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Sammanfattning 
 
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i antagandet att det existerar ett antal så kallade 
misfits inom svenska elitfotbollsklubbar. Detta grundar sig i att 13 av 16 klubbar i 
Allsvenskan visade ett negativt driftresultat 2009. Med anledning av detta är syftet 
med uppsatsen att identifiera problem och möjligheter som finns relaterade till 
affärsutvecklingen inom svensk elitfotboll. I ett andra steg analyseras vilka 
åtgärder som krävs för att lösa de identifierade problemen och tillvarata 
möjligheterna. Svensk forskning inom affärsutveckling och fotboll är högst 
begränsad, varför vi anser att vår uppsats har ett betydande kunskapsbidrag. 
 
För att uppnå syftet har intervjuer med VD:ar i fyra olika allsvenska klubbar samt 
generalsekreteraren för Föreningen Svensk Elitfotboll genomförts. Intervjusvaren 
har därefter analyserats och jämförts med inhämtad teori innan uppsatsens 
huvudsakliga slutsatser presenteras. Dessa åskådliggörs dels översiktligt som en 
egen figur över de misfits vi identifierat inom elitfotbollens affärsutveckling, och 
dels som förslag på åtgärder för att lösa de misfits som förekommer. 
 

Abstract 
 
This paper commence from the assumption that it exists a couple of misfits within 
Swedish professional football clubs. This is based upon the fact that 13 of 16 
clubs in Allsvenskan showed a negative operating profit in 2009. On account of 
this the aim of this paper is to identify problems and opportunities related to 
business development within Swedish professional football. At the next step 
measures that is demanded to solve the identified problems and take benefit of the 
opportunities is analyzed. Swedish research on the matter of business 
development and football is limited, why we consider our paper to have a lot to 
offer to the research. 
 
In order to fulfill the aim, interviews with CEO:s in four different Swedish 
professional football clubs and the secretary-general of the Association of 
Swedish Professional Football have been made. The material from the interviews 
is then being analyzed and compared with the theories before the main 
conclusions of the paper are presented. These are illustrated partly synoptically as 
a figure over the misfits that we have identified within the business development 
in Swedish professional football, and partly as suggestions of measures in order to 
solve the misfits. 
 
Nyckelord / Keywords 
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1. Inledning 

I uppsatsens inledande kapitel tas själva bakgrunden till uppsatsens ämne upp och följs 
därefter av en problematisering. Efter det presenteras den huvudsakliga forskningsfrågan 
följt av uppsatsens syfte och delsyften, avgränsning, problembärare samt kunskapsbidrag. 
Till sist förklaras närmare de begrepp som används i uppsatsen. 
1.1 Bakgrund 
 
Fotbollsforskningen i Sverige som hittills har bedrivits har till stor del varit 
inriktad på att studera fotbollen ur ett kulturhistoriskt perspektiv (Andersson 2002; 
Sund 1997). Vi som författare till den här uppsatsen är däremot intresserade av att 
undersöka de bakomliggande problem och möjligheter som finns relaterade till 
affärsutveckling inom svensk elitfotboll ur ett företagsekonomiskt perspektiv. 
Professorerna Robin N. Shaw och Heath McDonald (2005) slår i en studie fast att 
det finns bristande samband mellan prestationerna på planen och antalet betalande 
klubbmedlemmar. De menar istället att det är andra faktorer som driver 
medlemskapsköpandet, förnyandet av medlemskap samt uppsägningen av 
medlemskap. 
  
Av särskilt stort intresse är det faktum att medlemmar inte verkar basera sina 
handlingar kring medlemskap på prestationerna på planen. Istället är det andra 
faktorer som verkar ha större inflytande såsom hastigheten och bekvämligheten 
vid biljettköp, vilka platser man får samt standarden på kommunikationen som 
tillhandahålls. Detta innebär att idrottsklubbar har viss direktkontroll över hur 
pass tillfredsställda medlemmarna känner sig. 
  
Dessa slutsatser har betydelse för vår uppsats då det öppnar upp för det faktum att 
idrottsklubbar i allmänhet och fotbollsklubbar i synnerhet kan vidta många 
åtgärder för att göra sina medlemmar nöjda men också för att attrahera nya 
medlemmar. Ett sätt att göra detta är genom att inkludera medlemmarna i vilket 
också har visat sig bidra till att påverka deras syn på klubben (Clealand 2010).  I 
förlängningen innebär det mer intäkter och möjligen också en bättre ekonomi som 
helhet för klubben. Vad vi i den här uppsatsen fokuserar på är just den 
affärsmässiga delen av fotbollsklubben och inte den rent sportsliga som har med 
spelet på plan att göra. 
  
En titt på de allsvenska klubbarnas ekonomi för 2009 är en dyster sådan. Siffrorna 
visar att tretton av sexton klubbar uppvisar ett negativt driftresultat och hälften ett 
negativt resultat (Svenska Fotbollförbundet 2010b). Utifrån detta kan man således 
konstatera att problem finns någonstans inom klubbarna som gör att det är svårt 
att driva föreningen med vinst, eller ens ett nollresultat. Vi antar helt enkelt därför 
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att det förekommer ett antal så kallade misfits mellan klubbarnas affärsmässiga 
position, organisationsstruktur och företagsledning (Normann 1975; Berglund & 
Blomquist 2004). 
  
Med anledning av detta anser vi att vår uppsats har ett syfte att tjäna och 
förhoppningsvis är intresseväckande. De problem som vi kommer att belysa kan 
vara av stort intresse för praktiker inom elitfotbollen såsom klubbar, 
idrottsaktiebolag, intresseorganisationer och finansiärer. 

1.2 Problematisering 

 
Varför vill vi då skriva den här uppsatsen? Var finns problemen och sambandet 
mellan svensk elitfotboll och affärsutveckling? 
  
Vad som kan konstateras först är att vårt problemområde är högst aktuellt och 
relevant, enligt Dagens Industri (E24 2010) räknar sju av sexton allsvenska 
klubbar att gå med förlust år 2010. Således går det fortsatt dåligt för klubbarna 
och ingen direkt ljusning har skett sedan 2009 och de siffror vi studerat. 
Föreningen Svensk Elitfotboll, SEF, ser ut att ha insett allvaret och vill bringa 
klarhet i hur situationen ser ut. Detta då konsultbolaget JKL på uppdrag av SEF 
har skrivit en rapport för att identifiera de viktigaste framtidsfrågorna inom svensk 
elitfotboll. Denna har dock formen av en rapport och inte en akademisk studie, 
(Föreningen Svensk Elitfotboll 2010a) varför vi anser att vi har en lucka att fylla. 
Vi ämnar i slutändan försöka bidra med en slags förklaringsmodell som kan visa 
på vad det finns för problem som står i vägen för affärsutvecklingen. 
  
Det är nu på sin plats att vi förklarar begreppet affärsutveckling närmare och 
vilken definition vi kommer att använda i uppsatsen. 
  
Enligt Richard Normann är affärsutveckling: 
  
”Den process där företaget skapar och använder sig av olika spänningar, i och 
utanför organisationen, för att skapa drivkrafter för utveckling. Detta leder i sin 
tur till förnyelse och utveckling av organisationen och dess affärsidé.” (Normann 
1975 se Berglund & Blomquist 2004, s. 67) 
  
Normann menar att affärsmässiga problem uppstår när det finns en bristande 
överensstämmelse mellan företagets affärsmässiga situation, idésystemet och 
organisationsstrukturen. 
  
Söderman (2002 se Berglund & Blomquist 2004, s. 67) tar istället sin 
utgångspunkt i kunden när han definierar affärsutveckling och menar att det 
handlar om att hantera förhållandet mellan marknaden och produkten och att 
lägga fokus på nuvarande och framtida kunders behov. 
  
Ytterligare en annan syn på det hela presenteras i den mycket populära boken ”In 
serach of Excellence” där Peters och Waterman (1982) konstaterar att 
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framgångsrika amerikanska företag uppvisar ett antal gemensamma drag som 
påvisar företagens förmåga att anpassa sig både till förändring i omvärlden och i 
sitt sätt att leda företag. Det handlar bland annat om att kunna visa upp 
handlingsbenägenhet, nära kundkontakter, och en enkel form och liten ledning där 
organisationen är både fast och lös. 
  
Vad vi i den här uppsatsen främst ansluter oss till är Richard Normanns definition 
av affärsutveckling. Själva teoridelen tar exempelvis sitt avstamp i Normanns 
förklaring av affärsmässiga problem. Det vill säga sambandet mellan företagets 
affärsmässiga situation, idésystemet och organisationsstrukturen. 
  
Det kan konstateras att företagsledare har mycket att lära från fotbollens värld, 
detta tydliggörs bland annat med det faktum att fotbollsledare, eller managers, har 
många liknande arbetsuppgifter och målbilder som VD:ar och ekonomichefer. De 
paralleller som kan dras mellan de två världarna är bland annat att fotboll är en 
resultatdriven bransch och att fotbollsmanagers måste få ut det bästa av 
talangfulla spelare (medarbetare) och få dem att arbeta som ett lag. De 
förutsättningar som en manager arbetar under kan också jämföras så till vida att 
resurserna kan vara knappa och måste användas flexibelt, att olika specialister ska 
sammankopplas såsom naprapater, scouter med flera samt att det gäller att 
leverera på en utsatt tid (Bridgewater 2010). 
  
Det har gjorts ett flertal studier där forskare har använt idrotten för att studera 
organisatoriska problem. Det har bland annat gjorts studier om kopplingen mellan 
strategi och personal mellan prestation och kompensation, överensstämmelse 
mellan mål och strategi, HR relaterade frågor och påverkan av tyst kunskap på 
prestation. Ett av argumenten för att genomföra organisationsforskning inom 
idrotten är ett den kan ses som ett mikrokosmos av samhället i stort. Idrotten 
tillhandahåller också möjlighet att observera, mäta och jämföra intressanta 
variabler över tid i en laboratorieliknande miljö (Wolf, Weick, Usher, Terborg, 
Poppo, Murrell, Dukerich, Crown Core, Dickson & Simmons Jourdan 2005). 
  
Ser man till ägarstrukturen inom fotbollen blev ägarskap via börsen populärt på 
mitten av 1990-talet, dock var Tottenham Hotspur i England först ut redan 1983. I 
större delen av Europa finns tre huvudsakliga sätt att fördela ägarskapet av en 
fotbollsklubb – börsnotering, supporterfonder eller utländska storägare, som 
exempelvis den ryska oligarken Roman Abramovich som äger Chelsea FC (Hamil 
& Chadwick 2010, s. 19 ff.) 
  
Danmark var först i norden med att tillåta externa investerare och där tillåter 
regelverket att fotbollsklubbarna upplåter spelrättigheten till ett externt aktiebolag 
utan några begränsningar. Ett framgångsrikt exempel på detta är FC Köpenhamn 
som numera ägs av koncernen Parken Sports and Entertainment Ltd. På den andra 
sidan av skalan finner vi norska Rosenborgs BK som inte har valt att bolagisera 
sin verksamhet utan driver fotbollen i en traditionell idrottsförening 
(Gammelsæter 2009). Klubben har lyckats med att hantera den komplexa omvärld 
som fotbollsklubbar befinner sig i när man dras mellan den rationella ekonomiska 
verkligheten och den emotionella verkligheten styrd av idealet (Storm 2009). 
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Parken Sports and Entertainment har tillsammans med Manchester United i 
England förmodligen den mest konventionella ägarstrukturen bland de 
börsnoterade fotbollsklubbarna genom en låg grad av ägarkoncentration och en 
hög andel aktier ägda av finansiella investerare som banker eller fonder. Parken 
har trots detta inte haft någon aktieutdelning men investeringen anses säker och 
långsiktig (Morrow 2003, s. 106). 
  
I Sverige är det endast tillåtet för externa investerare att äga 49% av ett 
idrottsaktiebolag (Riksidrottsförbundet 2010) Endast tre av sexton fotbollsklubbar 
i Allsvenskan har utnyttjat möjligheten att bolagisera verksamheten och 
Riksidrottsförbundet genomför en utredning om konsekvenserna av att eventuellt 
släppa på denna spärr (Svenska Fotbollförbundet 2010a). Den svenska 
idrottsrörelsen svävar mellan idealet och kapitalet innebärande att det finns 
motsättningar mot att driva en kommersialisering av idrotten fullt ut. Inte minst 
från supportrar och medlemmar i föreningarna som utan 51%-begränsningen inte 
skulle få någon makt över sitt största intresse (Svenska Fotbollsupporterunionen 
2010). 
 
Ägarskapet är naturligtvis bara en av många aspekter som har att göra med hur det 
ekonomiska resultatet ter sig för klubbarna. Andra aspekter som spelar in är 
exempelvis fotbollens interna regler (Carlsson 2009) och arenor. Dessa, och andra 
områden, ämnar vi undersöka närmare i den här uppsatsen då det har konstaterats 
att den skandinaviska fotbollsmiljön är utmärkt för att testa hur affärsverksamhet 
och det sociala arvet eller idealiteten har utvecklats (Andersson & Carlsson 2009). 

1.3 Forskningsfråga 

 
Vilka hinder och möjligheter finns relaterade till affärsutvecklingen inom svensk 
elitfotboll? 

1.4 Syfte 

 
Uppsatsens huvudsyfte är att öka förståelsen för de hinder och möjligheter som är 
relaterade till affärsutveckling inom svensk elitfotboll. 
 
Följande delsyften finns: 
 
1) Identifiera problem och möjligheter relaterade till affärsutvecklingen inom 
svensk elitfotboll 
 
2) Analysera vilka åtgärder som krävs för att lösa problemen och tillvarata 
möjligheterna 
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1.5 Avgränsning 

 
Uppsatsen avgränsar sig till elitfotbollen i Sverige och då endast de 16 klubbarna i 
Allsvenskan. Avgränsningen har också gjorts i tid och innefattar endast klubbar 
som var med i Allsvenskan säsongen 2010. Avgränsningarna i tid och rum har 
gjorts med hänsyn tagen till uppsatsens maximala omfång.  

1.6 Kunskapsbidrag 

 
Det primära kunskapsbidraget är att utveckla en förklaringsmodell som på ett 
överskådligt sätt åskådliggör de problem och hinder som är kopplade till 
affärsutveckling inom svensk elitfotboll. I förlängningen finns det också 
förhoppningar om att förklaringsmodellen kan ses ur ett vidare perspektiv och 
gälla även andra organisationer med komplexa målsättningar såsom 
välgörenhetsorganisationer (exempelvis Röda korset) och organisationer inom 
kulturlivet (exempelvis Dramaten). 

1.7 Problembärare 

 
Uppsatsen riktar sig till de olika klubbledningarna inom svensk elitfotboll och 
ämnar lyfta fram de problem som finns i samband med affärsutvecklingen. 
Uppsatsen riktar sig också till forskare inom området affärsutveckling med fokus 
på organisationsutveckling och utgör ett viktigt bidrag inom detta forskningsfält. 

1.8 Begrepp 
 
Driftresultat i en fotbollsklubb 
Driftresultatet beräknas som driftsintäkter minus driftskostnader. 
Driftintäkterna är publik och matchintäkter, reklam och sponsring, tips och media, 
bidrag, UEFA Cup spel och övriga egna arrangemang. 
Driftskostnader är match & träning, personalkostnader, administration och 
lokaler, UEFA Cup matcher och kval och övriga arrangemang(SvFF 2010b)  
 
Svensk elitfotboll 
Med svensk elitfotboll syftar vi på de 16 olika klubbarna som under 2010 spelar i 
Sveriges högsta fotbollsdivision Allsvenskan. 
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Föreningen Svensk Elitfotboll – SEF 

”SEF är intresseorganisation för alla föreningar i Allsvenskan och Superettan. 
SEF’s uppdrag är att vara ledande i utvecklingen av svensk elitfotboll på 
klubbnivå sportsligt, ekonomiskt, kommersiellt och administrativt. 

Genom gemensamma avtal ska SEF bidra till att ge elitföreningarna ökade 
ekonomiska förutsättningar för elitfotboll med siktet inställt på internationella 
framgångar för svensk klubbfotboll i Royal League och i de av UEFA arrangerade 
europeiska cuperna.” 

 (Föreningen Svensk Elitfotboll 2010b) 

Svenska Fotbollförbundet – SvFF 

”Svenska Fotbollförbundet bildades den 18 december 1904, och är Sveriges 
största specialidrottsförbund. 2009 var 3.359 föreningar medlemmar i SvFF. De 
hade sammanlagt ungefär en miljon medlemmar av vilka cirka 500.000 var aktiva 
spelare. Tillsammans står dessa för en tredjedel av den samlade svenska 
idrottsrörelsens aktiviteter. 

Svenska Fotbollförbundet har till uppgift att främja och administrera fotbollen i 
landet och att företräda den utom landet.” 

(Svenska Fotbollförbundet 2010c) 

2. Metod 

Det här kapitlet behandlar till en början uppsatsens forskningsansats, 
angreppssätt och tillvägagångssätt. Därefter redogörs författarnas förförståelse 
innan själva urvalet tas upp. Efter det handlar det om datainsamling som är 
uppdelad i primär- och sekundärdata. Metod- och källkritik följer sedan innan 
forskningsetik avslutar kapitlet. 

2.1 Forskningsansats 
 
För att på bästa sätt finna hinder och möjligheter som är relaterade till 
affärsutveckling inom svensk elitfotboll har vi en kvalitativ ansats. Uppsatsens 
frågeställning är av en komplex karaktär och vi anser därför att en kvantitativ 
ansats inte skulle kunna svara upp till syftet tillräckligt. Tonvikten ligger istället 
på att skapa en förståelse för den sociala verkligheten på basis av hur deltagarna i 
en viss miljö tolkar just denna verklighet (Bryman 2002, s. 250). I det här fallet 
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handlar det närmare bestämt om att intervjua personer som sitter på ledande 
befattningar i de olika klubbarna. Det är dessa som sitter inne på erfarenheten och 
som kan ge oss svar på det vi vill undersöka. 
 
Användandet av en kvalitativ ansats ger oss också större flexibilitet och en större 
grad av interaktivitet i forskningen mellan problemställning, datainsamling, analys 
och undersökningsuppläggning än med en kvantitativ forskningsansats (Jacobsen 
2002). 
 
Det handlar om att tolka, bearbeta och förstå det material som framkommer under 
intervjuerna. Just denna tolkning styrs av författarnas subjektiva bedömningar och 
sympatier (Bryman 2002, s. 270). Även de som intervjuas påverkas också högst 
troligt av forskarnas egenskaper såsom kön, ålder och personlighet (Bryman 2002, 
s. 270). Det är den empirin som är mest värdefull för uppsatsen och som behövs 
för att besvara uppsatsens forskningsfråga. 

2.2 Angreppssätt 

 
Ett antal teorier utnyttjas i syfte att strukturera och utveckla uppsatsen samt att 
öka kunskapen om vårt valda ämne. Vi anser att en deduktiv grundansats 
innehållandes induktiva inslag i form av semi-strukturerade intervjuer (Bryman 
2002, s. 20) lämpar sig bäst för den här uppsatsens ändamål. 
 
Vi har studerat relevant teori och utifrån den byggt upp vår undersökningsmodell 
och det är där det deduktiva inslaget finns. Det induktiva representeras av de 
semi-strukturerade intervjuerna. Den insamlade empirin ligger till grund för en 
ökad förståelse för de hinder och möjligheter som finns relaterade till 
affärsutveckling inom svensk elitfotboll. Med hänsyn till uppsatsens omfattning 
och tidsram finns det inget utrymme för en fullkomligt induktiv ansats med 
teorigenerering. 
 
