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Bakgrund: Sedan 1970-talets början har idrotten globaliserats, kommersialiserats, 

professionaliserats och medialiserats. En förändring som för fotbollsklubbarna har inneburit 

halv- och heltidsarbetande personal, en formell organisation, stora pengar i omlopp och en rad 

nya intressenter med nära koppling till klubbarnas verksamhet (Peterson, 2002). Den stora 

idrottsliga utveckling som Sverige genomgått gör det intressant att undersöka huruvida 

elitfotbollsklubbarna balanserar och hanterar det ökade antalet intressenter och kraven från 
dessa, som numera finns tätt intill klubbarnas verksamhet. 

Syfte: Syftet med denna studie, som är av jämförande karaktär, är att undersöka hur de 

bolagiserade fotbollsklubbarna i allsvenskan förhåller sig till sina respektive intressenter. Med 

hjälp av en fallstudie ämnar vi beskriva hur de allsvenska klubbarna arbetar för att 

tillfredsställa sina intressenter, för att därefter identifiera likheter samt skillnader i klubbarnas 

arbetssätt. 

 

Metod: Studien är av kvalitativ karaktär och är en jämförande studie. Förhållningssättet har 

sina främsta likheter i den deduktiva ansatsen då vi utgår från tidigare teorier inom 

forskningsområdet. Insamlad empiri är hämtad från tre semi-strukturerade intervjuer med de 

berörda klubbarna som studien innefattar. 

Slutsats: Klubbarna ser alla intressenter - det vill säga aktieägare, förbund/ligor, 

samhället/lokala myndigheter, spelare, sponsorer och supportrar/publik/medlemmar - som 

viktiga, även om Djurgårdens IF betraktar medlemmarna som deras enskilt viktigaste 

intressent. Att vara transparenta och visa hänsyn är något som båda klubbarna beskriver som 

vitalt i relationen till intressenterna. Anledningen till att de allsvenska klubbarna eftersträvar 

att tillgodose sina respektive intressenter är för att nå ekonomisk vinning som de sedan kan 

investera i den sportsliga verksamheten - investeringar som därefter ska leda till sportslig 
framgång.      

Vidare visade resultatet från studien att Djurgården IF och Örebro SK har liknande arbetssätt 

mot respektive intressenter. Det förelåg dock små skillnader som har sin förklaring i 
klubbarnas ekonomiska och geografiska förutsättningar 
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Title: "The stakeholders of football" 

 

Background: Since the early 1970s, sport has become globalized, commercialized, more 

professional and the media has been digitized. For football clubs, these changes have meant 

half- and full-time staff, a formal organization, big money in circulation and a series of new 

stakeholders with close links to the clubs activities (Peterson, 2002). The great sporting 

development that Sweden has undergone makes it interesting to investigate how the elite 

football clubs can manage the increased number of stakeholders and their requirements, which 

nowadays are close to the clubs' activities. 

 

Purpose: The purpose of this study, which is comparative in nature, is to examine how the 

privatized football clubs in the Swedish top division relate to their respective stakeholders. 

Using a case study, we intend to describe how the Swedish top division clubs are working to 

satisfy their stakeholders. Finally we identify similarities and differences in the clubs way of 

working. 

 

Method: The study has a qualitative perspective and is a comparative study. The approach 

has its main similarities in the deductive approach, because the study is based on earlier 

theories in the research area. Collected empirical data is taken from three semi-structured 

interviews with the clubs who are involved in the study. 

 

Conclusion: The clubs look at all stakeholders – community/local authorities, players, 

supporters/audience/members, federations and leagues, shareholders and sponsors - as 

important, although Djurgarden consider the members as their single most important 

stakeholder. Being transparent and show respect is something that both clubs describe as vital 

in their relations to their stakeholders. The reason for both clubs to keep their stakeholders 

satisfied is to earn money, which they can invest in sporting operations. These investments 

should then lead to sporting success. 

Furthermore, the results of the study showed that the clubs had similar approaches to their 

respective stakeholders. However, there were small differences which can be explained by the 

clubs' economic and geographic conditions 
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1. Inledning 

Denna del ger först och främst läsaren en bakgrund till det ämne vi ämnar studera. Detta följs 

upp av en problemdiskussion, för att sedan förklara studiens syfte, redogöra för hur vi 
resonerat kring avgränsningar, samt vilka konkreta frågeställningar vi ämnar undersöka. 

1.1. Bakgrund 

Alla svenska elitfotbollsklubbar är i grunden ideella föreningar utan vinstintresse 

(riksidrottsförbundet, 2013). Sund (2008) menar att den ledande tanken inom svensk idrott, 

inklusive fotboll, länge var att man inte skulle anställa ledare och spelare för att därmed 

undvika en professionalisering av verksamheten. Vi går dock allt mer mot ett samhälle där 

dagens elitidrottsföreningar i allt högre utsträckning börjar frångå den traditionella ideella 

verksamheten, för att istället satsa på att bedriva verksamheten i bolagsform (Lundberg, 

2010). Detta samtidigt som de kommersiella inslagen blir allt fler bland de kvarstående ideella 

idrottsföreningarna, gör att vi är på väg mot ett trendbrott i svensk elitidrott och dess 

föreningar. Enligt Peterson (2002) är professionalisering och kommersialisering processer 

som ofta följer varandra åt, det finns dock professionell verksamhet som inte är kommersiell 

och vice versa. Professionalisering kan enligt Peterson (2002) sägas vara när en verksamhet 

förvandlas från lek till allvar. Kommersialisering definieras i Norstedts svenska ordbok 

(2006) av att göra något till föremål för vinstgivande affärsverksamhet. 

I och med professionaliseringen och kommersialiseringen har förutsättningarna att konkurrera 

för elitidrottsföreningarna förändrats radikalt - däribland även för fotbollen. Denna successiva 

övergång från amatörism och folkrörelsebaserad verksamhet till en lönearbetande och 

marknadsbaserad verksamhet har genererat ett ökat antal intressenter som klubbarna måste ta 

hänsyn till. Detta innebär att det som tidigare varit en fritidsaktivitet, utövad och organiserad 

av obetald arbetskraft i folkrörelsens form, gradvis har kapitaliserats. Utövandet sker numera 

hel- eller deltids avlönat, föreningens verksamhet bedrivs av löneanställda tränare, 

ungdomsledare, kanslipersonal, ekonomer och klubbdirektörer. Utvecklingen inom fotbollen 

med en marknadsanpassning och professionalisering har i sin tur inneburit att kommersiella 

intressen fått allt större inflytande över elitfotbollsklubbarna. Spelare som numera har 

professionella ombud i form av agenter, förmedlare och jurister, köps och säljs på 

spelarmarknader från världens alla hörn. Även de tävlingar som arrangeras sker numera på 

helt orimliga tider och matchdagarna sprids ut mitt i veckorna, vilket är tecken på att 
kommersialiseringen har blivit allt mer utbredd (Peterson, 2002). 

Idrotten generellt, men framförallt professionella fotbollsklubbar, behandlar allt större 

summor pengar. Men trots att ekonomin hanteras av utbildade ekonomer och professionella 

chefer, redovisar ändå de flesta klubbarna otillfredsställande finansiella resultat (Senaux, 

2008). Kommersialiserad elitfotboll med klubbar, spelare, publik och sponsorer är numera en 

del av en idrottsbransch som finns på en internationellt reglerad marknad, där även det 

monopolistiska internationella fotbollsförbundet FIFA och dess underorganisationer, UEFA 

och de nationella medlemsförbunden, agerar med full kraft. Fotbollen har sin spelarmarknad 

och sitt speciella arbetsmarknadssystem, där även Sverige under de senaste 10-20 åren lyckats 
anpassa sig till denna marknad och anslutit till den rena fotbollsindustrin (Sund, 2008). 

Vad gäller problematiken kring hur fotbollsklubbarna skall vara organiserade har den svenska 

idrottsrörelsen med riksidrottsförbundet i spetsen, bestämt att klubbarna får bilda bolag och 
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bli börsnoterade (Sund, 2008). Enligt riksidrottsförbundets stadgar (2013) får idrottslig 

verksamhet bedrivas i form av aktiebolag - under förutsättning att den upplåtande föreningen 

har en avgörande inverkan över Idrotts AB. Detta då ett obegränsat externt inflytande över 

den ideella föreningen skulle kunna föranleda negativa konsekvenser för idrotten. Den 

förening som därför upplåter sin rättighet att delta i SF:s tävlingsverksamhet till ett Idrotts AB 

reserverar sig röstmajoritet i vederbörande bolag. I förlängningen innebär detta att den ideella 

föreningen minst måste inneha 51 % av aktierna i aktiebolaget föreningen har (Malmsten & 

Pallin, 2005). 

I motsats till den amerikanska franchise-kulturen, är de flesta europeiska klubbarna 

utvecklade som föreningar. I takt med den ökade professionalismen bland klubbarna tvingas 

klubbarna se allt mer till det ekonomiska planet. Detta innebär att situationen bland 

fotbollsklubbarna blivit allt mer komplex, eftersom själva grundtanken om idrottens 

organisation i Europa fortfarande är att verka som ideella föreningar. Intressentmodellen kan 

därför tillämpas för att analysera europeiska professionella klubbar, i vilka olika intressen och 

mål är i konflikt med varandra (Senaux, 2008). 

 

Peterson (2008) menar att kommersialisering, professionalisering, medialisering och 

globalisering är dominerande tendenser inom idrotten sedan 1970-talet. Backman (2009) 

hävdar att sporten gradvis har förändrats i takt med denna kommersialisering, i syfte att 

tillfredsställa dess finansiärer och Tv-mediets krav. Dessa förändringar gäller dels den 

sportsliga delen med regelförändringar i syfte att göra sporten mer attraktiv för dess 

slutkunder och för att attrahera sponsorer, men förändringarna går även att se i det 

organisatoriska ramverket i klubbarna.   

 

Sport i allmänhet, men framförallt fotbollen är oerhört viktig för stora delar av befolkningen. 

Det stora intresset för sporten, klubbarna och spelarna har gjort fotbollen till en stark arena för 

reklam. Professionaliseringen och kommersialiseringen av fotbollen har lockat stort intresse 

från Tv-bolagen. Då intresset för fotbollen är såpass stort genererar fotbollen pengar för Tv-

bolagen, men även för företagen som satsar på reklam och sponsring (Sund, 2003). Dessa 

intressenter är bara några av dem som ökat markant i antal. 

 

Den stora idrottsliga utveckling som Sverige genomgått med professionaliseringens och 

kommersialiseringens intåg gör det intressant att undersöka hur elitfotbollsklubbarna i Sverige 

balanserar och hanterar det ökade antal intressenter och dess krav, som numera finns tätt intill 

klubbarnas verksamhet. 

1.2. Problematisering 

Det kan argumenteras för att det är ännu viktigare för en fotbollsklubb än vad det är för ett 

mer traditionellt företag att ta hänsyn till sina intressenter. Detta eftersom vissa av 

fotbollsklubbarnas intressenter har större krav på klubbarnas ansvarstagande. Vid 

organiseringen av en fotbollsklubb finns det många intressenter att ta hänsyn till. Den måste ta 

hänsyn till klubbens spelare, klubbens supportrar och dess omgivning. Dessutom måste 

hänsyn tas till omslutande människor och grupper som kan bli påverkade av organisationen på 

något sätt, antingen direkt eller indirekt (Morrow, 2000) (i, Morrow, 2003). 

 

Ekonomiskt, kommersiellt och professionellt finns det stora svagheter på klubbnivå i Sverige. 

