kvalitativa studier används tillförlitlighet och äkthet för att bedöma reliabiliteten och 

validiteten i studien. Tillförlitlighet består av trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en 

möjlighet att styrka och konfirmera. Äkthet består av rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet (Bryman, 2011 s. 352-353). 

För att ge en bättre bild över de olika termernas betydelse så förklaras de närmare var för sig här 

nere. 

4.9.1 Möjligheten att styrka och konfirmera 

Eftersom det inte går att få någon fullständig objektivitet i samhällsenlig forskning så ska 

forskaren försöka säkerställa att han eller hon har agerat i god tro och med insikt och 

medvetenhet av detta. Forskaren ska inte medvetet låta personliga värderingar och teoretiska 

inriktningar påverka utförandet av och slutsatserna från en undersökning (Bryman, 2011 s. 355). 

Detta har undvikts genom att försöka att inte påverkas för mycket av egna tankar och värderingar 

samt den fakta och empiri som är insamlat genom arbetet. Speciellt vid intervjuerna för att inte 

försöka styra dem i en speciell riktning, utan låta respondenterna tala fritt utifrån sina tankar 
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gällande dessa valda ämnen. Detta är även tillämpat vid analysen av resultaten från 

respondenterna för att minska risken att värdera en persons åsikter högre än någon annans.  

4.9.2. Överförbarhet 

För att få en bra överförbarhet i en kvalitativ studie så ska den ha fylliga eller täta beskrivningar 

av detaljerna som kan ingå. En tät beskrivning av detaljer gör att andra personer får en bättre 

helhetsbild och gör att de lättare kan bedöma hur bra överförbarhet studien har till andra miljöer 

(Bryman, 2011 s. 355).  

 

För att göra det möjligt för andra personer att förstå denna studie och situationen som dessa 

respondenter befinner sig i så har miljön som de befinner sig i förklarats noggrant. Samt de val 

och resonemang som förts genom uppsatsen. På så sätt kan personer som läser denna studie få ett 

intryck om den är överförbar till andra studier och i andra situationer. För att minska risken för 

feltolkningar och missförstånd har extra tid lagts vid att kontrollera att båda parter förstår 

frågorna och svaren på samma sätt. Detta genom att ställa kontrollfrågor som följd vid 

intervjuerna. 

4.9.3. Pålitlighet 

För att forskare ska kunna bedöma en forsknings pålitlighet ska de anta ett granskande synsätt, 

vilket innebär att forskaren ska skapa en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av 

forskningsprocessen. Detta för att underlätta granskningen och stärka pålitligheten (Bryman, 

2011 s. 355). För att uppnå en hög pålitlighet så har arbetet granskats för att verkligen se till att 

det som skrivits är sant och det som framkommit utifrån litteraturen, intervjuerna och allt annat 

är tolkat på ett korrekt sätt. Arbetet har granskats genom att artiklarna är peer rewieved och 

respondenterna har fått se över det skrivna materialet och bekräfta att det har uppfattats på ett 

korrekt sätt. 

4.9.4. Trovärdighet 

För att nå bra trovärdighet i sina resultat måste forskare vara noggranna med att säkerställa att 

forskningen har utförts i enighet med de regler som finns, samt att de ska rapportera de resultat 

de har fått till de personer som är en del av den sociala verklighet som forskarna har valt att 

studera, det kan även kallas respondentvalidering (Bryman 2011 s. 354-355). För att kunna 

uppnå dessa kriterier så har respondenterna fått ta del av materialet och verifierat att vi har 

uppfattat detta korrekt. Detta gjordes för att styrka trovärdigheten och riktigheten i intervjuerna. 

4.9.5. Kriterier för äkthet 

Enligt Guba och Lincoln (2001, s. 14) så finns det fem kriterier som bör uppfyllas för att en 

undersökning ska få så bra äkthet som möjligt, dessa är: 
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- Rättvis bild, presenterar undersökningen en rättvis bild av de olika uppfattningar och 

åsikter som finns hos de människor som har studerats? 

- Onotologisk autencititet, ger undersökningen en hjälp till de människor den studerat 

att förstå den sociala situation och miljö som de lever i? 

- Pedagogisk autenticitet, har undersökningen bidragit till att deltagarna i 

undersökningen har fått en ökat förståelse för de andra människorna som lever i 

samma miljö? 

- Katalytisk autenticitet, har undersökningen gjort att de som lever i denna miljö kan 

ändra sin situation? 

- Taktisk autenticitet, har undersökningen gjort att deltagarna har fått bättre möjligheter 

att vidta de åtgärder som krävs? (Bryman, 2011 s. 357). 

 

Samtliga respondenter reagerade positivt på denna studie och svarade i långa välutvecklade svar. 

Detta stärker bilden av att de tycker arbetet är relevant för deras arbete och att svaren som gavs 

var genomtänkta. För att hjälpa respondenterna att förstå, ge bättre möjligheter och chans till 

förändring så skickas slutresultatet till respondenterna för att de själva ska kunna se de 

resonemang och slutsatser som deras intervjuer har bidragit till. 

4.9.6. Etik 

När man genomför en kvalitativ studie så är det väldigt viktigt att man ständigt har etiken i 

åtanke för att inte någon part ska bli skadad av materialet som publiceras i uppsatsen. Det som 

gjordes för att se till att inga av respondenterna kommer att ta skada av materialet i uppsatsen är 

att innan varje intervju så tillfrågades dem om det var tillåtet att spela in intervjun, samt att fråga 

respondenterna ifall de ville vara anonyma i arbetet. Eftersom tre av respondenterna valde att 

vara anonyma så blev samtliga respondenter som representerar en idrottsförening eller ett 

idrottsAB anonymiserade. Respondenterna och deras föreningar har givits fiktiva namn för att 

ingen ska kunna lista ut vilka personer eller föreningar de representerar. 

4.10. Metodkritik   

Att göra en kvalitativ studie har vissa nackdelar. Om valet istället skulle ha fallit på att göra en 

kvantitativ studie så skulle möjligheten att hitta en sanning med empiriskt bevis vara möjligt och 

på så sätt skulle resultatet kunna vara ett bevisat resultat istället för ett troligt svar som inte är 

helt bevisat (Bryman & Bell, 2003, s. 40). Viss kritik kan riktas mot avgränsningen vid stora 

idrottsAB då många av de små idrottsAB skulle kunna komma med riktigt bra information 

också. Anledningen att fokusera på de stora idrottsAB är för att det är dem som främst drabbas 

av de största intressekonflikterna, har den största organisationen och ekonomin eftersom de är så 

centrala delar i denna studie ansågs det att det skulle bli intressantare och mer givande att 

intervjua dem. De mindre idrottsAB som finns i Sverige är också så små att deras organisationer 

kan bli svåra att dra paralleller till de teorier som finns om SMEs. Därför ses det som en fördel 

att välja de större idrottsAB som finns i Sverige. 
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Många kan se dessa nio intervjuer som genomfördes som för få, men det anses att under dessa 

intervjuer gav respondenterna tillräckligt med information för att denna studie ska kunna komma 

fram till någonting konkret, då det gavs väldigt lika svar från de olika respondenterna. Samtliga 

respondenter är jämförbara med varandra i storlek vilket innebär att samtliga föreningar hanterar 

liknande problem i sin vardag. Respondenterna kommer även från olika delar av landet 

geografiskt och på så sätt har svaren kommit från föreningar som kan ha olika externa 

förutsättningar. Detta är dock positivit då relevant information hade kunnat gå miste om vid ett 

scenario där samtliga respondenter är från storstäderna. Därför anses det att ytligare intervjuer 

inte skulle ha resulterat i speciellt mycket ny information. Att intervjuerna genomfördes på både 

telefon och via mail kan också kritiseras då personliga intervjuer ofta kan bidra till ett bättre 

helhetsperspektiv. Men anledningen till att två intervjuer gjordes på telefon och tre via mail är på 

grund av att möjligheten inte fanns att träffa dessa personer personligen och tidsbrist för en 

intervju och därför fick de intervjuerna bli över telefon och mail. 

  

Det som också kan granskas är svaren som gavs på intervjuerna. Respondenterna för de olika 

föreningarna som intervjuades har högt uppsatta roller inom sina föreningar och självklart vill de 

inte att deras förening ska få ett dåligt ansikte utåt. Därför kan en del av svaren som gavs under 

intervjuerna diskuteras och bör inte alltid tas som korrekt fakta. Ett exempel är svaren på frågan 

om föreningarna påverkas av externa krafter så som supportrar, då svarade alla respondenterna 

att dem trodde det var ett stort problem inom de svenska idrottsAB och idrottsföreningarna men 

ingen av respondenterna påstod att just deras förening la sig för trycket. 

4.11. Etiska aspekter 

En undersöknings etiska aspekter är ofta en viktig disskussion som bör behandlas. Forskarens 

rätt och möjligheter att bedriva sin undersökning ska ifrågasättas och ställas mot 

individskyddskravet. Det grundläggande individskyddskravet kan delas in i fyra kategorier. 

Informationskravet innebär att de som berörs av studien skall informeras om syftet samt att 

deltagantet är frivilligt. Även studiens syfte och tillvägagångssätt bör i stora drag förklaras för de 

deltagande. Samtyckekravet anses uppfyllt då deltagarna i studien är informerade om att de 

närsomhelst kan avbryta deltagandet i studien samt att de får bestämma om, hur länge samt 

villkoren för deltagandet. Beroendeförhållande ska inte heller föreligga mellan forskaren och 

deltagaren i studien. Enligt konfidentialitetskravet så måste hänsyn tas till de medverkandes 

anonymitet. De medverkande ska vara säkra på att känslig och privat information inte 

rapporteras om det inte är överrenskommet. Studien ska inte heller avge sådan fakta så att det 

kan röja anonymiteten. Det sista kravet, nyttjandekravet, redogör att den information som samlas 

in till studien enbart för anvädas för forskningens ändamål. Inofmationen för inte användas för 

privata eller kommerciella mål (Stukát, S. 2005 s.138-140). 
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Informationskravet och nyttjandekravet anses uppfyllt då samtliga respondenter i studien 

informerades om syftet samt deltagandet innan intervjuerna startade och samtliga valde att 

acceptera en intervju under de presenterade förhållanderna. De informerades även om att 

informationen skulle användas till en studie om de rådande förhållanden som finns för ett 

idrottsAB idag, samt relaterande områden som styrning, ekonomi och externa intressenter. 

Enbart de respondenter som ville ställa upp blev intervjuande och de övriga fick respondens med 

ett tack för svar på förfrågan om medverkan. Respondenterna informerades innan intervjuerna 

om att följdfrågor kunde uppkomma beroende på svaren, men att de fick även välja att inte svara 

på en fråga om de inte kände sig bekväma med det i enlighet med samtyckekravet. Då samtliga 

respondenter, förutom Tomas Karlsson som nämns vid namn enligt överrenkommelse, är 

anonymiserade så anses konfidentialitetskravet vara uppfyllt av stuiden.   
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5. Empiri 

Här presenteras resultatet av datainsamlingen och för att göra det enklare att förstå den så 

presenteras den utifrån de teman som låg till grund för intervjuerna som är IdrottsAB, ekonomin, 

intressekonflikten och styrningen av företaget. 

5.1. IdrottsAB 

Thomas Karlsson är jurist på riksidrottsförbundet och var med och bestämde att det skulle bli 

tillåtet för idrottsföreningar att bilda aktiebolag. Anledningen till att föreningarna skulle få bilda 

ett idrottsAB var för att den ideella föreningen började bli explosivt kommersiell och Thomas 

Karlsson med kollegor började fundera kring hur mycket pengar det verkligen gick att pumpa in 

i en ideell förening och fortfarande kalla det för en ideell förening. 

 

”Problemet var att tillslut så började vi på förbundet fråga oss hur mycket pengar man 

egentligen kan pumpa in i en förening för att den fortfarande ska ses som ideell, från den 

utgångspunkten så började arbetet mot idrottsAB” –Tomas Karlsson RIF 

 

 Anledningen var inte att föreningarna skulle få in massor av externt kapital som idag är fallet. 

Respondenterna för de fyra idrottsAB som intervjuades ansåg att anledningen till att deras 

förening hade valt att bilda ett idrottsAB var just för att dra till sig externt kapital. De ansåg även 

att det skulle bli lättare med administrationen om de valde att bilda ett aktiebolag. Bert Svensson, 

VD för Kroppsfint AB menade också att ansvarsfrågan skulle bli lättare att hantera om 

föreningen bildade ett aktiebolag. 

  

Vid frågor om vilka fördelar det finns med att vara ett idrottsAB blev det väldigt lika svar, det är 

mycket lättare att attrahera finansiärer och att knyta till sig externt kapital. Per Andersson, VD 

för Ballkickers AB ansåg också att det blir lättare att göra nyemission eftersom du får ett större 

nyhetsvärde som aktiebolag. Han säger också att det blir lättare att nå ut med pressmeddelanden 

och annan information när man är ett aktiebolag. Nackdelarna med att driva sin idrottsförening 

som ett aktiebolag var att det blir en skatt- och momsproblematik eftersom banker och 

försäkringsbolag inte får dra av momsen vid sponsring. 

  

Vad gäller 51 % regeln så fick var det blandade åsikter. Vissa klubbar ansåg att 51 % regeln inte 

var något problem och att det är bra att den finns för att ha kvar makten inom föreningen. 

Mednas några av klubbarna ansåg att 51 % regeln hindrar externa finansiärer från att vilja 

investera i klubbarna eftersom finansiärerna ändå inte kan få ett avgörande inflytande i klubben. 

 

”Vi ser inte 51 % regeln som något hinder, detta då de som vill investera i oss gör det med 

hjärtat, inte från en ekonomisk aspekt” – Marcus Fredriksson, Slagskott AB 
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En annan faktor som respondenterna påtalade var att det är svårt att driva ett idrottsAB i Sverige 

är att reglerna säger att huvudändamålet med ett idrottsAB måste vara att bedriva idrottslig 

verksamhet. Därför går det inte att skapa en modell som inte är beroende av det sportsliga på 

samma sätt som FC Köpenhamn har gjort. Däremot så finns det utrymme för att expandera 

verksamheten och en del av respondenterna säger att dem ständigt letar efter nya möjligheter att 

expandera och på så sätt skapa så mycket intäkter som möjligt runt omkring klubben, andra 

klubbar menar att andra produkter ofta inte går som det ska och att en renodlad verksamhet är 

bättre. Per Andersson, VD på Ballkickers AB säger att Ballkickers ska göra det dem är bäst på, 

att bedriva idrottsverksamhet och inget annat. De är inte bra på att driva annan verksamhet så 

som t.ex. affärer och restauranger och därför ska Ballkickers bara syssla med sin kärnprodukt. 

Erik Malmqvist på Ålid IF säger att de överväger att ha externa investeringar för att kunna 

bredda sin verksamhet. Men då ska det vara investeringar som har kopplingar till deras sportsida. 

Exempel som gavs var gym, restaurang och att kunna driva andra arrangemang i arenan. 