Någon generaliserande ambition med den här uppsatsen finns inte. Istället siktar 
vi på att öka förståelsen och kunskapen inom och kring den kontext 
fotbollsklubbarna verkar i. Detta uppnår vi genom att ta reda på människors 
uppfattningar och subjektiva tolkningar av verkligheten. Vi är fullt medvetna om 
att klubbarna skiljer sig åt exempelvis avseende miljön de verkar i. Därför vill vi 
poängtera att alla klubbar kanske inte brottas med samma problem eller har 
samma behov. Vi ser till studiens överförbarhet och nyttiggörande i andra 
sammanhang. Med det här klargjort hamnar vi än längre bort från den kvantitativa 
forskningen som vanligen har en generaliserande ambition (Bryman 2002, s. 93). 
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2.3 Tillvägagångssätt 
Vi har valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer av flera olika skäl. För 
det första anser vi att helt ostrukturerade intervjuer är för öppna och lösa. Där 
finns det egentligen ingenting att förhålla sig till och intervjun påminner om ett 
helt vanligt samtal (Bryman 2002, s. 301). Vi anser istället att det behövs ramar 
som håller intervjun på ett någorlunda strukturerat sätt och det är därför valet föll 
på semi-strukturerade intervjuer. Där får intervjupersonen chansen att svara på 
frågorna på sitt eget vis vilket följaktligen betyder en större frihet. Det ger oss 
också en fingervisning om vad intervjupersonerna anser vara viktigt att fokusera 
på. 
 
En intervjuguide (Se bilaga 3 och 4) har satts ihop med, sett till vår frågeställning, 
relevanta frågor. Frågorna är deriverade ur den teoretiska referensramen. Med 
anledning av vad som uppkommer under intervjuerna kan det finnas orsak att 
ställa ytterligare frågor som kan knyta an till något som intervjupersonen sagt 
(Bryman 2002, s. 301). Vi är som sagt positiva till att det finns en någorlunda 
struktur i intervjuerna men uppskattar också samtidigt att intervjuprocessen är 
flexibel (Bryman 2002, s. 301). Vi är inte slaviskt låsta av ett schema utan 
använder oss istället av ett manus (Bryman 2002, s. 302) som ger oss möjlighet att 
gå utanför om situationen skulle vara sådan att vi behöver det. Det kan exempelvis 
handla om att ställa följdfrågor eller att vi inte ställer frågorna i identisk följd så 
som de står uppradade i intervjuguiden (Bryman 2002, s. 301). 
 
Det är följaktligen fullt möjligt att ställa följdfrågor under intervjun som inte finns 
med i den ordinarie intervjuguiden. Allteftersom intervjuerna genomförs 
utvecklas också intervjuguiden genom att nya frågor konstrueras. Detta med 
anledning av att det klargörs vad intervjupersonerna verkar tycka vara viktigt och 
vad som saknar relevans. Därför har alla intervjuer inte identiskt utseende och har 
inte heller genomförts exakt likadant. 
 
Intervjuernas längd är cirka 60 minuter och genomförs på respektive klubbs 
kansli/kontor. Intervjun med SEF:s generalsekreterare genomförs på föreningens 
kansli i Malmö. Alla intervjuer har spelats in vilket underlättar analysen och även 
ser till så att vi inte har förbisett någonting. 

2.4 Vår förförståelse 

 
Författarna delar en stor passion för fotboll och har många års erfarenhet av 
idrottsväsendet både i egenskap av att ha utövat sporten men också som 
supportrar. Utifrån detta har kunskap anskaffats om själva sporten men kanske 
också personliga uppfattningar om hur en fotbollsklubb bör skötas. 
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En av författarna har även varit anställd inom en fotbollsorganisation och jobbar 
ideellt som förtroendevald i en klubb i näst högsta serien (Superettan) och i en 
annan klubb i Allsvenskan. Detta innebär att han har en stor insikt i hur 
fotbollsklubbar sköts idag och även en relativ stor kunskap om den svenska 
idrottsrörelsens uppbyggnad och förutsättningar. Detta innebär i sin tur att han har 
ett antal förutfattade meningar eller hypoteser om hur fotbollsklubbar drivs och 
utvecklas. 

2.5 Urval 
 
För att få ut det mesta av intervjuerna vänder vi oss till de som är med och fattar 
beslut, det vill säga klubbledningen. Det är beslutsfattarna som bidrar med 
ovärderlig erfarenhet som vi sedan kan analysera och därefter presentera våra 
resultat i en förklaringsmodell. För att få olika erfarenheter och så bred kunskap 
som möjligt väljer vi klubbar som tagit olika vägar och med skilda förutsättningar.  
 
Vi gör urvalet med utgångspunkt ur Svenska Fotbollförbundets publikation 
”Analys av allsvenska klubbarnas ekonomi 2009”. Anledningen till att vi specifikt 
ser till just driftresultat är att spelarförsäljning inte är medräknat. Detta ger en mer 
balanserad bild av det ekonomiska läget. Vidare vill vi även få in SEF:s 
övergripande perspektiv på det hela, varför vi intervjuar dess generalsekreterare. I 
övrigt har urvalet gjorts med hänsyn till tillgänglighet. 
 

2.5.1 AIK 

 
Huvudstadsklubben AIK visar upp ett negativt driftresultat. Här har arenafrågan 
en stor ekonomisk betydelse. Det återstår att se vad som händer med AIK:s 
arenasituation när nya Swedbank Arena samt Stockholmsarenan står färdiga. 
 
Driftresultat 2009: - 0,3 
 

2.5.2 Djurgårdens IF 

 
I likhet med AIK uppvisar också rivalerna Djurgården ett negativt driftresultat, 
om än ett större sådant. Näst efter Malmö FF är det DIF som uppvisar det sämsta 
driftresultatet. Framförallt det faktum att en ny arena inte har byggts har hindrat 
klubben från att öka sina intäkter. 
 
Driftresultat 2009: - 16,3 
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2.5.3 Malmö FF 

 
Trots att Malmö FF hör hemma i Sveriges tredje största stad med ett brett 
publikunderlag uppvisade klubben det sämsta driftresultatet av alla allsvenska 
klubbar 2009. Framtiden ser dock ljus ut för Skåneklubben. Man har precis vunnit 
SM-guld och spelar sina hemmamatcher på nybyggda Swedbank Stadion. En 
arena som klubben dessutom är delägare i (SvD.se, 2010-11-07). 
 
Driftresultat 2009: - 32,7 
 

2.5.4 Örebro SK 

 
Till skillnad från övriga klubbar visar Örebro ett positivt driftresultat och gjorde 
den gångna säsongen, 2010, även sitt bästa sportsliga resultat någonsin. 
 
Driftresultat 2009: + 4,6 
 

2.5.5 Föreningen Svensk Elitfotboll 

 
Som nämndes tidigare vill vi även ta del av Föreningen Svensk Elitfotbolls åsikter 
kring våra frågor. På så sätt får vi ytterligare ett perspektiv som inte är sett ur 
klubbarnas synvinkel. Intervjun genomförs med SEF:s generalsekreterare Tommy 
Theorin. 

2.6 Datainsamling 

 
Uppsatsen utgörs dels av primärdata i form av intervjuer som har genomförts och 
dels av sekundärdata såsom böcker, forskningsartiklar, publikationer och 
elektroniskt material. Uppsatsförfattarna är fullständigt medvetna om att varje 
källa noggrant måste värderas och därefter fastslå hur pass sanningsenlig den är. 
 

2.6.1 Primärdata 

 
De primärdata uppsatsen består av är semi-strukturerade intervjuer med olika 
allsvenska klubbar samt SEF:s generalsekreterare. 
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2.6.2 Sekundärdata 

De sekundärdata som samlats in består av diverse läroböcker, forskningsartiklar 
och andra relevanta publikationer. GIH-biblioteket har tillhandahållit 
betydelsefulla böcker med idrottsanknytning samtidigt som Stockholms 
universitetsbiblioteks hemsida varit behjälplig med sina databaser där vi sökt 
vetenskapliga artiklar. Vidare har Svenska Fotbollförbundets hemsida varit till 
hjälp då vi har kunnat ladda ner deras analys av klubbarnas ekonomi därifrån. 
Information om studieobjekten har också inhämtats via respektive klubbs hemsida 
och publicerat material. 

2.6.3 Dataanalys 

De genomförda intervjuerna kommer att transkriberas för att i första hand 
analysera vad intervjuobjektet säger och inte hur det sägs. Transkriberingarna 
kommer sedan att gås igenom flera gånger för att kunna finna mönster i svaren. 
Denna metod har använts tidigare inom forskning på idrottsområdet (Slack & 
Parent 2006, s. 25). 
 

2.6.4 Respondentvalidering 

För att vi ska kunna vara säkra på att vi har förmedlat en riktig bild av 
intervjupersonernas åsikter väljer vi att använda oss av så kallad 
respondentvalidering. Det innebär att vi delger intervjupersonerna våra resultat så 
de har möjlighet att se om det stämmer överens med vad de själva velat få fram 
under intervjun. Den här typen av process är särskilt omtyckt av kvalitativa 
forskare (Bryman 2002, s. 259). 

2.7 Metod- och källkritik 
 
Kvalitativ forskning anses vara för subjektiv enligt kvantitativa forskare, något vi 
är benägna att hålla med om (Bryman 2002, s. 269). Framförallt med tanke på att 
det inte görs avancerade urvalsprocesser i syfte att få fram ett representativt urval. 
Dock kan man ställa sig frågan hur viktigt det egentligen är att få fatt på detta 
perfekta urval. Snarare bör det vara själva slutresultatet som det läggs relevans vid 
och om det i slutändan på något sätt kan föra forskningen framåt, oavsett urval, är 
det någonting bra. 
 
Det finns annan kritik mot kvalitativa resultat där det menas att dessa till stor del 
bygger på forskarnas ej genomarbetade uppfattningar om vad som är viktigt och 
utgör relevans samt det nära förhållande som skapas med de som intervjuas 
(Bryman 2002, s. 269). Vi som författare är medvetna om att vi fortlöpande gör 
urval då vi väljer ut vad vi anser vara relevant att ha med från intervjuerna. 
Alternativet hade varit att återge intervjuerna i sin helhet, något som dock skulle 
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innebära en väldigt stor textmassa samt material som inte är fullständigt relevant 
för uppsatsens syfte. Att det skapats ett nära förhållande med de som intervjuats 
tycker vi inte då det bara handlat om en enstaka intervju med varje intervjuperson. 
 
Vidare finns svårigheten med replikerbarheten av kvalitativa studier då dessa 
undersökningar är ostrukturerade och vanligtvis uppbyggda kring forskarens egna 
uppfattningar om vad som är viktigt och inte samt intresse. Detta skapar 
naturligtvis problem då varje människa har sin subjektiva uppfattning om vad som 
är viktigt och inte viktigt samt vad som anses vara intressant. Således är det nästan 
omöjligt att med hjälp av ett vedertaget sätt replikera en undersökning (Bryman 
2002, s. 270). 
 
Denna kritik inbegriper även det faktum att undersökningspersonerna troligtvis 
påverkas av forskarnas egenskaper som exempelvis kön, ålder och personlighet. 
Dessutom påverkas tolkningarna av kvalitativ data av forskarnas subjektiva 
bedömningar och sympatier då dessa data är ostrukturerade. Allt det här 
sammantaget bidrar till replikeringsproblematiken (Bryman 2002, s. 270). Vi 
tycker naturligtvis att det är synd att det inte går att replikera kvalitativa studier. 
Dock är det fullt möjligt att göra liknande studier vars slutsatser sedan kan 
jämföras med tidigare genomförda studier. På så sätt kan man åtminstone få reda 
på om studien drar liknande slutsatser som tidigare undersökningar i ämnet har 
gjort. 
 
Nästa stora kritik berör kvalitativa undersökningars generaliserbarhet, eller bristen 
på denna. Kritiker menar nämligen eftersom kvalitativa forskare exempelvis gör 
ostrukturerade intervjuer med ett fåtal individer i en viss organisation är det 
omöjligt att generalisera resultaten till andra miljöer (Bryman 2002, s. 270). 
Bryman skriver dock att resultaten från kvalitativ forskning ska generaliseras till 
teori och inte till populationer. Det viktiga vid bedömningen av 
generaliserbarheten är kvaliteten på de teoretiska slutsatser som dragits på basis 
av kvalitativa data (Bryman 2002, s. 270 ff). 
 
Någon generaliserande ambition med den här studien finns inte, vilket innebär att 
vi inte tycker det är något problem med kvalitativa studiers bristande 
generaliserbarhet. Vi är medvetna om att våra resultat inte kan appliceras på alla 
svenska elitfotbollsklubbar helt utan vidare. Vår studie bygger på människors 
uppfattningar vilket är subjektiva tolkningar. Därför kan det inte antas att varken 
de intervjuade klubbarna eller alla övriga klubbar är av samma uppfattning. 
 
Slutligen finns det kritik gällande att kvalitativ forskning ofta har brister i 
genomsynlighet. Det saknas med andra ord information om hur undersökningen 
faktiskt planerades och genomfördes. Därför kan det ibland vara svårt att i en 
kvalitativ undersökning utröna vad forskaren har gjort och varför vissa slutsatser 
har dragits. Det finns också ibland oklarheter gällande hur människor valts ut för 
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intervju. Som nämndes i inledningen skiljer sig detta från den kvantitativa 
forskningen och dess utförliga och betydande redogörelser för hur urvalet gått till 
(Bryman 2002, s. 271). 
 
Bryman menar att läsarna faktiskt har rätt att få information om huruvida 
undersökningspersonerna valts för att motsvara eller täcka flera andra grupper av 
individer. Den kvalitativa dataanalysen är vidare vanligen diffus och det är många 
gånger oklart hur analysen gjorts. Med andra ord framkommer det inte klart och 
tydligt hur forskaren praktiskt taget utförde analysen av data och i förlängningen 
hur slutsatserna drogs (Bryman 2002, s. 271). 
 
Vår ambition är att göra hela processen så genomsynlig som möjligt för att visa 
hur vi gått tillväga och samtidigt undvika oklarheter. Vad vi dock märkt är att det 
finns svårigheter att motsvara kvantitativa studiers utförliga redogörelser då 
exempelvis matematiska formler visar mer precist och exakt hur ett urval har 
genomförts. 
 
När det gäller grundläggande krav som man bör ställa på skriftliga 
informationskällor, i vårt fall sekundärdata, är det att: a) den är giltig för den typ 
av information vi söker b) den är äkta alltså icke förvanskad och c) att 
informationskällan är tillgänglig (Hultén, Hultman & Eriksson 2007). Vi har med 
anledning av detta vidtagit stor försiktighet och försökt värdera trovärdigheten när 
vi inhämtat material från andra källor. 
 
Gällande valet av forskningsansats så har det framförts synpunkter på att det 
borde finnas utrymme för fler mixade metoder av kvantitativ och kvalitativ 
forskning. Fördelen med att använda mixade metoder är att det är lättare att 
fastställa kausala samband i en särskild kontext (Rudd & Johnson 2010, s. 23). Då 
vi har en begränsat omfång för vår studie finns det dock ingen möjlighet till att ha 
både en kvalitativ och en kvantitativ forskningsansats. 

2.8 Forskningsetik 
 
Författarna garanterar att uppsatsen uppfyller informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet 
 
Författarna har informerat intervjupersonerna om deras uppgift i uppsatsen och 
vilka villkor som gäller för deras medverkan. Deltagandet har meddelats vara 
frivilligt och intervjupersonerna har haft rätt att avbryta sin medverkan. 
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Samtyckeskravet 
 
De medverkande har själva haft rätt att bestämma om, hur länge samt på vilka 
villkor de ska delta. Författarna inhämtar således intervjupersonernas samtycke. 
Om de bestämmer sig för att delta eller avbryta medverkan får de inte utsättas för 
olämplig påtryckning eller påverkan. Det får inte heller finnas något 
beroendeförhållande mellan forskaren och tilltänkta intervjupersoner. 
 
Konfidentialitetskravet 
 
Uppgifter om intervjupersoner ska ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna ska förvaras oåtkomliga för obehöriga. Det ska med andra ord 
vara praktiskt omöjligt för utomstående att ta del av uppgifterna. I vårt fall är 
intervjupersonerna inte anonyma och detta har godkänts av respektive person. 
 
Nyttjandekravet 
 
De insamlade uppgifterna om enskilda personer används enbart för denna uppsats 
ändamål. Personuppgifter som samlats in kommer ej användas för beslut eller 
åtgärder som direkt påverkar den enskilde förutsatt att det inte finns särskilt 
medgivande av den berörda. 
 
(Vetenskapsrådet 2002) 

3. Teoretisk referensram 

Följande kapitel inleds med en genomgång av Richard Normanns analysschema 
för misfits. Utifrån detta analysschema presenteras därefter relevant teori sorterat 
efter respektive område. Kapitlet avslutas sedan med teorikritik, en modell av den 
teoretiska referensramen samt en derivering av intervjufrågor. 

3.1 Misfits 
 
Uppsatsens teoretiska referensram tar sin utgångspunkt i Richard Normanns 
analysschema för misfits eller överordnade föreställningsram för att tolka företags 
utvecklingsproblem (Normann 1975, s. 33): 
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Figur 1. Överordnad föreställningsram för att tolka företags utvecklingsproblem 
(Avbildning av Normann 1975, s. 33). 
 
Enligt Normann är den organisatoriska strukturen ett instrument som 
företagsledningen använder för att påverka utbytes- och utvecklingsprocesserna 
för att åstadkomma effektivitet (Normann 1975, s. 32). De dominerande idéerna 
samt hur situationen uppfattas styr hur företagsledningen väljer att agera. Det 
finns här stort utrymme för misslyckande, exempelvis kan situationen misstolkas, 
de idéer som är dominerande kan vara oförmögna att klara av en komplex 
situation eller att rätt instrument helt enkelt saknas (Normann 1975, s. 32). 
 
Normann menar vidare att figuren är en pågående process som traditionellt antas 
ske medurs. På basis av företagets situation antar företagsledningen strategier och 
har därefter verkan på strukturen så att den stämmer överens med, samt gör det 
möjligt att förverkliga, strategierna (Normann 1975, s. 32). Processen är dock 
desto mer invecklad i verkligheten och idésystemet kan exempelvis inte ses som 
isolerat från andra delar som finns inom organisationen. Maktstrukturen inom 
företaget har till exempel stort inflytande avseende vilka idéer det är som får 
genomslagskraft och vilka som inte får det. Den organisatoriska strukturen spelar 
också på många vis en avgörande roll för vilka idéer och föreställningar som på 
det hela taget kan utformas (Normann 1975, s. 32). 
 
När det kommer till företagets situation tar Normann upp exempelvis teknologins 
inflytande genom massproduktionsteknologi, serieproduktion etcetera. Vidare tas 
miljöns grad av föränderlighet och dess mening för företagets struktur upp samt 
sambandet mellan olika slag av värderingar i den externa miljön och företagets val 
av strategi och struktur. Avslutningsvis beskrivs den externa kulturella miljöns 
påverkan på företaget (Normann 1975, s. 33 ff). 
 
I det närmaste avser vi att presentera relevant teori utifrån Normanns 
analysschema för misfits. 
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3.2 Organisationsstruktur 
 
För en framgångsrik affärsutveckling krävs en organisationsstruktur som är 
anpassad till de krav som den affärsmässiga situationen ställer. Problem som 
uppstår i företaget beror ofta på britser i antingen humankapital eller 
strukturkapital. Det kan också bero på brister i de styr-, planerings eller 
kontrollsystem som organisationen har (Berglund & Blomquist 2004, s. 41). 
 