Omsättningen är för låg, kapitalet för litet och kommersiellt har de svenska klubbarna inte 

utnyttjat marknaden fullt ut genom marknadsföring (Sund, 2008). Klubbarnas verksamheter 
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professionaliseras, hierarkiseras och specialiseras för att möta nya behov. Att bedriva en 

elitinriktad verksamhet kräver idag en helt annan kompetens än gårdagens ideella folkrörelse, 

vare sig det gäller att få bästa möjliga sportsliga resultat, tjäna pengar i mångmiljonklassen, 

förhandla stora kontrakt eller att skapa en uppskattad medial image kring föreningens 

verksamhet (Peterson, 2002). 

 

För att klubbar överhuvudtaget ska kunna existera krävs det att olika intressenter samarbetar. 

Greve (2009) menar att intressenter endast är motiverade att medverka så länge som de 

upplever att de åtminstone får ut lika mycket av företaget som de själva bidrar med. I 

planeringsarbetet, vid målformulering och strategiutformning, måste klubbarna beakta det 

faktum att intressenterna har olika mål och krav som klubbarna förväntas tillgodose. Detta 

medför att klubbarna måste ta hänsyn till både sportsliga och ekonomiska faktorer när de 

fastställer sina mål (Storm, 2011). Ett kortsiktigt tänkande är inte hållbart och kan - i värsta 

fall - innebära en tvångsdegradering till någon av seriesystemets lägre divisioner. Detta då en 

förening som uppvisar ett negativt eget kapital inte tillåts delta i seriesystemet (Svenska 

Fotbollsförbundet, 2013). 

Flertalet medier har under det senaste året beskrivit den problematik som svenska 

elitklubbarna har med att styra organisationerna på ett hållbart sätt. Enligt SvD:s artikel ”Nu 

granskar vi de allsvenska klubbarnas ekonomi” (Isacson, 2014) är det främsta målet för en 

allsvensk klubb att nå sportsliga framgångar och att det utan en välskött ekonomi ofta är svårt 

att lyckas åstadkomma sportsliga framgångar. 

 

Det är inte enbart svenska klubbar som tampas med problematiken kring sportsliga och 

ekonomiska frågor, utan även professionella fotbollsklubbar i Europa. Ett konkret exempel på 

denna problematik som kan tänkas uppstå mellan dessa intressenter, är fotbollsspelaren 

Ronaldinhos övergång från franska Paris Saint Germain (PSG) till spanska FC Barcelona 

2003. Han gjorde det såpass bra i PSG att de rikaste klubbarna i Europa jagade hans 

namnteckning. PSG:s president ville dock inte sälja honom då lagets tränare och fans ansåg 

att Ronaldinho var för viktig för laget. Detta till trots såldes han, då övriga intressenter 

uppmanade presidenten till en försäljning. Ronaldinhos agent ville att han skulle säljas för att 

spelaren skulle fortsätta utvecklas och för att han själv skulle göra ekonomisk vinning genom 

denna affär. Bankerna och Franska Fotbollsförbundet ville samtidigt att han skulle lämna för 

att PSG skulle minska klubbens finansiella skuld. Ronaldinho värvades två år tidigare med 

hjälp av en extern finansiär, som så snabbt som möjligt ville ha avkastning på sin investering i 

spelaren Ronaldinho (Bailly, 2003). 

1.3. Frågeställning 

Vi har valt att undersöka hur klubbarna arbetar för att tillfredsställa sina intressenters 

önskemål och krav. Vår frågeställning blir således följande: 

 

 Hur arbetar de bolagiserade fotbollsklubbarna i allsvenskan för att tillfredsställa sina 

respektive intressenter? 

 Hur ser förhållandet ut mellan fotbollsklubbarna och dess intressenter? 
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1.4. Syfte 

Syftet med denna studie, som är av jämförande karaktär, är att undersöka hur de bolagiserade 

fotbollsklubbarna i allsvenskan förhåller sig till sina respektive intressenter. Med hjälp av en 

fallstudie ämnar vi beskriva hur de allsvenska klubbarna arbetar för att tillfredsställa sina 

intressenter, för att därefter identifiera likheter samt skillnader i klubbarnas arbetssätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2. Referensram 

I följande avsnitt presenteras forskningen kring intressenter och mer specifikt de primära 

intressenterna inom fotbollens värld, i syfte att förbereda läsaren inför kommande 

analyskapitel. 

 

Avsnittet inleds med olika definitioner på begreppet intressent följt av en intressentmodell. 

Detta är emellertid inte kopplat till den idrottsliga branschen, utan ska fungera som ett 

hjälpmedel för läsaren till ökad förståelse kring det fundamentala inom intressentteorin. 

Denna del kommer inte att diskuteras djupare i analysen då undersökningen ämnar analysera 

fotbollsklubbars intressenter, snarare än den traditionella intressentmodellen som helhet. 

Därefter förklarar vi tre perspektiv inom intressentteorin, nämligen normativ, instrumental 

och deskriptiv intressentteori. Dessa perspektiv kommer sedan att ställas mot den insamlade 

empirin från intervjuerna, för att sedan analyseras. Slutligen presenterar vi teorier om 

intressenter inom fotbollens värld, som även kommer ligga till grund för vårt resultat och vår 

analys. 

2.1. Intressentteorin 

Att identifiera en allmänt vedertagen definition av en intressent är inte helt oproblematiskt. 

Friedman & Miles (2006) har lyckats identifiera 75 olika definitioner av begreppet och menar 

att samtliga av dessa på ett eller annat sätt är omstridda. En av dessa är emellertid mer 

klassisk än andra (Freeman, 1984, s.46) (i Friedman & Miles, 2006, s.1): “Any group or 

individual who can affect or is affected by the achievement of the organization’s objectives.” 

Det har dock förekommit en del debatter och skilda åsikter kring denna definition. Phillips 

(2003) menar att denna definition är för bred då den hävdar att alla är intressenter och att det 

föreligger minimalt värde i användningen av intressentteorin om alla kan betraktas som 

intressenter. Definitionen har mot denna bakgrund därför reviderats av Freeman (2004, s.58) 

(i Friedman & Miles, 2006, s.2) själv till ”those groups who are vital to the survival and 

success of the corporation.”   

 

Intressenter påverkar en organisations beslut i viktiga frågor. Ett effektivt beslut måste fattas 

utifrån de olika kraven intressenterna har. Problematiken ligger dock i intressenternas olika 

krav som ofta är i konflikt med varandra. Det blir därför aktuellt för företag att ställa frågor 

som dessa (Wallace, 1995) (i Friedman & Miles, 2006): 

 

 Hur balanserar vi kraven och bestämmer vilka avvägningar som ska göras? 

 Hur utvärderar vi kraven och fastställer hur vi ska kunna skapa en win-win situation 

för alla inblandade parter? 

 Hur bedömer vi huruvida win-win är uppnåbart för alla parter och är det 

överhuvudtaget möjligt? 

 
Wallace (1995) (i Friedman & Miles, 2006) har identifierat sju grundläggande intressenter 

som är viktiga att ta hänsyn till för ett företag: 

 

 Myndigheter   

 Aktieägare 

 Företagsledningen 

 Kunder 
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 Anställda 

 Leverantörer 

 Samhälle 

 
Oavsett vilken syn ledningen har på intressentteorin måste företaget identifiera existerande 

intressenter och kartlägga dess makt och inflytande för att förstå hur de kan påverka ett 

projekt. När man gjort detta kan ledningen formulera en lämplig strategi som är uppbyggd på 

ett sätt som ska maximera intressenternas positiva inflytande och minimera allt negativt 

inflytande (Bourne & Walker, 2005). Hur viktig en intressent anses vara beror på 

organisationens behov och i vilken utsträckning organisationen är beroende av den 

intressenten, i förhållande till andra intressenter för att möta dessa behov. Mot denna 

bakgrund kommer intressenterna vara olika viktiga för organisationen beroende på hur 

behoven ser ut vid den rådande tidpunkten (Jawahar & McLaughlin, 2001). 

 

Intressentanalytiker hävdar att alla de individer eller grupper som har legitima intressen och 

en andel i företaget har detta då det anses vara gynnsamt för dem själva. Vid en första anblick 

existerar inte en prioritering av intressen eller en rangordning av vissa fördelar framför andra. 

Därför går pilarna i nedanstående - traditionella - intressentmodell i båda riktningarna och 

relationerna avbildas i samma storlek och form (Donaldson & Preston, 1995). 

 

 
Figur 1, Donaldson & Preston (1995). 

 

Då en traditionell intressentmodell likt denna är tillämpbar på ett vanligt företag, är den 

emellertid inte optimal för att beskriva en fotbollsklubbs intressenter. Detta då en 

fotbollsklubb generellt sett har en bredare uppsättning intressenter än det traditionella 

företaget. Dessa intressenter har i regel även större inflytande i en fotbollsklubb och 

fotbollsklubbar tvingas därför förhålla sig till sina intressenter annorlunda gentemot ett 

traditionellt företag.   
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2.2. Normativ, instrumental och deskriptiv intressentteori 

Innan 1995 gjordes det många olika försök att definiera vad intressentteorin egentligen var, 

vilket innebar att det fanns flera skilda definitioner av olika författare. Därför försökte 

Donaldson och Preston skapa en samlad definition av de tre perspektiv som fanns inom 

intressentteorin; normativt, instrumentellt och beskrivande perspektiv (Friedman & Miles, 

2006). 

 

Intressentteorin skiljer sig från andra teorier om företag, då den syftar till att förklara och 

guida styrningen av företaget. Den visar hur flera olika deltagare skapar en 

organisationsstruktur som försöker uppnå gemensamma syften, även om dessa syften inte 

alltid är kongruenta. Teorin är mer komplex än den beskrivande observationen “att 

organisationer har intressenter”. I den tidigare litteraturen är det dock ofta på det sättet som 

teorin har framställts, vilket har medfört att det emellanåt har uppkommit viss förvirring kring 

intressentteorin (Donaldson & Preston, 1995). 

 

Normativt perspektiv kan beskrivas som en riktlinje för hur ledningen i företaget ska handla 

moraliskt korrekt. De ska genomföra handlingar för att det är ”rätt” eller ”fel” moraliskt sett. 

Detta angreppssätt förutsätter att intressenter är grupper eller personer som har berättigade 

intressen i företagets aktiviteter. Intressenter identifieras genom deras intresse i organisationen 

och om organisationen kan få ut något av intressenten i gengäld. Alla intressenters intressen är 

enligt detta angreppssätt viktiga att beakta, organisationen ska inte prioritera någon enskild 

intressent utan att ha övervägt alla intressenters önskningar (Friedman & Miles, 2006). 

 

Det instrumentella perspektivet skapar ett ramverk för att se om en organisations intressenter 

på något sätt påverkar organisationens förmåga att nå de olika mål som är uppsatta för 

organisationen (Friedman & Miles, 2006). Det instrumentella perspektivet används för att 

identifiera hur stor koppling det finns mellan styrningen av en organisation och graden av 

måluppfyllelse för företaget. Om ett företag ska lyckas nå sina önskade mål är det viktigt att 

företagsledningen ser till att företagets intressenter kommer med konstruktiva bidrag till 

företaget. Med ett instrumentellt perspektiv handlar det alltså om att identifiera de intressenter 

som är viktigast för att organisationen ska uppnå sina mål (Donaldson & Preston, 1995). 

 

Det deskriptiva perspektivet är sett som en förklaring av en organisations natur och syfte. Det 

visar också hur medlemmarna egentligen tänker kring styrningen av en organisation och hur 

en organisations styrelse tänker kring organisationens intressenter (Friedman & Miles, 2006). 