 

”Du kan inte ha hur stora sidoverksamheter som helt, då kommer fokus att flyttas från 

kärnverksamheten. Men vi kan tänka oss att investera i närliggande områden som restauranger” 

– Erik Malmqvist, Ålid IF 

5.2. Ekonomin  

För att få ekonomin att gå ihop så lägger alla klubbar upp en budget som ska följas för att nå de 

ekonomiska målen varje år. Budgeterna bestod av många olika poster beroende på klubb, Bert 

Svensson, VD för Kroppsfint AB säger att deras budget inte lyckades året innan på grund av att 

klubben hade budgeterat för spelarförsäljningar på ett antal miljoner kronor men på grund av en 

utebliven sportslig prestation så gick inte dessa spelare att sälja. På så sätt fick inte klubben in de 

intäkter som behövdes för att täcka kostnaderna och därför visade klubben en förlust på årets 

resultat. Andra poster på intäktssidan som är svåra att budgetera är publikintäkter och 

sponsorintäkter som båda två kan vara väldigt beroende av den sportsliga prestationen. 

Kostnadssidan är däremot lättare att budgetera och den största posten på kostnadssidan är löner, 

följt av matchkostnader och resekostnader. Det enda riktigt svåra att budgetera för på 

kostnadssidan är eventuella spelarinköp. Dock var det bara Kroppsfint AB som budgeterade för 

spelarförsäljningar och spelarinköp av idrottsföreningarna som intervjuades. Bert Svensson, VD 

för Kroppsfint AB säger också att framgångsfaktorn för att lyckas med en budget är 

kostnadskontroll. Lowe Larsson, StadenslagBK säger att han dock tror att hur klubbarna 

budgeterar och vad de måste ta hänsyn till kan skilja sig mycket mellan de olika föreningarna 

och deras olika förutsättningar.  

 

Något gemensamt för alla föreningarna var att dem kommer att hålla hårt i den budget som är 

uppsatt och verkligen arbeta med marginaler. Om sedan någon kommer och vill ha mer pengar 

som till exempel sportchefen eller tränaren, så blir det en styrelsefråga och då ska i första hand 

externa finansiärer försöka hittas, om det inte hittas så finns det inga pengar och då kommer de 
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inte få mer pengar. Per Andersson, VD för Ballkickers AB sa att Ballkickers också skulle se till 

att ha extra kapital tillgängligt för att de ska vara redo ifall en spelare som är attraktiv på 

marknaden kommer upp till rätt pris. Detta eftersom liksom ett företag ska man alltid vara 

kapabel att göra en riktigt bra affär i alla lägen. 

 

”Vi vill alltid ha en bra budget och hålla oss till den, men likt vilket annat företag som helst så 

vill vi kunna göra en bra investering om den dyker upp. Det innebär inte att vi känner att vi 

måste handla, men om tillfälle ges och det är till rätt pris så vill vi kunna vara med i leken” – 

Per Andersson, Ballkickers 

  

Lönekostnader är den enskilt största kostnaden för föreningarna och det ses också som ett 

problem inom de flesta föreningarna. Lönenivån som finns idag är något som klubbarna får 

acceptera för att få in bra spelare och på så vis kunna erbjuda den kvalitet som krävs av laget. På 

grund av de höga lönerna så står dem för den största delen av klubbarnas kostnader. Alla 

föreningarna ansåg att ekonomin är en förutsättning för att uppnå sportslig framgång och att 

ekonomin alltid kommer först. Däremot så lyfter både Per på Ballkickers AB, Bert på Bollsport 

AB och Marcus Fredriksson på Slagskott AB fram problematiken som uppstår när klubben 

riskerar att åka ner en division. Med en nedgradering till en lägre division så minskar både 

intäkterna från publiken, TV- och sponsorintäkterna. Dessa minskningar drabbar klubben stort 

och kommer bli ett hårt slag på ekonomin. Därför värvas ofta spelare i lägen när risken för att 

åka ur finns. Även fast pengarna kanske inte finns så värvar man ändå just eftersom en nedgång 

också skulle bli en hård ekonomisk smäll. Bert kom med ett förslag på att man skulle bygga upp 

en fallskärm för idrottsföreningarna i Sverige som gjorde att den ekonomiska smällen som sker 

när man åker ner en division inte skulle bli lika hård. Att förbundet inom sporten på något sätt la 

undan en pott som sedan varje år går till lagen som åker ner en division för att dem ska klara av 

den ekonomiska nedgången. Det var ett förslag som alla de andra föreningarna ställde sig 

positiva till och ansåg var väldigt bra och något som skulle förenkla de ekonomiska besluten 

inom idrottsAB. Thomas Karlsson på riksidrottsförbundet var däremot tveksam och menade på 

att det kunde leda till att föreningarna bara fortsätter att satsa pengar dem egentligen inte har i 

föreningen.  

 

”Fallskärmen som har diskuterats är ett bra förslag, men frågan är om detta skulle leda till 

ekonomisk stabilitet eller skulle det leda till att föreningarna känner att de kan riskera ännu mer 

när det nu finns en kudde för dem? Jag tror på de senare” – Tomas Karlsson, RIF 

  

Alla respondenterna var eniga om att det är svårt att driva ett IdrottsAB med vinst. Per 

Andersson anser att ett huvudmål för idrottsAB inte är att gå med vinst utan att vinna titlar. 

Sedan får det inte gå så långt så att klubben riskerar konkurs eller ekonomiska problem men det 

är fortfarande det sportsliga som är det viktigaste. Thomas Karlsson på riksidrottsförbundet säger 

däremot att associationsformen aktiebolag är till för att generera vinst. När det kommer till 
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tillväxt så ser inte respondenterna på tillväxt på samma sätt som ett börsbolag ser på tillväxt. 

Detta för att de inte har bildats för att skapa en värdeutveckling och avkastning för externa ägare. 

Utan deras grundsten i organisationen är just den sportsliga delen och det är även där de ser att 

de vill växa. Därför anser inte respondenterna att tillväxt kan mätas på samma sätt i deras 

organisationer som det görs i vanliga bolag. Tillväxt för föreningarna är att lyckas bättre på ett 

sportsligt plan. Både nationellt och internationellt i de ligor och turneringar som de deltar i. 

  

Ett av de absolut största problemen för att få ekonomin att gå ihop är att risken att åka ur ofta kan 

tvinga fram värvningar som gör att man inte kan hålla sin budget. 

Per Andersson ansåg att det största problemet för svenska idrottsAB och idrottsföreningar är att 

föreningarna ofta köper spelare de inte har råd med på grund av trycket från supportrarna. Det är 

tufft när det blåser och om klubben ligger i en position där risken att åka ned en division är stor 

så blir det mycket svårt att stå emot trycket från supportrarna och frestelsen att värva en spelare 

för att klara sig kvar och då inte åka på en ekonomisk smäll genom degradering.  

5.3. Intressekonflikten 

Samtliga föreningar ansåg att det inte är någon skillnad i det sätt som de bedriver sin verksamhet 

i förhållande mot andra bolag eller vanliga föreningar. Detta för att de redan har styrelser, VD 

och affärsgrupper som liknar strukturen som finns inom vanliga aktiebolag. Det som några 

föreningar har gjort är att banta ner sin styrelse, men det är oftast inte på grund av förändringen 

utan för att göra arbetet smidigare och effektivare. Även likt vanliga bolag så måste de fatta 

beslut som är bäst för organisationen och inte styra med hjärtat utan med hjärnan. Om 

föreningarna inte har en ekonomi som går ihop utan visar negativa siffror eller urholkade 

balansräkningar så har de bara ett år på sig att korrigera detta innan de förlorar sin elitlicens. 

IdrottsAB i Sverige börjar även bli så pass stora och omsätter så mycket att de liknar medelstora 

företag i storlek. Den enda skillnaden som finns, för vissa av idrottsAB och idrottsföreningarna, 

och det varierar i mån av storlek och antal supportrar, är att de kan vara väldigt påtryckande och 

stå utanför lokalerna för att visa vad de tycker och på så sätt sätta väldig hård press på styrelsen 

och VDn för idrottsAB. Men just när det kommer till processen av att fatta beslut och hur de 

värderar deras beslut så anser ingen av respondenterna från de olika föreningarna att deras 

föreningar i dagsläget påverkas allt för mycket av yttre grupperingar. 

 

”Vi har som policy att aldrig påverkas av yttre påfrestningar. Det är väldigt bra att fansen visar 

vad de tycker men i slutändan är det vi som fattar besluten och vi kan inte påverkas av alla, då 

skulle de aldrig hålla” – Per Anderrson, Ballkickers 

 

”Vi har tydligt bestämt i styrelsen att vi inte ska lyssna på externa påfrestningar, så som fans och 

sponsorer” – Johannes Wiik, Spelamedstil 
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 Däremot säger respondenterna att de tror det förekommer i andra föreningar men inte just i 

deras. Det kan ses som motsägelsefullt när det framgår att andra klubbar men inte deras skulle 

påverkas av detta. Viktor Lundgren tycker ändå att det skulle behövas mer utbildning i 

kommunikation och informationsteknik för just idrottsklubbar i Sverige för att kunna ha en ännu 

bättre kommunikation mot de externa intressenterna. Thomas Karlsson på riksidrottsförbundet 

säger också att det finns ett otroligt tryck på många idrottsföreningar i Sverige vilket gör att 

styrelsen inom dessa föreningar och idrottsAB fattar beslut för att tillfredsställa supporter 

grupperingarna och bli av med det enorma trycket för ett tag. 

  

Något som alla respondenter säger är att det största trycket kommer från supportrarna och 

supportergrupper till klubben. Men det finns även andra stor externa krafter som påverkar 

klubbarna. Dessa är media och sponsorerna som är de två andra externa faktorer som påverkar 

klubben mest bortsett från supportrarna. Både supportrar och sponsorer vill att det ska gå så bra 

som möjligt för klubben sportsligt, supportrar för att de vill vinna ligan och sponsorer för att de 

ska få så mycket medial uppmärksamhet som möjligt så att deras sponsoravtal får ut en effekt. 

Media kan trycka på mycket om de får tag i en nyhet av stort värde när de ryktas att styrelsen 

eller ledningen ska fatta ett känsligt beslut. Detta är ett större problem i de större föreningarna. 

Majoriteten av respondenterna tycker ändå inte att det är något som har påverkat dem speciellt 

mycket i deras dagliga arbete eller i beslutsprocessen. Många av föreningarna har också börjat 

arbeta med en nära kontakt till sina supporter grupper samt sina sponsorer. Detta underlättar 

väldigt mycket eftersom supportrarna och sponsorerna får en större förståelse till varför 

föreningen fattar de beslut de gör och hur föreningen tänker. Föreningarna tycker samtidigt att 

supportrar och sponsorer är förstående för deras resonemang nu när dem har börjat arbeta mycket 

närmare supportrar och sponsorer. 

 

 ”Vi vill som fansen att det ska gå bra för föreningen, men det är inte alltid så lätt som man 

ibland tror att fansen tycker det är” – Bert Svensson, kroppsfint 

 

AIK, Hammarby, Djurgården och Malmö är exempel på lag som har fört in systemet SLO, 

(Support Live) som syftar till att ha en länk mellan AB och supportrarna. Primärt för att få bort 

bråk men också för att prata om andra frågor. Detta är även väldigt viktigt då supportrarna och 

sponsorerna är de stora intäktskällorna för klubbarna och då gäller det att även de ska känna sig 

uppassande samtidigt som klubben vill kunna bygga upp en långsiktighet i relationen. Om 

klubbarna har en dålig relation med någon av dem kan de avbryta sitt samarbete eller sluta stötta 

sitt lag, och det kan snabbt leda till stora förändringar i företagens balans och resultaträkningar. 

  

Ett annat stort problem som Bert Svensson, VD på Kroppsfint AB tar upp är problemet med 

media. Han menar att media ofta målar upp en bild i tidningar och nyheter som ofta kan vara 

osanna. Det kan handla om ett slagsmål som uppstod på en krog fyra timmar innan matchstart 

mellan supportrar för de två olika lagen som ska spela och då kan det stå om ett enormt slagsmål 



56 

 

i samband med den specifika matchen. Det anser Bert ger en orättvis bild av hur det är att gå på 

match och får folk att vilja stanna hemma eller inte låta sina barn gå på matchen. Viktor 

Lundgren säger att även samma sak gäller mycket som just en idrottsförening gör. Det blir 

väldigt lätt uppförstorat i media i jämförelse med hur det är eller hur stort media utrymme andra 

får för samma saker.  När vi tog upp det här problemet med Per på Ballkickers så instämde han 

också och menade att media ofta förstorar upp bråk och oroligheter i samband med matcher. 

  

”Är det ett slagsmål mitt i stan så står det inget alls i tidningarna, men är det på en plats som är 

ihopkopplad med oss på något sätt så står det direkt i tidningarna, det blir felvinklat lätt.” – Bert 

Svensson, Kroppsfint 

 

 Att media målar upp den här orättvisa bilden anser både Per och Bert leder till minskade intäkter 

från både supportrar som inte kommer till matcherna och sponsorer som väljer att inte sponsra 

klubben på grund av att klubben har fått en dålig stämpel av media. 

När det kommer till konflikten mellan att värdera det sportsliga mot det ekonomiska så användes 

exemplet att värva en spelare mot att göra ett bra resultat. Där var det lite olika åsikter gällande 

detta, alla respondenterna ansåg att det är svårt att säga något generellt utan när dessa situationer 

inträffar så får varje fall utvärderas enskilt och då är det många olika faktorer som spelar in i vad 

avgörandet blir. Klubbens bästa kommer dock alltid i första hand. Men det varierar i hur 

klubbarna ser det, allt från att dem hävdar att ekonomin alltid ska gå först, till att det är värt att 

chansa för att försöka klara sig kvar då det är så stor skillnad om man väl åker ut, och några är 

väldigt indifferenta och ville inte uttala sig mer än att det måste vägas varje gång med för och 

nackdelar. 

  

Som vi nämnt tidigare så anser Per Andersson, VD på Ballkickers AB att den största orsaken till 

att det går så dåligt ekonomiskt för många svenska idrottsAB är eftersom man inte klarar av 

trycket från supportrarna. Han menar på att trycket som uppstår när det går tufft ofta får bolagen 

att inte ta det bästa affärsmässiga besluten för att komma undan det värsta trycket från fansen. 

Detta är något som Thomas Karlsson också tycker och han ger som förslag att man skulle kunna 

ta bort rösträttsregeln som idag finns inom idrottsAB och på så sätt hindra supportergrupper från 

att bestämma vad som ska tas upp och diskuteras på årsstämman. Han säger att en sådan 

regeländring också skulle medföra nackdelar men att det skulle kunna vara ett sätt att ta bort det 

största trycket från individerna i en styrelse. När detta förslag nämndes för Per Andersson på 

Ballkickers så tyckte han att det absolut skulle kunna förenkla beslutsprocessen och framförallt 

göra den snabbare, det skulle även bli effektivare eftersom besluten fattas mycket snabbare. 

 

Trots att mycket visar på den stora relevansen av att ha en bra relation med externa intressenter 

och vad en dålig relation kan få för påverkningar för ett idrottsAB så säger enbart Johannes 

Björklund och Erik Malmqvist av respondenterna att de upplever att de behöver mer utbildning 

eller att relevanta teorier saknas inom området. Anledningen till att resterande inte ser ett behov 
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av detta är för att de inte ser kommunikationen med de externa intressenterna som något problem 

för föreningen. Det som lyfts fram för förbättring på det området är att tekniken gällande 

kommunikationen kan utvecklas. Av respondenterna hade majoriteten inte heller tagit hjälp 

externt för att klara av situationer med externa intressenter eller utbildningar för att hantera det. 