En av definitionerna på organisationsstruktur är: 

[…]den formella uppdelningen av arbete eller arbetskraft, och det 
formella mönstret av relationer som koordinerar och kontrollerar 
organisationens aktiviteter” (Bratton et al. 2007, s. 393) 

 
Det finns en uppsjö av beskrivningar kring konceptet organisationsstruktur. En 
organisation kan beskrivas utifrån dess komplexitet. Graden av komplexitet i 
organisationen är en funktion av antalet avdelningar, uppgifter, hierarkiska nivåer 
och verksamhetens geografiska utspridning. Organisationer kan beskrivas som 
horisontellt eller vertikalt komplexa. Vertikalt komplexa organisationer är 
organisationer med många hierarkiska beslutsnivåer mellan högsta ledningen och 
de som arbetar på golvet. Horisontellt komplexa organisationer är organisationer 
där uppgifterna fördelas mellan de anställda och detta kallas även platta 
organisationer (Bratton et al. 2007, s. 396). 
 
Ytterligare ett viktigt begrepp för att definiera en organisations struktur är graden 
av formalisering. Graden av formalisering styrs av hyr pass styrda de anställda är 
av olika regler, procedurer, formell utbildning och liknande verktyg. Graden av 
formalisering styrs ofta av vad arbetet består i och hur stor organisationen är. En 
tredje aspekt av organisationsstruktur är centralisering, som syftar på i vilken 
utsträckning som beslutsfattande är koncentrerat till en viss del av organisationen 
eller huruvida det är utspritt bland de anställda. I en starkt centraliserad 
organisation är beslutsfattande begränsat till en liten grupp eller en person högt 
upp i hierarkin, ofta en VD eller ledningsgrupp, och i en decentraliserad 
organisation fattas besluten i autonoma arbetsgrupper eller av enskilda anställda 
(Bratton et al. 2007, s. 397). 
 
Två populära deskriptiva modeller för organisationer är den mekaniska och den 
organiska organisationen. Den mekaniska organisationen kännetecknas av hög 
grad av komplexitet, formalisering och centralisering och är arketypen för en 
byråkrati som även kan liknas vid en maskin. Den organiska strukturen är raka 
motsatsen mot den mekaniska och kännetecknas av låg grad av komplexitet, 
formalisering och centralisering. Den organiska organisationen kännetecknas av 
att den är flexibel, informellt koordinerad och att chefer tillämpar delaktighet i 
beslutsfattandet. Valet av organisations form sägs vara kopplad till företagets val 
av konkurrenskraftig strategi (Bratton et al. 2007, s. 398). 
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3.2.1 Idrottsorganisationer 

 
Vad är då utmärkande för en idrottsorganisation? En idrottsorganisation kan 
definieras som en organisation som en social enhet, innebärande att den består av 
människor som interagerar med varandra för att utföra organisationens arbete, 
som är direkt involverad i sportindustrin; till skillnad från exempelvis ett 
läkemedelsföretag; som har ett målinriktat fokus och som utför planerade 
aktiviteter; i enlighet med en fastlagd plan och som har en identifierbar gräns 
mellan medlemmar och icke medlemmar. I övrigt kan man se även 
idrottsorganisationer som antingen organiska eller mekaniska strukturer eller som 
”hjärnor”, kulturer, politiska system eller verktyg för att kunna dominera  
(Slack & Parent 2006, s. 5 ff).  
 
Det finns även olika dimensioner av en idrottsorganisations struktur. När det 
gäller exempelvis komplexitet så kan man se att även en liten klubb förmodligen 
har en tydlig hierarkisk struktur. Graden av komplexitet kan även inom 
idrottsorganisationer delas upp i om horisontell, vertikal och geografisk 
differentiering. Formalisering sker exempelvis genom att det även i ideella 
organisationer finns tydliga regler för olika aktiviteter inom organisationen såsom 
utbildning, marknadsföring och planering och en av anledningarna till detta är för 
att slippa ha dyr personal som övervakar alla aktiviteter. Formalisering tydliggör 
också vad som förväntas av dig som anställd inom organisationen. 
 
De metoder som används för att öka graden av formalisering är exempelvis att 
anställa rätt typ av personal, att ha handledning på jobbet, att ha olika typer av 
dokument som styr verksamheten, tydliga rutiner och regler och tydliga 
arbetsbeskrivningar. Centralisering kan komma till uttryck i idrottsorganisationer 
genom att det är en person som ensamt ansvarar för att ta ut laget till match. Vad 
är det då som avgör om det finns behov för en centraliserad eller decentraliserad 
organisation? (Ibid. s. 59 ff.) 
 
Svaret på detta kan presenteras i följande punktlista: 
 
- De grundläggande syftet och målen för organisationen 
- Kunskapen och erfarenheten hos den yttersta ledningen 
- Kompetensen, kunskapen och attityden hos underlydande 
- Storleken på organisationen 
- Den geografiska utspridningen 
- Det vetenskapliga innehållet i arbetsuppgiften eller den teknologi som krävs 
- Tidsramen för beslut som ska fattas 
- Vikten av besluten som ska fattas (Ibid, s. 78 ff). 
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3.2.2 Organisation enligt Mintzberg (1979) 

 
Det finns fem grundläggande delar av en organisation, fem 
koordinationsmekanismer och fem typer av decentralisering.  

 
Figur 2. De fem grundläggande delarna i en organisation (Mintzberg 1979, s. 324). 
 
 
De fem delarna är: 
 
Den operativa kärnan – de anställda som producerar de grundläggande 
produkterna eller tjänsterna 
 
Den strategiska ”apex”en – de högsta uppsatta i organisationen och deras 
assistenter 
Mellanlinjen – innehåller de mellanchefer som arbetar mellan den strategiska 
apex:en och den operativa kärnan 
 
Den teknologiska strukturen – de specialister som kontrollerar den långsiktiga 
strategin och analyserar företagets omvärld och ser till att företaget anpassar sig 
 
Stödfunktionen – utgörs av de anställda som tillhandahåller stöd till övriga 
funktioner exempelvis löneadministratörer. 
 
 
Avslutningsvis finns fem olika sätta att hantera beslutsfattande eller 
decentralisering. Dessa fem är vertikal och horisontell centralisering, begränsad 
horisontell (selektiv) decentralisering, begränsad vertikal (parallell 
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decentralisering,), selektiv vertikal och horisontell decentralisering och vertikal 
och horisontell decentralisering. Se Figur 3 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Fem typer av decentralisering (Mintzberg 1979, s. 326). 
  
Det finns dessutom fyra faktorer som påverkar hur organisationsutformningen 
påverkas av eventualitetsfaktorer (contingency factors). Kopplingen mellan 
organisationsutformning och eventualitetsfaktorerna har att göra med företagets 
ålder och storlek, dess tekniska system, omvärlden och makt.  
Utifrån denna förklaringsmodell presenteras fem olika organisationsutformningar; 
den enkla strukturen, maskin byråkratin, den professionella byråkratin, den 
uppdelade formen och ”ad-hocratin”.  
 



 

 24

Tabell 1. Olika dimensioner av de fem organisationstyperna (Slack & Parent 2006, s. 104). 
 
För att kunna fastställa vilken strategi som är lämplig eller kategorisera var en 
organisation befinner sig kan ovanstående schema användas (Slack & Parent 
2006, s. 104).  
 

3.2.3 Kapitalstruktur 

 
En av utmaningarna för att bedriva affärsutveckling är att inte bli fast i en 
etablerad kapitalstruktur. Det kapital som kan komma att förändras är human-, 
struktur- eller finansiellt kapital. Det kan också vara så att det finns brister i 
kapitalstrukturen som gör att företag har svårt med utvecklingen. Det kan vara så 
att det finns en brist på kapital, svårt att skaffa nytt kapital eller problem med att 
anpassa kapitalstrukturen till en föränderlig omvärld (Berglund & Blomquist 
2004, s. 42). 
 
 

3.2.3.1 Finansiellt kapital 

 
En fotbollsklubbs huvudsakliga intäktskällor är försäljning i samband med 
matchdagen, försäljning av TV-rättigheter, försäljning av olika kommersiella 
rättigheter såsom sponsorskap, merchandise och kringaktiviteter. Kostnaderna 
består till största delen av löner till spelare och administrations kostnader. Även 
om intäkterna är höga bland de största europeiska fotbollsklubbarna så är ofta de 
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ekonomiska resultaten dåliga. En majoritet av klubbarna envisas med att inte gå 
runt eller ens göra en vinst. Det finns då ett antal sätt att finansiera verksamheten 
på och dessa är framförallt att det finns någon välgörare som skänker pengar, 
investeringar via aktiehandel eller övertagande av klubbar och att låna pengar. De 
aktiviteter som klubbarna kan vidta för att ha en stadig ekonomi är bland andra att 
utveckla en hängiven supporterskara, undvika att bli bidragsberoende, äga sin 
egen arena, ha prestationsrelaterade kontrakt med sin spelare, ha en spelartrupp 
som överensstämmer med nuvarande position i ligan samt att ha en manager som 
är framgångsrik på planen och förstår att han måste prioritera varje satsad krona 
(Hamil & Chadwick 2010, s. 119 ff.). 
 
Vid en genomgång av de spanska fotbollsklubbarnas övergång från föreningar till 
aktiebolag konstateras att varken börsnotering eller att få en kraftig injektion av 
nya pengar i form av nya TV-avtal löste klubbarnas finansiella problem. Det som 
istället hände på 1990-talet var att kostnaderna för spelarövergångar ökade och 
klubbarna började spendera kommande intäkter vilket resulterade i att de 
immateriella tillgångarna värderades väldigt högt. Denna situation ledar till att det 
kommer att bli svårt för vissa spanska klubbar att överleva i framtiden (Garcia & 
Rodriuez 2003). 

3.2.4 Ledningsfunktionen 

 
För att utveckla organisationen så krävs ett starkt ledarskap som samordnar och 
håller ihop organisationen och att ser till att målstyrning finns, en öppen 
kommunikation samt att ledare har en positiv attityd till både individens och 
gruppens lärande. Några av ledningens viktigaste uppgifter är att: 
 
- Skapa ett positivt värdesystem 
 
- Utforma lämpliga visioner, referensramar och strategier 
 
- Arbeta med organisationens kärnkompetens 
 
- Se till att det finns tillräckligt med teknisk support 
 
Ledarens uppgift är att tillse att arbetsplatsen är en bra pedagogisk miljö där 
lärande och utveckling sker. För en effektiv ledning krävs både en bra ledarstil 
men även att ledarna har ett antal ledaregenskaper (Berglund & Blomquist 2004, 
s. 42). 
 
Vissa forskare påstår att ledarskap är mycket viktigt i en organisation medan 
andra har varit mindre optimistiska. De som företräder den så kallade 
”personlighetsdrags skolan” (traits) hävdar att en ledare bland annat ska vara 
aktiv och energisk, aggressiv och påstridig, självsäker, oberoende och vältalig. En 
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annan teori om ledarskap är den så kallad ”vägen till målet” teorin (Path-Goal 
Theory) som fokuserar på hur en ledares beteende påverkar de som han är ledare 
för. Denna teori sätter ledarskapet i ett sammanhang eller kontext och menar att 
ledarskapet är beroende av den uppgift som ska utföras och i vilket sammanhang 
(Slack & Parent 2006, s. 291 ff). 

3.2.5 Humankapitalet 

 
Det är individerna i företaget som utgör humankapitalet och det är sedan 
individerna som skapar strukturkapitalet som till exempel kunskap och 
information om marknaden och företagets goodwill. Det finansiella kapitalet 
skapas av strukturkapitalet och humankapitalet tillsammans. Det är alltså 
människorna i organisationen som ska jobba med att förverkliga affärsidéer och 
strategier och således skapa företagets vinster. En grundläggande förutsättningar 
för att en organisation ska utvecklas och fortleva är därför att det sker en 
kontinuerlig kompetensutveckling och att företaget skapar en lärande kultur. 
(Berglund & Blomquist 2004, s. 46). 
 
När individen lär sig något så påverkas i slutänden företagets output, det vill säga 
resultat. Detta sker genom att gå från ett individuellt lärande via ett kollektivt 
lärande till ett organisatoriskt lärande. Genom ökad kompetens hos individen sker 
en förändring i tänkandet, handlingsmönstret och i kollektivets verklighet. Detta i 
sin tur leder till ett förändrat förhållningssätt och värderingar, förändrade rutiner 
och system och slutligen en förändrad output (resultat) för organisationen. 
Kompetens kommer antingen internt från källor inom den egna organisationen 
eller externt från interaktion med affärsmiljön. Oavsett var denna kompetens 
kommer ifrån så är den en grundläggande förutsättning för att kunna anpassa 
organisationen till förändrade affärsförhållanden. Denna affärskompetens kan vara 
en marknadskompetens, teknisk kompetens eller en organisationskompetens 
(Berglund & Blomquist 2004, s. 48 ff). 

  
Sammanfattningsvis kan vi se kompetensutveckling som ett sätt att 
öka företagets förmåga att reagera på förändringar och genom att 
skapa utvecklingsfrämjandekultur kan organisationer förstärka att 
svara snabbt på och kreativt mot omgivningen, entreprenörsandan och 
underlätta för företag  (Berglund & Blomquist 2004, s. 66) 

 
Strategier för utveckling av humankapital, strukturkapital och det finansiella 
kapitalet är vanligt förekommande i företag. Utvecklingen av humankapitalet 
brukar kallas för Human Resource Management (HRM) och innefattar 
kompetensutveckling, karriärmöjligheter, belönings- eller bonussystem, 
befordringar, anställningspolicys och ledarskap. HRM kan betraktas som en del av 
affärsutvecklingsprocessen. Kompetensutveckling är kan ses som en annan 
mycket viktig del och kompetensutveckling kan framförallt ske på tre olika sätt: 
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Kompetensinköp – rekrytering av personal med en viss kompetens eller utbildning 
av befintlig personal 
 
Organisatoriska åtgärder – att till exempel ha en egen utvecklingsavdelning som 
arrangerar konferenser eller tillsätter projektgrupper 
 
Personalåtgärder – Utbildningsprogram som sker internt 
 
Samverkan – exempelvis med högskolor för att utveckla kunderbjudanden  
 
(Berglund & Blomquist 2004, s. 79 ff) 
 
HRM i sportorganisationer kan vara allt från att hålla reda på uppgifter om de 
anställda i ett register till att utforma komplexa utbildningssystem för de anställda 
och förhandla om personalavgångar. Forskningen har visat att trots att 
idrottsorganisationer vill framstå som professionella så har endast ett fåtal 
formella HRM-system eller processer och att det finns all anledning att fokusera 
på dessa frågor i en så volatil och starkt konkurrensinriktad industri som 
sportindustrin. Det finns också starka bevis för att investeringar i HRM även ger 
positiva finansiella resultat. Ett sätt att kontrollera om organisationer verkligen 
värderar ett strategiskt HRM-arbete är huruvida det verkligen finns en person i 
organisationen som ansvarar för dessa frågor. Det har visat sig att trots att de 
engelska Premier League-klubbarna vill framstå som professionella företag så 
saknar de introduktionsprogram och utbildningsplaner för sina högsta anställda 
och styrelseledamöter. Genom att utarbeta särskilda HRM-program kan 
idrottsorganisationer skapa unika kompetenser som kan utveckla organisationens 
konkurrenskraft och dess produkter och service. Sportorganisationer måste se till 
att deras HRM-program är evidensbaserade och inte bara bygger på det som är 
”best practice” eller har visat sig fungera bra i andra organisationer, genom så 
kallad benchmark. Det gäller för en sportorganisation, såväl som andra 
organisationer, att jobba effektivt med de fem grundläggande 
personalutvecklingsåtgärderna som är: 
 
- Kompetensutveckling: utbildning, kartläggning av utbildningsbehov, utvärdering 

- Anställdas välbefinnande (hälsa m.m.) 

- Relationer (konflikthantering, relationer till facket, intern kommunikation) 

- Belöningssystem (lön, förmåner, karriärutveckling) 

- Bemanning (rekrytering, urval, analys av olika tjänster, HR planering och 

introduktion)  

(Chadwick & Hamil 2010, s. 169 ff) 
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Det har visat sig att sportorganisationer har ett osofistikerat förhållningssätt till att 
skapa och implementera HRM strategier. Det märks dock en tydlig skillnad 
mellan organisationer som har formella HRM-strategier och de som inte har det. 
Eftersom många idrottsorganisationer är ideella så gäller det att ha HRM-
strategier även för de som inte är anställda utan jobbar ideellt. Allt eftersom 
gränsen mellan att vara anställd och att jobba ideellt suddas ut så är den stora 
utmaningen att i framtiden tillsammans med de ideella och anställda bygga upp 
system som belönar, erkänner och bekräftar individerna samtidigt som omvärlden 
förändras (Taylor & McGraw 2006). 

3.3 Företagets situation 
 
För att bringa klarhet i företagets situation krävs modeller som hjälper oss att 
genomföra en omvärldsanalys. Enligt Per Frankelius handlar omvärldsanalysen 
om tre centrala frågor: Vilken information är relevant för just vårt företag? Hur 
bör man stimulera inflödet av den? Hur omsätter man den till fruktbara 
handlingar? (Frankelius, 2001, s. 24 ff). Vi har valt att utnyttja PEST-modellen 
samt fiskbensmodellen därför att vi anser att dessa lite mindre komplexa modeller 
lämpar sig bäst för fotbollsorganisationer. 
 

3.3.1 PEST-modellen 

 
PEST-modellen, som är en förkortning för politiska, ekonomiska, sociala och 
teknologiska faktorer, är en mycket vanligt förekommande modell. Frankelius 
menar att det är svårt att spåra det direkta ursprunget till modellen, en tidig 
referens som dock innehöll en snarlik modell var Jeremy McCarthy som 1960 
lanserade den i en bok (Frankelius 2001, s. 50 ff). 
 
Inom organisationsteorin återfinns PEST-modellen i något som kan benämnas 
”Environment-litteraturen” och en milstolpe skrevs 1965 av forskarna Emery och 
Trist (Frankelius 2001, s. 51). Dessa la fokus på omvärlden vilket skilde sig från 
andra organisationsforskare vid den tiden som istället hade fokus på 
organisationernas inre liv. Dessutom hade de en aggregerad analysnivå vilket 
innebar funderingar kring generella kännetecken på den externa miljön 
(Frankelius 2001, s. 51). Forskarnas tankar var vidare inställda på anpassning 
istället för aktivt samspel. Med detta menas att företaget var tvunget att anpassa 
sig till förändringar i miljön (Frankelius 2001, s. 51 ff). Ett flertal forskare som 
har PEST som synsätt delar in företagets omvärld i två dimensioner, enkel och 
komplex samt statisk och föränderlig. Detta leder till fyra olika fält med 
exempelvis en situation där omvärlden är komplex men statisk eller en där 
omvärlden är enkel men dynamisk. Vanligt förekommande är också att miljön 
delas upp i makro och mikro (Frankelius 2001, s. 53). 
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PEST-analysen går ut på att ta fram de faktorer som finns i organisationens 
omvärld men som inte kan kontrolleras men måste beaktas och tas hänsyn till. Det 
är omvärlden som sätts i centrum och organisationen måste förstå att den bör 
anpassa sig till denna (Sund 2008, s. 181). Sund menar vidare att modellen kan 
ritas upp som cirklar där det är marknaden som den undersökta organisationen är 
relaterad till som utgör kärnan. Runtom detta finns det sedan lager av faktorer som 
marknaden påverkas av. Exempel på detta är producenter, säljare och så vidare. 
Längre bort återfinns själva PEST-faktorerna som också påverkar (Sund 2008, s. 
181). 