Donaldson & Preston (1995) ger en liknande förklaring då de menar att det deskriptiva 

perspektivet används för att beskriva och ibland förklara vad som är karaktäristiska beteenden 

för en viss organisation. Det deskriptiva perspektivet förklarar ett tidigare, nuvarande och 

framtida tillstånd av företagets angelägenheter med olika intressenter. Perspektivet är 

användbart när ett företag ska utforska nya områden och ämnar oftast skapa förståelse för det 

aktuella företaget och dess framtid (Donaldson & Preston, 1995). 

 

En skillnad mellan det instrumentella perspektivet och det normativa perspektivet är att det 

instrumentella perspektivet är hypotetiskt, medan det normativa är kategoriskt. Det 

instrumentella perspektivet menar att om företaget önskar uppnå A, B eller C, ska företaget 

använda sig av X, Y eller Z för att nå det önskade resultatet. Det normativa perspektivet 

menar dock att företaget ska genomföra en viss handling enbart om de anser det vara rätt sak 

att göra - och på samma sätt undvika att genomföra en handling om handlingen anses vara fel 

(Donaldson & Preston, 1995). 
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                                                                                      Figur 2, Donaldson & Preston (1995). 

 

I ovanstående modell visas hur de tre perspektiven hänger ihop. Det deskriptiva perspektivet 

är ytterst i modellen eftersom det perspektivet presenterar och förklarar relationer som är 

observerade i omvärlden. Det deskriptiva perspektivet stöds av det instrumentella perspektivet 

som hävdar att om en viss handling genomförs kommer ett visst resultat uppstå av det. Själva 

kärnan av modellen utgörs dock av det normativa perspektivet, där alla intressenter betraktas 

som lika viktiga. Modellen visar hur perspektiven kan kombineras med varandra (Donaldson 

& Preston, 1995).   

2.3. Intressenter i fotbollens värld 

I sin studie om fotbollsklubbars intressenter definierar Senaux (2008) sju intressenter som är 

särskilt viktiga för fotbollsklubbar. Dessa sju är aktieägare, spelare, förbund/ligor, lokala 

myndigheter, medlemmar, publik/supportrar och sponsorer. I vår sammanställning har vi dock 

slagit ihop medlemmar, publik och supportrar till en punkt då dessa intressenter i mångt och 

mycket har likartade krav. Vi har även lagt till en intressent - samhället. Walters & Chadwick 

(2009) menar att det blir allt viktigare för fotbollsklubbar att ta ett samhällsansvar. Samhället 

har i sin tur slagits ihop med lokala myndigheter. Utöver dessa två modifieringar utgår vi från 

de intressenter som Senaux (2008) identifierar i sin studie av den franska elitfotbollen, som de 

viktigaste för fotbollsklubbarna att ta hänsyn till. 

2.3.1. Aktieägare 

Vad gäller aktieägare utanför den sportsliga branschen brukar man tala man om mål, lika 

maximering av firmans värde och avkastning. Dessa mål är inte lika uppenbara inom idrotten 

där målen är väldigt varierande (Senaux, 2008). Football Governance Research Centre - 

FGRC - (2005) menar att aktieägare inte är prioriterade på samma sätt i fotbollsklubbar som i 

traditionella företag då fotbollsklubbarna har dubbla målsättningar - nämligen sportsliga och 
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ekonomiska sådana. De allt mer ökade intäkterna inom fotbollen utnyttjas till den sportsliga 

satsningen och syns bland annat i form av ökade spelarlöner. 

 

Aktieägare i fotbollsklubbar kan ha många olika motiv bakom sitt intresse i klubben. Det kan 

handla om att aktieägaren ifråga har passion för sporten eller att vederbörande är ute efter 

ekonomisk avkastning, men även att denne eftersträvar offentlig berömmelse, har ett 

reklamsyfte eller försöker uppnå politiska mål. Målen är ofta kombinerade och sällan 

explicita. Dessa mål är dock ofta underordnade aktieägarens krav på sportsliga prestationer. 

Detta leder fram till två huvudmål hos aktieägare i fotbollsklubbar, nämligen krav på 

sportsliga respektive finansiella resultat (Senaux, 2008). 

 

Europeiska klubbar har under den senaste tiden investerat mer pengar i sin verksamhet än vad 

de ha råd med, ofta på spelare som är dyra. Klubbarna tror att spelarna ska förbättra deras 

sportsliga resultat och också öka omsättningen. Lyckas klubbarna efter dessa investeringar 

ändå inte öka omsättningen riskerar klubbarna att göra stora ekonomiska förluster (Solberg & 

Haugen, 2010). 

2.3.2. Förbund/ligor 

Det nationella förbundet har, ihop med den professionella ligan, stor makt och legitimitet. 

Detta då de inte enbart styr spelreglerna, utan även den administrativa delen (Senaux 2008). 

Även FGRC (2005) är inne på samma spår då de menar att förbund och professionella ligor är 

den intressent som innehar mest makt och inflytande över klubbarnas styrning. 

 

Den primära rollen för denna intressent är att kontrollera att klubbarna förhåller sig till de 

rådande reglerna som gäller och att de även respekterar fotbollens lagar. Förvisso kan de 

kontrollera att klubbarna sköter den finansiella delen, som exempelvis bokslut, men deras 

fokus är inte att engagera sig aktivt i klubbarnas dagliga verksamhet. I allmänhet är dessa 

förbund och ligor passiva intressenter - vilket innebär att de i regel inte behöver utmärka sig - 

men om situationen kräver kan de komma att bli desto mer involverade. En aspekt som är 

viktig att beakta är även ömsesidigheten dessa två aktörer emellan, då även klubbarna är 

viktiga intressenter till förbunden och ligorna. Detta då klubbarna har representanter i dessa 

förbund och ligor. Elitklubbarna genererar dels pengar, men bidrar även till marknadsföringen 

av fotbollen som sport i allmänhet, vilket är två av anledningarna till att ligor och förbund 

betraktas som viktiga intressenter (Senaux, 2008). 

 

UEFA - det europeiska fotbollsförbundet - ställer krav på att alla medlemsförbund tar ansvar 

för den ekonomiska utvecklingen i såväl föreningar som Idrotts AB. I och med detta har det 

svenska fotbollsförbundet infört särskilda ekonomikrav för svenska elitklubbar. Klubbarna 

ska enligt svenska fotbollsförbundets stadgar bedriva sin verksamhet med en sund ekonomi 

och följa en god redovisningsed. År 1999 fattades beslutet att skärpa kvalitetskraven gällande 

klubbarnas ekonomiska situation på elitnivå för herrfotbollen. Dessa ekonomiska kriterier 

finns sedan 2001 med i anvisningarna som ingår i elitlicensen för Allsvenskan och Superettan. 

Kriterierna, som bland annat innefattar att klubbarna inte får uppvisa ett negativt eget kapital 

den 31 december varje år, måste vara uppfyllda för att klubbarna ska tillåtas vara med och 

delta i seriespelet för nästkommande år. Klubbarna erbjuds dock möjligheten att lämna in en 

handlingsplan för hur de avser lösa det ekonomiska och mycket prekära läget man befinner 

sig i. Denna handlingsplan granskas sedan av licensnämnden, som därefter fattar beslut om 

klubbens framtid (Svenska Fotbollsförbundet, 2013). 
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2.3.3. Samhället/lokala myndigheter 

Begreppet “Corporate citizenship” kan förklaras som de specifika aktiviteter som en 

organisation genomför för att möta de krav på ansvar som finns från samhället. Sådana 

aktiviteter blir allt viktigare för fotbollsklubbar i skapandet strategiska fördelar (Maignan et 

al., 1999) (i Walters & Chadwick, 2009). 

 

Om den lokala myndigheten ifråga äger arenan som en fotbollsklubb spelar sina matcher på, 

vilket enligt Cheffins (1999) (i Senaux, 2008) hör till vanligheterna, kan det uppfattas som att 

myndigheten innehar stor makt gentemot den aktuella fotbollsklubben. Oftast är detta dock 

inte fallet då lokala myndigheter generellt är relativt maktlösa gentemot fotbollsklubbar i den 

aspekten. Detta beror på att det lokala samhällets image kommer försämras om klubben blir 

nedflyttad en division, får finansiella problem eller väljer att spela på en arena som är belägen 

utanför orten klubben kommer ifrån. Förtroendet för individerna hos myndigheterna riskerar 

också att försämras om medborgare upplever det som att myndigheterna inte gör tillräckligt 

för att rädda den lokala fotbollsklubben (Senaux, 2008). 

 

Fotbollsklubbar bör undvika en situation där de lokala myndigheterna utövar någon form av 

makt, då detta tenderar att resultera i negativa utfall både för klubbarna och för 

myndigheterna. Eftersom den lokala fotbollsklubben är något som medborgarna och samhället 

värderar högt, innebär maktkamper mellan lokala myndigheterna och fotbollsklubbar att 

samhället tar skada. Att klubbarna är tillmötesgående för de krav som lokala myndigheter 

ställer är även bra för fotbollsklubbars image, vilket i sin tur kan vara gynnsamt för 

marknadsföringen. Det kan även vara så att fotbollsklubbarna blir beroende av de lokala 

myndigheterna ifall de hamnar i ekonomiska problem. Då det i allmänhet är i sådana 

situationer som klubbarna behöver extern hjälp, agerar ofta de lokala myndigheterna och 

hjälper fotbollsklubbar ur denna ekonomiska knipa klubben försatt sig i (Senaux, 2008). 

 

De svenska fotbollsklubbarna får finansiellt stöd från samhället genom lokala skatter som går 

till klubbarnas ungdomsverksamhet. Helsingborgs IF, en svensk fotbollsklubb som spelar i 

Allsvenskan, satsade mer pengar på att lyckas i de europeiska tävlingarna - och tog därmed en 

ekonomisk risk. Satsningen misslyckades dock och Helsingborgs kommun bestämde sig för 

att täcka upp den ekonomiska förlust som föreningen gjorde, med villkoret att föreningen 

skulle satsa på ungdomsidrotten. Detta visar hur beroende de svenska professionella 

klubbarna är av sina lokala myndigheter. Örebro SK var, 2004, inblandade i en liknande 

situation som Helsingborg, men fick den gången inget stöd av kommunen. Detta betyder att 

det inte är alla kommuner som vill gå in och täcka upp för den lokala fotbollsklubbens 

ekonomiska förluster (Carlsson, 2009). 

2.3.4. Spelare 

Anställda spelare anses traditionellt, enligt Clarkson (1995) (i Senaux, 2008), vara en viktig 

intressent. Men spelare i dagens professionella fotboll är ännu mer framträdande, då de tillhör 

en kategori anställda med mycket starka egenskaper (Senaux, 2008). Dessa spelare har fått allt 

större makt sedan Bosman-domen trädde i kraft (Morrow, 2003). Domen - som trädde i kraft 

1995 - innebar att spelare som hade ett utgående kontrakt fick byta klubb utan att spelarens 

nya klubb behövde betala spelarens gamla klubb någon övergångssumma (Binder & Findlay, 

2011). De internationella fotbollsförbunden ansåg dock att situationen som uppstod efter 

domen blev ohållbar. Detta innebar i förlängningen att avtalet reviderades 2001 och klubbarna 

får numera betalt för spelare som är under 23 år eftersom de hade utbildat dessa, oavsett om 
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spelaren hade ett utgående kontrakt eller inte (Skogvang, 2006). Bosman-domen har medfört 

att spelarna fått en större frihet att förflytta sig mellan olika klubbar - och att spelarna således 

blivit en allt starkare aktör på marknaden. Den har även bidragit till att spelarna fått möjlighet 

att förhandla sig till allt högre löner (Morrow, 2003). Gammelsaeter (2009) menar att även 

spelarna i Allsvenskan har mycket makt - men att de svenska fotbollsklubbarna inte stöter på 

samma typ av motstånd från spelarna och dess representanter, som klubbar i Danmark och 

Norge gör vid Bosman-fall. 