De ansåg att tillräcklig kunskap fanns internt för att klara av detta på ett effektivt och bra sätt. 

 

”Jag ser inget problem med de externa intressenterna då vi har bestämmelser internt att driva 

föreningen utan att påverkas av externa påfrestningar. Därför kan jag inte heller se ett behov av 

mer utbildning eller teori inom området” – Erik Malmqvist, ÅlidIF 

5.4. Styrning 

En av de största förändringarna i styrsätt stod Överstegsfint för, då de berättade att de hade valt 

att banta sin styrelse för att göra den mer effektiv, det blev mindre “dagisverksamhet” som Petter 

Nygård valde att kalla det. De halverade styrelsen från tio till fem personer och kunde se snabba 

resultat på effektivitet med denna förändring. Det som möjliggjorde denna förändring var att de 

hade valt att ta in extern kunskap på hur de kunde effektivisera sin styrning, och då var detta den 

stora punkten som de fick presenterade. Även Viktor Lundgren, viljavinnaIF och Lowe Larsson, 

StadenslagBK sa att de har tagit in extern kompetens för att effektivisera sin styrning så mycket 

som möjligt. De har idag väldigt tydliga roller för samtliga som arbetar hos dem vilket 

underlättar och effektiviserar deras arbete. Både i deras dagliga arbete och i ”krissituationer”. 

Just att effektivisera styrningen var även ett skäl för Överstegsfint att bli ett idrottsAB då de 

ansåg att det skulle göra det lättare med administrationen mellan kunder i de 

idrottsorganisationer som de hade vid tillpunkten, även om finansieringen också var en stor 

anledning. 

 

“Förenkla administrationen mellan kunderna i idrottsföreningen och det aktiebolag, eller flera 

aktiebolag som har drivit idrottsaffärer sinsemellan, så en förenkling, det var ju en orsak sen två, 

var ju att bredda möjligheten till finansiering genom en nyemission vilket också gjordes i fjol då.  

Så en förenkling samt möjligheten att bredda sin finansieringspåse.” - Petter Nygård, 

Överstegsfint 

 

Ålid IF sa att de inte ser någon skillnad i arbetssättet mellan idrottsAB och vanligt AB eftersom 

de jobbar med styrelse och ledningsgrupper och de jobbar med affärsgruppen, han sa att det 

möjligen fanns förr i tiden men inte att det var det idag.  

 

”Om du ser till den dagliga verksamheten så börjar de flesta klubbar se ut som ett aktiebolag 

idag. Sen så har de deras årsmöten som kommer vare år, där det är medlemmarna som röstar på 

många stora saker, där ligger det stor skillnad.” – Erik Malmqvist, Ålid IF 
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Ett annat stort problem som respondenterna valde att trycka på, var att det är en stor risk att det 

kan svänga snabbt i deras bransch. Både i form av att de kan degraderas en serie och att en viktig 

spelare i laget kan bli långtidsskadad. Båda dessa scenarion kan innebära stora ekonomiska och 

sportsliga svårigheter. Ålid IF säger att de försöker jobba med marginaler, då det kan “gå fort åt 

helskotta” som de uttrycker det, men det kan samtidigt snabbt gå bra, de budgeterar aldrig att gå 

till final utan de budgeterar att gå till slutspel. Erik Malmqvist: “Så vi försöker ha 

säkerhetsmarginaler och ständiga avstämningar och det tror jag många kan bli bättre på. För att 

försöka undvika de gånger då man måste rycka i handbromsen, utan det gäller att följa med hela 

tågresan under året, det tror jag är viktigt.” Även Slagskott är inne på samma linje. Där de tycker 

att även regelverk och styrning ständigt måste utvärderas och uppdateras. Regler som är satta för 

längesedan kanske inte håller i dagens idrottssamhälle.  

 

“Att man framförallt i den högsta divisionen byggen upp en helt annan organisation och jag 

tycker samma där att det inte är värdigt Sverige 2012 att man på något sätt ska. Vem vill jobba 

inom en organisation där man har en stor risk att bli uppsagd för att sporten inte fungerar? Så 

litegrand är det helt absurt. Jag vet att när Modo var i kvalserien så förberedde de alla anställda 

för uppsägning. Det är inte liksom så saker och ting kan skötas.” – Erik Malmqvist, Ålid IF 

 

Slagskott fortsätter och säger att det är jättesvårt att ta objektiva beslut. Det är väldigt svårt och 

ett av det svåraste med att styra ett idrottsAB är att sitta i ett dilemma där det är så att de har en 

svag ekonomi, men om de inte tar in den här spelaren så gör föreningen den här vinsten, tar de in 

den här spelaren så går de +- 0. Men om de inte tar in spelaren så är det stor risk att de åker ur, 

vad gör man? Marcus Fredriksson, Slagskott: “Man tar in spelaren. Man vill ju.. Även om det är 

idrottsaktiebolag eller en förening så vill man ju aldrig åka ur för att göra stor vinst. Det är ingen 

mening att göra en stor vinst och åka ur serien. Så på något sätt är det samma dilemma, det är 

ingen skillnad på om det är bolag eller förening. Däremot är det ju så att man måste ändå alltid 

tänka så här att ekonomin går alltid först, jag tror att det är såhär att om man inte sköter 

ekonomin så kommer inte heller idrotten att fungera. Man måste ha en ekonomi i balans, sen 

kommer de sportsliga resultaten.” 

 

Det som samtliga respondenter var överens om att är det svåra i deras bransch är att dra till sig 

kapital. Det är även en stor och väsentlig del och att det anses tillhöra det svåra så skapar det i sin 

tur många problem, dock går åsikterna isär om borttagandet av 51 % regeln skulle ändra på detta. 

Bert Svensson, Kroppsfint, säger att även om man skulle ta bort 51 % regeln så skulle det vara 

precis lika svårt att dra till sig kapital. Medan Slagskott och Ballkickers står för att det skulle 

kunna underlätta att få in mer privatkapital och på så vis kunna bygga vidare därifrån. 

Det som anses vara en viktig kugge i en bra egen ekonomi är att få äga sin egen arena, men det är 

något som blir svårare och svårare med tiden. Bert Svensson, Kroppsfint, säger att med dagens 

utveckling på arenorna så blir de bara större, modernare och med det även dyrare. En ny arena 

kan idag uppgå till miljardbelopp och det finns ingen chans att en idrottsorganisation kan lägga 
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ut de pengarna för att köpa arenan. Även om de skulle få ett lån till det så blir räntorna så stora 

att de inte väger upp det. Det enda klubbarna kan göra i dagsläget är att försöka maximera den 

nuvarande upplevelsen och dra mer publik till deras befintliga arena. 

 

Det som Slagskott och Ålid IF anser vara lösningen är att jobba långsiktigt med alla 

investeringar och beslut och hålla sig till sin tydliga filosofi för att lyckas i det långa loppet och 

inte försöka stressa resultaten, ta vara på sina resurser och bygg mot en framgångsrik framtid. 

 

“För om vi tittar på Brynäs och Skellefteå (spelade mot varandra i SM-Finalen 2012), det är 

inte de klubbarna som har de största pengarna. Utan det är ett tänk, en filosofi, ett arbetssätt 

som är långsiktigt och som man tror på stenhårt och så kör man på det, det tror jag ger mycket 

mer resultat än att man ska köpa till sig. Man måste ha en egen filosofi att gå efter” - Marcus 

Fredricsson - Slagskott 

 

Samtliga respondenter förutom Johannes Björklund, spelamedstilIF visade intresse för mer 

utbildningar och teorier just gällande hur styrningen inom organisationen skulle skötas. Av de 

respondenterna som svarade på de kompletterande frågorna så var det ingen som svarade att de 

tyckte att de hade fått bra information och teorier gällande styrning av föreningen. Detta går i 

linje med vad djupintervjuerna visade gällande styrningen. Flera respondenter medgav att de 

hade tagit in extern kompetens för att försöka effektivisera styrningen i deras förening. När 

föreningarna fick beskriva sina styrkor gällande styrningen i föreningen så lyfte flera fram 

faktorer som öppna, lyhörda, intresserade och nytänkande fram. Detta visar att föreningar 

värdesätter faktorer som driver mot förbättring och förändring. 

 

”Man kan aldrig tycka att man får ut max av sin förening och sluta driva mot förbättring. Då är 

man körd” – Erik Malmqvist, ÅlidIF 
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6. Analys 

Utifrån teori och empiri kommer denna del att bestå av analysering av idrottsAB och utredning 

över vilka olika faktorer som påverkar dem mest, vilka lösningar som passar bäst och vilka 

teoretiska och praktiska bidrag studien kommer att leda till. Kapitlet presenteras i kategoerierna  

styrning – ekonomi – externa intressenter – idrottsAB vilket sedan mynnar ut i balansmodellen.  

6.1. Relevans 

När det kommer till analysen så gav samtliga respondenter positiva svar till detta arbete och 

relevansen av det i förhållande till deras arbete. Många påpekade även att de själva inte hade 

reflekterat över frågorna som ställdes och att det var relevant att se över dessa frågor. Detta 

innebär att arbetet får en stor relevans för de idrottsAB som finns i Sverige då de själva angav att 

det skulle behövas mer forskning kring dessa områden då de ansåg att det fanns frågor de själva 

inte hade funderat kring och stöttade detta arbete. 

6.2. Barriärer 

För att organisationerna ska kunna utvecklas måste de först eliminera de barriärer som finns. 

Några barriärer identifierades utifrån teorin och intervjuerna för att se hur organisationerna kan 

hantera dessa på bästa sätt. De barriärer som identifierades har delats in i analysens områden, 

vilka är: styrning, ekonomi, idrottsAB och externa faktorer.  
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6.3. Styrning 

Vasilenko et al (2011 s. 61) skriver att tillgängligheten av tillräcklig kunskap för att lyckas 

utveckla SMEs i Sverige inte är nog bra, detta i samband med att det finns begränsad 

tillgänglighet av information om hållbara innovationer och deras ekonomiska effekter utgör en 

stor kompentensbarriär i Sverige. För att bryta den måste ledande personer ha motivationen och 

möjligheten till att utbilda sig, men möjligheterna till detta är väldigt låga i Sverige. Detta 

resulterar i att svenska SMEs har dålig kompetens att göra affärsmässiga beslut samt att kunna 

kommersialisera innovationer och liknande möjligheter. Specifikt för idrottsAB så finns det ännu 

mindre teori som är specificerat mot deras område och speciella situation i jämförelse med ett 

vanligt företag. Detta bidrar till att det finns ännu större svårigheter att få in relevant kunskap, 

teorier och strategier i en organisation från externa personer. Då detta är fallet så blir det så att 

den kunskap som finns, finns internt och nya i organisationen får ta över denna kunskap. Detta 

resulterar i att ny extern kunskap inte kommer in i föreningen och möjligheter till nytänkande 

och förändring minskar. 

  

Detta stämmer överens med den information som framkom av intervjuerna, även respondenterna 

anser att kompetensen inom organisationen behöver öka. Att kompetensen är låg i idrottsAB i 

Sverige är ett stort problem då det krävs kompetens inom två olika områden för att lyckas 

(sportsligt och affärsmässigt) med ett idrottsAB. Allt det sportsliga med kontrakt av spelare, 

agenter, konkurrenter från andra ligor med mera gör att det ställs krav på väldigt bred kompetens 

och förståelse hos dem som styr klubben. Då det krävs en väldigt stor bredd kan det vara svårt att 

även hitta ett stort djup i de två områdena, om det är så att kompetensen saknas så kan viktiga 

beslut fattas på fel grunder och möjligheter kan gå förlorade samtidigt som hot kan upplevas 

större och hanteras på fel sätt än vad som skulle vara möjligt. Det varierar hur klubbarna ser på 

detta, några anser att kompetensen måste öka inom organisationen för att öka sin konkurrenskraft 

på marknaden, samtidigt som andra tycker att de har den nödvändiga kompetens som behövs och 

kan konkurrera bra på den befintliga marknaden. Av de klubbar som anser att kompetensen är 

tillräcklig så framgår en tydlig delning mellan det affärsmässiga och sportsliga i dessa 

föreningar. Där en del bara fokuserar på det ekonomiska, ger en ledare (sportchef) en budget att 

bygga ett lag från och sen lämnar allt ansvar till den personen. På så vis får de rätt person på rätt 

plats och den spetskompetens som personen har kommer till användning på rätt plats. Vilket gör 

att varje person används på ett så effektiva sätt som möjligt. 

  

Både De Martino et al (2009 s. 586) och Hammond et al (2006 s. 3) skriver om problematiken att 

fatta beslut då beslutsfattarna lätt använder sig av heuristik och detta sker oftast omedvetet. Detta 

är svårt att mäta då respondenterna säger att de är objektiva i sina beslut och oftast väljer det som 

är bäst för klubben, men eftersom besluten kan fattas med hjärtat utan att de tänker på det så är 

det väldigt svårt att mäta detta. Det är även svårt för respondenterna att verkligen försöka 

utvärdera sig själva i sitt beslutsfattande då de själva inte ser sig påverkade av klubbhjärta eller 

liknande faktorer. Eftersom kunskap om detta ofta saknas inom ett idrottsAB så är det lätt att 
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detta aldrig motverkas. För att kunna motverka detta är det en stor fördel om besluten tas i grupp 

då många olika synpunkter kan minska risken för detta. 

 

Dagens idrottsklubbar är så stora att de liknar SMEs och alla insatta är väl medvetna om det 

viktiga i att ha en bra ekonomi för att lyckas sportsligt, men även för att inte förlora sin elitlicens. 

Många av de personer som sitter i en styrelse eller ledning har även mycket erfarenhet från 

vanliga aktiebolag och hur det är att styra dem. Vilket gör det lättare att veta vilka positiva 

effekter som kan komma från de viktiga besluten och med vetskapen att detta är det bästa för 

klubben så är det lättare att fatta de besluten som kanske inte alltid är uppskattade av supportrar, 

sponsorer eller media. 

 

När barriärerna är eliminerade måste organisationen se över sin styrning inom företaget. Om 

styrningen inte sköts på rätt sätt och med rätt kompetens så kommer inte de rätta besluten att 

fattas och processerna kommer inte att skötas på bästa sätt. De styrande inom ett mindre bolag 

kan ofta ha många olika roller inom organisationen samt att de har många intressenter att 

tillfredsställa vilket gör att de arbetar med många olika frågor och uppgifter. Detta gör att de kan 

arbeta på olika sätt med olika frågor och detta kan problematisera arbetet. Även två olika 

anställda kan arbeta på två olika sätt vilket kan försvåra samarbete eller interna uppgifter. För att 

lyckas väl inom en organisation, så väl som ett vanligt bolag som ett idrottsAB så behövs det 

klara riktlinjer och tydliga arbetssätt för samtliga inom organisationen. Utan detta skapas ingen 

kontinuitet och ett stabilt arbetssätt och detta speglar sig väldigt lätt i resultatet för en 

organisation. Denna problematik är relevant till teorierna kring Strategic management process 

som handlar om att planera rätt och att arbeta med en kontinuerlig process. 