3.3.2 Fiskbensmodellen 

Fiskbensmodellen, eller Ishikawas diagram, söker primärt efter frågan orsak och 
verkan och har främst kommit fram inom den amerikanska 
managementlitteraturen (Sund 2008, s. 183). Analysarbetet genomförs i fyra 
efterföljande steg. Först fastställs vilket problem det är som ska lösas, därefter 
anges allmänna lösningar i olika problemområden. I det tredje steget bryts de 
allmänna lösningarna ner till mer konkreta svar inom respektive del- och 
problemområde. Dessa tre steg kan grafiskt visas som ett fiskben, därav namnet. I 
det avslutande steget anges och diskuteras svaret på orsak/verkan-frågan. 
Utgångspunkten för en mer djuplodad analys blir sedan svaret då 
orsaksförklaringar är komplexa (Sund 2008, s. 183). 
 
Sund delar upp sin fiskbensmodell efter fem olika, men sammanhängande, större 
problemområden: Ekonomiska orsaker, organisatoriska orsaker, brister i 
spelsystem (hos tränare och spelare), arenor samt normer och attityder (Sund 
2008, s. 183). En något modifierad version av Sunds fiskbensmodell kommer 
ligga till grund för vår senare analys. Vi plockar bort ekonomiska orsaker helt 
enkelt för att det redan beaktas i PEST-modellen samt bortser från brister i 
spelsystem eftersom det blir för inriktat på den själva sportsliga biten. 
 

3.3.3 Tidigare analyser med fotbollsinriktning 

 
Bill Sund har med hjälp av ett flertal olika modeller, däribland PEST- och 
fiskbensmodellen, genomfört omvärldsanalyser av svensk fotboll. Sund menar att 
av PEST-faktorerna är det den ekonomiska faktorn i omvärlden som är den 
avgörande. Svenska klubbar är inte tillräckligt starka ekonomiskt för att kunna 
agera som köpare på den internationella spelarmarknaden. Istället är man i stor 
utsträckning säljare och de spelare som köps är i regel inte av intresse för 
kapitalstarka klubbar i länder som exempelvis England och Spanien (Sund 2008, 
s. 181).  
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Den politiska faktorn spelar också en roll då både danska och norska klubbar kan 
bjuda över svenska, något som hänger ihop med skattelagstiftning. Klubbar i 
exempelvis Danmark gynnas där av skattesystemet då de utländska spelarna bara 
behöver betala så kallad artistskatt (Sund 2008, s. 181). Vidare spelar arenafrågan 
en betydande roll för framgångar internationellt. I Sverige ägs i stort sett alla 
arenor av kommunerna vilket gör det till en politisk fråga och Sverige ligger här 
efter. 
 
Sund refererar till en undersökning som gjordes 2006 av FIFPro, det 
internationella ”spelarfacket”, som visade hur lönsamt det är att vara 
fotbollsproffs i 21 olika europeiska länder. Lönsamt inbegrep faktorerna 
inkomstskatt, artistskatt, pensionssystem eller liknande efter karriären (ej lön). 
Sverige hamnade på 18:e plats vilket kan jämföras med grannländerna Norge som 
kom i topp och Danmark på sjätteplats. Detta visar indirekt på långtifrån ultimata 
ekonomiska förutsättningar för svensk fotboll (Sund 2008, s. 182).  
 
Sund menar sammanfattningsvis att PEST-analysen tydligt visar på den viktiga 
roll ekonomin spelar i omgivningen. Samtidigt är också den politiska faktorn av 
betydelse (skatter och pensioner, lagstiftade) men ej lika stor. Svensk klubbfotboll 
dras med sin dåliga ekonomi och har en högst begränsad chans att konkurrera på 
de villkor som gäller på den internationella spelarmarknaden. Klubbarnas 
ekonomi får heller ingen skjuts i rätt riktning av ett gynnande skattesystem för 
spelarna såsom är fallet i Danmark (Sund 2008, s. 182). Tillsist konstateras det att 
svenska spelare med enkelhet acklimatiserar sig i andra europeiska länder. Med 
andra ord är det här PEST-faktorn S, sociala och kulturella, som tas i beaktande 
(Sund 2008, s. 182). 
 
Sin fiskbensanalys delar Sund upp i, som tidigare nämnts, fem större 
problemområden där vi bortser från ekonomiska orsaker samt brister i spelsystem. 
 
Organisatoriska orsaker 
 
I Sverige tillåts det inte att ett bolag driver fotbollen, där majoriteten av ägandet 
ligger utanför klubben. Företag kan enbart köpa andelar, inte hela klubben. I stor 
utsträckning drivs den professionella fotbollen av föreningar som Sund menar kan 
liknas vid ett ideellt folkrörelseslag. Många föreningar har skapat finansiella 
varianter som bredvid klubben köper och säljer spelare. De finansiella nätverken 
tar således risken vid sidan om (Sund 2008, s. 184).  
 
Sund menar också att det finns en intern dimension av begreppet organisatoriska 
orsaker som berör effektivitet och beslutsförmåga inom klubben. Helt enkelt att få 
något gjort snabbt, effektivt och lönsamt. Det handlar också om klubbens 
ledarskap och dagliga ledning. I Sverige finns det en tradition av paternalistiskt 
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ledarskap i klubbarna som lever kvar. Beslutsstrukturen är vanligen dold och 
genomlyses inte ofta offentligt (Sund 2008, s. 184). 
 
Ute i Europa finns det diverse modeller där ledningen kan vila på flera händer 
eller vara mer knutet till en person. Det är dock tremannaledningen som är 
vanligast förekommande med ägaren/styrelseordföranden högst upp som innehar 
sista ordet i samtliga tyngre beslut som rör klubbens drift. Därefter en 
manager/klubbdirektör som har ansvaret för spelartruppens samlade nivå och 
kompetens samt så finns tränaren som sköter laget före, under och efter match 
(Sund 2008, s. 185). 
 
Arenor 
 
Som tidigare nämnts ligger Sverige efter när det kommer till arenafrågan. Det tog 
lång tid innan beslutsfattarna inom svensk fotboll kom underfund med dess 
strategiska vikt. En förändring är dock i antågande, detta visar de nya arenorna i 
Borås, Göteborg och Malmö på. Dessutom är ytterligare nya arenor på gång, inte 
minst nya nationalarenan i Solna (Sund 2008, s. 187). Intressanta paralleller 
mellan ny arena och ekonomiskt resultat går att göra. Elfsborg, med relativt 
nybyggd arena, är en av blott tre klubbar som uppvisar ett positivt driftresultat för 
2009 (SvFF 2010b). 
 
En annan aspekt är att gamla, slitna arenor inte lockar publik på samma sätt som 
nya moderna arenor gör som kan erbjuda en helt annan inramning. En dålig arena 
leder också till sämre sponsorintäkter. De utländska arenor som det nu hämtas 
inspiration från erbjuder mer än bara fotboll. De inrymmer restauranger, 
souvenirbutiker med mera vars intäkter spelar en stor roll för klubbarna (Sund 
2008, s. 187). 
 
Det har visat sig att nybyggda arenor i USA tydligt ökar publiktillströmningen och 
möjligheten att generera vinst för den organisation som driver arenan. Ökningen 
av intäkterna är dock ganska kortvarig och varar bara i 5-10 år. Den jämförelse 
som är gjord räknar dock inte med kringintäkter av ökad försäljning på arenan, 
parkeringsavgifter eller andra nya intäktskällor från en nya arena vilket är en brist. 
Det skiljer sig dock en hel del mellan olika idrotter såsom baseball, basket och 
amerikansk fotboll men ökningen i publiktillströmning mattas ut efter ett antal år. 
Effekten av en ny arena beror även på andra förändringar i omvärlden och kan 
inte beskrivas så enkelt utan är ett komplext system (Coates & Humphreys 2005). 

3.4 Idésystemet 
 
Ett potentiellt problem inom affärsutveckling är alltså om inte det idésystem som 
finns i organisationen är anpassat till organisationens omvärld. Detta kan bland 
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annat resultera i att organisationen har en insiktströghet och inte är tillräckligt 
snabb på att anpassa sig till sin omvärld. Ytterligare ett problem är om det uppstår 
”misfits” mellan idésystemet och organisationsstrukturen. Idésystemet utgörs av 
de dominanta idéer som styr företaget men även hur ledningen fungerar. För att 
affärsutvecklingen ska fungera måste det finnas en integration mellan idésystemet 
och organisationsstrukturen och det innebär även att den inre effektiviteten är hög 
(Berglund & Blomquist 2004).  
 
Sund menar att det finns en märkbar konservatism inom svensk fotboll. Det är inte 
många som vågar tänka nytt utan man är fast i ett gammalt fotbollstänk som en 
gång var framgångsrikt. Utvecklingen har gått framåt och den tidigare modellen är 
inte längre den enda riktiga, dock är det fortfarande många som är av den åsikten 
(Sund 2008, s. 187). 
 
Storleken på företaget, teknologiska utvecklingar, omvärlden och globalisering är 
faktorer som påverkar ett företagets strategiska val. Organisationens utformning i 
form av en mekanisk, organisk, horisontell eller nätverksbaserad 
organisationsstruktur påverkas av ledarskapet, chefers beteende, personallednings 
system (HRM system), de anställdas beteende och företagskulturen. Beroende på 
hur väl man hanterar denna kedja kan man sedan mäta företagets resultat i form av 
enhets prestation, lönsamhet, avkastning (ROI), måluppfyllelse, maktrelationer 
och diverse medarbetarindex (Bratton et al. 2007, s. 412). 

Figur 4. Faktorer som påverkar organisationsstrukturen och resultatet från Bratton et al. 
2007,  s. 412). 
 

3.4.1 Organisationskultur 

 
Organisationskultur definieras som ett mönster av delade grundläggande 
antaganden, värderingar, övertygelser, myter, historier och ritualer som skapas av 
organisationens medlemmar allteftersom de lär sig arbetsordningen. 
Organisationskultur har blivit ett mycket framträdande koncept inom 
organisationsforskningen och kopplas samman med det som kallas för strategisk 
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ledning av de mänskliga resurserna eller HRM. Det pågår också en debatt om 
effekterna av en stark företagskultur och huruvida det är bra eller dåligt. Man kan 
se på de olika delarna i en organisationskultur som på ett isberg. Under ytan finns 
de osynliga delarna det vill säga beteenden, värderingar, föreställningar, språk och 
kollektivt handlande. Ovanför ytan finns det fysiska det vill säga miljöer och 
artefakter. Artefakter är visuella objekt såsom teknologi och konst som 
organisationen använder för att uttrycka sin kultur. Det kollektiva beteendet är 
formar organisationens kultur och kommer till uttryck i olika typer av ritualer eller 
ceremonier (Bratton et al. 2007, s. 413 ff). 
 
Inom idrottsorganisationer visar sig den organisatoriska kulturen genom bland 
annat historier och myter. De fyller en viktig funktion för att berätta 
organisationens historia och syftet är ofta att motivera eller inspirera 
organisationens medlemmar. Inom idrotten är det också särskilt framträdande med 
olika typer av symboler som exempelvis klubbemblem eller ett sportföretags 
logotyp. Nära besläktat med logotyper och symboler är olika typer av slogans som 
till exempel Nike’s ”Just Do It” (Slack & Parent 2006, s. 275 ff). 
 
En organisationskultur kan vara antingen tjock eller tunn. En tjock 
organisationskultur kännetecknas av att medlemmar i organisationen är överens 
om vissa grundläggande värderingar och använder sig av dem i det dagliga 
arbetet. I en tunn organisationskultur så kan olika avdelningar ha olika värderingar 
med sitt arbete. För att en sund organisationskultur ska fortleva så krävs det av 
ledarna i organisationen att man konstant jobbar med de gemensamma 
värderingarna och låter de vara vägledande i allt arbete. En chef kan styra detta 
genom att låta värderingarna vara vägledande för vad organisationen fokuserar på, 
mäter och kontrollerar. Värderingarna bör även vara vägledande när olika 
arbetsroller ska utformas och personal ska rekryteras och utbildas (Ibid. s. 280). 
 
Att studera värderingarnas roll i utformande av organisationer har blivit mer och 
mer vanligt. Värderingar påverkar även förändringsprocesserna i en organisation. 
Organisationer påverkas av förändringar i omgivningen, antingen 
miljöförändringar eller att någon kräver en förändring. Det har då visat sig att 
förändringen sker snabbare och lättare om det är så att organisationens 
medlemmar delar de värderingar som tvingas på dem. Organisationens 
makthavare är även de viktiga för att driva på förändringsprocessen. Delar 
makthavarna de värderingar som tvingas på dem så går förändringen snabbare 
(Amis, Slack & Hinings 2002). 
 
Vilka värderingar är det då som styr en fotbollsklubb? Är fotbollsklubbar mer lika 
företag än sociala inrättningar? Det har skett en transformering under det senaste 
årtiondet från sociala inrättningar mot mer företagsliknande former med ett tydligt 
intressentperspektiv där intressenterna numera inte bara är medlemmar och 
supportrar utan även investerare och samarbetspartners. Det finns också de som 
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hävdar att fotbollen är social i sin natur men med en företagsekonomisk bas. För 
att fotbollen ska vara relevant i ett modernt samhälle är det viktigt att inte till varje 
pris bevara historien utan vara öppen för att ta intryck från flera intressenter än 
bara medlemmarna (Morrow 2003, s. 43 ff). 
 
Svenska fotbollsföreningar jämförs idag ofta med organisationer som är 
professionella. Tidigare så präglades fotbollen av amatörismens ideal och den 
idealitet som folkrörelsen idrott är förknippad med. En elitfotbollsförening står 
idag inför en svår avvägning. Dels vill man bevara traditionen för att bevara det 
som föreningen står för och dels måste traditionen förnyas för att hänga med i 
utvecklingen (Billing, Franzén & Peterson 1999, s. 10 ff). 

3.5 Teorikritik 
Ett kritiskt resonemang kring de teorier som ligger till grund för analysen och som 
utgör uppsatsens teoretiska referensram förs i bilaga 1. 

3.6 Teorisummering 
 
I modellen nedan presenteras vad som rent praktiskt kommer att användas i 
samband med analysen av den insamlade empirin. Modellen nedan utgår från 
Normans analysschema för misfits men vi har valt att benämna perspektivet 
”Företagets situation” som ”Klubbens situation” och ”Företagets idésystem” som 
”Klubben idésystem” för att bättre spegla vår frågeställning. 

 
Figur 5 Teorisummering (Källa: Egen). 
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3.6.1 Organisatorisk struktur 

 
Det är intressant att förklara hur de olika organisationerna har valt att finansiera 
sin verksamhet och här kommer de gängse finansieringsformer som Chadwick 
och Hamil presenterar att användas. 
 
Eftersom humankapitalet fyller en viktig funktion inom affärsutvecklingen så 
kommer de teorier som Berglund och Blomquist presenterar att användas för att 
undersöka vilken vikt som organisationen lägger på att utveckla humankapitalet. 
Ur en mer praktisk synvinkel så kommer Chadwik och Hamils beskrivning av vad 
en organisation bör jobba med på HRM området att jämföras med hur de utvalda 
organisationerna jobbar med dessa frågor. 

3.6.2 Klubbens situation 

 
Författarna ansluter sig till Bill Sunds uppdelning av fiskbensmodellen då den på 
ett bra och övergripande sätt delar in problemområdena i organisatoriska orsaker, 
arenor samt normer och attityder. Från PEST-modellen hämtar vi in den politiska, 
ekonomiska (som dock även Sunds modell inbegriper) och teknologiska aspekten 
för att också täcka in dessa högst fundamentala delar av problemet. Således har vi 
en modell med politiska/organisatoriska orsaker, ekonomiska orsaker, 
teknologiska orsaker och arenans betydelse. 

3.6.3 Klubbens idésystem 

 
För att mäta hur stark kulturen är kommer vi att använda oss av Slacks teorier och 
jämföra intervjuobjektets egen syn på omvärlden med den som för tillfället råder i 
omvärlden för att mäta förändringsbenägenheten. Vi kommer även att se om det 
har skett någon förändring i föreningarnas syn på sig själva som företag eller just 
föreningar och jämföra detta med Billings et.al. studie samt Sunds påståenden om 
normer och attityders roll. 
 

3.6.4 Derivering av intervjufrågor 

Följande frågor har formulerats för att studera hur olika faktorer påverkar 
affärsutveckling. Dessa övergripande frågor utgör grunden för den intervjuguide 
som används under insamlingen av empiri, se bilaga 3 och 4. 
 
Hur påverkar organisationsutformningen affärsutvecklingen? 

Är det brister i hanteringen av humankapitalet som hindrar affärsutvecklingen? 

Hur påverkar klubbens ledning affärsutvecklingen? 

Hur påverkar beslutsfattandet affärsutvecklingen? 



 

 36

Är det brister i det finansiella kapitalet som hindrar affärsutvecklingen? 

Hur påverkar faktorer i omvärlden(politiska, ekonomiska, tekniska och sociala) 

affärsutvecklingen? 

Finns det brister i strukturkapitalet som påverkar affärsutvecklingen? 

Hur påverkar den arena som klubben spelar på affärsutvecklingen?  

Hur påverkar rådande normer och attityder inom branschen och inom klubben 

affärsutvecklingen? 

Hur påverkar organisationskulturen affärsutveckling? 

Hur påverkar ledarnas syn på omvärldens förändringar affärsutvecklingen?   

 

4. Analys 
 
I uppsatsens fjärde kapitel genomförs en empirianalys där respondenternas svar 
jämförs med varandra. Den utgår från Normanns analysschema för misfits och 
den derivering av frågeställningar som kommer ur denna modell. I bilaga 1 
redovisas information om när och var intervjuerna genomfördes samt information 
om respektive respondent. 

4.1 Organisationsstruktur 

4.1.1 Organisationsutformning 

Alla fyra klubbar delar upp sin verksamhet i olika ben. Det är sporten som är det 
ena benet och sedan olika avdelningar såsom försäljning, marknad och 
administration. Organisationsstrukturen ser liknande ut i alla fyra klubbar med en 
VD/Klubbchef på toppen av organisationen och sedan olika avdelningsansvariga 
som har hand om sina respektive avdelningar. I bilaga 1 beskrivs 
organisationsstrukturen i de olika klubbarna närmare.  
 
AIK Fotboll AB har även ett antal helägda dotterbolag; AIK Fotboll Restaurang 
AB, The Terrace (klädbutik) och AIK Merchandise AB (souvenirförsäljning). 
Bolaget har en gemensam ledningsgrupp för hela verksamheten. Klubben delar 
upp verksamheten i två ben: Sport och Affärsverksamhet. Affärsverksamheten 
består i sin tur av arrangemang, marknad, säkerhet, ekonomi och 
information/kommunikation. 
 
Verksamhet inom Djurgårdens Fotboll bedrivs dels i moder föreningen 
Djurgårdens IF Fotboll (DIF FF) och i två dotterbolag. Dotterbolagen är 
Djurgårdens Elitfotboll AB (DEF AB) som är helägt av DIF FF och DEF AB äger 
i sin tur Djurgårdens Fotboll Försäljning AB (DFF AB). Moderföreningen DIF FF 
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har hand om medlemsfrågor, ungdomsverksamhet och Djurgårdsandan som är ett 
samhällsprojekt. DEF AB bedriver seniorverksamhet och de äldsta pojklagens 
elitverksamhet. DFF AB har hand om försäljning av de kommersiella rättigheter 
som finns inom Djurgården Fotboll (Djurgården IF Fotboll 2010a).  
 