 

Coates & Humphreys (2001) (i Senaux, 2008) menar att spelarna innehar mer makt än en 

vanlig anställd. En spelares attityd kan exempelvis påverka hela lagets prestation på träningar 

och matcher. Senaux (2008) menar att den påverkan spelaren har på klubbens resultat och 

image gör spelarna till en viktig intressent som klubben måste förhålla sig till. 

2.3.5. Sponsorer 

Sponsring och fotboll har flera saker gemensamt, då båda fälten har växt mycket under de 

senaste årtiondena och dessutom ofta påverkar varandra. När ett företag sponsrar en 

fotbollsklubb finns det saker som både fotbollsklubben och företaget tjänar på (Unlucan, 

2014). 

 

Sponsring kan beskrivas som en investering som görs och den nytta som den investeringen 

ger i gengäld (Meenaghan, 1991) (i Ngan, Prendergast & Tsang, 2011). Fotbollen har på 

senare tid lockat till sig flera olika typer av sponsorer, små som stora, och att allt fler företag 

har sett den potential fotbollen besitter (Unlucan, 2014). Sponsorer är villiga att betala stora 

summor pengar för att få sponsra fotbollsklubbar. Är en klubb sportsligt framgångsrik har 

klubben ifråga även större chans att locka till sig sponsorer (Ngan, Prendergast & Tsang, 

2011). Klubbar som har höga publiksiffror är också sådana som sponsorer föredrar att sponsra 

(Czarnitzki & Stadtmann, 2008) (i Unlucan, 2014).  

 

Sponsoravtalen innebär att fotbollsklubbarna och sponsorerna har en överenskommelse som 

innebär att de drar fördel av varandras styrkor. Det handlar om olika typer av avtal med olika 

typer av företag i olika branscher. Sponsoravtal som fotbollsklubbarna sluter anses vara 

viktiga för fotbollsklubbarna och dess överlevnad. Dessa sponsoravtal bidrar till klubbarnas 

omsättning och betraktas som en av de viktigaste inkomstkällorna för fotbollsklubbar 

(Unlucan, 2014).   

 

Sponsorernas relation till klubben är begränsad och ofta nedskriven i kontrakt. I enstaka fall 

och situationer kan sponsorerna ställa krav på klubbens policy och image då de inte 

överensstämmer med den syn sponsorerna har och vill att andra ska ha av klubben. Ett 

exempel på detta är när klubbens supportrar uppvisar rasistiska tendenser eller utför 

omoraliska handlingar. Detta är dock relativt sällsynt och sponsorerna har vanligtvis inte 

möjlighet att utöva något stort inflytande på klubbens styrning (Senaux, 2008). 

2.3.6. Supportrar/publik/medlemmar 

Medlemmarna och supportrarna betyder mycket för klubbarna då många av dem närvarat på 

lagets matcher och köpt souvenirer sedan de var unga. Deras makt är stor, även om deras 

frånvaro inte påverkar klubben finansiellt på kort sikt. Men då många av dessa är 

säsongskortsinnehavare skulle det generera problem på lång sikt inte enbart i form av lägre 

publiksiffror, utan även vad gäller Tv-rättigheter och sponsoravtal (Senaux, 2008). 
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För många supportrar är deras lokala fotbollsklubb det som representerar kärnan av deras 

samhälle och har varit en social och kulturell brännpunkt i mer än ett århundrade (Kelly, 

Lewis & Motrimer, 2012). Än idag utgör fotbollsklubbar fortfarande en viktig del i skapandet 

av en lokal identitet och för att få en känsla av att vara en del av någonting (Morrow, 2003) (i 

Walters & Chadwick, 2009).    

 

Supportrarna har ett stort inflytande i en fotbollsklubbs verksamhet. Deras krav på sportslig 

framgång tvingar exempelvis klubbarna att köpa de bästa möjliga spelarna som klubben har 

råd att finansiera. Supportrar som organiserar sig och sätter press på klubbens ledning kan få 

ledningen att sparka tränare eller vidta andra organisatoriska förändringar. Detta orsakar 

problem för klubbarna och är därför någonting som de vill undvika. Då stora delar av 

intäkterna härstammar från matchbiljetter och övrig försäljning som går att relatera till 

matchevenemanget, har supportrarna makt att påverka beslutsfattandet i organisationen, något 

som kan få stora finansiella konsekvenser (Anagnostopoulos, 2011). Supportrarna är - 

åtminstone kortsiktigt - i huvudsak intresserade av klubbens sportsliga resultat, snarare än det 

ekonomiska resultatet. Supportrar köper matchbiljetter för att se sitt lag vinna och spela 

attraktiv, underhållande fotboll. Dessa intressenter bör ses som viktiga aktörer och behandlas 

därefter och klubbarna bör jobba med att ständigt försöka tillfredsställa denna skara, då det 

trots allt är dessa som är spelets slutkunder (Bailly, 2003). 

 

Supportrar kan definiera den klubb som de identifierar sig med som deras alter ego. Att en 

supporter identifierar sig med en klubb innebär att klubben blir som en livsstil för individen 

ifråga (Porat, 2010). Ju mer supportrar identifierar sig med klubben, desto oftare tenderar 

supportrar att se matcher på plats på arenan - och desto oftare köper de säsongskort. Att sträva 

efter att stärka sina band till sina supportrar är därför en bra strategi för klubbar, i syfte att öka 

antal åskådare på arenan. I de fall som supportrar upplever en stark identitetskänsla med sin 

klubb behöver det nödvändigtvis inte betyda att supportrarna håller med i allt som klubben 

gör. Är supportrarnas identifiering med sin klubb stark kommer de dock att närvara på 

matcherna - oavsett om de håller med i allt som klubben gör eller inte (Solberg & Mehus, 

2014).    

 

Den naturliga åtgärden för klubbarna att tillfredsställa denna intressent är att lyssna till vad de 

har att säga. För att detta ska ske på bästa möjliga sätt organiseras formella möten mellan 

klubben och medlemmarna där parterna utbyter information och vädrar sina åsikter (Senaux, 

2008). 
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3. Metod 

I denna del redogör vi för våra vetenskapliga utgångspunkter samt hur vi har gått tillväga i 

forskningsprocessen. Studien inriktar sig mot elitfotboll på nationell nivå bland herrar och 

fokuserar på förhållandet mellan klubbarna Djurgårdens IF och Örebro SK - och dess 

intressenter. Vi har uteslutande valt att studera bolagiserade elitfotbollsklubbar i Allsvenskan, 

som är Sveriges högsta liga på herrsidan. Detta då den kommersiella utvecklingen - överlag - 

är mer utbredd än i exempelvis Superettan (andradivisionen) och Damallsvenskan (damernas 

motsvarighet till Allsvenskan). Varför vi valt att studera just fotbollsklubbar beror på att det är 

Sveriges mest etablerade sport då den bedrivs av flest antal utövare (ww.rf.se). 

3.1. Forskningsansats 

Förhållandet mellan teori och praktik kan betraktas ur två olika sätt: deduktivt och induktivt, 

där den vanligaste ansatsen av dessa två är den deduktiva. Känntecknande för den deduktiva 

ansatsen är att forskaren utgår från tidigare forskning som gjorts inom området och deducerar 

minst en hypotes som ska underkastas empirisk granskning. Karakteriserande för den 

induktiva ansatsen är, tvärtemot den deduktiva ansatsen, att teorin är resultatet av forskarens 

resultat. Den induktiva forskningsansatsen fokuserar således på att dra generaliserbara 

slutsatser på genomförda observationer (Bryman & Bell, 2013). I denna studie har vi valt att 

utgå från tidigare forskning inom ramen för intressentteorin och ämnar således - i enlighet 

med Bryman & Bells (2013) beskrivning av den deduktiva ansatsen - inte att skapa 

generaliserbara resultat. Detta teoretiska angreppsätt har sina främsta likheter just i den 

deduktiva ansatsen. 

3.2. Forskningsstrategi 

Enligt Christensen (2010) är det problemet som både bestämmer och som anger 

förutsättningarna för hur undersökningen av problemet ska genomföras - och därmed valet av 

metod. Forskaren kan förhålla sig till antingen en kvantitativ metod eller en kvalitativ sådan. I 

det förstnämnda förhållningssättet är det fokus på kvantifiering vad gäller insamling och 

analys av data. Signifikant för den kvantitativa forskningen är att den utgår från ett deduktivt 

synsätt och att den innehåller numeriska data. Den kvalitativa forskningen å sin sida betonar 

ord under insamling och analys av data. Denna forskningsstrategi har i huvudsak ett induktivt 

synsätt (Bryman & Bell, 2013). Det är just den kvalitativa forskningsstrategin som vi valt att 

förhålla oss till i denna studie. Detta då vi strävar efter att beskriva hur de svenska 

elitfotbollsklubbarna Djurgårdens IF och Örebro SK arbetar för att tillfredsställa sina 

intressenter samt hur de berörda klubbarna förhåller sig mot dessa. Något som är viktigt i den 

kvalitativa analysen är att ta hänsyn till sammanhanget, då det är ordens mening och innebörd 

som forskaren är intresserad av (Christensen, 2010). Då denna studie är av beskrivande 

karaktär, blir det tydligt att den kvalitativa forskningsstrategin är den strategin som vi bör 

tillämpa i vår studie. 
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3.3. Urval 

När vi talar om urvalsmetoder finns det i huvudsak två vägar man som forskare kan ta - 

nämligen sannolikhetsurval eller icke-sannolikhetsurval (Christensen, 2010). I denna studie 

har forskarna genomfört ett icke-sannolikhetsurval. I den här typen av urval menar 

Christensen (2010) att inte alla individer och enheter i populationen samma chans att komma 

med i urvalet. Urvalsmetoden är vanlig vid kvalitativa studier då det är viktigt med 

respondenter som har insikt och kunskap i det ämne studien ämnar behandla. 

Då vi jämför klubbarnas förhållningssätt gentemot intressenterna, snarare än att skapa 

generaliserbara resultat, valde vi ett målstyrt urval. Syftet med det målstyrda urvalet är enligt 

Bryman och Bell (2013) att välja fall eller deltagare på ett strategiskt sätt, detta för att 

säkerställa att respondenterna som väljs ut är relevanta för de forskningsfrågor som 

formulerats. Då vi undersöker fotbollsklubbarnas relationer och hur de arbetar för att 

tillfredsställa intressenter blir det viktigt att tala med personer som arbetar med dessa frågor 

dagligen. Mot denna bakgrund finns det inget värde i att genomföra ett urval baserat på 

sannolikhet. 

 

För att insamla empiri som behandlar studiens ämne kontaktade vi de fyra bolagiserade 

klubbarna i allsvenskan (Djurgården, Örebro, Hammarby och AIK), som innehar positionen 

VD eller sportchef/sportadministratör. Dessa individer innehar relevant kunskap kopplat till 

studiens syfte i och med roller, och ansvar för såväl den sportsliga som den ekonomiska 

verksamheten. Vi lyckades dock inte få kontakt med varken Hammarby eller AIK, då de två 

klubbarna inte besvarade våra mejl. Följaktligen baseras studien enbart på empiri från 

Djurgården och Örebro.  