 

Detta stämmer även överens med vad Sherry, Shilbury & Wood (2007, s. 268) skriver och vad 

Slagskott och Ålid IF säger i sina intervjuer, vilket tyder på att detta har en väldigt stor betydelse 

för hur välmående ett idrottsAB är. Detta är även väldigt viktigt vid eventuella förändringar som 

ska ske inom organisationen, då måste de ha ett tydligt mål och en filosofi hur det ska ske för att 

på bästa sätt genomgå förändringarna. Något som kan ses som ett stort problem vid förändring 

inom ett idrottsAB är att just inom idrottsAB har klubbarna en förmåga att värva tränare, 

sportchefer med flera från andra klubbar om de har gjort ett bra arbete eller gamla rutinerade när 

det börjar bli kris. Detta gör att det blir likt ett kretslopp med personer som är med och styr ett 

idrottsAB. Om styrelsen och ledningen inte har rätt kompetens för att driva förändringar och 

förbättringar framåt måste de bytas ut eller ta in externa konsulter. Att ta in externa konsulter 

eller privata investerare som får rösträtt kommer dock sänka resultatet för klubben (Robinson, 

2009, s. 84). Vilket kan bekräftas av Horch och Schütte (2003, s. 82) som även presenterar 

samma resultat i sin studie. Viktor Lundgren, Viljavinna IF, Lowe Larsson, Stadenslag BK och 

Petter Nygård, Överstegsfint säger även att de har gjort detta och upplevt positiva resultat av 

detta. 
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Detta visar vikten av att se över organisationen och effektivisera även den för att nå bättre 

resultat. Vilket är något som borde ha undersökts tidigare och mer kontinuerligt, om inte 

styrningen i företaget är effektiviserad ger det en svag grund att stå på för de kommande 

effektiviseringarna. 

 

Samtliga respondenter säger att de kontinuerligt ser över hur de styr sin organisation och det 

genom olika utvärderingsmetoder och interna punkter som de följer. De säger att de har gjort det 

under en senare tid och det kan bli så att resultaten av detta först kommer att visa sig inom några 

år beroende på vilka förändringar det är som de gör. Detta visar på ett ökat medvetande angående 

effektivisering av styrelsen på senare tid. Det är viktigt att se över detta då studier har visat på 

positiva effekter vid förändringar i styrelse och ledning (Goodstein & Boeker, 1991 s. 307). Det 

framgick att Malmqvist, Fredriksson, Svensson och Andersson säger att deras klubbar gör 

omvärldsanalyser 1-2 gånger per år, och letar efter effektiviseringar inom organisationen 1-2 

gånger per månad. De effektiviseringar som har gjorts vid de olika klubbarna varierar från att se 

över arenan med sina restauranger och personalen till marknaden och organisationen. 

 

Eftersom samtliga respondenter förutom Johannes Björklund tycker att det saknas teorier inom 

området styrning för idrottsAB så visar det att behovet finns för de föreningar som idag verkar på 

den svenska idrottsmarknaden. Flera hade även använt sig av extern hjälp för att se över sin 

verksamhet och försöka effektivisera den så mycket som möjligt. Detta i kombination med att 

respondenterna ansåg att det är väldigt viktigt att aldrig sluta sträva mot förbättring visar att det 

finns ett stort intresse för teorier kring styrning för dessa föreningar. Detta går även ihop med 

vad Ratten (2011, s.768) skriver i sin studie, nämligen att området styrning för idrottsföreningar 

behöver mer forskning för att kunna leverera mer relevanta teorier till området. 

 

Enligt Pádar et al (2011, s. 255) så måste fyra viktiga roller fyllas för att en organisation ska 

klara av att implementera förändringar. Dessa är sponsors, agents, targets och advocates. 

Sponsors är de individer eller grupper som har behörigheten att godkänna de förändringar som 

företaget vill driva igenom. Agents är de individer eller grupper som är ansvariga för att 

genomföra förändringen. Targets är de individer eller grupper som är berörda av förändringen 

och kommer att påverkas av den. Advocates är de individer eller grupper som vill se en 

förändring, men som inte har makten att genomföra detta. Respondenternas svar varierade när 

det kom till detta, Ålid IF, Slagskott, ViljavinnaIF, SpelamedstilIF och StadenslagBK svarade att 

specifika personer har hand om utveckling och styrning, medan resterande uppgav att det beror 

mycket på de olika individerna och deras inställning. Det gör det svårt att sätta specifika 

uppgifter på specifika personer och kan bidra till dålig struktur i processen. Där sa både slagskott 

och Ålid IF att de trodde på att ha en tydligt uttalad filosofi som alla arbetar mot, det bidrar både 

till att alla vet vad de ska arbeta mot och hur de ska arbete, detta kan minska otydligheter inom 

organisationen. 
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För att på bästa sätt kunna effektivisera organisationen i ett idrottsAB så ska rätt person sitta på 

rätt plats och gör det dem är bra på. Där finns en chans till effektivisering genom att försöka dela 

upp organisationen i en sportslig del och en företags del. Några av respondenterna anger att de 

har en sådan uppdelning i sin struktur men den kan utvecklas. Detta för att verkligen få en 

struktur som går ut på att har en företags del med en kompetent bolagsstyrning som sköter 

aktiebolaget som ett vanligt bolag, och en sportslig del som fokuserar på det sportsliga och i sin 

tur får de pengar som företags delen kan betala ut för spelarförvärv och liknande. Det sportsliga 

kommer fortfarande vara huvudändamålet men man kommer då kunna ha en kompetent 

bolagsstyrning som kan fokusera på att få ekonomin gå ihop och hitta externa investeringar som 

gör att företaget kan gå med vinst även om man inte presterar på topp varje år sportsligt. Detta 

illustreras i figur 12. 

 
Figur 12. uppdelad styrning av idrottsAB. Illustrerad av Björnfot, E & Wright, K 

  

Att organisationen ses över 1-2 gånger per månad är väldigt positivt och visar på ett bra 

engagemang inom organisationen. Trots detta anses inte alla klubbar vara maximalt 

effektiviserade. Det kan bero på att de inte har nog bra balans mellan de olika faktorerna som 

påverkar ett idrottsAB och en bra balans mellan att lägga resurser på det sportsliga och det 

ekonomiska. Därför har en modell som visar vikten av de olika delarna för ett idrottsAB tagits 

fram och förslag på hur det ska kunna effektivera ett idrottsAB. Det behöver inte röra sig om att 

minska på folket i ledningen eller styrelsen, men arbetssättet och processerna kan oftast ge mer 

effektiva arbetssätt och vara mer ekonomiska både tidsmässigt och likviditetsmässigt. Ett sätt att 

effektivisera detta är att arbeta enligt de olika stegen av fem S (Esain et al, 2008. s. 22). Ingen av 

respondenterna sa att de arbetade enligt fem S, och det är därför ett oprövat kort inom idrottsAB 

och något som skulle kunna ge väldigt positiva effekter. 



65 

 

6.4. Ekonomi 

Enligt Vasilenko et al (2011 s. 61) så finns det stor potential till finansiell hållbarhet och 

långsiktighet för svenska små och medelstora företag i Sverige. Men det finns några barriärer 

som hindrar detta. För lite eget kapital, för stor risk och skatter. Den största barriären är 

svårigheten att komma åt kapital, både genom att komma åt eget kapital och få lån från banker 

och investerare. 

  

Detta är även den största svårigheten för idrottsAB då de satsar den eventuella vinsten på den 

idrottsliga delen och inte investerar den långsiktigt. Många idrottsAB skapades också på grund 

av att de hade en dålig ekonomi och behövde bilda idrottsAB för att få in pengar genom en 

nyemission. Detta har gjort att klubben redan hade en dålig ekonomisk grund att stå på från 

starten och sen inte lyckats bygga en ny stabil grund. Anledningen till att det är så svårt är för att 

de ofta inte har mycket eget kapital att investera, och de möjliga ekonomiska vinsterna går till att 

förstärka laget för att inte degraderas och mista ännu mer intäkter. Detta gör att det är svårt för 

klubbarna att bygga upp en ekonomisk grund och kunna göra stora vinster. Det finns inget lätt 

sätt att lösa detta, utan det bygger mycket på hur kostnaderna och intäkterna ser ut för de olika 

klubbarna. Men långsiktighet, förmågan att vara noggrann och arbeta mot tydliga mål samt att ta 

till sig klubbens filosofi och arbeta med en klar strategi är ett sätt att börja arbeta mot en mer 

ekonomisk stabil grund. Detta är lite av en medveten barriär då respondenterna medger att deras 

mål med ett idrottsAB är i grunden inte att lyckas från ett affärsmässigt perspektiv utan att lyckas 

i ett sportsligt perspektiv. Respondenterna medger att en bra ekonomi är en väldigt bra 

förutsättning för att lyckas sportsligt, men om deras organisation skulle börja drivas allt för 

ekonomiskt skulle det sportsliga ta stryk på grund av flyttat fokus. Detta skulle medföra att även 

det ekonomiska skulle ta stryk i slutändan. Därför är detta inte en allt för enkel fråga att kunna 

balansera inom organisationen. Detta medför att teorierna kring tillväxt inte är lika 

implementerbara i ett idrottsAB som de kan vara i andra bolag.  

 

Enligt Beech och Chadwick (2004. s. 156) så kan finanserna i ett idrottsAB brytas ner i fyra 

komponenter som är sysselsatt kapital, tillgångar, operativt kassaflöde och avkastning på eget 

kapital. Där sysselsatt kapital är posten som ska finansiera de långsiktiga behoven av kapital som 

löner och resor. De är även den posten som är svårast att kunna matcha med de kostnader som de 

ska finansiera. Det då den posten är så beroende av det sportsliga för att öka publik och 

sponsorintäkter. Detta stämmer överens med vad respondenterna har sagt i intervjuerna och är 

den svåra posten att lyckas med. Detta då kostnaderna ofta är kända till stor del innan början av 

säsongen, men intäkterna är väldigt svåra att ha koll på. Därför är det också viktigt att man 

verkligen budgeterar för alla kostnader och inte budgeterar för osäkra intäkter så som 

spelarförsäljningar som var anledningen till att Kroppsfint AB visade en förlust i senaste 

årsredovisningen.  
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Ett förslag som kom upp under intervjuerna är att svenska klubbar måste försöka spela på de 

styrkor de har mot andra klubbar som kan erbjuda mer betalt till spelare och ledare. Ett av dessa 

var att de skulle försöka sälja in sig genom att försöka erbjuda spelaren eller ledaren mer 

utvecklingspotential och visa att de är redo att satsa på dem. De skulle även kunna erbjuda dem 

klausuler som visar dem att de kan gå till större klubbar om de får chansen. 

 

Eftersom den svenska ligan varken är störst i ishockey eller fotboll så är det ett argument som 

skulle kunna användas för att på så sätt kunna få ner kostnader som löner, sign-on bonusar och 

liknande extra kostnader. Det skulle även kunna användas mycket vid värvning av talanger och 

yngre spelare vilket också skulle kunna resultera i ett stort ekonomiskt tillskott om det blir så att 

klubben sedan säljer vidare spelaren. 

  

Eftersom lönerna och resorna är en så stor del av ett idrottsABs kostnader så gör det att en klubb 

måste försöka effektivisera detta så mycket som möjligt. Där kan prestationsbaserade kontrakt 

vara en lösning som har diskuterats av respondenterna. Klubbarna försöker även minska 

resekostnaderna, men det är svårt att minska på dessa då de redan använder de mest effektiva 

transportmedlen som finns, utan då får man ofta fokusera på att minska de andra stora 

kostnadsposterna för att kunna göra ett bra resultat. Enligt studiens respondenter så är den 

löneutveckling som finns inom svensk elitidrott ohållbar på sikt och klubbarna måste agera mer 

professionellt när det kommer till att sätta lönerna. Problemet är att de pressas ofta upp väldigt 

högt när två klubbar vill ha en spelare och det kan ofta resultera i orimliga löner. En lösning är 

förslaget att man sänker lönerna men istället försöker konkurrera genom att lyfta fram Sverige 

som ett bra skyltfönster. Ett annat alternativ är att ligorna inför ett lönetak likt det i NHL där 

varje klubb bara får spendera en viss summa pengar på spelarlöner. Enligt respondenterna är 

detta önskvärt, men det finns en risk att de då tappar spelare till ligorna i närliggande länder där 

de skulle kunna tjäna mycket mer. Detta skulle kunna sänka lönenivån men riskerar att försämra 

kvalitén.  

  

Vasilenko et al (2011 s. 61) säger att en annan stor barriär ekonomiskt för SMEs är de stora 

riskerna för investerarna som överväger avkastningsmöjligheterna. Vasilenko skriver även att 

många SMEs visar på stora brister i långsiktig planering och detta i kombination med stora risker 

och liten avkastning avskräcker många privata investerare. Denna teori är både sann och osann 

när det kommer till idrottsAB. Enligt Malmqvist, Fredriksson och Svensson så innebär detta att 

externa inventerare inte investerar i dem p.g.a. att de vill ha avkastning. Samtidigt så blir det så 

att de som väl invensterar inte förväntar sig avkastning. Med associationsformen aktiebolag så 

skapas en extra skatte- och momsproblematik då sponsorer som banker och försäkringsbolag inte 

får avdrag för sponsringen. Med dessa aspekter blir det då både en fördel och en nackdel för 

idrottsAB. Detta är väldigt tydligt för svenska idrottsAB som säger att den andra stora 

ekonomiska barriären är svårigheten att bygga långsiktighet i organisationen då idrottsAB är 

utsatta för väldigt stora risker. Även om de sköter ekonomin exemplariskt så finns den sportsliga 
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risken som att de blir degraderade och på så vis går miste om stora intäktskällor och det kan 

resultera i att stora delar av det organisationen har byggt upp då går i spillror. Detta i 

kombination med att externa finansiärer till ett idrottsAB ofta inte kan räkna med att få någon 

avkastning tillbaka enligt Malmqvist, Fredriksson och Svensson utan att de investerar med 

hjärtat.  

  

De stora riskerna som finns för en klubb om de blir degraderade gör att det är en väldigt osäker 

omgivning som de anställda arbetar inom och för klubbar som har blivit degraderade har det 

resulterat i att anställda har varit tvungna att sägas upp. Vilket också kan resultera i att de måste 

avsluta pågående projekt eller sälja av tillgångar och spelare för att klara sig ekonomiskt. Detta 

gör att klubbarna måste ha stora poster eget kapital för att skydda sig mot detta och det kan 

resultera i att de går miste om eventuella investeringsmöjligheter eller chanser att värva en 

spelare. Detta är alla inom organisationen medvetna om, och det påverkar möjligheterna, men att 

se det som ett hinder var inte något som framkom vid intervjuerna med någon av respondenterna. 