Malmö FF är i grunden en ideell förening som sedan är hel- och delägare i ett 
antal aktiebolag. De aktiebolag som föreningen är involverade i är MFF Event AB 
som ägs till 100% och har hand om all verksamhet kopplad till Swedbank stadion 
såsom konferens och kongress och att vara hyresvärd till Malmö FF. I 
Fotbollsstadion i Malmö AB äger föreningen 25% och det är detta företag som är 
den formella ägaren till Swedbank stadion. Föreningen är i sin tur uppbyggd 
enligt följande struktur Årsmöte – Styrelse – VD – Ekonomi – Sälj (loger, 
sponsorskap, biljetter) – Kommunikation (media, marknadsföring, 
supporterdialog, medlemsservice) - Juridik administration – Elit - Ungdom - MFF 
Event AB samt en ruta för Sportchef.  
 
ÖSK Elitfotboll AB med koncernmodern ÖSK Fotboll delar upp verksamheten i 
Sport, Marknad och Administration. Sporten har hand om elitlaget i Allsvenskan 
och talanglaget i division 2.  
 
Enligt Föreningen Svensk Elitfotbolls generalsekreterare Tommy Theorin så är 
det viktigt att klubbarna lägger vikt vid evenemangs och markandsarbete. 
Klubbarna genomgår också en mycket intressant fas med utveckling på den 
administrativa sidan och det är självklart individuellt för varje föreningen hur dom 
ska verka.  

4.1.2 Finansiellt kapital 

 
De stora intäktskällorna inom samtliga klubbar utgörs av publikintäkter, sponsring 
och reklam, centrala avtal (de avtal som SEF tecknar för Allsvenskan för 
exempelvis försäljning av TV rättigheter), souvenirförsäljning men även 
spelarförsäljning. Gällande spelarförsäljning är det framförallt Malmö FF som 
redovisar en betydligt större intäkt än övriga klubbar. Malmö FF är även den av 
klubbarna som omsätter mest och har störst eget kapital (112,5 mkr). AIK har 
under 2009 lånat en stor summa pengar (8,5 mkr) för att stärka ekonomin och 
skiljer sig på så vis åt från de övriga klubbarna. DIF har även en stor intäktspost 
som är bidrag och gåvor (4,2 mkr) och då framförallt för samhällsprojektet 
Djurgårdsandan. Alla klubbar samarbetar med externa finansiärer i samband med 
spelarköp och andra större investeringar. AIK samarbetar med två 
riskkapitalbolag vid spelarköp. Djurgården samarbetar med DIF Invest AB, 
Malmö FF med Pildammarna Invest AB och Örebro Elitfotboll AB med Örebro 
Spelarinvest AB. DIF och Örebro äger dessutom andelar i riskkapitalbolagen. 
(ÖSK Elitfotboll AB 2010, AIK Fotboll AB 2010b, Djurgården IF 
Fotbollförening 2010a och Malmö FF 2010 a) 
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AIK Fotboll har nyligen fått ett bemyndigande att upprätta så kallade vinst- och 
kapitalandelslån för att låna in likvida medel på spelarnas befintliga 
marknadsvärde (AIK Fotboll AB 2010a). Ett antal AIK-supportrar har bildat en 
ekonomisk förening kallad Den Svarta Massan för att kunna vara ”ett ekonomiskt 
stöd för klubben i våra hjärtan” (Den Svarta Massan ekonomisk förening 2010). 
 
Av intervjuerna framkommer att en av de största ekonomiska utmaningarna för 
klubbarna idag är bland annat att löneläget blir allt högre och Malmö FF:s VD 
menar att det ökar med tvåsiffriga belopp per år. Örebros VD menar att de största 
utmaningarna ligger i att kunna hantera och tänka att driften ska gå plus och gärna 
med marginal och att man ska undvika glädje kalkyler samt att det är 
anmärkningsvärt att fler svenska klubbar inte går med ett positivt driftresultat. På 
intäktssidan lyfter alla klubbar utom Örebro upp möjligheten med egna arenor 
även om Malmö FF:s VD flaggar för att risktagandet ökar väsentligt med egen 
arena samtidigt som möjligheterna till nya intäkter ökar. Han menar också att det 
finns goda förutsättningar att gå med vinst men inte mycket som det ser ut just nu. 
 
Tommy Theorin på SEF menar att den största utmaningen är att kunna gasa och 
bromsa samtidigt samt att jobba mer med arenor och publikvänliga arrangemang 
för att öka intäkterna. 
 
Örebros VD Jan Karlsson: 
 
”Du kan inte räkna med vare sig i budget eller i tänkt scenario utfall att du 
MÅSTE och KAN och BORDE sälja spelare med en bra marginal löpande för att 
klara ekonomin. Det är inte sund ekonomi[…] Inga glädjekalkyler helt enkelt” 
 
På frågan om vilka eventuella hinder klubben har övervunnit svarar han att det är 
att marknadsintäkterna har ökat mer om man jämför med andra klubbar:  
 
”Vi jobbar inte med sponsorer för det är skänk, bidrag, stöd – funkar inte – ska du 
kunna attrahera företag, offentlig sektor i den här regionen för framtiden, och 
säkert även på andra ställen i Sverige, så måste du tänka affärsnytta” 
 
Malmö FF:s VD Pelle Svensson: 
 
”Ta 2010. Vi går plus minus noll på fotbollsverksamheten och då vinner vi 
publikligan, högsta snittintäkten/åskådare, SM-guld och blygsamma 
placeringsbonusar [...]Går plus minus noll och ett litet minus på fastigheten” 
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4.1.3 Ledningsfunktionen 

 
Något som tydligt framkommer är att i alla klubbar så använder sig VD:s av 
delegering. Det skiljer sig lite åt mellan hur mycket man delegerar och i vilket 
läge. Större strategiska beslut eller beslut som rör budget, eller aktiviteter som ej 
är budgeterade, fattas av styrelsen eller närmsta chef men inom ramen för sina 
respektive verksamheter har de avdelningsansvariga stora mandat att fatta beslut 
och leda verksamheten.  
 
Både AIK och Malmö FF lyfter fram att ledarskapet och vikten av olika beslut är 
beroende av hur väl klubben presterar sportsligt och ekonomiskt. Malmö FF och 
DIF påtalar att det finns ett antal grupperingar (medlemmar, media, 
samarbetspartners, styrelse, SvFF) som alla är intresserade av att utöva makt i 
klubben.  
 
 
AIK:s VD Annela Yderberg: 
 
”I övrig verksamhet så är det respektive verksamhetsansvarig som till stor del 
ansvarar för sitt område och sin underställda personal. Direktivet ska komma 
uppifrån styrelse, VD. I praktiken så är det många som vill vara med och påverka 
och bestämma.” 
 
Malmö FF:s VD Pelle Svensson: 
 
”Skillnaden mot normala näringslivet är hur dessa intressentgrupper lägger sig i 
och styr vår verksamhet, tålamodet ofta litet och kort hos dessa intressentgrupper, 
just nu är det relativt lugnt och folk är nöjda ett tag här nu men det börjar komma 
propåer om exempelvis tränare.” 
 
De egenskapar för en bra fotbollsledare som lyfts fram är att man ska vara lyhörd, 
kunna skapa engagemang eller entusiasmera, kunskap, kanalisera och hantera 
informationsflöden, kunna tänka strategiskt ur många olika perspektiv varav ett 
ska vara ekonomiskt samt en vilja att uppnå mål. Det svar som urskiljer sig från 
mängden är AIK:s VD som menar att ledarskapet måste vara situationsanpassat 
och beror på kontexten. Tommy Theorin på SEF lyfter fram att ledare bör ha en 
bestämd mening och vara lyhörda för vad kunderna vill ha i kombination med att 
tänka långsiktigt. 
 
Örebros VD Jan Karlsson: 
 
”[…]kan kombinera och tänka strategisk ur många perspektiv. Å ena sidan 
kärnverksamheten och å andra sidan den kommersiella sidan. Dom går ju hand i 
hand och dom måste fungera och utvecklas hand i hand.” 
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Djurgårdens VD Alf Johansson: 
 
”Då tror jag att det stora det man ska vara bra på här det är nog att skapa 
engagemanget, förtroendet och tilliten i ledarskapet och att folk får en känsla av 
att man är på väg någonstans. Man pekar ut riktning och man sätter ramen och 
att man ser till att man är någorlunda inom den ramen.” 

4.1.4 Humankapitalet 

 
Klubbarna har mellan 55 (ÖSK) och 80 (AIK) anställda och medianen är på 70 
anställda och då räknar man med så kallade årsverk eftersom en del är 
deltidsanställda eller dylikt. Samtliga klubbar är noga med att poängtera att det 
självklart skiljer sig åt mellan den kommersiella och sportsliga verksamheten i 
fråga om hur man rekryterar personal eftersom det ofta rör sig om fotbollsspelare. 
När det gäller rekrytering av personal till kontoren så menar alla klubbar att dom 
strävar efter att bli mer professionella vid rekrytering av ny personal och dom kan 
se att en förändring har skett mot hur det var tidigare när klubbarna var än mer 
ideella. Då rekryterades inte alltid personal på professionella grunder utan snarare 
på att man var känd inom föreningen eller hade jobbat sig in från fotbollsplanen 
till kontoret. Malmö poängterar också att för tre-fyra år sedan så bestod stora delar 
av personalen av gamla spelare eller bidragsfolk. Örebro är noga med att 
poängtera att den ideella personalen är mycket viktig framförallt i 
evenemangsorganisationen men att det går åt det hållet att fler och fler blir 
arvoderade för att kunna ha kolla på kvalitén och tillgängligheten på personalen.  
 
Djurgårdens VD Alf Johansson: 
 
”[…]vi rekryterar inte från klacken om jag får uttrycka mig på det viset. Vi tror 
inte att det är där vår rekryteringsbas är. Ska vi vara med och konkurrera i 
Sverige och i Norden och i Europa då måste vi bli mer professionella på alla 
punkter och då måste vi vara som vilket annat företag som helst.” 
 
AIK:s VD Annela Yderberg: 
 
”I affärsverksamheten eller kontoret eller på kansliet fokuserar vi på funktion och 
inte person. Vi har tidigare också försökt fånga upp sådana som råkar vara på 
plats men vi försöker nu styra det mot regelrätta rekryteringar med annonsering, 
personlighetstester för att få rätt kompetens” 
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SEF:s generalsekreterare Tommy Theorin: 
 
”Nej alltså detta är så intressant och charmigt. Att det finns balans mellan ideell 
verksamhet och verksamhet med anställda. Balansen måste gå ihop men man 
måste se det ur ett stort företagsperspektiv.” 

4.1.5 Kompetensutveckling 

Alla klubbar har någon som är personalansvarig och flera har även en 
stödfunktion som sköter det administrativa och löpande arbetet med 
personalfrågor exempelvis kontrakt och kontakter med arbetsgivarorganisationer. 
Hos ÖSK är dock VD även personalansvarig medan övriga klubbar har delegerat 
ansvaret till en enskild tjänsteman eller som i Malmö FF till de olika 
avdelningsansvariga. Hos MFF är man väldigt tydliga med att de 
avdelningsansvariga även har personalansvar och måste informera och leda 
verksamheten. SEF:s generalsekreterare Tommy Theorin konstaterar att det är 
viktigare för klubbarna idag att jobba strukturerat med personalfrågorna då det 
ställs högre och högre krav på de anställda inom fotbollen. 
 
SEF:s generalsekreterare Tommy Theorin: 
 
”Ta bara en sån’ fråga som ekonomihantering. Den har blivit betydligt mer 
komplex med nya skatteregler exempelvis och då är det viktigt att ha personer 
som kan dom bitarna.” 
 
Djurgårdens VD Alf Johansson:  
 
”Jag kan tycka att vi försöker här ha utvecklingssamtal med all personal årligen 
och vi försöker titta lite grann på vad kan du bli bättre på, hur ska vi göra. Men vi 
har inte riktigt strukturerade utbildningsplaner och hela det steget ut där[...] Sen 
kanske vi inte ser riktigt behovet av att ha den renodlade HR-funktionen i 
traditionell bemärkelse.” 
 
AIK:s VD Annela Yderberg: 
 
”Vi har en som vi idag är titeln löne- och personaladministratör. Men vi har en 
person som jobbar med allt som har med personalfrågor att göra. Vi kommer se 
över titeln för det är så mycket mer än administration.” 
 
När det gäller kompetensutveckling konstaterar klubbarna att det är lättare på 
”sportsidan” eftersom det dels finns mer lätt tillgängliga kurser där såsom 
tränarkurser men även för att det finns till exempel individuella tränare som ska 
ha kolla på spelarens helhet. Alla klubbar poängterar att detta är ett viktigt 
utvecklings eller förbättringsområde och alla utom ÖSK tycker att dom är för 
dåliga eller kan bli betydligt bättre på att utveckla personalen. DIF är noga med att 
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poängtera att dom deltar i de träffar som finns inom fotbollsfamiljen och 
framförallt som SEF och SvFF arrangerar.  

4.2 Klubbens affärsmässiga situation 

4.2.1 Kombinerad PEST- och fiskbensanalys 

Politiska/organisatoriska faktorer 
 
Den enda klubben som säger sig ha en fast ståndpunkt vad gäller 51%-regeln är 
Djurgården. Klubben är av uppfattningen att regeln är bra och att det inte finns 
någon anledning till att man ska ta bort den. Övriga tre klubbar är desto mer 
försiktiga med att ge någon officiell uppfattning om regeln. I AIK finns det så 
pass många olika uppfattningar om regeln att man inte har någon tydlig ställning i 
frågan. Däremot menar klubbens VD Annela Yderberg att utan 51%-spärren 
skulle möjligheter öppnas. Noterbart är att både AIK och Djurgården poängterar 
vikten av medlemmarnas syn på frågan och att medlemmarna ska ha fortsatt 
kontroll över verksamheten. 
 
Örebros VD Jan Karlsson har dock en personlig uppfattning om att det måste gå åt 
det hållet att 51%-spärren släpps men inte till priset av att det blir en osund 
marknad. Malmö FF menar att det inte är tillräckligt utrett ännu vad det skulle 
innebära om regeln togs bort. Därför har föreningen svårt att ta ställning till regeln 
vid den här tidpunkten. 
 
Alla klubbar är överens om att Norge och Danmark har konkurrensfördelar vad 
gäller skattelagstiftningen kring artistskatt och så vidare. Malmös Pelle Svensson 
menar att klubbarna är jätteberoende av både internationella och nationella 
myndigheter och lagstiftningar. Noterbart är också att lagstiftningen kring 
säkerhet runt arrangemangen återkommer. 
 
Föreningen Svensk Elitfotbolls generalsekreterare Tommy Theorin menar att 
klubbarna ger en splittrad bild om vad man vill när det gäller 51%-regeln. Det 
finns helt enkelt ingen klar linje gällande den frågan. Enligt Theorin lutar det åt att 
SEF förordar att föra över beslutsfattandet i frågan till respektive specialförbund 
som i det här fallet är Svenska Fotbollförbundet. Theorin menar vidare att nya 
momsregler kan påverka bildandet av aktiebolag och att det gäller att ligga före 
Skatteverket så att de inte i efterhand får veta att de har gjort fel. 
 
Djurgårdens VD Alf Johansson: 
 
”… det är inte det [51%-regeln] som begränsar möjligheterna för att växa utan 
kapital kan vi få in på annat sätt. Framförallt om du istället äger och förfogar 
över din egen arena så är det mycket viktigare än att få bort 51%-regeln.” 
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Malmös VD Pelle Svensson: 
 
”Vi är en ideell förening och det är ingen VD som ska bestämma det. Jag har 
ingen ambition om att vi ska bli något annat. Vi har ju redan idag bolagiserat 
delar av verksamheten.” 
 
Ekonomiska faktorer 
 
När det handlar om att hitta nya intäktskällor för klubbarna är AIK inriktade på att 
effektivisera själva transferprocessen. Det här är något som är unikt för klubben 
då det inte är någon av de andra klubbarna som nämner detta. VD Annela 
Yderberg menar att det där finns stora möjligheter och att det måste ses som ett 
affärsområde. Om detta görs kan det finnas incitament att effektivisera den ur ett 
ekonomiskt perspektiv och därmed få mer pengar till sporten. Klubbarna måste 
helt enkelt bli mer affärsmässiga på transfersidan. 
 
Djurgården och Malmö är inne på samma linje när det gäller att hitta nya 
intäktskällor. Tiden då en sponsor köpte en skylt och kanske för detta fick en korv 
i pausen är förbi. Idag förväntar sig sponsorer att få någonting tillbaka för sina 
satsade pengar. Även Örebro vidrör ämnet och menar att man vill öka nyttan för 
sina partners. I övrigt försöker alla klubbar jobba med sådant som inte har med 
kärnverksamheten att göra samt utveckla sina nätverk. Malmö nämner sin 
restaurang och konferensverksamhet som kan generera mycket pengar genom 
försäljning av mat och dryck. 
 
Något som också återkommer under intervjuerna är att svensk fotboll har en 
utmaning i att höja värdet på produkten. För att kunna utveckla produkten 
Allsvenskan har SEF, enligt Theorin, genomfört en organisationsutredning som 
har konstaterat att det finns två obalanser och att det verkliga arbetet nu startar 
med att utreda och genomföra förändringar (Se även bilaga 1 för presentation av 
organisationsutredningens slutsatser). Genom Elitfotbollsmanualen, som 
klubbarna är med och beslutar om, finns ett viktigt verktyg för hur produkten 
Allsvenskan ska se ut. Denna innehåller instruktioner om säkerhet, marknad med 
mera. Theorin pratar också om att det finns två stora idrotter idag, fotboll och 
ishockey, som slåss om samma pengar. Det är en ny värld därute som klubbarna 
måste anpassa sig till. 
 
Alf Johansson menar också att arenorna är ett absolut krav för att höja nivån på 
den produkt de levererar. Vidare nämns också att tv-avtalet bör förbättras och 
kanske fördelas på ett annorlunda sätt. I dagsläget fördelas en väldigt stor del av 
tv-pengarna ut lika. AIK:s Annela Yderberg tycker istället att publik, resultat och 
hur man bidrar till tv-intresset bör vara de kriterier som tv-pengarna fördelas efter. 
Hon har också svårt att se hur svensk fotboll tjänar på att så många som möjligt 
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får en liten del av kakan istället för att de som genererar intäkterna får ta del av sin 
andel. Tommy Theorin menar också att man måste bli bättre på tv-produkten samt 
också arenaprodukten som Alf Johansson var inne på. Något som kanske kommer 
att applåderas av klubbarna är det faktum att nästa år finns det ett 
publikbonussystem på 3+3 miljoner kronor där tre miljoner kommer från SvFF 
övriga tre från SEF. 
 
Tommy Theorin nämner tre saker i samband med klubbarnas dåliga driftresultat: 
 
- Man ska lära sig av de som visar ett positivt driftresultat 
 
- Skaffa fler intäktsmöjligheter 

 
- Tuffa tider och konjunkturen har påverkat 
 
För att finna nya intäktskällor jobbar SEF bland annat med ett stort medieprojekt. 
Man har infört klubb-tv i år tillsammans med Onside där alla allsvenska klubbar 
fått en egen studio samt att de precis också har intecknat allsvenskan.se och 
superettan.se på Facebook. Theorin säger vidare att man skapar bra centrala avtal 
som klubbarna sedan kan dela på, dock är det så att Hockeyligan har fler centrala 
samarbetspartners. Fotbollen har idag bara Svenska Spel samt ett telekom-avtal. 
 
 
Örebros VD Jan Karlsson: 
 
”Vi försöker löpande se över möjliga ben som inte alltid har direkt med 
kärnverksamheten att göra. [...] Tror på att ha flera ben att stå på.” 
 
Djurgårdens VD Alf Johansson: 
 
”Ta det här sista klivet bort ifrån någon form av sponsringsstämpel som 
fortfarande finns. Det vill säga att man sponsrar, man ger något och får inte 
något tillbaka.” 
 