 

Att vi eftersökte individer med såpass höga positioner i dessa organisationer innebar att risken 

för att få negativa svar på våra förfrågningar ökade. Bryman & Bell (2013) hävdar att det ofta 

kan vara svårt att få tag i högt uppsatta chefer i olika organisationer då de ofta har många 

aspekter att ta hänsyn till. För de allsvenska klubbarna har seriespelet nyligen avslutats, vilket 

för klubbarna innebär en hektisk tid för respektive ledning med kontraktsförhandlingar, 

målformulering, spelarköp, spelarförsäljning och en rad viktiga möten på agendan. Detta 

behöver dock inte alltid vara en nackdel. Bryman & Bell (2013) menar att en del högre chefer 

kan anse det vara skönt att komma ifrån det vardagliga arbetet emellanåt och att också få 

reflektera över de saker som diskuteras i intervjun.  

3.4. Intervjuer - tillvägagångssätt 

För att ta kontakt med våra respondenter använde vi oss av mailutskick som skickades iväg 

ungefär två veckor innan önskat intervjutillfälle. Detta första utskick gick till Djurgårdens IF:s 

VD och till deras sportchef, samt till Örebro SK:s VD. Anledningen till att vi bara sökte en 

person från Örebro SK var att vi vid det tillfället var osäkra på vem i Örebro SK som 

innehade de relevanta kunskaperna vi eftersökte om ämnet studien behandlar. Detta eftersom 

att organisationsstrukturen skiljer sig åt de två klubbarna emellan, då Örebro SK inte har 

någon anställd med befattningen sportchef. Samtliga dessa tillfrågade individer ställde sig 

positiva till vår studie och gick med på att genomföra en intervju. 

 

Genom sekundär informationssökning var vi redan på förhand medvetna om att Djurgårdens 

VD samt sportchef hade jobbat ihop i föreningen under många år. Denna typ av 

informationssökning kring intervjuobjekten är viktig i förberedande syfte inför en intervju. 
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Sekundär informationssökning innebär att forskaren får lättare att förstå respondentens svar - 

och det blir därmed lättare att dra slutsatser, eftersom det då finns något att relatera till och 

jämföra med. Denna typ av förberedelse innebär även att forskaren utgör ett seriöst intryck, 

vilket genererar i en ökad trovärdighet (Christensen, 2010). 

 

Det vi däremot inte kände till på förhand var att Djurgårdens VD och sportchef delade 

kontorsrum och att de mer eller mindre var lika insatta i sportsliga som ekonomiska frågor - 

titlarna till trots, något som Djurgårdens VD förklarade i samband med intervjutillfället. Detta 

medförde att vi gjorde bedömningen att det räckte med att intervjua VD:n då kunskaperna hos 

de båda ansågs vara likartade kring området vi ämnade ställa frågor kring. Samtidigt insåg vi 

dock att det skulle bli nödvändigt att komplettera med ytterligare en intervju med Örebro SK. 

Detta då deras VD var relativt nytillträdd och inte hade suttit på posten i mer än knappt två 

månader - och därmed inte skulle kunna ge oss alla svar vi behövde. Därför kontaktades även 

Örebro SK:s sportadministratör för en intervju (som i grund och botten har samma uppgifter 

som en sportchef), eftersom att denne hade längre erfarenhet av arbete i klubben än klubbens 

VD. Även sportadministratören ställde sig positiv till en intervju och även här etablerades 

kontakten per mail. 

 

Bryman & Bell (2013) hävdar att intervjuer är tidseffektiva, vilket också är ett argument för 

vårt val av metod då vi inte har haft möjlighet att göra en studie under en längre tid. Ett annat 

argument för vårt val var att de personerna som vi intervjuade - i och med sina positioner i 

organisationshierarkin - satt på information som hade varit svårt att få ut på andra sätt än via 

intervjuer. 

 

Intervjuerna utfördes genom personliga intervjuer. Dessa ägde rum på respektive 

fotbollsklubbs huvudkontor, vilket gjorde att miljön blev naturlig för respondenterna. En 

fördel med att göra personliga intervjuer kan enligt Bryman & Bell (2013) vara att det vid en 

personlig intervju går att tolka det kroppsspråk som respondenten visar upp under intervjun, 

och utifrån kroppsspråket kunna ställa ytterligare frågor. Vid en personlig intervju finns också 

möjligheten att göra en längre intervju än vid exempelvis telefonintervjuer (Frey, 2004) (i 

Bryman & Bell, 2013). Detta var något som vi ansåg vara viktigt då vi ville låta våra 

respondenter reflektera fritt utan att känna den tidspress som kan uppkomma vid 

telefonintervjuer. 

 

Anledningarna till att vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer är flera. Bryman & Bell 

(2013) menar att en kvalitativ intervju lägger fokus på respondentens perspektiv och hur den 

uppfattar olika situationer. Att se vår problemställning utifrån respondentens perspektiv var 

för oss viktigt, vilket också var en av anledningarna till att vi använde oss av kvalitativa 

intervjuer. Med våra intervjuer ville vi också ha möjlighet att ställa följdfrågor om det skulle 

visa sig att respondentens svar var förvånande eller behövde förklaras närmare. Av denna 

anledning valde vi i intervjuerna att utgå vi från ett intervjuschema med utrymme för 

flexibilitet och anpassning efter respondentens svar.  Detta är också något som Bryman & Bell 

(2013) påpekar är möjligt att göra vid en kvalitativ intervju. 

 

Respondenterna var i många frågor självgående, vilket i förlängningen innebar att vi inte 

behövde ställa alla frågor, då de per automatik kom in på områden som vi i ett senare skede i 

intervjuerna hade tänkt fråga. Enligt Bryman & Bell (2013) ser kvalitativa intervjuer ut på det 

sättet, det vill säga att respondenten ifråga tillåts uttrycka sin uppfattning av ett problem, 

vilket medförde att vi valde den kvalitativa intervjuformen.   
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När forskaren i en undersökning har en klar bild av vilken inriktning intervjun kommer att ha, 

är det vanligt förekommande att använda sig av semi-strukturerade intervjuer. Vid en semi-

strukturerad intervju kontrollerar forskaren hur dataanalysen ska genomföras och har 

specifika frågeställningar som forskaren vill få besvarade (Bryman & Bell, 2013). Eftersom vi 

på förhand visste vilka typer av frågor vi ville ha svar på upplevde vi det som naturligt att 

använda oss av semi-strukturerade intervjuer, vilket gjorde att vi kunde styra intervjun i 

önskad riktning. 

 

För att kunna jämföra de olika klubbarna var vi tvungna att ha ett visst mått av struktur på 

intervjuerna, då en alltför öppen intervjuform hade kunnat leda till två intervjuer som skiljde 

sig mycket från varandra. Bryman & Bell (2013) bekräftar vikten av att ha semi-strukturerade 

intervjuer vid en jämförande studie då de menar att det krävs ett visst mått av struktur för att 

ha möjlighet att jämföra flera fall med varandra. Materialet som kommer fram vid en semi-

strukturerad intervju bearbetas och analyseras kvalitativt. Kännetecknande för semi-

strukturerade intervjuer är att forskaren inte enbart strävar efter att förstå vad och hur något 

har hänt - utan försöker även förstå varför något har hänt, det vill säga de bakomliggande 

orsakerna (Christensen, 2010). 

 

Vår intervjuguide byggdes upp genom att vi tolkade den litteratur som vi läst och skapade 

frågor utifrån den för att kunna få ett svar på vår forskningsfråga. För att skapa mer struktur 

på guiden ställde vi upp våra frågeställningar i olika kategorier. Enligt Bryman & Bell (2013) 

är detta viktigt då de menar att en intervjuguide i en kvalitativ studie ska ha ett visst mått av 

ordning så att frågorna som följer varandra uppkommer på ett naturligt sätt, även om 

ordningen kan ändras under tiden som intervjun fortlöper. 

 

Under intervjuerna använde vi oss av flera olika typer av frågor. Inledande frågor, 

sonderingsfrågor, direkta frågor och indirekta frågor användes till största del under intervjun. 

Enligt Bryman & Bell (2013) visar sådana typer av frågor att det är viktigt att vi som 

intervjuare lyssnar på respondenten för att tolka vad de verkligen säger. Detta var också något 

som vi försökte göra under våra intervjuer och när vi lyckades med det innebar det i sin tur att 

vi kunde ställa flera sonderingsfrågor. 

 

Under intervjutillfällena var vi alltid minst två personer som intervjuade, allt för att kunna 

uppfatta så mycket detaljer som möjligt. Den ena personen ledde intervjun och den andra 

personen försökte vara uppmärksam och ställa följdfrågor på de svar som respondenten 

angav, även om personen som ledde intervjun också ställde följfrågor. 

3.4.1 Djurgården 

Den 25/11 etablerades en första kontakt med Henrik Berggren. Henrik har en bakgrund som 

ekonomichef i Djurgårdens IF mellan 2001-2011. Sedan 2013, efter att ha jobbat på annat håll 

under två års tid, innehar han titeln som VD för Djurgårdens IF. Kontakten togs per mail där 

vi frågade ifall vi kunde få tillgång till en intervju med Henrik i och med hans roll som 

verkställande direktör för klubben - och att han därmed har ett övergripande ansvar. 

Responsen kom redan samma dag och var positiv: ”Inga problem. Helst efter 4 december om 

det fungerar för er.” Således bestämde vi att intervjun skulle äga rum den 8/12 på Djurgården 

Fotbolls kansli i Stadion-området, Klocktornet, tillika Lidingövägen 1. 
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3.4.2 Örebro 

Simon Åström är nytillträdd VD för Örebro SK, då han anställdes i slutet av oktober, 2014. 

Han har främst erfarenhet från tidigare arbete inom försäljning och affärsutveckling. Den 

första kontakten med Simon skedde den 27/11 per mail. I mailet presenterade vi oss själva 

och vad vi avsåg att göra med vår studie, samt en förfrågan om Simon kunde tänka sig att 

ställa upp på en intervju. Vi fick svar senare samma dag där Åström meddelade att han gick 

med på en intervju. Vi fick dessutom förslag på olika dagar som intervjun kunde äga rum på. 

Därefter bestämdes det att intervjun skulle äga rum den 10/12 på Örebro SK:s kontor vid 

Behrn Arena.   

 

Magnus Sköldmark har befunnit sig i Örebro SK sedan 2010, där han har titeln 

sportadministratör och därmed jobbar med hanteringen av sportsliga frågor. Han har även en 

historik som spelare i ÖSK, som är hans moderklubb. Den första kontakten som togs med 

Magnus etablerades per mail den 9/12. I mailet frågade vi om Sköldmark kunde tänka sig att 

ställa upp på en intervju kring den sportsliga verksamheten i Örebro. Dagen efter, den 10/12, 

fick vi besked om att vi var välkomna till Örebros SK:s kontor 17/12. 

3.5. Dataanalys 

Efter genomförda intervjuer som spelades in på två enheter började vi transkribera materialet. 

Bryman och Bell (2013) menar att kvalitativa forskare ofta är intresserade av det som 

respondenterna säger, men också hur de säger det. Om man som forskare vill uppmärksamma 

detta i dataanalysen är det avgörande att ha en fullständig redogörelse på de utbyten som 

ingått i mötet och intervjun med respondenten. Transkribering är bra i det avseendet då det 

hjälper till att uppmärksamma och följa upp intressanta synpunkter som intervjuaren kan ha 

missat eller förbisett under själva genomförandet av intervjun. Genom våra inspelningar och 

transkriberingen undvek vi också att bli distraherade av behovet att föra anteckningar under 

intervjuerna. Riskerna med denna typ av datainsamling med inspelning menar Bryman och 

Bell (2013) kan vara att intervjupersonen tappar fattningen och börjar oroa sig över att deras 

ord och åsikter kommer att bevaras åt eftervärlden. Denna oro är inte något vi upplevde då 

respondenterna var positivt inställda och godkände inspelning utan någon som helst tvekan. 