Här har det diskuterats lösningar för att minska det ekonomiska bakslag som en degradering 

innebär. Det alternativ som har fått mest uppmärksamhet är den så kallade fallskärmen. Den 

bygger på att det lag som åker ur högsta serien erhåller 25 %, (max 6 m.kr) av den totala 

ekonomiska ersättningen från SHL och den klubb som går upp i SHL erhåller 75 %. Det har 

tagits emot med bra respons från en stor majoritet av de intervjuade personerna och har 

implementerats den 8 maj 2014. Styrelsen för SHL hade sett de stora ekonomiska konsekvenser 

som en nedflyttning innebär och har valt att implementera en fallskärm för att minska 

konsekvenserna (SHL:s styrelse, 2014). Något som även Thomas Karlsson på 

riksidrottsförbundet framhäver är ett av de största problemen till att idrottsaktiebolag går så 

dåligt som dem gör i Sverige är för att föreningarna inte väljer att bilda ett idrottsAB p.g.a. 

möjligheterna att kunna utveckla ett framgångsrikt företag de bildar bolaget p.g.a. att dem 

behöver binda till sig kapital vilket gör att föreningarna enbart ser den kortsiktiga fördelen och 

inte tänker långsiktigt. (Thomas Karlsson, personlig kommunikation, 2012). 

 

Som tidigare presenterats så kommer de stora intäkterna för en idrottsklubb från två områden. De 

är externa intressenter i form av sponsorerna och supportrarna (Tabell 2). Utan dem så skulle inte 

en idrottsklubb överleva på elitnivå och måste därför vårda sin relation med dem. Intäkterna ökar 

med framgångar och minskar i motgångar. När vi ser till klubbarnas resultat så visar ingen ett 

stabilt positivt resultat under de tre senaste åren. Den krisen som kan uppkomma för en klubb är 

att bli degraderad till en lägre serie. Vilket innebär minskade intäkter upp till 30 % enligt 

respondenterna. Det är svårt för idrottsAB att skapa en tillväxt då enligt Vesterlund et al (1998 s. 

15) så går tillväxten i sju olika faser där fas 1 är att generera resurser. Redan i fas 1 har ett 

idrottsAB svårigheter då de resurser som de genererar inte sparas för att generera framtida 

tillväxt i samma utsträckning som teorierna menar. Samtidigt som det är möjligt för ett idrottsAB 

att kunna investera i externa investeringar eller jobba mot ekonomisk tillväxt så väljer Malmqvist 

och Svensson inte att göra detta då det går ifrån deras kärnverksamhet. De säger även att det inte 
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är deras mål med verksamheten att göra bra ekonomiska resultat, utan att göra bra sportsliga 

resultat. Det innebär att ett ekonomisk bra resultat bara är en bonus för klubbarna och om det ska 

göra bra resultat mäste det bli ett mål för organisationen att göra det. Detta gör att de föreningar 

som finns i Sverige inte är helt applicerbara mot rena företagsteorier i samma utsträckning och 

visar även här behovet av mer teori speciellt inriktad mot idrottsAB och likartade organisationer. 

För att ett idrottsAB ska kunna jobba mer med ekonomisk tillväxt så måste det finnas en bra 

balans så att det inte tar över för mycket från den sportsliga delen som är deras kärnverksamhet 

och är något som kan ses som väsentligt för ett idrottsAB att utbildas inom. 

 

Enligt Feil et al (2012, s. 1) så kan även sponsorerna stå för en stor press på ett idrottsAB då de 

står för en stor del av deras inkomst. Detta är dock oftast mer aktuellt om något etiskt fel har 

begåtts eller liknande som skulle kunna få sponsorn att få dålig publicitet. Annars anser samtliga 

respondenter att klubbarna har bra relationer med sina sponsorer och ser att de kan ha fördelar 

mot andra företag i den frågan då sponsorerna kan sponsra dem mer med hjärtat och inte kräver 

lika mycket avkastning som mot andra företag. Media har stor makt i form av deras bevakning 

av klubbarna och kan ge en positiv eller negativ bild av klubben (Petrelius & Karlberg, 2008, s. 

20). Detta är även något som Ålid IF, Stadenslag BK och Viljavinna IF bekräftar i intervjuerna, 

att de kan ha en stor fördel då sponsorer inte kräver lika mycket tillbaka i form av ekonomisk 

avkastning i jämförelse mot om de skulle sponsra någonting annat. Där sitter idrottsAB på en 

stor fördel jämt emot ett vanligt AB. Dock så är det så att om sponsorerna inte mäter 

avkastningen i kronor så mäter de den mer emot publiciteten runt klubben. Om klubben, som de 

förknippas med genom sin sponsring, presterar bra sportsligt så får även de samma positiva 

återkoppling, och de syns mer med sin reklam i media. Då kan även detta snabbt locka fler 

sponsorer till just denna organisation. Men om laget spelar dåligt eller agerar oetiskt så får de 

snabbt dålig publicitet och kan då även väldigt snabbt avbryta sitt avtal. Detta är därför en 

väldigt viktig punkt för samtliga idrottsAB att ta vara på, när en klubb gör det bra sportsligt och 

lockar mycket publik måste de ta vara på tillfället och maximera upplevelsen för publiken så de 

väljer att komma tillbaka. Därför måste klubben ha alla dessa intressenter i åtanke när de utför 

sitt arbete. Därför ses det som att om klubben lyckas internt och skapar tillväxt i ekonomin och 

en balans mellan ekonomin och det sportsliga så kommer framgång komma som ett resultat, och 

dess yttre intressenter kommer att öka i antal.  

  

för att få supportrarna att komma till arenan så måste klubben prestera sportsligt och grunden till 

detta är att ha en bra spelartrupp (Barajas et al, 2005, s.14-17). Sedan är alla supportrar olika och 

det innebär att de vill till olika håll för olika anledningar. Därför är det mer komplicerat att 

generalisera en supportergrupp och mer svårhanterligt vid en intressekonflikt (Sherry et al 2007, 

s. 270). Detta stämmer väl överens med hur Svensson, Fredriksson, Andersson och Malmqvist 

upplever det, och de sa att tyngden ligger vid att ha en bra relation med supportrarna för att få 

ökad förståelse från båda sidorna, en bra relation bidrar även till en långsiktig relation. Sen går 

det inte alltid att göra båda parter nöjda då supportrar ofta ser mer till de sportsliga resultaten än 
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de ekonomiska under en säsong. Utöver detta så säger samtliga respondenter att när de väl får 

publiken till arenan så måste de få dem att stanna kvar, detta genom att visa på fördelar som de 

inte kan få i soffan hemma och ständigt utveckla upplevelsen de får i arenan. 

  

IdrottsAB arbetar i en industri med stor risk och den stora risken slår hårt mot en organisation 

som oftast har spelare under kontrakt och då har kvar samma kostnader. De andra är att 

intäkterna är svåra för en idrottsklubb att budgetera, detta för att en stor del beror på det 

sportsliga resultatet som klubben presterar. Detta är en stor skillnad mot vanliga bolag som oftast 

kan räkna på sina marknadsandelar och räkna på ett medelvärde på intäkterna. Vanliga bolag kan 

ha större variationer i intäkterna men har lättare att räkna på ett medelvärde. Detta stämmer med 

det Vasilenko et al (2011, s. 61) skriver om att svenska SMEs har svårt att få låna och att få 

investerare intresserade på grund av den höga risken och den i förhållande låga avkastningen 

som det ofta resulterar i.  

6.5. IdrottsAB 

Vasilenko et al (2011 s. 62) har identifierat olika orsaker inom regelverk som missgynnar SMEs i 

deras strävan mot utveckling och tillväxt. Dessa är skatter och att regelverken inte stödjer 

innovativa lösningar. Just regler och lagar får olika påverkan på olika organisationer beroende på 

inom vilken industri de figurerar. Skatterna påverkar mest SMEs som är i tillväxt och försöker 

bygga upp ekonomisk stabilitet genom eget kapital. Att regelverken inte stödjer innovativa 

lösningar är ett stort problem för de företag som försöker slå igenom på innovativa arbetssätt och 

industrier. 

  

Skattesituationen är inga större hinder för idrottsAB då de inte ofta gör vinster som blir 

beskattade. Regler som kan minska möjligheterna för tillväxt är inte heller ett stort problem 

enligt någon av respondenterna. Detta då de inte arbetar på innovativa sätt eller i en innovativ 

marknad. De har andra större regler som ses som barriärer, den största barriären, 51 % regeln är 

med för att undersöka hur klubbarna ser på det faktum att den hindrar externa investerare från att 

få majoritet i bolaget och på så sätt inte kunna styra det som de själva vill. Denna hindrar större 

privata investeringar och på så sätt orsakar den klubbarna stora förluster i form av missade 

intäkter enligt Svensson.  

  

Det som framkom av intervjuerna var att ingen av respondenterna förutom Svensson såg detta 

som en barriär utan att den även har positiva effekter i den formen att ingen kan komma in och 

köpa majoritet, sälja av spelare eller tillgångar och bara göra en ren vinst och på så vis förstöra 

det sportsliga. Ingen av respondenterna tyckte att de hade gått miste om några investerare på 

grund av regeln då möjligheterna till stora vinster för idrottsAB oftast inte är så stora och de är 

väldigt svåra att uppnå. Detta gör att de investerare som väljer att investera i klubbarna oftast 

investerar mer med hjärtat än hjärnan och då inte bryr sig om att få tillbaka sitt investerade 

kapital, vinst eller större rösträtt. Även om det framkom att det finns klubbar i Sverige som har 
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rika supportrar bakom sig som gärna skulle vilja skjuta in större summor om det skulle resultera i 

majoritet, så är det ingen barriär för klubbarna för att kunna nå ekonomisk eller sportlig 

framgång på kort eller lång sikt. Istället skulle avskaffandet av 51 % relgeln kunna leda till att 

vissa klubbar får en otroligt mycket inskjutet kapital än andra. Detta i sin tur skulle kunna leda 

till att vissa klubbar kan trissa upp lönenivåerna över vad de andra klarar av. Då skulle det bli en 

stor obalans i en serie där ett fåtal klubbar kan ta alla de bästa spelarna och ledarna. Detta skulle 

inte vara hållbart i det långa loppet om enbart några få klubbar slogs om att vinna ligan. För att 

undvika detta skulle i sådana fall ett lönetak vara ett tvång för att reglera det. Men det bidrar 

ändå till att mindre klubbar får det svårare att etablera sig i en högre serie än vad det är idag. 

  

Nästa barriär är den största som skiljer svenska idrottsAB från danska. I ett tidigt stadium 

jämfördes svenska idrottsAB och FC Köpenhamn i den aspekt att Köpenhamn kan göra 

fantastiska resultat när svenska klubbar inte gjorde det. Den största anledningen är det att 

svenska idrottsAB måste ha idrottsverksamhet som huvudverksamhet, medan de danska kan ha 

det som en sidoverksamhet och dra in pengar på andra aktiviteter som att äga många olika 

restauranger, gym m.m. för att sedan ha fotbollen som en sidoaktivitet. Detta är inte lagligt i 

Sverige och klubbarna kan därför inte bedriva verksamheten på samma sätt som FC Köpenhamn, 

även om de kan ha sidoverksamheter som gym och restauranger så kommer de aldrig kunna 

komma upp i samma nivå på sidoverksamheter och då inte heller kunna visa samma resultat utan 

att nå sportsliga framgångar. Detta gör att det finns ett tak för svenska idrottsAB hur mycket de 

kan expandera i externa investeringar innan de anses bedriva annan verksamhet än idrott. Detta 

är inget som dagens idrottsAB har påverkats av ännu men det gör att det inte finns oändliga 

investeringsmöjligheter för svenska idrottsAB. 

 

De klubbar som har valt att göra om klubben från förening till aktiebolag har inte sett någon 

förändring i sitt styrsätt. Detta mycket för att de redan innan liknade SMEs och då krävdes det 

inte några stora förändringar i organisationen när de valde att göra om det till ett aktiebolag. Det 

kan anses är ett problem eftersom dem då inte heller har valt att styra företaget speciellt 

annorlunda när dem nu bildat ett idrottsAB. 

6.6. Externa faktorer 

Eftersom de stora intäkterna för varje klubb kommer just från externa faktorer (supportrar och 

sponsorer) så kan de även sätta väldigt stor press på de som styr organisationen om de anser att 

de agerar fel eller fattar fel beslut. Alla externa faktorer illustreras i agentteorin men just 

sponsorer och supportrar står för den största pressen. Det kan handla om allt från att värva eller 

inte värva en spelare till klubbemblem. Sherry et al (2007 s. 270) skriver att eftersom 

sponsorerna och supportrarna är de största inkomstkällorna för ett idrottsAB så får de även stora 

utrymmen att kunna ställa krav på styrelsen och påverka de beslut som de fattar. Det kan leda till 

intressekonflikter mellan ledningen och supportrarna samt sponsorerna. Just supportrarna kan 

oftast sätta stor press på de sportsliga beslut som fattas av ledningen då de ser mest till de 
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sportsliga framgångarna samt vid inköp och försäljning av spelare (Barajas et al, 2005, s. 14-17). 

Sherry et al (2007, s. 270) skriver att supportrarna är väldigt olika, det finns ingen generalisering 

av dem då de har olika intressen, olika rörelser och olika åsikter och de vill oftast åt olika håll. 

Om klubben hamnar i en tvist med sina supportrar eller sponsorer kan de resultera i avslutat 

sponsring eller att publiken slutar gå på matcherna samt minskad souvenir försäljning.  

  

Samtliga respondenter säger att det stämmer väl att supportrarna vid vissa tillfällen sätter stor 

press på ledningen. Pressen från supportrarna finns i alla idrottsAB, men exakt hur stor den är, 

och vad pressen ligger på varierar mycket från klubb till klubb enligt respondenterna. Den största 

skillnaden beror på hur många supportrar klubben har som kan sätta press på ledningen. Flera 

exempel på tryck från externa faktorer har givits tidigare och är bevis på att de har ett stort 

inflytande. Hur stort det är varierar mycket mellan de olika klubbarna, de som agerar i större 

städer har oftast ett större tryck på sig i form av fler supportrar och sponsorer. För de större 

klubbarna kan det handla om att supportrar står utanför lokalen där styrelsen försöker fatta ett 

beslut och lägger press på dem, till att de inte alls är så aktiva för de mindre klubbarna. Därför 

varierar det även hur mycket styrelsen och ledningen känner sig påverkade av supportrarna. 

Även om samtliga respondenter förtydligar att de lyssnar på alla röster så är det i slutändan de 

själva som fattar beslut och är ansvariga för deras handlingar och effekterna av det. 

 

Alla inom organisationen vill självklart att det ska gå bra för klubben sportsligt, många inom 

organisationen har även ett stort hjärta för klubben vilket kan ses som en stor drivkraft men även 

som en barriär därför att det finns en risk att de inte kommer kunna fatta objektiva och 

affärsmässiga beslut då det skulle innebära ett dåligt beslut sportsligt men ett bra beslut 

ekonomiskt för klubben. Däremot så såg ingen respondent detta som ett problem inom just deras 

förening. Per Andersson, VD för Ballkickers AB tror att det största problemet för svenska 

idrottsAB är att fatta svåra beslut i tider då trycket från supportrarna är väldigt stort, ändå anser 

ingen av föreningarna att deras förening böjer sig för yttre påverkan, något som kan anses 

konstigt är att respondenterna säger att tryckt finns, men inte hos just dem. Thomas Karlsson, 

Skattejurist på riksidrottsförbundet säger också att det är ett enormt tryck på individerna som styr 

och fattar besluten inom de stora idrottsAB i Sverige och att många beslut som fattas inte är 

affärsmässiga utan fattas på grund av trycket från supportrarna. 