Teknologiska faktorer 
 
Alla klubbar menar att det är viktigt att hänga med i den tekniska utvecklingen. 
Örebro jobbar mycket med teknik och har bland annat utvecklat ett eget system 
(avseende biljettförsäljning) istället för Ticnet som ansågs vara ålderdomligt, 
svårhanterligt och där kunden inte var i centrum. Vidare använder man sig också 
av iPads istället för broschyrer. De tar inte med sig några broschyrer ut längre och 
kunden tar oftast beslut direkt och då lägger Örebro inte en massa pengar på 
broschyrer. Malmös VD Pelle Svensson menar att det framförallt är på 
mediesidan som klubben använder sig av teknik. Klubben är modern i sättet att 
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kommunicera via hemsidan med mera. Vidare är Malmös anläggning en av 
Europas modernaste med exempelvis gräsvärme. 
 
Djurgårdens VD Alf Johansson tror att mycket av framtiden ligger i mediedelen. 
Han menar också att den nya tekniken erbjuder folk att ta del av upplevelsen på 
ett annat sätt, något som Djurgården vill vara med och kapitalisera på. Annela 
Yderberg är av uppfattningen att man måste anpassa sig hela tiden efter hur 
tekniken utvecklas. Det gäller alltifrån kommunikation och att använda nya 
sociala medier till biljettförsäljning och årskortsförsäljning. Hon framhåller att ny 
teknik ger en helt annan räckvidd samtidigt som hon också inte vill påstå att AIK 
ligger i framkant men att det är helt nya möjligheter som ges. Idag kan man nå ut 
via Facebook och inte minst sin egen hemsida. 
 
Tommy Theorin menar att man måste kombinera alla olika medier för att 
tillfredsställa kunden. Ett exempel på detta är klubb-tv-studion som tidigare 
nämnts. Theorin gör en jämförelse med 1994 då det gavs ut en bok med statistik 
om året med all statistik från Allsvenskan. Nu kan man följa detta i realtid via 
exempelvis Sportbladet Zoom, något som visar på hur tekniken har bidragit till 
förändring. Tommy säger också att det måste ges bra underlag till media så de har 
mycket att skriva om samt att hemsidor har blivit affärsintäkter om det utnyttjas 
på rätt sätt. 
 
Djurgårdens VD Alf Johansson: 
 
”Den nya tekniken erbjuder ju givetvis folk att ta del av upplevelsen på annat sätt. 
Det måste vi se till att vi är med och kapitaliserar på, det är en utmaning för hela 
fotbollsvärlden totalt sett.” 
 
Örebros VD Jan Karlsson: 
 
”[…]som tex. den här Ipaden. Den köpte vi in innan den kom till Sverige. Innan 
körde vi med broschyrer men nu har vi allt i denna.” 
 
SEF:s generalsekreterare Tommy Theorin: 
 
”Hemsidor har idag blivit affärsintäkter om det utnyttjas på rätt sätt.” 
 
Arenor 
 
Betydelsen av att äga en arena som dessutom är nybyggd kan inte nog lyftas fram. 
Det råder ingen tvekan om att det är den fråga som är av yttersta vikt för de som i 
dagsläget inte äger sin arena. Förutom dess uppenbara intäktsmöjligheter kan man 
även utröna spill over-effekter till andra områden såsom det sportsliga. Arenan 
skulle kunna sägas vara navet i själva verksamheten. Djurgårdens VD Alf 
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Johansson befinner sig för närvarande i en lång och utdragen process som handlar 
om byggandet av en ny arena. För att påvisa betydelsen av en egen arena gör Alf 
en jämförelse med Modo Hockey och hur det ser ut uppe i Örnsköldsvik. Publiken 
där spenderar gott och väl över 100 kr per person på kringförsäljning, snittet 
ligger på 130-135 kr. Goda marginaler på korv, öl, vin och liknande (runt 60-70% 
marginal) visar på hur mycket pengar klubbarna kan tjäna. När Djurgården spelar 
fotboll på Stadion har klubben lyckats komma upp i 25 kr per person, vilket 
verkligen åskådliggör intäktsskillnaderna. 
 
Malmö spelar på nybyggda Swedbank Stadion som man dessutom äger till 25 %. 
VD Pelle Svensson menar att en arena är en god investering och ser även 
möjligheterna med eventdelen som, om man gör rätt, kan generera överskott och 
bidra till fotbollsverksamheten. Svensson menar vidare att det kassaflödesmässigt 
och likviditetsmässigt är bra med sidoverksamheter som genererar ett jämnt flöde 
av pengar. Han poängterar dock att likviditeten är ett jättebekymmer och att ingen 
ska räkna med att en arena kommer generera jätteöverskott, för det gör det inte. 
Kan det dock generera mellan 15-30 mkr i överskott är det mycket det också. 
Pelle Svensson framhäver också möjligheten att erbjuda sina kunder bra produkter 
med loger och bra stolar. Svensson berättar att en klubbstol bästa plats med 
trerätters kostar 17 000 kr vilket också ger en bra bild över hur mycket det finnas 
att tjäna. Svensson menar också att det måste vara en bra produkt även på 
läktarna. 
 
Örebro, som är den enda av de intervjuade klubbarna med positivt driftresultat för 
2009, hyr sin arena av Örebroporten som är ett dotterbolag till Örebro kommun. 
Klubbens VD Jan Karlsson menar att det fungerar bra men att man inom fem-sex 
år vill ha än mer kontroll över den kommersiella verksamheten och de 
kommersiella möjligheterna. De kan då tänka sig ett ägande men inte som det ser 
ut just idag, det ligger inte i fokus nu. 
 
I likhet med Djurgården framhäver AIK arenafrågans betydelse och menar att den 
är jätteviktig rent ekonomiskt. AIK:s nuvarande arena har inte faciliteter för event 
i form av vipstolar och loger i någon stor utsträckning. Annela Yderberg tror att 
intäkterna skulle kunna höjas runt 35% enbart genom loger och vipstolar. AIK 
befinner sig i samma läge som Djurgården när det gäller arenafrågan; båda 
klubbarna måste hitta långsiktiga arenalösningar. För AIK:s del handlar det om att 
nuvarande hemmaarena Råsunda ska rivas när nya nationalarenan Swedbank 
Arena står klar. Klubben för dels diskussioner med just nationalarenan men även 
nya Stockholmsarenan som byggs på söder, att finansiera en egen arena såsom 
Djurgården är inget alternativ för AIK. Som det ser ut just nu behöver man göra 
det tillsammans med någon annan. Annela Yderberg poängterar dock att inget är 
skrivet i sten. 
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Tommy Theorin ser arenafrågan som en nyckelfaktor, har en klubb en bra arena 
blir arrangemanget mycket bättre och kan öka intäkterna. Theorin hävdar också att 
han ser en positiv utveckling vad gäller chanserna för klubbar i Sverige att äga 
och bygga nya arenor. SEF hjälper också klubbar som vill bygga arenor genom 
exempelvis pengar som kommer från UEFA. I år går hela kakan till ett antal 
arenaprojekt för elitklubbarna, som exempelvis Ljungskile och Öster. Kalmar fick 
pengar redan förra året. Dessa pengar delas ut av Svenska Fotbollförbundet, dock 
sitter Tommy Theorin med i dess anläggningskommitté som beslutar om vart 
pengarna ska gå. 
 
Att arenafrågan är av stor betydelse för Djurgården och AIK går inte att ta miste 
på. Örebro är nöjda med sin nuvarande arenasituation även om man har större 
planer framöver. Malmö sitter förstås nöjda med sin nybyggda Swedbank Stadion 
som ger klubben enorma möjligheter. Oavsett hur det ser ut för klubbarna är 
ägandet av en arena en stor intäktsmöjlighet som kan höja intäkterna rejält. Det 
handlar inte bara om själva kringförsäljningen runt matcherna utan även att vara 
uppfinningsrik och hyra ut arenan då och då för att få in än mer intäkter. 
 
AIK:s VD Annela Yderberg: 
 
”Det är betydande potential som tillkommer om man kommer till en arena där 
man kan sälja vipstolar och loger som vi inte har idag.” 
 
Djurgårdens VD Alf Johansson: 
 
”Klubb efter klubb efter klubb kommer i det här läget att varje gång någon spelar 
fotboll lägger dom in mer pengar i kassan än dom tar ut. När vi spelar fotboll på 
Stadion får vi vara glada om det går runt [...]” 
 
SEF:s generalsekreterare Tommy Theorin: 
 
”En av de största utmaningarna är att jobba mer med arenor. Man ska inte 
behöva välja om man vill köpa en korv eller gå på toaletten.” 
 
För en vidare analys av PEST- och fiskbensmodellen hänvisas till bilaga 5. 

4.3 Idésystem 

4.3.1 Organisationskultur 

Samtliga klubbar har en lång historia på minst 100 år menar att medlemmarna är 
länge med i klubben. Det berättas även mycket historier om gamla tider och det 
kan vara enskilda sportsliga händelser eller om någon särskild ledare eller spelare 
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för hjältar och ikoner finns det gott om. Den klubb som skiljer sig något från 
övriga är Örebro där det inte finns någon alternativ elitfotbollsklubb att stötta. 
 
Djurgårdens VD Alf Johansson: 
 
”Bor jag i Borås hejar jag på Elfsborg. Här har vi faktiskt lite olika alternativ, vi 
har tre stora klubbar men sen har vi BP, Vasalund och andra klubbar som liksom 
ligger där och drar lite grann i alla fall.” 
 
Malmö FF:s VD Pelle Svensson: 
 
”Har man vart med i MFF många år då är man fin som Malmöit. Det är jävligt 
fint att ha varit med i många år. Till exempel om nån’ säger ’Jag fick plaketten 
för 50-årigt medlemskap’ då är det respekt.” 
  

4.3.2 Normer och attityder 

 
Både Örebro och Malmö hänvisar till Föreningen Svensk Elitfotbolls 
framtidsutredning, se även bilaga 1, när det kommer till frågan om en 
attitydförändring krävs. Örebros VD Jan Karlsson menar att den är bra och 
mycket viktig samtidigt som Malmös Pelle Svensson framhåller att det delvis 
ingår en attitydförändring i den åtgärdsplan som är lagd av SEF. Pelle Svensson 
tycker vidare att det krävs en attitydförändring på många håll och kanter. Han slår 
också fast att förändringsbenägenheten i svensk fotboll inte är så jättestor, något 
som även AIK:s Annela Yderberg menar då hon tycker att fotbollen i Sverige är 
konservativ. 
 
Örebros VD Jan Karlsson hävdar att det måste gå åt det hållet att föreningarna i 
Allsvenskan drivs på ett professionellt sätt i alla delar. Denna 
professionaliseringsåsikt delas också dels av Malmös Pelle Svensson men också 
av Djurgårdens Alf Johansson som tycker att de måste bli mycket mer 
professionella i sin egen organisation. Detsamma gäller intresseorganisationen 
SEF för att nästa kliv ska kunna tas. Det handlar också om att ha klart för sig var 
gränsen går gentemot Svenska Fotbollförbundet och vad klubbarna respektive 
förbundet gör och ska göra. 
 
Annela Yderberg tycker man bör se över hur elitfotbollen drivs för att skapa 
förutsättningar att få fram klubbar som kan bli konkurrenskraftiga och samtidigt 
även ha balans i driften. Som läget är nu smetas alla pengar som finns ut på så 
många som möjligt och då blir det sämre förutsättningar att kunna ha klubbar som 
kan bli konkurrenskraftiga. Yderberg är inne på att en strukturförändring krävs 
som behandlar ämnen som exempelvis antal lag i Allsvenskan och fördelningen. 
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Ju fler lag i Allsvenskan och Superettan det är desto sämre kvalité får man och ju 
mer närmar det sig breddidrotten. 
 
Malmös VD Pelle Svensson: 
 
”Alltså förändringsbenägenheten i svensk fotboll är inte så jättestor. Finns inga 
incitament för gubbarna att lämna sin position eller ställa till med massa nytt. Det 
är attityderna och systemet som är ganska föråldrat.” 
 
AIK:s VD Annela Yderberg: 
 
” […] finns kvar mycket känslor, mycket föreningstänk istället för att man är lite 
mer rationell och professionell inte bara i hur man spelar fotboll utan hur man 
bedriver verksamheten.” 
 

4.3.3 Respondenternas syn på förändringar i omvärlden 

AIK:s VD menar att vi måste hantera den negativa trenden med ett minskat 
publikintresse och att det jobbas med denna fråga men att de många motstridiga 
intressena kan minska chansen att bli framgångsrika i detta arbete. Det finns även 
en medvetenhet om att produkten blir sämre, vi tappar i rankingen och att vi inte 
hänger med på intäktssidan men att det återstår att se om vi kan åtgärda detta.  
Både Örebro och Malmö FF hänvisar till att vi måste bli mer professionella. 
Örebro menar även att vi måste ha en bättre kontroll på tillgängligheten och 
kvalitén på produkten. SEF:s generalsekreterare menar att vi måste följa 
utveckling i samhället och bli bättre på att lyssna på våra kunder eller 
konsumenter. 
 
Malmö FF:s VD Pelle Svensson: 
 
”Man kan vara nostalgisk och tycka att det var bättre förr men om man vill vara 
med så måste man anpassa sig och bli professionell. Antingen väljer man att inte 
va’ med eller att anpassa sig.”  

4.4 Intressentmodell  
Samtliga klubbar hänvisar till olika intressenter och intressentgrupper och i figur 6 
visas en sammanställning av dessa. Vi har valt att kategorisera intressenterna som 
interna, externa, finansiella och officiella. Finansiella och officiella intressenter är 
även de externa. Skatteverket är både är en finansiell och officiell intressent därav 
placeringen mitt emellan de två kategorierna. 
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Figur 6. Intressentmodell för en elitfotbollsklubb (Källa: Egen). 

5. Slutsatser 
I uppsatsens sista kapitel förs en avslutande diskussion utifrån den grundläggande 
problemformuleringen. Därefter presenteras studiens kunskapsbidrag och dess 
praktiska implikationer. Slutligen diskuteras hela studien ur ett kritiskt perspektiv 
och förslag på vidare studier som kan ta forskningen vidare antingen inom detta 
specifika område eller något nära angränsande område. 

5.1 Avslutande diskussion 
 
Med anledning av de svenska elitfotbollklubbarnas negativa driftsresultat så finns 
det anledning att fråga sig vad det är som brister i affärsutvecklingen. Den fråga vi 
ställde oss var vilka hinder och möjligheter som finns inom affärsutvecklingen i 
svensk elitfotboll. Den empiriska och teoretiska analysen har gett oss en klar bild 
av vilka misfits som finns inom elitfotbollens affärsutveckling. De problem och 
möjligheter som finns presenteras i nedanstående figur och förklaras vidare under 
respektive rubrik och förslag på åtgärder som krävs för att komma tillrätta med 
hindren eller tillvarata möjligheterna presenteras också. 
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Figur 7. Misfits inom elitfotbollens affärsutveckling (Källa: Egen). 
 

5.1.1 Arenautveckling 

En möjlighet i affärsutvecklingen är att ha en modern arena men klubben behöver 
inte äga den själv men ska åtminstone äga sina egna arrangemang och kunna 
kapitalisera maximalt på sina egna arrangemang. Klubben måste kunna erbjuda en 
bra produkt i form av komfort, tillgänglighet, mat och dryck och loger. För att 
tillvarata den möjlighet som en ny arena innebär så bör alla elitfotbollsklubbar 
verka för att det byggs fler nya arenor alternativt att befintliga arenor rustas upp 
till en betydligt högre standard. 

5.1.2 Kommersialisering 

Vi anser att relationen mellan sponsorer/partners och klubbarna måste ses i ett nytt 
ljus. Med detta menar vi att klubbarna måste ta klivet bort från den 
sponsringsstämpel som ofta är förknippad med idrottsverksamhet. Tiden då 
klubbarna fick en påse pengar utan att behöva ge någonting tillbaka kan sägas 
vara över. Själva transaktionen måste istället utföras i båda riktningar snarare än 
enbart en som länge varit fallet. Med andra ord måste klubbarna helt enkelt kunna 
erbjuda sponsorn/partnern någonting tillbaka i gengäld för det kapital som satsas i 
klubben. Elitfotbollsklubbarna har här en stor utmaning i att försöka utveckla sin 
verksamhet och se själva transaktionen med kommersiella ögon snarare än ideella. 

5.1.3 Produktutveckling 

Produkten Allsvenskan måste utvecklas och de faktorer som bör ses över är 
antalet lag, möjligheten att spela serien med start på hösten istället för våren och 
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fördelningen av pengarna från de centrala avtal som SEF tecknar. Även själva 
upplevelsen att gå på fotboll måste utvecklas i form av nya arenor och att 
arrangemanget uppfattas som tryggt och säkert. De kampanjer som SEF genomför 
för att locka mer publik till arenorna är bra tillskott men klubben kan göra mycket 
själva för att påverka produkten. Det är inte bara spelet på plan som påverkar 
kundernas vilja att komma till arenan utan även komfort och service. 

5.1.4 Finansiering 

Det finns många möjligheter för en klubb att finansiera verksamheten. När inte de 
ordinarie intäkter som klubben har för exempelvis biljettförsäljning och 
samarbeten räcker för att finansiera den dagliga driften så måste klubben utnyttja 
andra möjligheter till finansiering. Det viktigaste för klubben oavsett vilken 
finansieringskälla man väljer är att kunna tillfredsställa alla intressenter i den 
intressentmodell som presenteras ovan i avsnitt 4.4. Innan klubben söker nya 
finansieringsformer eller ben att stå på så bör man se till att den grundläggande 
verksamheten (fotboll och marknad) går med minst ett nollresultat. På grund av 
nuvarande tv-avtal är det inte möjligt för klubbarna att exempelvis direktsända 
sina egna matcher via sina hemsidor. Detta hänger, som vi tidigare varit inne på, 
samman med att tv-avtalet är centralt framförhandlat. Om det skulle ske en 
förändring på den punkten skulle det öppna upp för klubbarna att själva sköta tv-
sändningarna av sina matcher och därmed ta del av intäkterna från sina egna 
matcher. Huruvida det skulle förbättra klubbarnas ekonomi i stort är oklart. En 
inte alltför vild gissning är dock att det skulle gynna storstadsklubbarna med 
större supportermassor och göra det mer besvärligt för de mindre klubbarna. 

5.1.5 Professionalisering 

Sund (2008) menar att den professionella fotbollen i stor utsträckning drivs av 
föreningar som kan liknas vid ett ideellt folkrörelseslag. Vi tycker det är att ta i att 
beskriva det så idag och anser snarare att svensk elitfotboll tagit ett stort kliv i rätt 
riktning vad gäller att bedriva verksamheten mer professionellt. Klubbarna vi 
intervjuade gav ett professionellt intryck och vi fick verkligen uppfattningen att 
klubbarna strävar efter att bli mer professionella i allt de gör och mycket har redan 
skett på denna punkt. De områden där klubbarna kan bli mer professionella är 
bland andra i transferverksamheten(köp och sälj av spelare) och i hanteringen av 
de personella resurserna. Klubbarna bör ha en utarbetad och fungerande HRM-
strategi, för innehåll se avsnitt 3.2.4, och en särskild person som ansvarar för 
dessa frågor.  

5.1.6 Ny attityd 

Sund (2008) hävdar att det finns en märkbar konservatism inom svensk fotboll 
och det är en åsikt som delades även av klubbarna. Bland annat påtalades att 
förändringsbenägenheten inte är den största och att attityderna och systemet är 
föråldrat. Den attityd som idag är rådande stämmer inte överens med hur 
klubbarna skulle vilja att verksamheten bedrevs. Omvärlden förändras i mycket 
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snabbare takt än svensk fotboll och klubbarna tillsammans med de officiella 
intressenterna måste bli snabbare på att anpassa sig till denna omvärld. 