Den transkribering vi genomförde utgjorde grunden för vår dataanalys. När all transkribering 

var färdig började vi läsa igenom den noga för att sedan plocka ut de citat och nyckelbegrepp 

som gick att koppla till vår frågeställning.  

 

När vi kodade det material som vi samlat in gjorde vi det genom selektiv kodning, vilket 

enligt Bryman & Bell (2013) innebär att forskaren utgår från en kärnkategori som det centrala 

för kodningen. I denna studie var kärnkategorin intressenter. Vi valde med andra ord att 

genomföra en textanalys vid vår analysering av empirin. Detta är något som enligt Bryman & 

Bell (2013) är vanligt vid kvalitativa studier. När vi gjort detta så kände vi att svaren saknade 

djup och tillräcklig precision gentemot frågeställningen och valde därför att kontakta våra 

respondenter ytterligare en gång för att samla kompletterande empiri. De kompletterande 

frågorna skickade vi via mail, men då respondenterna föredrog att besvara detta frågorna via 

telefon, så ringde vi upp dem. Detta tror vi var gynnsamt för oss då respondenterna fick se 

frågorna i förväg och fick tid att fundera kring frågorna innan vi ringde upp och genomförde 

telefonintervjun. 
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3.6. Etik 

Efter att intervjuerna var genomförda erbjöd vi våra respondenter möjligheten till anonymitet, 

om de så önskade. Ingen av respondenterna ansåg dock intervjuns innehåll vara av 

konfidentiell tappning, vilken medförde att vi fick tillåtelse att använda deras namn och 

befattning i studien. De erbjöds också att ta del av vår transkribering efter att den var 

genomförd och erbjöds dessutom att ta del av den fullständiga rapporten, något som 

respondenterna visade ett större intresse för. 
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4. Resultat 

I denna del presenteras resultatet av vår insamlade empiri, som baseras på svaren vi 

tillhandahållit från våra tre respondenter i de intervjuer vi genomfört med Djurgårdens IF och 

Örebro SK. Henrik Berggren förklarar, i hans roll som VD för Djurgårdens IF, vilka 

Djurgården betraktar som intressenter och hur klubben förhåller sig till dessa. Likaså gör 

Simon Åström, VD för Örebro SK, som presenterar vilka klubben betraktar som deras 

intressenter och hur klubbens relation ser ut med dessa. Även Magnus Sköldmark, 

sportadministratör i Örebro SK, berättar hur klubben förhåller sig till de mer sportsligt 

inriktade intressenterna så som spelare samt ligor och förbund. 

4.1. Djurgårdens IF 

Djurgården spelar på Tele2 Arena i Stockholm, som enligt Henrik Berggren har en 

maxkapacitet på ungefär 30 000 åskådare när klubben spelar. Omsättningen år 2013 var 105 

miljoner kronor. 

Henrik Berggren berätta i intervjun att han främst sysslar med ekonomiska frågor i klubben, 

men att arbetet i fotbollklubbar är mycket händelsestyrt. Berggren och sportchefen Bosse 

Andersson jobbar mycket ära varandra, sitter i samma rum och för ständiga dialoger och 

utbyter information. Berggren menar att detta är en av grundförutsättningarna för att en 

fotbollsklubb ska fungera, att du jobbar väldigt nära mellan det ekonomiska och det 

sportsliga. Det är väldigt lätt att något går snett och att du hamnar i problem om du inte för 

denna dialog hela tiden. Målen är väldigt olika i en fotbollsklubb kontra ett vanligt företag 

menar Berggren, i ett vanligt företag är det primära målet att tjäna pengar, det står till och med 

i aktiebolagslagen. Djurgårdens mål är istället att nå sportsliga resultat för 

representationslaget, men även att ha en bra verksamhet i övrigt när det gäller 

ungdomsfotbollen, medlems- och sociala frågor. Berggren berättar att Djurgården inte har 

någon akademisk definition på en intressent, utan räknar istället upp de individer och grupper 

klubben försöker förhålla sig till. På frågan vilken intressent Berggren och Djurgården anser 

vara viktigast svarar han att eftersom klubben är medlemsstyrd, är medlemmarna “väldigt, 

väldigt viktiga för Djurgården”. 

4.1.1. Aktieägare 

Berggren är noga med att påpeka att Djurgården till viss del fortfarande är en ideell förening. I 

aktiebolaget bedrivs herr a-laget plus alla kommersiella aktiviteter - och ägs enligt Berggren i 

princip till 100 % av föreningen: “99,9% ägs av föreningen, resterande består av 

preferensaktier. Dessa preferensaktier utgör cirka 15 av de 100 000 totala aktierna.” 

Bakgrunden till bolagiseringen är att hela lagstiftningen kring ideella föreningar är 

förhållandevis otydliga. Berggren menar att det inte finns någon direkt lagstiftning som 

reglerar föreningarna och att det framför allt är en fråga om beskattning. Vidare menar han att 

skillnaderna rent styrningsmässigt och hur klubben uppfattas - mellan att bedriva 

verksamheten i föreningsform eller bolagsform - i princip inte är några alls. För att 

tillfredsställa aktiebolaget görs, enligt Berggren, i princip ingenting utöver de styrelsemötena 

som hålls, där styrelsen löpande informeras om vad som sker i klubben. För att tillfredsställa 

aktieägarna, som är klubben själva, strävar Djurgården efter att uppnå ett plus minus noll-

resultat. Berggren menar att klubbens primära mål är att nå sportsliga resultat. Därför används 
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alla de pengar som kommer in via försäljning och kommersiella aktiviteter till att förbättra 

den sportsliga delen av verksamheten. 

4.1.2. Förbund/ligor 

Berggren hävdar att det finns villkor kring arrangemangen som Djurgården måste uppfylla för 

att spela i Allsvenskan och att det finns manualer för hur sådant ska efterföljas. Han menar 

därför att ligor och förbund är en mycket viktig intressent som de ständigt eftersträvar att ha 

en god relation med: “Det är hela tiden någon i klubben som har kontakt med denna typ av 

intressent. Vi, eller åtminstone någon av oss i klubben, har kontakt med samtliga dessa 

förbund - allt från SvFF (Svenska fotbollsförbundet) till SEF (Svensk elitfotboll) - flera 

gångar i veckan.” 

4.1.3. Samhället/lokala myndigheter 

Lokala myndigheter och samhället utgör en viktig målgrupp som intressent för Djurgården, 

menar Berggren: ”Samhället i stort är en viktig intressent, vi som klubb är ju en aktör i 

samhället. Vi har väldigt mycket kontakt med både staten, kommunen - där vi får våra 

träningstider ifrån - och arenor.” Berggren förklarar även att de samarbetar mycket med 

polisen i samband med matcher och arrangemang. Han hävdar att de inte har kontakten med 

myndigheter varje dag, men att de åtminstone har det några gånger i veckan och går in på ett 

konkret exempel: ”Bengalfrågan är till exempel högst aktuell för närvarande då det debatteras 

mycket om just detta. Där spelar myndigheter en stor roll och vi håller kontakten löpande.” 

Berggren lyfter även fram föräldrar som en av Djurgårdens intressenter - de föräldrar till alla 

spelare som finns i klubbens ungdomslag. Klubben har ständig kontakt med föräldrarna i syfte 

att löpande underrätta dessa om vad som sker i klubben. 

4.1.4. Spelare 

Berggren anser att spelare är en viktig intressent. Han menar att det är viktigt att beakta 

spelarnas välbefinnande, vilket gäller både spelarna i a-laget samt ungdomsspelarna i 

klubben: ”Vi har en så kallad player manager - en lagledare - som hjälper spelarna med lite 

allt möjligt. Det gäller dock att man hittar en balans så att man inte gör killarna en björntjänst 

genom att hjälpa dem för mycket, vi vill ju inte skämma bort dem. Det är ju trots allt vuxna 

människor vi talar om.” Berggren poängterar att det framför allt är spelare från utlandet som 

oftast behöver mer hjälp att komma in i systemet än exempelvis en kille från närområdet: ”En 

spelare från utlandet är i regel mer beroende av hjälp och råd, åtminstone under den första 

tiden här. Därför blir det viktigt att vi ger det stöd spelaren ifråga behöver.” 

 

Vad gäller Bosman-domen menar Berggren att det inte är något som påverkar Djurgården 

särskilt mycket, åtminstone inte rent ekonomiskt. Han menar att det ofta tenderar att jämna ut 

sig pengamässigt, vare sig det rör sig om ett spelarköp eller om klubben gör en så kallad fri 

transfer, och att klubbarna vet hur de ska agera i Bosman-fall. Enligt Berggren har inte heller 

spelarnas makt och inflytande påverkats av Bosman-domen i särskilt stor utsträckning. Han 

menar dock att det ställer högre krav på klubbarna att jobba mer proaktivt med 

kontraktsförlängning och att de tvingas ha en helt annan framförhållning vad gäller 

spelarförsäljningar: ”På något sätt sjunker priset ju närmare kontraktslängdens avslutande 

man kommer, och ju närmare man kommer blir det desto svårare att sälja. Därför blir det 

viktigt att jobba mer förberedande med exempelvis kontraktsförlängningar och 

spelarförsäljningar.” 
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4.1.5. Sponsorer 

Sponsorer är viktiga intressenter som har krav på klubben, säger Berggren, som menar att det 

är viktigt för klubben att ha god kommunikation med dessa, och att ledningen ständigt arbetar 

med att informera sponsorerna om vad som händer i verksamheten: “Det handlar om att ligga 

nära varandra och då framförallt de stora sponsorerna, men det är omöjligt att ha kontakt med 

alla på detaljnivå.” Han nämner Adidas, Stadium och Prioritet Finans som några av de större 

sponsorerna Djurgården har nära kontakt med. Med dessa utbyts unik information och 

sponsorerna tillåts i och med detta komma närmare klubben. 

 

Berggren menar att sponsorerna främst vill sponsra framgångsrika klubbar, men att det även 

finns sponsorer som sponsrar med hjärtat. Han hävdar att Djurgården måste bli bättre på 

sponsorsidan, och syftar då främst till att bli bättre på att övertyga sponsorer att Djurgården är 

en klubb att satsa på. Sponsorpaket menar Berggren är riktigt svåra att sälja och 

konkurrenssituationen är enorm: “Fotbollsklubbarna i Sverige, andra sporter samt andra 

branscher så som TV och radio, slåss om samma kaka och det gäller därför att erbjuda något 

unikt, vilket inte alltid är så lätt.” Berggren menar att han, tillsammans med Bosse Andersson 

(sportchefen), är med och drar in huvudsponsorer till klubben - och beskriver sponsorpengar 

som en av de viktigaste inkomstkällorna i klubben.   

4.1.6. Supportrar/publik/medlemmar 

Berggren lyfter fram medlemmarna som Djurgårdens enskilt viktigaste intressent. Han hävdar 

att medlemmarna anses som särskilt viktiga eftersom Djurgården är en medlemsstyrd 

förening, och menar vidare att klubben bedriver sin verksamhet för deras skull. Han menar 

vidare att medlemmarna i Djurgården kan betecknas som supportrar, men tillägger även att 

alla supportrar inte nödvändigtvis behöver vara medlemmar. För att tillfredsställa sina 

medlemmar försöker Djurgården vara så öppna som möjligt och dela med sig så mycket 

information som de kan till sina medlemmar. Berggren menar att Djurgården är bra på det, 

men att de samtidigt alltid kan bli bättre på det: “Vi kan såklart bli bättre på det, men det som 

försvårar arbetet med att nå ut med information till våra medlemmar är att det är svårt att få 

tiden att räcka till.” 