  

De större klubbarna har inlett ett arbete med SLO, (Support Live) som syftar till att ha en länk 

mellan AB och supportrarna och på så sätt arbeta med kontakt från båda parter för att öka 

förståelsen för varandra. Detta är ett väldigt bra verktyg då supporterskaran inte kan 

generaliseras utan kontinuerlig kontakt är ett bra sätt att skapa bra relationer. Även om det kan 

förekomma stora påtryckningar och även fast alla föreningarna som intervjuades ansåg att 

trycket från supportrarna var ett stort problem så ansåg ingen av klubbarna att det var en barriär 

för att nå framgång varken ekonomiskt eller sportsligt. Det anser däremot Thomas Karlsson att 

det är och menar på att trycket från externa intressenter var en av de absolut största 
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anledningarna till att idrottsAB inte fattar affärsmässiga beslut. Därför är det här en barriär som 

måste brytas.  Där ser han att nya tekniker som SLO kan bidra till att minska denna barriär då 

klubbarna kan ha mer direkt kontakt med supportrarna och då få en bättre kommunikation från 

båda håll. 

  

Även media är en stor extern faktor att ta hänsyn till eftersom de har en stor makt i dagens 

samhälle då de kan påverka personers syn och inställning till olika saker av deras rapportering. 

Detta kan ge stora positiva eller negativa effekter för ett företag, men ännu större för en 

idrottsförening enligt Per Svensson och Viktor Lundgren. Så är även fallet för idrottsAB. Om 

media ger en klubb en negativ bild på grund av supportrarna, oroligheter eller andra faktorer så 

kan det snabbt resultera i tapp av publik och sponsorer vilket ger stora negativa effekter för 

klubben (Petrelius & Karlberg, 2008, s. 20). Det kan variera i publiksiffror när det har varit 

oroligheter på läktaren och beroende på hur media målar upp bilden och om de lägger extra vikt 

vid speciella klubbar så kan det påverka klubben både positivt och negativt. Detta är något som 

är väldigt svårt för själva klubben att styra då de inte helt kan förhindra oroligheter eller vad 

media skriver. De gör sitt bästa med extra noga kontroller vid högriskmatcher men de kan aldrig 

helt förhindra bråk om någon väljer att uppföra sig olämpligt på en arena. Det kan resultera i allt 

från böter till poängavdrag och båda kan få stora ekonomiska och sportsliga konsekvenser för en 

klubb. Ett nära samarbete med fans likt SLO och noggranna kontroller minskar risken för 

oroligheter, men är samtidigt något som aldrig går helt att kontrollera. 

 

Samtliga respondenter medger att det är av stor vikt att inte hamna i en intressekonflikt med 

externa intressenter för föreningens bästa. Dock så anser samtliga att de kan hantera detta på ett 

bra och effektivt sätt redan. Eftersom de inte ser detta som ett problem så anser de inte heller att 

behovet av nya teorier eller utbildningar i området behövs. Samtliga respondenter förutom 

Malmqvist och Björklund säger att kunskapen och utbildningen sköts internt och att de ännu inte 

har känt att det inte har räckt till. Endast Viktor Lundgren eftersöker mer utbildningar och 

information kring detta. Detta visar på att respondenterna förstår vikten av att ha en bra relation 

och att de känner att det är ett område som de redan har goda kunskaper i och att rätt personer är 

på rätt plats för att klara av detta. Respondenterna bekräftar teorierna som säger att de externa 

intressenterna är av stor vikt för föreningen. Men de tycker inte att det finns ett behov av att 

utveckla teorierna inom detta område. 

6.7. Balansmodellen 

För att företag ska kunna styras på bästa möjliga sätt måste de arbeta kontinuerligt med att 

förbättra och effektivisera sig enligt Srivannaboon (2009, s. 15). För att lyckats med detta har 

fem delar analyserats som klubben måste arbeta med. Dessa är barriärer, styrning, ändring, 

tillväxt och uppföljning där varje del är en balans i en helhet som stöttar upp den yttre 

omgivningen. Varje del ska få lika mycket tid som de andra, annars rubbas balansen och viktiga 
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faktorer och viktig information kan glömmas bort som i sin tur kan ha stor betydandelse för de 

kommande stegen. 

  

De stora externa intressenterna som klargörs i figur 4 är väldigt väsentliga för ett idrottsAB då 

de, enligt respondenterna och klubbarnas årsredovisningar, står för de största intäkterna för 

bolaget, samtidigt som de kan sätta väldigt mycket press på klubben just därför. Även ett vanligt 

bolag har liknande intressenter men oftast inte i samma utsträckning som ett idrottsAB. Ett 

vanligt bolag kan ha externa intressenter som Greenpeace som motarbetar oljebolagens 

verksamhet (Charner, 2011), men till skillnad från fansen så kan de vanliga bolagen försöka att 

minska deras inflytande, ignorera dem eller bara försöka bli av med dem helt. Detta agerande 

fungerar inte för klubbarna som måste kommunicera med sina supportrar och sponsorer, annars 

väljer de att inte gå på matcherna eller sponsra, och de har inga andra marknader att leta sig till 

än de lokala. Det finns tre olika mål med bra kommunikation, dessa är: 

 

- Att bygga medvetenhet om sporten, laget eller en spelare 

- Skapa en bra attityd mot sporten, laget eller en spelare 

- Eliminera tveksamheter kring sporten, laget eller en spelare 

 (Beech & Chadwick, 2004 s.144). 

  

Om de väljer att inte stötta sitt lag något mer spelar det ingen roll hur bra det inre sköts inom 

organisationen. Då står det fem balanserade länkar som inte håller uppe den yttre omgivningen. 

Om länkarna inte är i balans kommer den externa omgivningen att minska då den omger mindre 

länkar, men om länkarna växer kommer den yttre ytan att växa och såväl de externa faktorerna i 

form av mer sponsorintäkter och mer publik som genererar mer intäkter och starkare varumärke. 

  

Det är även i de externa faktorerna som den största pressen på företaget ligger och kan därför 

skapa den största intressekonflikten för företaget när det kommer till att fatta beslut eller agera på 

ett visst sätt. Eftersom de externa faktorerna varierar mycket när det gäller de olika klubbarna så 

är det viktigt att ha detta i beaktning vid analyserna av agerandet och styrningen av klubben. Det 

kan skilja mycket mellan mindre klubbar som har väldigt lite fans jämfört med stora klubbar som 

har många fans i form av tryck från supportrarna. De interna faktorerna skapar förutsättningarna 

för att kunna styra företaget på bästa sätt, samt möjligheterna att vidga de yttre. Först måste 

klubben se över de barriärer som kan finnas för klubben som kan hindra dem från att utvecklas. 

Om de inte lyckas att eliminera dessa så spelar det ingen roll om de lyckas väl i de övriga 

faktorerna då barriärerna sätter stopp. Detta kan vara allt från regler och lagar, mättnad på 

marknaden, avsaknad av kompetens och vilja, samt teknologi. 

  

När barriärerna är eliminerade måste styrelsen och ledningen se över styrningen av företaget, om 

fel personer sitter på fel plats kommer det inte generera de önskade eller potentiella effekterna av 

förändringar och effektiviseringar. Det kan handla om att banta ner ledningen för att gör det mer 
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effektivt, ta in tillfällig extern kompetens för att de saknas internt eller sätta upp mål och 

utmaningar för styrelsen samt hur de ska uppnås. Sedan måste dessa mål och processer uppnås 

genom att genomföra den förändring som krävs för att de ska lyckas. Då krävs det att personerna 

som ska genomföra detta är målinriktade, kompetenta, insatta och bestämda då de kan möta stora 

motståndskrafter i form av supportrar och sponsorer som vill göra sig hörda och bestämma i 

viktiga frågor, desto större beslut som är tvunget att fattas, desto större motgång har det en 

förmåga att skapa. 

  

Efter att förändringarna är genomförda så kan tillväxten börja ta fart. Det är då viktigt att de ser 

över processen kontinuerligt för att se till att den håller sig inom planerna. Annars är det lätt att 

det kan överskrida planeringen både ekonomiskt och tidsmässigt eller att företaget börjar gå mot 

ett annat håll och det måste då styras om så att företaget fortskrider i rätt riktning innan de 

hamnar så långt ut att det blir för kostsamt att styra om det. 

Efter att förändringarna har fått effekt är det viktigt med en uppföljning av projektet. Detta för att 

se om det motsvarade förväntningarna eller inte, både slutresultat och processen. Varför, varför 

inte, vad går att förbättra till framtida förändringar och effektiviseringar. Sedan börjar arbetet 

med att lokalisera nästa framtida förbättring och effektivisering. Det gör att de interna faktorerna 

kommer öka då organisationen måste lägga ner mer tid och resurser på dem då de växer och 

kommer då nå framgång, vilket i sin tur kommer vidga de externa faktorerna och på så vis 

generera en framgångsrik uppåtgående spiral. Det kommer att generera en god ekonomisk grund 

för klubben att stå på, en plattform vid eventuella motgångar och möjligheter att nå större 

framgångar både ekonomiskt och sportsligt. Detta då det sportsliga bygger på att en klubb ska ha 

en väldigt bra ekonomisk grund att stå på för att även kunna leverera sportsligt. Detta illustreras i 

figur 13, balansmodellen. 
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Figur 13. Balansmodellen. Illustrerad av Björnfot, E & Wright, K. 

 

Det balansmodellen ska hjälpa till med är att skapa en förståelse om dessa fem delars betydelse 

för att skapa ett bra värde för de externa intressenter som finns. När ett idrottsAB minskar sina 

barriärer eller förbättrar sin styrning vidgas den delen och på så vis vidgas även den yttre cirkeln 

som illustrerar de externa intressenterna genom att ett mervärde skapas för dem. Det är dock 

viktigt att poängtera att detta är ett arbete som ska ske i alla dessa fem delar för att få den bästa 

effekten för de externa intressenterna. Detta ska nås genom att alla fem delar vidgas tillsammans 

för att på så sätt även få en bra balans för ett idrottsAB. 

 

Efter att ett beslut eller projekt har genomförts så måste en ansvarig person/grupp se över hela 

processen och resultatet för att se om det motsvarade förväntningarna och se vad som går att 

förbättra. Det finns många olika strategier och måttstockar att använda för att mäta hur lyckat 

projektet var. Där en av de vanligaste är balanserat styrkort enligt Scarborough och Zimmer 

(2003 s. 58-59) som mäter hur bra balans företaget har mellan de fyra olika perspektiven. 

  

Detta ska självklart även göras under hela processen för att de inte ska ta fel beslut och på så vis 

hamna fel i slutändan, men vid avslutat projekt måste ett större värderingsarbete ta fart för att 

göra en total utvärdering. Detta är för att minska chansen för fallgropar, ta vara på möjligheter 

och lära sig av projekten, skapa sig mer erfarenheter och på så vis bygga upp en starkare grund 
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till nästa projekt som ska genomföras. Det bildar då en cirkel som driver in på nästa projekt och 

på så vis bidrar till att kontinuerligt försöka förbättra organisationen, som är viktigt för att inte 

hamna bakom sina konkurrenter i utvecklingen enligt samtliga respondenter. Srivannaboon 

(2009. s.15) skriver att ett bra verktyg är PDCA (plan, do, check, act) modellen som 

kontinuerligt utvärderar projekt för att lära av misstag och ta vara på vad som gjorts bra för att 

föra in de i nästa projekt. Ingen av klubbarna angav att de arbetar med varken balanserat styrkort 

eller PDCA i sitt dagliga arbete och vi ser här möjlighet till förbättring och effektivisering av 

organisationen ifall dessa skulle implementeras. 

6.8. Samhälleliga aspekter 

Vetenskaplig forskning är idag en viktig del av samhällslivet, och värdet av ny kunskap 

framhålls i många olika sammanhang.   Det som ger forskningen sitt värde är den nytta eller nya 

kunskap som individer eller samhället kan dra av den nya forskningen. Ett exempel är den 

medicinska forskningen som har bidragit till längre livslängd för människor (Gustafsson et al., 

2005 s.13). Det förväntas även att forskaren är fri från yttre påverkan, manipulering, egenintresse 

eller andra intressenters ärenden. Om så är fallet måste dessa drivkrafter tydligt framgå för att 

skapa en trovärdighet i stuiden. Detta då det i dagens forskningsverksamhet ställs krav på såväl 

kvalitet i arbetet som integritet hos forskaren (Gustafsson et al., 2005 s.14). Detta anses inte vara 

ett problem för denna studie då den rent syftar till att skapa mer information och hjälpmedel 

inom området styrning inom idrottsAB och studien bedrivs inte på uppdrag eller via bidrag av 

någon extern part. 

Metoderna i studien ska hanteras på ett korrekt och kompetens sätt, samt att material som bygger 

på empiriskt material ska ha en kritiskt analys av insamlad data. Projektet skall präglas av 

ordning, klarhet och struktur. Detta för att höja kvalitetsaspekten i studien (Gustafsson et al., 

2005 s.15-16). Ett krav som finns på all forskning äratt forskaren aldrig förskönar eller 

förvränger sin analys eller tolkninar och presentationer för att få stöd för sin tes. Vid möjlighet 

ska även motsägande fakta presenteras för att öka trovärdigheten av studien. En forskare ska inte 

ta hänsyn till vilka intressenter som studien gynnar eller skadar. Detta för att påverkas av externa 

påtryckningar och äventyra möjligheten att nå sådana kunskaper som forskningen syftar till. För 

att leva upp till detta har studien, så långt det är möjligt, sökt efter teorier som är relevanta till 

studien, och inte för att söka stöd till en lösning på problemet. Allt material har behandlats öppet 

och med noggranhet för att inte missa relevant information till studien. Materialet har, så gått det 

går, presenterats i sin helhet för att ge läsaren en bra förståelse för det. 
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7. Slutsats 

Här presenteras resultatet av forskningen och vilka förslag till förändringar som kan göras inom 

svenska idrottsAB, samt förslag för framtida forskning. 

 

Den fråga som studien ville besvara är: 

Hur kan styrningen organiseras och intressekonflikter hanteras av ett idrottsAB för att skapa ett 

ekonomiskt välmående? 

 

Denna studie har identifierat fem åtgärder som kan hjälp ett idrottsAB att förbättra sin 

ekonomiska status. Dessa är 

 Effektivisera sin styrning genom att ta in extern kunskap för att se över organisationen 

 Utbilda personalen för att skapa bättre förståeslse 

 Se över lönebiten, utvärdera prestationsbaserade kontrakt 

 Externa investeringar 

 De upp organisationen tydligt 

 

Studien visar att dagens idrottsAB har möjlighet att effektivisera sin styrning av bolaget och då 

både minska kostnaderna och skapa en bättre organisation. Detta har bekräftats av respondenter 

som har förändrat sin styrning i närtid och upplevt positiva effekter av detta. Dock så arbetar 

dagens idrottsAB inte mot att vinster utan att prestera så bra som möjligt sportsligt. Detta innebär 

att de skulle behöva ändra sina mål inom föreningen för att kunna skapa vinster. Det visar på att 

det är en stor intressekonflikt för ett idrottsAB att satsa på det ekonomiska och det sportsliga. 

Studien visar att ett idrottsAB arbetar i en väldigt riskfylld bransch och respondenterna vill 

minska denna risk. I dagsläget kan de inte hantera de intressekonflikter som finns mellan att nå 

sportlig framgång och samtidigt presentera en vinst. Detta då de väljer att lägga majoriteten av 

sina resurser på den sportsliga sidan.  