5.1.7  Harmonisering 

Det råder en brist på harmonisering mellan de kommersiella idéer som styr 
klubbarna och den omvärld som dom verkar i. En punkt som bör försöka åtgärdas 
är det faktum att spelare väljer att lämna Sverige för grannländerna Norge och 
Danmark. Sund (2008) var som bekant inne på exempelvis det danska 
skattesystemet där spelarna bara betalar så kallad artistskatt. Detta gör att 
klubbarna där kan locka över svenska spelare desto enklare då de slipper betala 
lika mycket skatt som i Sverige. Önskemål om en harmonisering av 
skattesystemet i Norden framkom under intervjuerna och det föreslogs bland 
annat att nordiska rådet borde gå in och justera skillnaderna. Detta är dock enbart 
just önskemål och verkligheten är att svenska politiker skickat klara signaler om 
att det inte kommer att ske några förändringar. Detta ska ses som ett stort hinder. 
 

5.1.8 Teknologisk utveckling 

Vi får uppfattningen att alla intervjuade klubbar ser ny teknik som något viktigt 
och Örebro ser ut att vara en klubb som ligger i framkant vad gäller att använda 
ny teknik. Att använda sig av teknik i verksamheten behöver dock inte handla om 
alltför avancerad teknik utan mer kanske om att skicka ut erbjudanden via SMS 
eller Facebook. Klart är att klubbarna har stora möjligheter att nå ut till sina 
medlemmar och supportrar med information och erbjudanden. 

5.1.9 Integrering 

De hinder och möjligheter som vi har identifierat ovan tyder på att det finns en 
bristande integrering mellan företagets situation eller affärsmiljö, klubbens 
organisationsstruktur och de styrande idésystemen. Det är av yttersta vikt att 
klubbarna integrerar med sin omvärld och är lyhörda för förändringar i 
densamma. Klubbarna bör även arbeta aktivt för att påverka de officiella 
intressenterna och politiker i frågor som är angelägna för affärsutvecklingen.  

5.2 Kunskapsbidrag 
Vi har vidareutvecklat Normans modell för att analysera affärsutvecklingen och 
ökat förståelsen för hur gällande modeller för affärsutveckling kan användas inom 
elitfotbollen. Denna modell kan även användas i liknande kontexter i andra 
verksamheter exempelvis inom Ishockey eller andra elitidrotter. Modellen kan 
även användas för organisationer med liknande komplexa målbilder exempelvis 
ideella organisationer med kommersiella inslag.  
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5.3 Praktiska implikationer 
Studiens bidrag till praktiker inom elitfotbolls klubbar är framförallt att påvisa 
vart hindren och möjligheter finns inom affärsutvecklingen och i uppsatsens 
slutsatser presenteras förslag på hur dessa hinder och möjligheter kan hanteras.  

5.4 Kritisk granskning och vidare studier 
Denna uppsats har fått lida på grund av att det finns begränsat med utvecklad teori 
kring affärsutveckling inom just idrott och fotboll i synnerhet. Vi vägrade dock att 
se detta som ett hinder för att genomföra den här uppsatsen och betraktade det 
snarare som en utmaning och ett sätt för oss att bidra till ett ämne som det inte är 
skrivet särskilt mycket om. Vi vände det till något som sporrade oss istället och 
insåg att vi kunde bidra till forskningen inom detta specifika område. 
 
Denna undersökning kan vara svår att replikera då den bygger mycket på våra 
egna antaganden och förförståelse. Respondenternas svar kan också kritiseras 
utifrån hur pass väl deras svar motsvarar verkligheten.  
 
Våra slutsatser hade kunnat få större möjlighet att vara överförbara till andra 
kontexter om vi också hade genomfört intervjuer med klubbar verksamma inom 
någon annan idrott som jämförelsevis ligger nära fotbollen. Valet av idrott är 
enkel då det egentligen bara finns en klubbidrott som kan jämföras med fotbollen 
avseende exempelvis publikintresse och medieintresse och det är ishockey. En 
jämförelse mellan de båda idrotterna hade kunnat bidra med värdefull kunskap 
och visat på om det föreligger några likheter respektive olikheter gällande hur 
affärsutveckling bedrivs. På så vis hade det getts möjligheter för klubbarna att dra 
lärdomar och erfarenheter av varandra. 
 
Vi anser att det vore intressant med liknande studier som denna inom andra 
branscher och verksamheter. I synnerhet skulle det vara spännande med studier i 
andra organisationer som har liknande komplexa målsättningar som de 
fotbollsklubbar vi undersökt. Dessa organisationer, som ligger på gränsen mellan 
ideell och kommersiell verksamhet, är särskilt intressanta ur 
affärsutvecklingssynpunkt då de är väldigt komplexa. En studie skulle exempelvis 
kunna kretsa kring en välgörenhetsorganisation såsom Röda Korset där syftet är 
att undersöka hur affärsutvecklingen bedrivs samt vilka problem och möjligheter 
den är behäftad med. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Teorikritiskt resonemang 
Frankelius menar att PEST-modellen är för vag för att vara praktiskt användbar. 
Vidare överlämnar den åt användaren själv att fylla modellen med ett innehåll. 
Frankelius menar att modellen är en god tanke men företagare vill i praktiken ha 
mer konkret hjälp av de verktyg de använder (Frankelius 2001, s. 54). Det ligger 
definitivt någonting i det som Frankelius hävdar. PEST-modellen kanske inte ger 
någon direkt praktisk hjälp till en början utan lämnar mycket arbete åt användaren 
redan i inledningsskedet. 
 
Detta gör att modellen kanske inte lämpar sig optimalt för företag som befinner 
sig i kris eller är i behov av en omstrukturering. Modellen ger inte några direkta 
svar på vilka åtgärder som bör vidtas eller liknande. Den fyller dock absolut en 
funktion när ett företag överväger att gå in i en ny marknad och i samband med 
det behöver ett verktyg som kan analysera den potentiella marknaden. För den här 
uppsatsens syfte fungerar dock PEST-modellen alldeles utmärkt. Den är ett bra 
verktyg för att analysera i vilket läge klubbarna befinner sig i och för att upptäcka 
var det finns problem som hindrar affärsutveckling. 
 
Vad gäller Bill Sunds(2008) PEST-analys anser vi att den i stort förbiser den 
teknologiska aspekten som berör fotbollsklubbar. I takt med den teknologiska 
utvecklingen hotas fotbollsklubbar i större utsträckning av exempelvis illegal 
streaming av matcher på Internet. Detta ger dock också upphov till nya 
intäktskällor för klubbarna där supportrar erbjuds att se matcherna direkt via 
datorn på klubbens hemsida. På så sätt går en del av matchavgiften direkt till 
klubbarna istället för att endast hamna hos produktionsbolaget eller tv-kanalen. 
 
Fiskbensmodellen, som har en annan utgångspunkt och annat syfte än PEST-
modellen, kan kritiseras för att ha en alltför hög ambitionsnivå. Som tidigare 
nämnts är orsaksförklaringar komplexa och det är inte alltid enkelt att finna 
orsak/verkan-samband. De fyra stegen som modellen är uppdelad i låter enkla att 
genomföra men är naturligtvis komplexa och det finns inga garantier för att man i 
slutändan kommer att lösa det ursprungliga problemet. Som angavs tidigare är det 
nödvändigt med en ytterligare djuplodad analys efter att man kommit fram till ett 
svar. Fiskbensmodellen kan därför snarare ses som ett steg på vägen än en modell 
som ger ett direkt svar på ett problem. För uppsatsen passar dock Bill Sunds 
tolkning av modellen alldeles ypperligt. Uppdelningen i de olika 
problemområdena stämmer väl överens med uppsatsens syfte och passar 
analysschemat för misfits väl. 
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Det har även riktats kritik mot att använda begreppet kultur på ovanstående vis i 
organisationsforskning. Kultur är inte en variabel som kan kontrolleras som vilken 
annan variabel som helst inom organisationen. Det är inte heller alla som ha 
möjlighet att påverka kulturen och så att säga stänga av eller sätta på den när det 
passar. Genom att använda begreppet kultur på detta vis så har man helt enkelt 
lånat begreppet från sociologin och antropologin. Kultur bör istället ses som något 
som en organisation är och inte något som den har (Meek 1988, s. 469). 
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Bilaga 2. Presentation av respondenter 
 
AIK Fotboll AB 
 
Respondentens namn: Annela Yderberg, VD 
 
Tid och plats för intervju: 2010-12-13 kl.12.30 på AIK Fotboll AB:s kontor, Parkvägen 4 
B (Råsunda), Solna 
 
Respondentens huvudsakliga arbetsuppgifter: Övergripande leda arbetet. Relativt 
operativt med allt från förhandlingar till att ta fram rapporter. Se till att hålla sig 
inom de riktlinjer man har. 
 
Respondentens bakgrund: Finansiell bakgrund från Försvarsmakten. 
 
Historik: Start: 1896 (klubben bildades 15 februari 1891) 
Arena: Råsunda Fotbollstadion, Solna (kapacitet cirka 35 000). AIK är hyresgäst 
hos Fastighets AB Solna Lagern 2 som driver Nationalarenan Råsunda. Bolaget 
ägs av Svenska Fotbollförbundet. 
 
AIK Fotboll AB är dotterbolag till AIK Fotbollsförening, som bildades i slutet av 
år 2002. År 2003 övertog AIK Fotbollsförening all fotbollsverksamhet från 
föreningen AIK liksom föreningen AIK:s aktier i AIK Fotboll AB. I dagsläget 
äger AIK FF ca 53 procent av aktierna i AIK Fotboll AB. AIK Fotboll AB 
bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, ett 
damlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget spelar i Allsvenskan, damlaget i 
Damallsvenskan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för 
framtida spelare, deltar i nationella och internationella cuper och turneringar. AIK 
Fotboll AB bedriver också U-21 verksamhet för herrar i samarbetsklubben Väsby 
United, som spelar i Superettan. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic 
Growth Market Stockholm (AIK Fotboll AB 2010c). 

Vision: AIK ska vara Nordens mest framgångsrika klubb såväl sportsligt som 
ekonomiskt.  
 

Mission: AIK skall erbjuda förstklassig fotbollsunderhållning samt attraktiva 
produkter och tjänster med anknytning till fotbollen. Vi skall locka en stor och 
trogen publik till våra evenemang, göra våra supportrar lyckliga och hängivna 
samt våra sponsorer och samarbetspartners nöjda (AIK Fotboll AB b). 
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Organisation:  

 

Figur 8. AIK Fotboll AB:s organisation (AIK Fotboll AB 2010d). 
 
 
Antal anställda: 80-85 anställda där de flesta är fotbollsspelare. I 
affärsverksamheten är det 15 på kontoret och fem i dotterbolagen. 
 
Redovisat resultat 2009: - 6,3 mkr (SvFF 2010 b) 
 
Djurgården Elitfotboll AB    
 
Respondentens namn: Alf Johansson, VD 
 
Tid och plats för intervjun: 2010-12-06 kl. 13 på DEF AB:s kontor, Klocktornet, 
Stockholms Stadion, Stockholm 
 
Respondentens bakgrund: Jobbade lite drygt tio år på Proffice som VD och 
koncernchef. 
 
Respondentens huvudsakliga arbetsuppgifter: Sköta den löpande förvaltningen. 
Operativa tiden går till att driva arenaprojektet och att vara Djurgårdens 
representant i allt det som är externt. Arenan är just nu en av de huvudsakliga 
arbetsuppgifterna. 
 
Historik: Djurgårdens idrottsförening bildades den 12 mars 1891 på ett kafé med 
adressen Alberget 4 på Djurgården. Föreningen bildades lagom till en stor idrotts- 
och gymnastikfest i Stockholm där ett 20-tal ungdomar på Djurgården i 
Stockholm ville vara med. Ledande kraft i DIF blev den 22-årige John Jansson 
och det fanns ett krav på att medlemmarna skulle vara bosatta på Djurgården. 
Inträdesavgiften bestämdes till 50 öre och månadsavgiften till 10 öre. Det första 
mötet ägde rum den 12 mars. På 30-talet blev Tranebergs Idrottsplats allt mer 
ekonomiskt krävande och när Djurgårdens kontrakt med Stockholms Stad om 
"Tranan" 1935 löpte ut erbjöds DIF aldrig någon förlängning av Stockholms stad. 



 

 64

På den plats där "Tranan" stått skulle det i tidens anda byggas stora 
byggnadskomplex men något byggande skedde aldrig. Djurgården var nu under 
en tid hemlöst tills att AIK lämnade Stockholms Stadion för den nya, ombyggda 
Råsundastadion. Djurgården skrev ett kontrakt med Stadionstyrelsen 1936 och 
1938 flyttade några år senare även in sitt kansli i Stadionborgens klocktorn, i 
AIK:s gamla lokaler. Allt sedan dess har Stadion varit "hemma" för Djurgårdens 
IF Fotboll även om Råsunda använts som hemmaplan på grund av publiktryck 
eller ombyggnader (Djurgården IF Fotbollförening 2010b). 
 
Vision: Att bli nordens bästa lag (Djurgårdens IF Fotbollförening 2010c) 
 
Organisation: Verksamheterna inom Djurgården Fotboll bedrivs i 
moderföreningen och i två bolag. Moderföreningen Djurgårdens IF 
Fotbollförening (DIF FF) har hand om frågor som rör medlemmar, 
ungdomsverksamhet och Djurgårdsandan. DIF FF utser dessutom styrelsen till det 
helägda dotterbolaget Djurgårdens Elitfotboll AB (DEF AB), där seniorsidans och 
de äldsta pojklagens elitverksamhet bedrivs. DEF AB äger i sin tur Djurgårdens 
Fotboll Försäljning AB (DFF AB), som ansvarar för försäljning av de 
kommersiella rättigheterna knutna till Djurgården Fotboll (Djurgården IF 
Fotbollförening 2010a). 
 
Djurgårdens Elitfotboll organisationsschema: från Alf Johannson, VD (personlig 
kommunikation, 10 januari, 2011) 

 
Figur 9. Djurgården Elitfotboll AB:s övergripande organisation 
 

Figur 10. Djurgården Elitfotboll AB:s organisation försäljning och marknad 
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Antal anställda: Ungefär 70 personer om det räknas om till heltidsanställda. 
Sporten står för ungefär hälften av den siffran (spelartruppen, tränare och så 
vidare) och på kansliet jobbar det ett tiotal personer. 
 
Redovisat resultat 2009: - 16,1 mkr (SvFFb) 
 
Malmö FF 
 
Respondent: Pelle Svensson, VD i Malmö FF  
 
Tid och plats för intervju: 2010-12-06 kl.15.00 på Malmö FF:s kontor, Swedbank 
Stadion, Malmö 
 
Respondentens bakgrund: Pluggat ekonomi i Lund, började som trainee på SAS 
med utgångspunkt i Stockholm. Jobbade 7-8 år utomlands med bas under 30 år i 
Stockholm. Inrikeschef och marknadschef för SAS i Sverige, Europachef och 
bodde i Italien. VD i 7 år på Connex med bland annat tunnelbanan i Stockholm. 
VD på Allstrom Transport 1,5 år som tillverkar tåg. Satt i DIF Hockeys styrelse. 
 
Respondentens huvudsakliga arbetsuppgifter: Genomföra det som styrelsen har 
beslutat. Operativt ansvarig för all verksamhet. Acting sportchef under 2010 i 
avvaktan på ny tillsättning. 
 
Historik: ”Malmö FF fyller 100 år 2010. En prestation i sig, men kanske är det 
ännu större att Malmö FF under mer än 60 år tillhört de bästa fotbollsklubbarna i 
landet. Ända sedan starten 1910 har Malmö FF varit en av Sveriges ledande 
fotbollsklubbar, på många sätt. Vi har vunnit Allsvenskan 15 gånger och Svenska 
Cupen 14 gånger. Vi är den hittills enda svenska fotbollsklubben som spelat final i 
Europacupen. Och vi var först i Sverige med att införa professionella spelarlöner. 
Med en stolt historia bakom oss går vi i Malmö FF nu in i en spännande framtid. 
Med Sveriges starkaste klubbekonomi och vår nya, fantastiska arena Swedbank 
Stadion (som vi, som enda svenska fotbollsklubb, själva äger och driver) ser vi 
fram emot nya framgångar – även på andra sidan 100-årsstrecket.” (Malmö FF 
2010c) 
 
Vår vision – dit vi vill nå: ”Malmö FF:s vision är att genom vinnarmentalitet, 
laganda och professionalism bli den ledande fotbollsklubben i Norden, med 
återkommande spel och framgångar i de europeiska cuperna.” 
 
Vår mission – varför vi finns till: ”Att genom framgångar skänka glädje, 
inspiration, stolthet och välmående åt MFF:s medlemmar, publik, 
samarbetspartners, sponsorer och andra supportrar samt vara en god förebild för 
ungdomar.” (Malmö FF 2010 c) 
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Organisation – operativ verksamhet:  
 
Antal anställda: 93 (Malmö FF 2010b) 
 
Redovisat resultat 2009: 5,1 mkr 
(SvFF 2010b) 
 
 
 

Figur 11. Malmö FF:s operativa organisation 
 
Örebro SK Elitfotboll AB     
 
Respondent: Jan Karlsson, VD/Klubbchef  
 
Tid och plats för intervju: 2010-11-30 kl.17.45 på ÖSK Elitfotbolls kontor, Behrn 
Arena, Örebro 
 
Respondentens bakgrund: Ställföreträdande VD på en bank och innan dess 
marknads- och försäljningschef på bank. Jobbat på säljledande positioner i ett 
antal bolag. ”Jag är ganska kommersiell och har jobbat mycket med 
organisationsutveckling och förändringar” 
 
Respondentens huvudsakliga arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för bolagets 
verksamhet, framförallt den kommersiella sidan men även ekonomi och strategi. 
Följa upp de som styrelsen lägger ut som strategiska riktlinjer. Leda arbetet med 
att genomföra verksamhetsplan. 
 
Historik: ”Örebro SK bildades den 28 oktober 1908 på Café National vid 
Rudbecksgatan, vilket innebär att klubben firade 100 år 2008. Under dessa 100 år 
har klubben skrivit in sig i de idrottsliga historieböckerna, bland annat genom 41 
säsonger i allsvenskan och spel i UEFA-cupen. I slutet på 80-talet delades 
föreningen Örebro SK upp i ett antal grenföreningar med eget ekonomiskt ansvar, 
då bildades föreningen Örebro SK Fotboll som tidigare endast varit sektioner i 
Örebro SK. 
 
Under 2006 bolagiserades klubben. Bolagiseringen innebar att ett nytt företag 
skapades, ÖSK Elitfotboll AB. Bolaget ägs av Föreningen Örebro SK Fotboll och 
Örebro Spelarinvest AB som består av ett antal privata investerare med ÖSK 
hjärta. Örebro Spelarinvest AB äger 47,4% av rösterna och 90% av kapitalet och 
Örebro SK Fotboll äger 52,6% av rösterna och 10% av kapitalet.” (ÖSK 
Elitfotboll AB  2010c) 
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Organisation ÖSK Elitfotboll AB: 

Marknad: Ansvarar för 
marknadsföring av ÖSK 
Fotbolls varumärke, 
försäljning, kontakter med 
partners, medlemmar och 
offentlig sektorn. Ansvarar 
vidare för kundaktiviteter, 
matchevenemang samt 
information och 
kommunikation. 
 