 

För att tillgodose medlemmarna i Djurgården med information har klubben bland annat ett 

årsmöte. På årsmötet, som är av mer formellt slag än övriga medlemsmöten, går klubben 

igenom ekonomin och väljer styrelse. Förutom detta så anordnas ett medlemsmöte i februari 

varje år där klubben presenterar nya spelare och går igenom säsongen som kommer, det vill 

säga den sportsliga sidan av verksamheten. Utöver detta, förklarar Berggren att klubben 

arrangerar ytterligare minst två möten med medlemmarna och att de i dessa får möjlighet att 

uttrycka sina åsikter, krav och funderingar kring klubben. Berggren menar vidare att det är 

oerhört många krafter och varierade åsikter som skiljer sig markant från varandra, och att det 

därmed blir omöjligt att möta alla krav och tillfredsställa alla medlemmar. Han menar att 

medlemmarna hela tiden vill veta vad som försiggår, i och runtomkring omkring föreningen, 

och att de ständigt jagar ny och uppdaterad information. Berggren menar dessutom att 

medlemmarna är den mest engagerade intressenten, då många av dessa har ett känslomässigt 

band till klubben. 

 

För att tillfredsställa medlemmarna strävar Djurgården efter transparens i verksamheten. 

Medlemmarna delges aktuell information dagligen via olika medier och får på så sätt insyn i 

allt som sker just nu och kommer att ske i framtiden. Även om Djurgården försöker vara en 
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öppen klubb, blir det enligt Berggren aldrig tillräckligt för medlemmarna, detta eftersom 

intresset för en fotbollsklubb är så otroligt stort, som han uttrycker det: “De blir aldrig nöjda 

med den mängden information de får, utan strävar alltid efter ännu mer information.” 

Berggren nämner även publiken som en viktig intressent för Djurgården. Dessutom finns det, 

enligt Berggren, publik som har olika åsikter om hur laget ska spela: “En del vill att laget ska 

spela attraktiv fotboll, medan andra vill att laget ska vinna sina matcher till varje pris - oavsett 

hur spelet ser ut.” Mot denna bakgrund blir det enligt Berggren omöjligt att göra alla i 

publiken nöjda, vilket visar hur komplex situationen är. Han menar dock att den publik som 

går på Djurgårdens matcher inte nödvändigtvis behöver vara supportrar till Djurgården, utan 

det kan vara individer som bara gillar att se på fotboll i allmänhet. 

4.2. Örebro SK 

Örebros hemmaplan är Behrn Arena som rymmer drygt 12 500 åskådare. Klubbens 

omsättning 2014 var enligt Simon Åström 50 miljoner kronor, vilket är ungefär 10 miljoner 

mer än Örebro SK omsatte år 2013 då klubben spelade i Superettan. Åström har främst det 

ekonomiska ansvaret där bland annat budgetplanering och fördelning av resurser står på 

agendan. Han har dagliga kontakter med ansvariga för de sportsliga frågorna, däribland 

Magnus Sköldmark, denna kontakt beskriver Åström som tät. Förutom daglig kontakt har 

man sedan avstämningsmöten varje vecka där man går igenom vad som hänt veckan som gått 

och hur kommande vecka kommer att se ut. Åström definierar en intressent som alla som har 

någon form av koppling eller samröre med Örebro SK.  

 

På frågan vilken intresset Åström och klubben anser vara viktigast, svarar han alla intressenter 

är viktiga för olika delar. “Det går inte att prioritera och rangordna dessa och sedan fördela 

resurser. Saknas det en bit blir hela pusslet lidande”. Han menar att, även om klubbens 

partners (sponsorer) står för lite drygt 50 % av omsättning så innebär inte det att dessa är 

viktigare än publiken. Publiken som kommer på matcher gör nämligen partners vill investera. 

Har klubben mindre publik på arenan får företagen som investerat ut ett mindre värde. Finns 

det exempelvis inte några ideellt arbetande som vill ställa upp och driva arrangemanget, då 

måste klubben betala folk för och komma jobba. Om klubben måste anställa mer folk så krävs 

det att klubben sparar in på andra delar i organisationen, till exempel mindre pengar till att 

bygga spelartruppen. Om mindre pengar går till att bygga spelartruppen kommer det inte gå 

lika bra sportsligt, vilket leder till färre antal partners som vill investera och mindre publik. 

“Alla delar är otroligt viktiga, om du minskar på någon del så påverkas allt annat, det finns 

därför ingen intressent som är mindre viktig. Det är just detta som är utmaningen med att 

driva en organisation som denna, att det är såpass hög komplexitetsgrad, med så otroligt 

många intressenter där alla är viktiga och fyller en funktion.” 

4.2.1. Aktieägare 

I Örebro SK ägs aktiebolaget till 100 % av föreningen. Merparten av verksamheten ligger i 

aktiebolaget och vid sidan av finns ÖSK Fotboll. Simon Åström är VD för aktiebolaget och 

klubbchef för föreningen. Han menar att det avkastningskrav som finns hos ägarna i vanliga 

företag inte existerar på samma sätt i Örebro Fotbolls aktiebolag. Han menar vidare att 

Örebro, för tillfredsställa aktieägarna, har som ambition att göra ett plus minus noll-resultat 

och därmed ha en ekonomi i balans, samtidigt som stora delar av klubbens intäkter investeras 

i sportsliga satsningar. Åström menar att det under vissa år kan vara okej att redovisa ett 

minusresultat för aktiebolaget, under den premissen att det är något som klubben kalkylerat 

för vid en medveten sportslig satsning. 
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4.2.2. Förbund/ligor 

Åström pekar på Svenska Fotbollsförbundet och Örebro Fotbollsförbund som två intressenter 

inom ramen för förbund och ligor. Han menar att det finns vissa regler och förpliktelser för de 

allsvenska klubbarna som måste efterföljas. För att tillfredsställa förbundet och ligan, menar 

Åström att det blir viktigt för Örebro SK att förhålla sig till de krav som dessa har på bland 

annat ekonomin, arenan och försäkringar på spelare: “Elitlicensen kräver sedan att klubbarna 

redovisar ett positivt eget kapital den sista december varje år. Är denna punkt uppfylld, 

tillsammans med resterande regler och licenskrav från förbundet, är denna intressent 

tillfredsställd.” 

4.2.3. Samhälle/lokala myndigheter 

Lokala myndigheter och samhället är något som Örebro SK betraktar som en mycket 

betydelsefull intressent. Detta är något som Simon Åström menar, då han ser klubben som ett 

av kommunens och regionens starkaste varumärke. Han är därför av den åsikten att även 

Örebro SK är högst betydelsefulla för kommunen, i deras roll som ledande klubb i regionen. 

Vidare menar Åström att Örebro kommun är viktiga i det avseendet att Örebro SK ska kunna 

ges utrymme att synas och verka. Han förklarar att Örebro kommun har undersökt vilka 

organisationer som är bäst på att marknadsföra Örebro rikstäckande, och att det framkommit 

att Örebro SK toppar denna lista. Detta eftersom klubben, enligt honom, syns i riksmedia 

löpande och därmed skapar starka associationer till Örebroregionen. Åström menar att 

klubben dels måste marknadsföra Örebro via riksmedia i syfte att synas, men även för att 

bidra till en attraktivare stad där man vet att elitidrott gör det mer attraktivt att både bosätta sig 

och att skapa ett bra företagarklimat. Detta beror enligt Åström på att idrotten har en såpass 

stark ställning i Sverige som den har. 

 

En annan aspekt som Åström menar är viktig, är att ta samhällsansvar: ”Med den ställning 

som ÖSK har ser jag det som att vi nästintill har en skyldighet att ta ett stort ansvar för 

Örebro. Att stötta och hjälpa ungdomar, vara ute och synas på skolor, vara goda förebilder där 

och kunna göra bra saker som höjer Örebro som stad”. Åström menar att de spelare som 

spelar i klubben ses som idoler av många supportrar och att det därför blir viktigt att Örebro 

släpper fram dessa spelare i samhället, vilket medför att samhället kommer närmare Örebro 

SK som klubb. 

 

För Örebro SK är det även viktigt att klubben kan fungera som ett nav i näringslivet, menar 

Åström, där klubben genom sina partnerskap med olika företag har ett starkt nätverk med 

företagare som är viktiga för Örebroregionen. Att kunna skapa nätverksmöjligheter för de 

företag som klubben har partnerskap med är också en viktig del av det samhällsansvar som 

klubben vill ta. Åström menar även att ett starkt företagande bygger kommunens utveckling 

och gör kommunen starkare. Han berättar att Örebro SK årligen deltar i diverse CSR-projekt 

(Corporate social responsibility), både sådana som de själva anordnar, men även sådana som 

anordnas av andra företag eller organisationer. Detta gör klubben enligt Åström i syfte för att 

just ta så mycket samhällsansvar som möjligt, samt för att vara agera som goda förbilder för 

samhället. 

 

Åström menar också att det i vissa klubbar finns intressenter ute i samhället - det kan vara 

företag, privatpersoner eller kommuner - som kan gå in och täcka upp de förluster som 

klubbarna gör. Att ha sådana intressenter, menar Åström, kan leda till att en klubb vågar satsa 

mer. Detta då klubben vet att det finns någon som kan gå in och täcka upp en eventuell 
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förlust. Någon sådan intressent har emellertid inte Örebro SK. Åström anser att klubben inte 

ska vara beroende av någon sådan då han hellre ser att klubben är uppbyggd på en sund 

ekonomi. 

4.2.4. Spelare 

En annan viktigt intressent, vars behov är viktiga att tillgodose enligt Åström, är spelarna: 

”Generellt tror jag att det går att koppla till hur det ser ut på vilken arbetsplats som helst. Vill 

du anställa en ny person till ditt företag - en ny duktig person likväl som att du vill kontraktera 

en ny fotbollsspelare - är det klart att lön och ersättning är en bit. Den andra är vad det är för 

företag du kommer till och i vårt fall vad det är för klubb.” 

 

Vidare menar Åström att det blir viktigt att ta hänsyn till spelarens ambition och att ställa den 

mot det rådande läge som Örebro SK befinner sig i - och identifierar ett flertal komponenter 

som klubben måste beakta för att kunna attrahera spelare till klubben: "Det blir viktigt att se 

till det sociala runt omkring. Ser spelaren att det här är en stad man skulle vilja bo i kan vi 

hjälpa till att ordna med boende och tillhörande stöd för familj som medföljer.” Han tror att 

Örebro SK aldrig kommer att kunna konkurrera med de allra största klubbarna vad beträffar 

lön och ersättning och att det därför blir än viktigare att jobba på de sociala delarna: “Det kan 

handla om att hitta jobb åt frugan eller sambon via vårt nätverk, hjälpa till att få in barnen på 

dagis eller hjälpa till med utbildning vid sidan om i förberedande syfte inför en civil karriär 

efter fotbollskarriären.” Det är just sådana sociala aspekter som det handlar om, anser Åström, 

för att Örebro SK ska kunna attrahera och möta spelarnas krav i rekryteringsfasen. 

 

Detta är något som även Magnus Sköldmark kommer in på då han berättar hur 

beslutsprocessen ser ut när de genomför en värvning: “Först och främst identifierar vi en 

spelare vi tror passar in i klubben, för att sedan ta kontakt med hans nuvarande klubb och 

undersöka om han är tillgänglig. Sedan tar vi kontakt med spelaren ifråga och agenten. När vi 

gjort detta försöker vi se till att träffa spelaren, men även spelarens familj, och berättar hur 

upplägget ser ut. Utifrån detta sys ett socialt paket ihop där vi ser till helheten med exempelvis 

boende och jobb till frugan.” 