  

Studien har undersökt vad de svenska idrottsAB har för möjligheter att ändra i sitt styrsätt för att 

skapa ett vinstdrivande företag. Det framkom att det finns vissa svårigheter med detta, där en stor 

svårighet är mer utbildning för personalen skulle behöva ses över för att kunna konkurrera på en 

högre nivå. Om kompetens saknas inom organisationen så utnyttjas inte företagets möjligheter på 

bästa sätt, och mycket resurser slösas. Ett val som Överstegsfnt, Viljavinna och Stadenslag 

gjorde var att de tog in extern kompetens för att låta dem se över deras styrelse hur den kunde 

effektiviseras. Detta är något som fler organisationer borde göra för att få in en utomståendes 

synpunkter och idéer och på så vis kunna upptäcka svårigheter som de själva inte identifierar 

inom organisationen.  

 

Av de inspekterade klubbarna så har alla gjort ett positivt resultat något av de senaste fem åren, 

vilket visar att det finns möjligheter att nå positiva resultat. När en klubb har gjort ett positivt 
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resultat måste de utnyttja detta för att kunna skapa fler möjligheter till ytterligare bra resultat. 

Om en klubb skulle lyckas med detta skulle de nå en bra ekonomisk grund att stå på, vilket 

skulle ge dem en bra förutsättning inför framtiden. Ekonomin för ett idrottsAB är inte lika 

hållbar som inom ett vanligt AB. Den vanligaste anledningen till att klubbarna valde att bilda AB 

berodde på att de var i en ekonomisk kris och behövde få in pengar snabbt, vilket de löste via en 

nyemission. Dessa pengar har sedan gått till den löpande verksamheten och inte kunnat användas 

till att bygga upp en stabil grund. Detta motiverar respondenterna genom den höga risken som 

finns för alla idrottsAB, nämligen att de har en sportslig del som måste fungera för att klara sig 

kvar i den serie där de medverkar för att inte degraderas och förlora stora intäkter. När dessa 

pengar är konsumerade så kan inte klubbarna göra hur många nyemissioner som helst, utan de 

måste istället se över sina kostnader. 

 

På kostnadssidan är löner den enskilt största posten, och måste då utvärderas om de inte klarar av 

att hålla dessa kostnader i deras nuvarande tillstånd. Om de inte klarar detta så riskerar klubben 

degradering på grund av dålig ekonomi. Att minska lönekostnaderna skulle kunna ske genom att 

marknadsföra föreningen bättre och locka till sig spelare med andra faktorer än pengar. Där kan 

föreningen använda andra faktorer än pengar, som möjligheten att bli såld till en stor 

internationell klubb eller prestationsbaserade kontrakt. Självklart finns risken att man får en lite 

sämre spelartrupp men om klubben inte har en stabil ekonomi kommer de inte att klara 

elitkraven och degraderas ändå. Då är det en fördel att degraderas med en stabil ekonomi. 

Slagskott säger även att klubbarna måste bli bättre på att lyfta upp personer från sina egna 

juniorlag och på så vis kunna spara in pengar på dyra kontrakt. Detta motiverar juniorerna 

samtidigt som klubben sparar på ekonomin. Detta ses som något väldigt positivt och bör 

utnyttjas oftare. En risk i dagens idrott är att konkurrerande klubbar köper spelare och 

medföljande fördelar från den klubb som har tränat spelarna genom hela sin junioravdelning. 

  

Risken att degraderas en serie gör att uppbyggnad av stora externa projekt är riskfyllt. Därför 

väljer många att motivera avsaknaden av dessa projekt med att de inte har ekonomin till att 

utföra det. Projekten skulle även kräva extra arbete och kunskap för att klara av att drivas. Dock 

kan en extern investering fortsätta att generera samma summa pengar även om klubben 

degraderades. Det skulle bidra till att de skulle kunna budgetera med den inkomsten även i en 

lägre serie och inkomstbortfallet skulle minska och då även riskerna. Risken för en klubb ökar 

när de väljer att försöka bygga upp sin verksamhet kring sin egen arena och bara det som är 

förknippat med det sportsliga. Externa investeringar i kärnverksamheten kommer ge ökade 

intäkter när det sportsliga går bra, men när det sportsliga går dåligt så kan den stora fina arenan 

stå tom och inga souvenirer eller mat säljs, vilket innebär ökade kostnader och minskade intäkter. 

Om klubben skulle investera i en verksamhet som är förknippad med verksamheten (t.ex. 

träningsanläggningar eller restauranger) så sprids risken genom att intäkterna kommer från olika 

verksamheter. Detta sklle även öppna upp för klubbarna att kunna anordna fler olika aktiviteterr 

och kunna erbjuda olika utbud som middag + match. Eller rabatt på träningskort om du är 
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medlem i klubben. Detta är väsentligt då klubbarna måste minska sina risker för att kunna 

överleva och fortsätta utvecklas i det långa loppet. Studien som Barajas genomförde visade även 

att sporstlig framgång ger inte bara mer intäkter men även mer kostnader. En annan verksamhet 

likt restaurang eller träningsanläggningar behöver inte ha samma ökning av kostnader vid ökning 

av intäkter och kan då ha ge en bättre vinstmarginal. 

 

Dagens idrottsAB har personer inom organisationen som är väldigt erfarna och har stor kunskap 

om att driva företag och att de förstår vikten av ekonomin. Då borde de även inse vikten av att 

kunna minska risken för ekonomin inom företaget och utvärdera externa investeringar mer 

seriöst. Detta illustreras i figur 14, inkomststruktur. 

 

 

 

Figur 14. Inkomststruktur. Illustrerad av Björnfot, E & Wright, K. 

  

Ett steg mot att minska de ekonomiska riskerna är den fallskärm som nu har klubbats igenom av 

SHL:s styrelse som ger det lag som åker ut SHL 25% av intäkterna från SHL till den klubb som 

degraderas. Detta visar att SHL jobbar för att minska de ekonomiska riskerna för alla klubbar. 

Men som Tomas framhäver så kan det bli incitament för att chansa ännu mer på den ekonomiska 

biten. Även konkurrerande klubbar i hockeyallsvenkan har uttryckt missnöje med detta då det 

ger olika förutsättningar för klubbarna i den serien. Ett förslag för att förbättra detta är att 

Nuvarande Önskvärd 
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förbundet sätter upp direktiv över hur dessa pengar ska användas för att på så sätt säkerställa att 

pengarna i första hand används för att skapa en ekonomisk trygghet i idrottsaktiebolagen. 

 

Intervjuerna visar att trycket utifrån på idrottsAB i Sverige är stort från både supportrar, 

sponsorer, media och andra intressenter. För att hantera det här trycket så har idrottsAB försökt 

bygga upp ett nära arbete med framförallt supportrarna och sponsorerna. Samarbetet bidrar till en 

insyn i företaget och därmed en bättre förståelse för de olika beslut som fattas. Det finns 

föreningar som kan hantera det här trycket och ändå fatta affärsmässiga beslut som gör att 

ekonomin inte blir lidande på grund av att man lägger för mycket pengar på det sportsliga. Men 

det finns även föreningar som inte kan hantera detta och för att underlätta för alla föreningar så 

presenteras ett förslag som ett idrottsAB kan arbeta efter för att hantera intressekonflikterna på 

ett bättre sätt.  

 

Förslaget är att dela upp verksamheten tydligt i två olika delar. Den första delen ska bestå av det 

affärsmässiga och ekonomiska som ska ha en kompetent företagsledning som jobbar med frågor 

som har med företaget att göra. Så som externa intäktsmöjligheter från andra områden, 

lönekostnader, antal anställda inom företaget och andra frågor som inte direkt har med det 

sportsliga att göra. Den andra delen ska bestå av sportchef, tränare, spelare och allt som har med 

det sportsliga att göra. Företagsdelen av idrottsAB kommer utifrån ekonomin att ge en budget 

varje år för hur mycket pengar sportsektionen har att röra sig med. Dessa pengar får sedan 

sportchefen och sportsektionen röra sig med. Om de vill investera mer så får de själva fixa 

intäkter i form av spelarförsäljningar eller liknande. Alternativt att företagsdelen går väldigt bra 

och då väljer att ge sportsektionen extra pengar. 

  

Med en tydlig uppdelning som presenteras så delas trycket från de externa intressenterna mellan 

de olika sektionerna och trycket på de enskilda individerna minskar. Eftersom trycket från 

framförallt supportrarna är något som aldrig kommer att försvinna och något som även är otroligt 

svårt att påverka så ses det här som en större möjlighet att hantera problemet. Med en uppdelning 

mellan den sportsliga och ekonomiska delen så kommer företagsdelen inte ha något med det 

sportsliga att göra mer än att de skjuter in pengar som sedan sportsektionen får värva spelare för. 

Detta bidrar till att supportrarna inte kan sätta samma press på styrelsen och ledningen eftersom 

de då arbetar utifrån marginalerna som satts upp och inte kan påverka den andra sektionen 

speciellt mycket. En modell som är uppbyggt på det här sättet skulle både gynna idrottsAB 

eftersom den skulle skapa en bättre balans mellan det sportsliga och det ekonomiska, samt att 

den skulle göra det lättare att stå emot yttre påverkan och då skapa en tryggare arbetsmiljö. Detta 

illustreras i figur 15, uppdelning av idrottsAB. 
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Figur 15. Uppdelning av idrottsAB. Illustrerad av Björnfot, E & Wright, K. 

  

Ballkickers uppgav att de inte vill ha en renodlad avdelning med några som bara arbetar med 

ekonomiska aspekter som mot externa finansieringar då de är rädda att grunden (det sportsliga) 

ska försvinna. Men om de arbetar utifrån balansmodellen så kommer de få en bra balans i arbetet 

samtidigt som det sportsliga stimuleras och de når effektiviseringar och kontinuerlig förbättring. 

 

7.1. Teoretiskt bidrag 

Det teoretiska bidrag som studien lämnar är agentteorin, (se figur 4). Utifrån olika teorier så har 

en modell skapats som binder ihop intressekonflikterna mellan olika intressenter till ett 

idrottsAB. Denna modell visar även vilka dessa intressekonflikter är och hur intressenterna 

påverkar ett idrottsAB. Modellen har blivit bekräftad genom intervjuerna och är högst relevant 

för ett idrottsAB som ger området sports management en specialiserad teori och modell. 

Modellen visar vilka de största intressenterna för ett idrottsAB är och hur dessa intressenter 

påverkar svenska idrottsAB. Den kommer kunna användas till att identifiera de olika 

intressenterna för idrottsAB. Modellen kommer även att kunna ge en förklaring till varför dessa 

konflikter är så pass komplexa som de är idag. Förhoppningsvis så kan agentteorin för idrottsAB 

även bidra till att några av dessa intressekonflikter minskar och på så viss förbättrar 

arbetsklimatet för svenska idrottsAB.  
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Även då respondenterna inte anser att det är ett problem för dem att hantera relationerna med 

sina externa intressenter så är agentteorin en bra modell som visar vilka stora intressenter det 

finns för ett idrottsAB i Sverige idag. Den ger en bra bild över hur det ser ut för att på ett bra sätt 

kunna få en överblick och på så vis lättare kunna kommunicera och hantera dessa. 

 

Det övriga teoretiska bidragen studien kommer att lämna är framförallt den teori och den modell 

som rekommenderas i slutsatsen (se figur 14). Intervjuerna visade att det idrottsAB som valt att 

satsa på externa investeringar också var det idrottsAB som gick bäst ekonomiskt. Därför är ett av 

dessa teoretiska bidrag att bygga ett idrottsAB utifrån figur 14. Den modellen kan ses som en 

vägledning för hur ett effektivt idrottsAB kan uppnås med hjälp av att balansera de olika 

inkomstposterna. 

 

Utifrån den teori som har granskats och den empiri som har framkommit från respondenterna har 

balansmodellen (Figur 13) bildats. Denna är till för att visa hur managers i idrottsAB ska försöka 

balansera vikten mellan fem faktorer (barriärer, styrning, förändring, tillväxt och uppföljning) för 

att öka värdet från och till de externa intressenterna. Denna modell är till för att ge managers ett 

sätt att se till så att de inte missar viktiga delar i arbetet samt att försöka förbättra deras arbete 

utan att de behöver stora förkunskaper eller utbildningar. Genom denna modell kan de på ett 

lättare sätt se vad styrningen i föreningen bör fokusera på. De kan genom interna utvärderingar 

se över sin struktur och utvärdera ifall de lägger mindre tid och kraft på någon del jämfört med 

den andra. Om så är fallet kan de se över sin styrning för att på så vis skapa en mer balanserad 

styrning inom organisationen och då kunna nå bättre effektivitet inom organisationen. 

7.2. Praktiskt bidrag 

Eftersom Svenska idrottsAB kan skilja sig mycket när det kommer till storlek, ekonomi, 

geografi, antalet anställda, supportrar m.m. så är det väldigt svårt att ge specifika 

rekommendationer. Det finns dock olika saker som denna studie har visat att svenska idrottsAB 

har gemensamt och det är att de arbetar inom ett område med stor risk. Det är genomgående så 

att den sportsliga biten prioriteras framför den ekonomiska för att det är vad ett idrottsABs 

kärnverksamhet består av. Även behovet av mer teori och kunskap när det kommer till styrning 

har efterfrågats av representanterna till svenska idrottsAB.  

 

Det som också har framkommit i studien är att spelarlönerna är den enskilda största posten som 

ett idrottsAB har idag. Därför ses alternativet med prestationsbaserade kontrakt som något som 

klubbarna borde ser över i större utsträckning, detta för att försäkra sig att de får valuta för 

pengarna. Exakt hur sådana kontrakt ska utformas och vad de ska baseras på är dock något som 

det behöver föras en egen diskussion kring.  

 

Eftersom klubbar som har använt sig av extern kompetens upplever att de har fått väldigt bra 

hjälp med att effektivisera sina klubbar så är detta något som fler behöver se över. Detta kan vara 
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lämpligt även i en klubb som just nu klarar sig bra och har sportslig framgång. Detta då det kan 

komma tider när det går sämre och då kan det vara försent att förändra sin organisation. Om en 

klubb tycker att detta ska skötas internt så är ett sätt att börja genom att följa upp sina beslut som 

fattas och vilken effekt de får. Även att se till varför inte önskvärd effekt nåddes eller varför den 

nåddes. Detta för att få mer erfarenhet och kunna utnyttja styrkor vid beslut och undvika 

fallgropar. Ett effektiviseringssystem som inte har testats hos svenska klubbar är 5 S som bygger 

på att försöka effektivisera organisationen så mycket som möjligt genom att ta bort onödiga 

komponenter i deras organisationskedja. 

 

Dessa förlag har möjlighet att effektivisera organisationen hos många idrottsAB och då även leda 

till bättre resultat. I det långa loppet kan de få väldigt bra effekter på både ekonomin och 

styrningen inom organisationen hos ett idrottsAB.  

7.3. Förslag på framtida forskning 

De interna stridigheterna inom en uppdelning är något som inte har avhandlats, utan fokus har 

legat på de externa påfrestningarna i ett idrottsAB. Därför kan det ses som ett behov av att 

framtida forskning ska ta upp denna problematik, finns den, hur uppstår det och hur löser 

ledningen den på bästa sätt internt? För att kunna lösa eventuella problem är det något som 

behövs forskas mer om. Då just specifikt interna problem och hur de löses på bästa sätt. 