Figur 12. ÖSK Elitfotboll AB:s organisation 
 
Sport: Ansvarar för den sportsliga verksamheten, dess administration, samordning 
och rekrytering. Ansvaret övergriper även arenafrågor samt säkerhetsfrågor. 
Ansvarar vidare för elitlaget vilket omfattar truppen, tränare, lagledning, 
friskvård, materialförvaltning och sportslig planering. 
 
Administration: ansvarar för ekonomi, personalfrågor och bolagsjuridik (ÖSK 
Elitfotboll AB 2010 b) 
 
Vision: (uttrycker ÖSK Fotbolls idealbild — övergripande målsättning)  
ÖSK Fotboll en ledande förebild inom elitidrott i framgång; idrottsmässigt, 
affärsmässigt och socialt engagemang  
ÖSK Fotboll, ett topplag i norden med frekvent europaspel där 
framgångskonceptet är attraktiv fotboll som engagerar (ÖSK Elitfotboll AB 2010 
d) 
 
Redovisat resultat 2009: + 1,3 mkr (SvFF 2010b) 
 
Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) 
 
Respondentens namn: Tommy Theorin, generalsekreterare  
 
Tid och plats för intervju: 2010-12-06 kl. SEF’s kansli, HQ, Husie kyrkogårdsgata 
88, Malmö 13.30 på SEF’s kansli, HQ, Husie kyrkogårdsgata 88, Malmö  
 
Respondentens bakgrund: Sysslat med idrott hela livet, landslaget i badminton, 
försäljningschef inom trävarubranschen, vikariat som gymnastiklärare, konsulent 
på flersektionsförening, klubbdirektör på Malmö IF ishockey och sedan1994 GS 
på SEF. 
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Respondentens huvudsakliga arbetsuppgifter: Olika typer av avtal, arrangemang, 
säkerhet, styrelsemöten, mediakontakter, kontakt med samhället. 
 
Vision: ”Visionen för svensk elitfotboll är att dess medlemsföreningar 
- skall vara de mest populära utövarna av elitidrott i Sverige 
- skall utöva sin verksamhet seriöst och med högsta kvalitét 
- skall samarbeta med fotbollsrörelsen i Sverige och tillsammans med 
denna i internationella organ 
- skall delta och ta ansvar i samhällsfrågor i Sverige av betydelse för 
elitidrotten”  
 
Definition: Föreningen svensk elitfotboll eller SEF”: är en ideell förening där 
föreningarna i de två högsta serierna för herrar i Sverige baserat på SvFF:s 
serieindelning är medlemmar (SEF 2008). 
 
SEF:s arbetsuppgifter: 
 
Fotbollsfrågor: Utbildningsfrågor för spelare och ledare, serieindelningar, 
tävlingsbestämmelser, internationella tävlingsfrågor 
Ekonomisk och juridiska frågor: Ekonomisk och juridisk rådgivning, 
försäkringsfrågor, arbetsgivarfrågor 
Marknads och anläggningsfrågor: Alla frågor ang. evenemang, anläggningar etc., 
marknadsfrågor separata för SEF kollektivet, säkerhetsfrågor 
Samhällsfrågor: Delta i samhällsdebatten mm i frågor av intresse för 
elitföreningarna 
Service till medlemsföreningar: Kanslifunktioner, anordnade av gemensamma 
möten (SEF 2008) 
 
SEF:s framtidsfrågor (SEF 2010): 
I slutrapporten från konsultbolaget JKL presenterades en åtgärdsplan i 14 punkter 
inom följande områden: 
Internt SEF 
Utredningar för beslutsunderlag 
Marknadsföring och kommunikation 
Supporters 
Politiska relationer: skatter, moms, arenor, polisbevakning 
Spelschema 
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Bilaga 3. Brev till respondenter 
Stockholm 2010-11-29 
 
 
Hej, 
Vi är två studenter vid Stockholms Universitet, Företagsekonomiska Institutionen 
som skriver vår magisteruppsats under höstterminen 2010. Vi är framförallt 
intresserade av affärsutveckling och vårt personliga intresseområde är fotboll. 
Uppsatsens huvudsyfte är att öka förståelsen för de hinder och drivkrafter som är 
relaterade till affärsutveckling inom svensk elitfotboll. 
Följande delsyften finns: 
1) Identifiera problem och möjligheter relaterade till affärsutvecklingen 
2) Analysera vilka åtgärder som krävs för att lösa problemen och tillvarata 
möjligheterna 
 
Vi söker nu intervjuobjekt och vi skulle vara väldigt tacksamma om vi kunde få 
möjligheten att intervjua dig. Vi följer de forskningsetiska rekommendationerna 
för samhällsvetenskaplig forskning vilket innebär att deltagandet är helt frivilligt. 
Syftet med att intervjua dig är att samla in empiriskt material till uppsatsen och 
Du har när som helst möjlighet att avbryta ditt deltagande i intervjun eller i 
studien. Dina svar kommer att hanteras konfidentiellt och ingen utomstående 
kommer att kunna ta del av dina direkta svar. Eftersom vi har gjort ett urval och 
din klubb blivit utvald så kan vi tyvärr inte genomföra intervjun anonymt. De 
uppgifter som vi samlar in kommer endast att nyttjas till denna uppsats och inte 
tillhandahållas till tredje man. 
 
Vi beräknar att intervjun kommer att ta ca 60 minuter och anpassar oss gärna till 
ditt schema. Eftersom uppsatsen löper under höstterminen har vi begränsat med 
tid på oss att genomföra intervjuerna, och skulle därför gärna träffa dig så snart 
som möjligt. 
 
Tack på förhand! 
 
Henrik Lannér, intervjusamordnare,  0704-850 820 
Martin Stanler 
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Bilaga 4. Intervjuguide klubbar 

Presentera oss och berätta om vårt uppsatsarbete. 

Deltagarens uppgift i projektet – empiri. Villkor för deltagandet: Frivilligt och 
möjlighet att avbryta medverkan. 

Konfidentialitet: Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. 

Nyttjande kravet: Uppgifterna kommer endast att användas för 
forskningsändamålet.  

Intresserad av att se resultatet?  

Datum: 

Tid: 

Plats: 

Närvarande: 

Information om företaget 

Namn: 

Respondentens namn: 

Respondentens titel: 

Respondentens bakgrund: 

Respondentens huvudsakliga arbetsuppgifter: 

 
Organisationsstruktur 
Hur är själva organisationen uppbyggd? Hur många anställda har ni? 
 
Hur rekryteras personal till organisationen?  
 
Kan det vara ett problem att många klubbar fortfarande är kvar i den ”ideella 
tanken”, dvs att när det rekryteras personal till kansliet etc. kanske det mer 
handlar om gamla spelare eller trotjänare än personer med rätt kvalifikationer? 
 
Hur utövas ledarskap i organisationen och av vem? 
 
 
Är det vanligast att formella eller informella beslut fattas? 



 

 71

 
 
Vilka typer av egenskaper krävs för en duktig organisationsledare (VD, 
ordförande el. dyl) för en fotbollsklubb? 
 
Har ni någon personalansvarig och vad är i så fall dennes ansvarsområde?  
 
Hur jobbar ni med kompetensutveckling? Dvs. hur ser ni till att de anställda har 
den kunskap som situationen kräver? 
 
Har ni särskilda rutiner som alla anställda måste följa? 
 
Till Örebro: Vad tror ni det beror på att ni visar positivt driftresultat 2009? Vilka 
svårigheter har ni överkommit? 
 
Var ligger de största utmaningarna, ekonomiskt sett, för de allsvenska klubbarna 
idag? 
 
Företagets affärsmässiga situation 
 
PEST 
 
P: Hur ställer ni er till den sk. till 51%-regeln? 
Inställning till skattelagstiftningen? Om man ändrade lagstiftningen, skulle det 
innebära någon betydelsefull skillnad?  
 
Finns det några andra politiska beslut som kan påverka föreningen? 
 
E: Hur arbetar ni aktivt för att finna nya intäktskällor?  
 
Har klubbarna goda förutsättningar att gå med vinst? Om inte, varför?  
13 av 16 klubbar visade ett negativt driftresultat 2009, vad tror du det beror på?  
 
Till Örebro: Hur mycket har bolagiseringen betytt för klubben rent ekonomiskt? 
Med tanke på att ni är en av få klubbar som visar positivt driftresultat. 
 
Påverkas ni och i så fall hur av förändringar i samhällsekonomin? 
 
S: Publiksiffrorna har generellt vikit de senaste åren. Vad gör ni för att locka 
publiken tillbaka? 
 
T: Det blir allt vanligare att klubbarna får en del av intäkterna när man väljer att 
se en match på Internet via klubbarnas hemsidor. Är det en framtidsmelodi när 
det gäller att öka intäkterna? 
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På vilket sett använder ni teknik i er verksamhet? 
 
Fiskben 
 
Organisatoriska orsaker: Hur ser beslutsprocessen ut? 
 
Arenor 
Till Örebro: Vilken betydelse har Behrn Arena för er och hur ser ägarstrukturen 
ut? 
Till Malmö: Har nya Swedbank Stadion gett ett lyft ekonomiskt? 
Till DIF/AIK: Hur pass viktig är arenafrågan rent ekonomiskt för er klubb? Hur är 
förutsättningarna för att äga och bygga nya arenor? 
 
Vilken betydelse kommer arenan ha för er framöver? 
 
Normer och attityder 
Behövs det en attitydförändring gällande hur en klubb ska drivas med tanke på 
hur många som visar negativt driftresultat? 
 
Idésystemet 
Organisationskultur:   NEJ 
 JA 
Förkommer särskilda slogans    
Finns det några starka historier som berättas  
Förkommer det några särskilda hjältar 
Förekommer det några särskilda symboliska - 
handlingar eller symboler 
Finns det några sociala ritualer och normer 
Förekommer några särskilda uttryck 
Har föreningen en lång historia 
Är man medlem i många år 
Saknas det alternativ för medlemmarna 
 
Vad tycker du om hur fotbollens omvärld har förändrats? 
 
Avslutande fråga: 
 
Vilka hinder ser du för affärsutveckling inom elitfotbollen? 
 
Vilka möjligheter för affärsutveckling ser du? 
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Bilaga 5. Intervjuguide SEF 

Presentera oss och berätta om vårt uppsatsarbete.  

Deltagarens uppgift i projektet – empiri. Villkor för deltagandet: Frivilligt och 
möjlighet att avbryta medverkan. 

Konfidentialitet: Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. 

Nyttjande kravet: Uppgifterna kommer endast att användas för 
forskningsändamålet.  

Intresserad av att se resultatet?  

Datum: 

Tid: 

Plats: 

Närvarande: 

Information om företaget 

Namn: 

Respondentens namn: 

Respondentens titel: 

Respondentens bakgrund:  

Respondentens huvudsakliga arbetsuppgifter: 

 
 
Organisationsstruktur 
Hur bör en klubb i allsvenskan vara organiserad? 
 
Kan det vara ett problem att många klubbar fortfarande är kvar i den ”ideella 
tanken”? Exempelvis att vissa fortfarande talar om sponsring istället för 
samarbeten. 
 
Vilka typer av egenskaper krävs för en duktig organisationsledare (VD, 
ordförande el. dyl) för en fotbollsklubb? 
 
 
Hur bör klubbarna jobba med personalfrågan? Rekrytering, utbildning m.m. 
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Vilken typ av kompetensutveckling förekommer inom svensk elitfotboll? 
 
 
Var ligger de största utmaningarna, ekonomiskt sett, för de allsvenska klubbarna 
idag? 
 
Företagets affärsmässiga situation 
 
PEST 
 
P: Hur går debatten inom SEF kring 51% regeln? 
 
Finns det några politiska beslut som kan påverka affärsutvecklingen inom 
fotbollen? 
 
E: Hur arbetar SEF aktivt för att finna nya intäktskällor?  
 
Vad gör SEF för att utveckla produkten Allsvenskan? 
 
 
Har klubbarna goda förutsättningar att gå med vinst? Om inte, varför?  
13 av 16 klubbar visade ett negativt driftresultat 2009, vad tror du det beror på?  
 
 
Påverkas fotbollen av förändringar i samhällsekonomin och i så fall hur? 
 
 
S: Publiksiffrorna har generellt vikit de senaste åren. Vad gör ni för att locka 
publiken tillbaka? 
 
 
T: Det blir allt vanligare att klubbarna får en del av intäkterna när man väljer att 
se en match på Internet via klubbarnas hemsidor. Är det en framtidsmelodi när 
det gäller att öka intäkterna? 
 
På vilket sett använder ni teknik i er verksamhet? 
 
 
Fiskben 
 
Organisatoriska orsaker: Hur ser beslutsprocessen ut? 
 
Arenor 
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Hur pass viktig är arenafrågan rent ekonomiskt för en fotbollsklubb?  
 
Hur ser förutsättningarna ut för svenska klubbar när det kommer till att få chansen 
att äga och bygga nya arenor? 
 
Kan SEF göra något för att hjälpa klubbar som vill bygga egna arenor och i så fall 
vad? 
 
Normer och attityder 
Behövs det en attitydförändring gällande hur en klubb ska drivas med tanke på 
hur många som visar negativt driftresultat? 
 
Idésystemet 
Kan ni se en förändring i hur klubbarna styrs och vilka som fattar beslut i 
klubbarna? 
 
 
Vad tycker du om hur fotbollens omvärld har förändrats? 
 
 
Avslutande fråga: 
Vilka hinder ser du för affärsutveckling inom elitfotbollen? 
 
 
Vilka möjligheter för affärsutveckling ser du? 
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Bilaga 6. Teorianalys av PEST och Fiskbensmodellen 
 
När det gäller de politiska och ekonomiska faktorerna som kom fram under våra 
intervjuer stämmer de väl överens med Bill Sunds (2008) PEST-analys. Det är 
ingen tvekan om att det är den ekonomiska aspekten som är den viktigaste av de 
olika PEST-faktorerna. Svenska klubbar har inte den ekonomi som krävs för att 
behålla de bästa spelarna och det är ett stort problem för svensk fotboll. 
 
Länder som England, Spanien och Italien kommer alltid locka svenska spelare, 
inte enbart på grund av ekonomiska skäl utan också naturligtvis också av rent 
sportsliga skäl. Fotbollen som spelas i de länderna är på en annan nivå än i 
Sverige och det är naturligt att spelare vill söka sig dit där kvaliteten på spelet är 
som bäst och där de kan mäta sig med de bästa spelarna i världen. Därför finns det 
nog ingen egentlig lösning på det problemet för de svenska klubbarna. Det är med 
andra ord ingen överraskning att Sverige hamnade på 18:e plats på FIFPros 
rankning 2006 över hur lönsamt det är att vara fotbollsproffs i 21 olika europeiska 
länder. Sunds PEST-analys visade på ekonomins viktiga roll samtidigt som den 
politiska faktorn också hade betydelse. Efter våra intervjuer kan vi konstatera att 
detta stämmer och att det är två viktiga aspekter för klubbarna som också hänger 
ihop. 
 
När det gäller den teknologiska faktorn anser vi dock att Bill Sunds PEST-analys 
brister. Sund har helt förbisett denna faktor som vi med hjälp av våra intervjuer 
kunnat få fram mycket intressant kring. Klubbarna kan använda tekniken på 
många olika sätt för att skapa mer intresse kring sin produkt och i slutändan öka 
intäkterna. Vi anser att den teknologiska aspekten bör få större utrymme i 
framtida PEST-analyser av svensk fotboll. Den inbegriper så pass mycket relevant 
att det inte går att helt strunta i den. 
 
Bill Sunds fiskbensanalys inrymmer naturligtvis en diskussion om 51%-regeln 
vilket även vår fiskbensanalys gör. Slående från våra intervjuer var att klubbarna 
inte hade någon klar uppfattning om var man står i frågan. Det var inte alls 
självklart att denna regel skulle lösas upp och följaktligen öppna upp för ett 
100%-igt ägande.  
 
Sund menar att en förändring skett gällande arenafrågan i Sverige då 
beslutsfattarna har kommit underfund med dess strategiska vikt. Detta är något vi 
skriver under på och det känns som svensk fotboll är på väg åt rätt riktning. Ett 
flertal arenaprojekt är på gång runtom i Sverige och de klubbar vi intervjuade var 
överens om arenans betydelse för ekonomin. 
Helhetsintrycket är att vår PEST- och fiskbensanalys i det stora hela stämmer 
överens med Bill Sunds dito. Dock finns det en klar skillnad i den teknologiska 
aspekten som vi ansett vara intressant och viktig att ta med och som Sund helt 
förbisett.  
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Det vi reflekterar kring är att klubbarna inte anser 51%-regeln vara så oerhört 
viktig. Uppfattningen man fått innan när man följt debatten i media är att det är 
väldigt viktigt att få bort 51%-spärren. Denna uppfattning får vi dock inte under 
intervjuerna och kanske har det att göra med att klubbarna fått klara signaler att 
ingen förändring kommer att ske. Med anledning av detta har klubbarna därför 
fått anpassa sig till detta och finna alternativa lösningar. Det är dock inte helt 
enkelt att hitta balansen mellan å ena sidan det ideella där 
supportrarna/medlemmarna fortsatt ska ha kontroll över klubben och å andra sidan 
det kommersiella där föreningen ska gå bra ekonomiskt. SEF:s generalsekreterare 
Tommy Theorin ser också ut att vara helt rätt ute när han säger att det inte finns 
någon klar linje gällande 51%-regeln. Bland de klubbar vi intervjuat finns det som 
sagt ingen bestämd och klar uppfattning. 
 
I sammanhanget med att hitta nya intäktskällor är AIK intressanta. Man har drivit 
en butik vid namn The Terrace som säljer märkeskläder. Denna ska dock avyttras 
vid årsskiftet då den kostar pengar initialt men ger väldigt lite. Det är en 
lågmarginalbransch som kräver mycket arbete och en viss typ av kompetens. 
Annela menar att den här breddningen av verksamheten tenderar att ta fokus från 
övrig verksamhet. Det är bättre att fokusera det man har kompetens till och det 
man är bra på. Kanske övriga klubbar kan dra nytta av AIK som faktiskt har 
erfarenhet av den här typen av breddning. Dock kan det naturligtvis vara så att 
klubben helt enkelt gav sig in i fel bransch. Restaurang/pubverksamhet ligger 
närmare klubbarnas kärnkompetens då det med enkelhet kan kopplas till själva 
arrangemanget. 
 
Det kan konstateras att klubbarna försöker utveckla sina nätverk med 
sponsorer/partners samt att kraven på klubbarna att leverera någonting tillbaka har 
skärpts. Samtidigt handlar det om att bredda verksamheten för att finna nya 
intäktskällor. Något som inte alltid är så enkelt då klubbarna lämnar sin 
kärnkompetens. Därför är det mest naturliga att utveckla 
restaurang/pubverksamheten då det kan sägas ligga desto närmare klubbarnas 
kärnverksamhet (att erbjuda en upplevelse) än exempelvis klädförsäljning. Det 
handlar ju som sagt om att öka kvaliteten på produkten och i slutändan hela 
upplevelsen som klubbarna erbjuder åskådarna. Theorin menar att SEF skapar bra 
centrala avtal som klubbarna sedan kan dela på, något som vi märkt att klubbarna 
kanske inte riktigt håller med om. 
 
Tommy Theorin tycker inte att det behövs någon attitydförändring men däremot 
måste man se över sitt sätt att arbeta för att få mer intäkter. Man kan naturligtvis 
tolka det som att det är något som inryms i en attitydförändring men det är dock 
intressant att Theorin inte mer förespråkar en attitydförändring. Framförallt på 
grund av att Malmös Pelle Svensson menar att det delvis ingår en 
attitydförändring i den åtgärdsplan som lagts av SEF. 
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