 

8 maj 2014 beslutade SHL:s styrelse att införa en fallskärm för den klubb som åker ur serien. 

Den fallskärmen ger klubben 25 % av den ekonomiska ersättningen som klubben som tar steget 

upp till SHL får. När säsongen 2013/2014 avslutades så användes denna för första gången då 

AIK får ta del av de intäkter som Djurgårdens IF får när de gick upp. Denna fallskärm har mött 

kritik från konkurrerande lag i ishockeyallsvenskan samt från Djurgårdens fans. Klubbarna i 

ishockeyallsvenskan har kritiserat det för att ge den klubben som degraderas ekonomiska 

fördelar mot de andra klubbarna. Fansen har kritiserat det för att de vill se ett solidariskt 

betalande av de intäkterna som klubben går miste om. En uppföljningsstudie på denna fallskärm 

är något som skulle behövas för att se både de positiva och negativa effekterna som denna 

fallskärm ger. 

7.4. Slutord 

Denna studie har fått oss författare att ändra tankar och uppfattning om vad ett idrottsAB möter 

för hinder och vilka möjligheter det finns för IdrottsAB att gå med vinst. Innan arbetet fanns det 

ingen bra kunskap om exakt hur ekonomin såg ut i föreningarna och om det fanns några 

möjligheter för föreningarna att uppnå en förändring som skulle kunna leda till positiva resultat. 

Efter studien så har teorierna, intervjuerna och all fakta som har samlats in skapat en bra 

förståelse för vila problem som finns för idrottsAB. Den har även visat vilka möjligheter de 

själva anser finns på marknaden och slutligen har teorier och modeller skapats som kommer 
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kunna hjälpa föreningarna att ta möjligheterna som finns ute på marknaden. De olika lösningarna 

som studien presenterar är inget som har med den tidigare uppfattning eller åsikter som fanns, 

utan dessa lösningar har vuxit fram genom empirin och teorier och de har vuxit fram utifrån både 

ett kritiskt granskande av vetenskapliga artiklar och ett samarbete med samtliga respondenter. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Tabell 1 

idrottsAB Antal anställda Resultat efter 

finansiella poster 

(Tkr) 

Soliditet 

(%) 

Omsättningsför

säljning (%) 

Djurgården 

Elitfotboll 

AB 

2011: 43 st 

2010: 42 st 

2009: 44 st 

2008: 46 st 

2011: -19 858 

2010: - 31 536 

2009: - 20 957 

2008: - 16114 

2011: 27,8% 

2010: 22,54 

2009: 34,05 

2008: 6,81 

2011: 20,0% 

2010: - 27,58 

2009: - 32,43 

2008:  30,87 

Malmö 

Ishockey AB 

(Blev 

registrerat 

som ett Ab 

2008-12-10) 

2010: 45 st 

2009: 51 st 

2008: 0 st 

2010: -12125 

2009: - 12254 

2008: - 8 

2010: 31,17 

2009: 26,79 

2008: 43,41 

2010: - 8,50 

2009: 0 

2008: 0 

Växjö 

Lakers Idrott 

AB 

2010: 33 st 

2009: 32 st 

2008: 24 st 

2010: -1068 

2009: -2224 

2008: 906 

2010: 21,37 

2009: 52,59 

2008: 60,07 

2010: 16,67 

2009: 37,95 

2008: 0 

Leksand IF 

Hockey AB 

2010: 5 st 

2009: 31 st 

2008: 29 st 

2010: -408 

2009: -559 

2008: -944 

2010: 8,29 

2009: 2,85 

2008: 1,43 

2010: -90,87 

2009: 7,40 

2008: 10,90 

Djurgården 

Hockey AB 

2010: 64 st 

2009: 58 st 

2008: 52 st 

2010: 428 

2009: - 5563 

2008: - 12654 

2010: 8,11 

2009: 9,32 

2008: 9,64 

2010: 4,19 

2009: 47,06 

2008: 163,30 

Hammarby 

Fotboll 

2010: 54 st 

2009: 62 st 

2008: 60 st 

2010: - 2876 

2009: 112 

2008: 2732 

2010: 15,06 

2009: 17,83 

2008: 14,53 

2010: - 31,39 

2009: - 8,15 

2008: 14,26 

Örebro SK 

Fotboll 

2010: 52 st 

2009: 56 st 

2008: 47 st 

2010: 2539 

2009: 3234 

2008: 1701 

2010: 24,38 

2009: 22,50 

2008: 16,11 

2010: 10,78 

2009: - 6,44 

2008: 35,87 
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Hammarby 

Bandy 

2010: 22 st 

2009: 21 st 

2008: 22 st 

2010: - 414 

2009: - 110 

2008: - 2096 

2010: 43,97 

2009: 42,10 

2008: 32,46 

2010: 2,73 

2009: 81,76 

2008: -1,69 

AIK 

Innebandy 

2010: 4 st 

2009: 3 st 

2008: 0 st 

2010: - 190 

2009: - 348 

2008: - 50 

2010: 14,94 

2009: 33,55 

2008: 15,77 

2010: 2,74 

2009:16 990,91 

2008: -69,08 

Rospiggarna 

SK 

2010: 0 st 

2009: 0 st 

2008: 0 st 

2010: - 1299 

2009: - 551 

2008: + 549 

2010: 19,65 

2009: 14,22 

2008: 59,41 

2010: -14,15 

2009: - 15,79 

2008:  32,60 

AIK 

Ishockey 

(Var ett 

lagerbolag 

fram till 

2009 - 07) 

2010: 39 st 

2009 

2008 

2010: - 2869 

2009 

2008 

2010: 34,95 

2009 

2008 

2010: 0 

2009 

2008 

AIK Fotboll 

AB 

2011: 57 

2010: 63 st 

2009: 74 st 

2008: 78 st 

2011: 10 321 

2010: - 5863 

2009: - 7044 

2008: - 12231 

2011:  38% 

2010: 3,96 

2009: 20,85 

2008: 35,80 

2011: 

2010: 8,67 

2009: 1,90 

2008: - 29,02 

  

(http://proxy.ub.umu.se:2072/startpage.php, affärsdata) fixa alla 

  

http://proxy.ub.umu.se:2072/startpage.php
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Bilaga 2 

Tabell 2 

Rörelseintäkter 

AIK Fotboll                                          2011                             2010                                  

  

Match och event                                    32 025                     28389                                                                        

                     

Sponsring                                              24 222         25934                                

  

Cupspel                                                 0                                  10 844         

  

Spelarförsäljningar                                35 010                14 370                               

  

Centrala avtal (Tv avtal)    13 403         10 527         

  

Souvenir intäkter                                   8 988                           13 567         

  

Djurgården Fotboll                             2011                                 2010                                

  

Publikintäkter                                               21 538          17 243 

  

Sponsor och reklam                               20  037         16 098 

  

Centrala avtal (TV avtal)   8 009                                7 791 

  

Övrig nettoomsättning      14 224          9 835 

  

Spelartransfers                                       4 432                                2 482 

  

(Årsredovsingar från AIK Fotboll AB 2011, Djurgårdens IF Fotbollsförening 2011, 

Årsredovisning för AIK hittas på: http://www.dhb.nu/ngnews_aikfotboll/pdf/69799.pdf 

Årsredovisning för Djurgården hittas på: http://dif.se/om-dif/arsredovisningar/ ) 

  

  

http://www.dhb.nu/ngnews_aikfotboll/pdf/69799.pdf
http://www.dhb.nu/ngnews_aikfotboll/pdf/69799.pdf
http://dif.se/om-dif/arsredovisningar/
http://dif.se/om-dif/arsredovisningar/
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Bilaga 3 

  

Intervjufrågor 

Teman vi kommer att ställa frågor om under våra intervjuer: (Till idrottsAB) 

  

1. IdrottsAB som associationsform 

- Varför valde ni att bilda idrottsAB? 

- Vilka fördelar/nackdelar har ni sätt med associationsformen? 

- Vilka möjligheter har ett idrottsAB som andra idrottsföreningar inte har? 

- Vilka lagändringar tror du skulle kunna hjälpa ert företag att bli mer 

framgångsrikt? 

  

2. Intressekonflikten 

- Vilka skillnader i besultsprocessen är de största mellan er som idrottsAB och 

ett vanligt aktiebolag? 

- Hur mycket svårare är det att göra objektiva beslut inom ett idrottsAB jämfört 

med ett vanligt aktiebolag? 

- Hur brukar klubben resonera när ett beslut som är bra ekonomsikt men dåligt 

sportsligt måste fattas? 

- Hur mycket påverkar externa faktorer så som fans, spelare, tränare, sponsorer, 

leverantörer osv era beslut och styrning av företaget? 

  

  

3. Ekonomin 

- Varför tror du att så många idrottsföreningar i Sverige och i världen går med 

så stora förluster? 

- Vad tycker du klubbarna ska göra åt detta och vilka åtgärder kan ni som klubb 

göra för att vända denna trend? 

- Varför kan en klubb som FC Köpenhamn vara så framgångsrika både 

sportsligt och ekonomiskt och inte en svensk klubb? 

- Varför har inte er klubb valt att investera i en egen arena? 

- Har ni funderat på andra investeringar? 

- Varför har ni så höga spelarlöner när ni inte kan generera intäkter för att täcka 

lönerna? 

  

4. Styrningen av företaget 

- Vilka förändringar skulle du vilja göra inom företaget för att skapa en 

stabilare ekonomi? 

- Vilka möjligheter finns det att göra dessa förändringar idag? 
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- Vilka är dem största styrkorna / svagheterna med hur ett idrottsAB styrs idag? 

- Har ni gjort omvärldsanalyser? 

 

5. Innovation 

- Vilka förändringar har eran förening gjort de senaste tre åren som är 

affärsmässiga? 

- Hur mycket tid ägnar ni år att hitta affärsmässiga förbättringar? 

- Finns det personer som motiverar och driver förändringar? 

- Vad finns det för svårigheter att utvecklas affärsmässigt? 

- Hur följer ni upp era affärsbeslut? 

- Arbetar ni kontinuerligt för att se över eventuella marknadsmöjligheter? 

  

Frågor vi kommer att ställa till Thomas Karlsson, (jurist på Riksidrottsförbundet) 

  

1. IdrottsAB som associationsform 

- Vad anser du fördelarna är med att göra om en idrottsförening till ett 

idrottsAB? 

- Vilka är de största svårigheterna som har dykt upp för idrottsAB i Sverige 

idag? 

- Vad anser du målet var med att låta idrottsföreningar bilda idrottsAB? 

- Vad tror anledningen är att associationsformen inte har fungerat speciellt bra 

sedan den blev tillåten? 

  

2.    Intressekonflikten 

- Hur mycket tror du idrottsAB påverkas av alla externa krafter så som 

supportrar, spelare, tränare, media, sponsorer och leverantörer? 

- Hur anser du att klubben bör hantera dessa intressekonflikter? 

  

3.    Ekonomin 

- Vad är den största anledningen till att ekonomin inom de svenska idrottsAB är 

så pass dålig som den är idag? 

- Du har tidigare sagt att spelarlönerna är alldeles för höga i förhållande till 

intäkterna i de svenska idrott, Varför tror du att idrottsföreningarna inte gör 

någon åt detta? 

- Finns det någon möjlighet att få ner lönekostnaderna inom de svenska 

idrottsföreningarna utan att sänka kvaliteten på idrotten avsevärt? 

- Om klubbarna inte sänker lönerna, Hur ska klubbarna bära sig åt för att få 

större intäkter som kan täcka lönerna? 
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Följdfrågor 

- Vilka olika poster ni har med i er budget och vilka av dessa poster som är de svåraste 

att beräkna och hålla? 

- Du pratade om att ni följer upp era beslut med en beslutsliggare, kan du beskriva lite 

bättre hur den fungerar? 

- Kan du ge mer konkreta exempel på beslut som behövs för att vända på den dåliga 

ekonomin? 

- Finns det några förändringar inom företaget som skulle kunna göras för att skapa en 

stabilare ekonomi? 

- Om du ser några, vad ser du för möjligheter att göra detta idag? 

- Kan du beskriva vilka poster är med i eran budget? 

- Har ni använt er av externa konsulter? Varför / varför inte? 

- Hur följer ni upp era beslut? 

- Vad har ni för mål inom organisationen som ni siktar på att uppnå på både kort och 

lång sikt? 

- Hur arbetar ni för att nå dessa? 

- Vilka strategier använder ni? 

- Använder ni er av modeller som balanserat styrkort för att nå era mål och mäta dessa 

strategier? 

- Om du ser några, vad ser du för möjligheter att göra detta idag 

  

Följdfrågorna vi ställde till Thomas Karlsson var: 

- Går sportchefer och styrelsemedlemmar i ett idrottsAB under vanliga anställnings- 

avtal eller har dem också kontrakt? 
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Bilaga 4 
 

Frågor via mail 

 

De frågor vi har gällande externa intressenter är: 
 
-       Hur hanterar ni externa påfrestningar? 

-       Får ni någon utbildning i detta? Isf av vem? 

-       Anser ni att ni är nog bra för att klara av externa påfrestningar från intressenter? 

-       Tycker ni att det finns tillräcklig teori inom detta område för er idrottsklubbar? 

-       Vad tycker ni skulle kunna förbättras inom detta område? 

-       Hur tycker ni att idrottsklubbar generellt är på att hantera externa konflikter? 

-       Hur tycker du att ni står er mot andra företag som är lika exponerade mot externa 

konflikter? 

-       Vilka är era största externa intressenter? 

 
Med styrning inom klubben menar vi hur ni styr eran förening internt och hur 
organisationen fungerar. 
 
-       Hur ser styrningen och organisationen ut i eran förening? 

-       Har ni tydliga roller inom föreningen? 

-       Har ni tagit in extern hjälp för att förbättra er styrning? 

-       Har ni fått ta del av utbildningar gällande styrning av sportorganisationer? 

-       Tycker du det finns nog bra relevant teori gällande styrning av sportorganisationer? 

-       Vad ser ni för styrkor/svagheter med den rådande styrningen? 

-       Anser ni att ni har någon fördel av hur eran styrning eller organisation ser ut? 

-  Tycker du att er organisation får ut maximalt av dess potential eller finns det 

möjligheter till förbättring? 

Frågor kring tillväxt är: 
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-       Vad är tillväxt för er? (ekonomiskt, sportsligt, effektivitetsmässigt m.m.) 

-       Arbetar ni för tillväxt? Isf, hur? Om inte, varför inte? 

-       Anser du att ni har nog med kompetens internt för att klara av att arbeta mot tillväxt?       

Om nej, har ni tagit del av extern hjälp för att arbeta mot tillväxt 

-       Tycker du att tillväxt är något som idrottsföreningar i Sverige ska arbeta med? 

-       Tycker du att tillväxt är något som prioriteras hos er? 

-       Tycker du att det finns nog mycket teorier, modeller och strategier kring tillväxt riktat 

mot idrottsföreningar? 

-       Tycker du att svenska idrottsföreningar hämmas när det kommer tilltillväxt? Isf, hur? 

 

  