 

Bosman-domen är något som inte har påverkat Örebro SK nämnvärt. Detta hävdar 

Sköldmark, som även menar att spelarna inte har fått någon större makt i och med Bosman-

domen. Han anser emellertid att Bosman-domen är positiv för rörligheten, då det idag finns 

ett överflöd av spelare i förhållande till antal elitlag i Sverige. 

4.2.5. Sponsorer 

Åström menar att man i Örebro SK hellre talar om partners än sponsorer och att tiden när 

företag sponsrar “bara för den goda sakens skull”, som han uttrycker det, är förbi eller 

åtminstone är på väg att dö ut: “Att företag kommer och säger ‘jag lägger 100 000 hos er för 

att vi gillar er som klubb’ kommer inte att hålla i framtiden. Det handlar istället om att vi som 

klubb måste vara duktiga på att skapa värde för våra partners. De som investerar pengar i 

klubben ska känna att de får ut något av det, att de får något i utbyte.” Åström förklarar att 

sponsorerna har krav på sportslig framgång, men att de samtidigt har förståelse för klubbens 

förutsättningar: “Sponsorerna blir varken förbannade eller undrar vad vi sysslar med om 

klubben kommer sjua istället för fyra i allsvenskan. De är såpass smarta att de har förståelse 

för hur det fungerar.” Samtidigt menar Åström att fler blir intresserade att ingå i partnerskap 

om klubben skördar sportsliga framgångar än om resultaten uteblir. 
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Åström menar vidare att det handlar om att se till vilka företag som vill vara med och stärka 

samt exponera sitt varumärke i samband med Örebros matcher: “Det handlar om att se över 

möjligheterna att erbjuda sponsorerna skyltning på arenan och/eller tryck på matchtröjan.” 

Han hävdar att det för vissa företag dock inte är lika viktigt med fysisk reklam och skyltning, 

utan att det då istället handlar om att göra affärer och komma in i det nätverk som finns runt 

klubben. Åström menar att det kring Örebro SK finns ett nätverk med många starka företag. 

Att vara en del av detta är något som han beskriver som mycket viktigt för många företagare: 

“Det är just den här delen i nätverket som många av företagen ser som det stora utbytet i 

partnerskapet med klubben. Andra företag ser ÖSK som en bra aktör att sätta upp kundevent 

med - exempelvis tar företagen med ett antal kunder till match och gör ett event där, eller att 

företagen tar med potentiella kunder till match och jobbar med säljaktiviteter i samband med 

detta. Vissa ser det som en ren personalförmån att kunna bjuda anställda på matcherna på 

samma sätt som man ger ut friskvårdsbidrag eller tjänstetelefon.” 

 

Det är just det som blir viktigt och som det handlar om, menar Åström, att om företaget går in 

och satsar pengar i Örebro SK, måste företaget känna att de får någonting tillbaka. Han 

berättar även att de pengar som sponsorerna satsar i klubben utgör drygt 50 % av Örebros 

omsättning, vilket innebär att sponsorer är en intressentgrupp som klubben måste ta stor 

hänsyn till. 

4.2.6. Supportrar/publik/medlemmar 

Åström framhäver både supportrar och medlemmar som två av de viktigaste intressenterna i 

Örebro SK, och menar att dessa två intressentgrupper egentligen är samma sak. Vidare menar 

Åström att det är viktigt att Örebro släpper sina medlemmar nära klubben och att de känner att 

de är en del av klubben. Han menar därför att det blir viktigt för klubben att hela tiden försöka 

vara transparanta och öppna med allt som sker: “Medlemmarna ska inte behöva uppleva att 

ÖSK är någonting långt där borta, utan när de kommer hit på våra matcher ska de känna att de 

är en del av ÖSK på något sätt.” 

 

För att medlemmarna ska få insyn i vad som sker i klubben arrangeras det varje år ett årsmöte 

där medlemmarna har rösträtt vid olika beslut som fattas. Bland annat röstas styrelsen fram, 

där styrelsen enligt Åström blir som “medlemmarnas talesperson inne i föreningen och 

organisationen.” Utöver detta årsmöte arrangeras det också ett antal medlemsmöten under ett 

år. Dessa möten handlar inte så mycket om beslutsfattande, utan mer om att låta 

medlemmarna komma närmare klubben, menar Åström. Han menar att det även anordnas ett 

upptaktsmöte inför varje säsong där medlemmarna får möjlighet att få träffa spelarna och 

tränarna för att ställa frågor. Efter säsongen anordnas dessutom ett “avtacksmöte” - som 

Åström uttrycker det - där medlemmarna äter middag tillsammans med spelarna och tränarna, 

och där de också ges chansen att komma närmare laget. 

 

Vidare menar Åström att det finns olika typer av supportrar då det finns olika målgrupper 

bland supportrarna: “Det finns exempelvis en målgrupp i Örebros hejaklack - Kubanerna - 

som har annorlunda önskemål och behov än exempelvis en familj som sitter på 

sittplatsläktaren. En aktivitet eller åtgärd från klubben kanske uppskattas av en målgrupp, men 

möter istället motstånd från en annan.” Därför hävdar Åström att det är viktigt att skapa en 

förståelse för vad varje målgrupp vill ha och försöka styra verksamheten utifrån dessa 

målgruppers olika behov. Hur långt organisationen kan gå för att tillfredsställa varje målgrupp 

beror enligt Åström på hur mycket resurser organisationen kan lägga på varje målgrupp. 

Samtidigt menar han att det är omöjligt att göra alla supportrar nöjda, då det beror på “hur 
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långt ner organisationen segmenterar sina målgrupper” och att det går att hitta hur många 

målgrupper som helst. Det som då blir viktigt - menar Åström - är att istället försöka hitta 

“olika träffytor runt omkring arenan när det är match som attraherar olika målgrupper”. Han 

menar att en grundläggande förutsättning för att kunna göra det är att identifiera vilka de stora 

målgrupperna supportar är. Nästa steg blir att undersöka vad dessa målgrupper verkligen 

eftersträvar och att det därför, enligt Åström, inte går att sitta på kontoret och gissa sig fram 

till vad supportrarna eftersträvar: “Det går att undersöka genom att exempelvis olika 

referensgrupper får vara med och tycka till om hur arrangemanget kring matcherna bör vara. 

Men detta är naturligtvis något vi kan bli bättre på.” 

 

Ett annat sätt att tillfredsställa sina medlemmar och supportrar, menar Åström, är att klubben 

måste vara attraktiva rent evenemangsmässigt. Dels genom att laget spelar bra och attraktiv 

fotboll, men också att det måste hända roliga saker runt omkring arenan, beskriver Åström 

som vitalt: “Människor ska vilja komma till arenan för att kolla på en match även om de inte 

är superintresserade av fotboll. För att det ska ske krävs det att det finns ett evenemang runt 

arenan som innehåller fler saker än bara själva matchen. I samband med att det är match ska 

publiken kunna äta och dricka något på ett smidigt sätt. Det ska också finnas aktiviteter för 

barn och ungdomar, som exempelvis ansiktsmålning, uppträdanden och straffläggning.” 

Åström hävdar att aktiviteter som dessa krävs för att både skapa ett större intresse kring 

klubben, men även för att tillfredsställa medlemmarnas behov. Detta är även något som han 

menar klubben kan förbättra. 
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5. Analys 

I denna del kommer vi att analysera resultaten från insamlad empiri. Först kommer varje 

enskild intressent att analyseras, därefter analyseras Donaldsons & Prestons (1995) olika 

perspektiv på intressentmodellen kopplat till klubbarnas arbete gentemot respektive 

intressenter. 

5.1. Aktieägare 

Åström och Berggren menar precis som Senaux (2008) att aktieägarna är den intressent som 

naturligt placeras i centrum för uppmärksamheten i ett vanligt företag, men att det i en 

fotbollsklubb ser annorlunda ut. Senaux hävdar även att det är det sportsliga som prioriteras i 

en fotbollsklubb, vilket både Berggren och Åström är noga med att påpeka. Eftersom både 

Djurgårdens IF och Örebro SK äger i princip 100 % av aktierna i klubbens bolag ser 

klubbarnas arbete för att tillfredsställa sina aktieägare liknande ut. Huruvida Djurgårdens och 

Örebros arbetssätt stämmer överens med övriga klubbar i allsvenskan är svårt att säga då 

ingen annan klubb har samma ägarstruktur. AIK och Hammarby äger inte 100 % av sina 

aktier och resterande 12 klubbar i serien bedriver helt ideell verksamhet, något om innebär att 

klubbarna ägs av medlemmarna. 

 

De finns strävan efter en ekonomi i balans i de båda klubbarna, där målet är att nå ett plus 

minus noll-resultat. Det är följaktligen inte bara det sportsliga som är i fokus, något som också 

Senaux (2008) pekar på då han menar att aktieägarna i en fotbollsklubb har både finansiella 

och sportsliga resultat som mål.  För att skapa förutsättningar till investeringar i den sportsliga 

satsningen behöver Djurgården, Örebro och övriga allsvenska klubbar dra in pengar genom 

olika aktiviteter, såsom spelarförsäljning, sponsoravtal och olika evenemang. Alla pengarna 

som kommer in genom dessa aktiviteter placeras på den sportliga delen av organisationen. 

När dessa investeringar i verksamheten är genomförda är målet vid räkenskapsårets slut att 

redovisa ett plus minus noll-resultat. 

 

Simon Åström menar att Örebro SK vissa år kan tillåta ett minusresultat för klubben, om detta 

är något man kalkylerat för i en medveten sportslig satsning. Denna tanke kan vara farlig då 

intäkterna i fotbollklubbar är varierande och mycket beroende av de sportsliga resultaten. Om 

denna sportsliga satsning inte går som planerat består utgifterna, medan intäkterna sjunker. 

Uppvisar klubben sedan ett negativt eget kapital vid slutet av december, riskerar klubben 

tvångsdegradering till lägre divisioner. Solberg & Haugen (2010) hävdar att europeiska 

klubbar blir mer aggressiva i deras sätt att försöka köpa spelare jämfört med klubbar utanför 

Europa. De köper dyrare spelare än vad de har råd med, vilket gör att klubbarna får 

oproportionerligt höga kostnader i förhållande till deras intäkter. Om de allsvenska klubbarna 

väljer att satsa enligt denna strategi, det vill säga att de accepterar ett minusresultat och mer 

ser till den sportsliga satsningen, riskerar de alltså att hamna i en sådan situation som Solberg 

& Haugen beskriver. 

 

FGRC (2005) hävdar också att fotbollsklubbar använder sina intjänade pengar för att försöka 

förbättra klubbens sportsliga förutsättningar, och att klubbarna ofta ökar summan pengar som 

är tillgängliga för spelarlöner (lönebudget) för att lyckas med detta. Både Åström och 

Berggren anser att det är viktigt att alla de pengar som klubben tjänar måste spenderas på 

olika områden i klubbarna. Åström menar dock till skillnad från FGRC (2005) att Örebro inte 

försöker öka lönerna för att förbättra sina sportsliga prestationer, utan försöker istället erbjuda 
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fördelar socialt vid sidan om planen. Något som talar för att Örebro inte borde hamna i den 

situation som Solberg & Haugen (2010) beskrev ovan. Detta går dock emot Åströms tankar 

om att det ibland går att acceptera ekonomiska minusresultat för att genomföra en sportslig 

satsning. Den sportsliga satsningen som Åström syftar till bör därför vara en annan 

investering än att öka de anställdas löner. 

5.2. Förbund/ligor 

Även om en del klubbar valt att bolagisera delar av verksamheten, medan andra klubbar 

fortfarande är helt ideella, spelar alla klubbar i Allsvenskan i grund och botten efter samma 

regler. Dessa regler och krav från förbunden och ligan måste efterlevas och uppfyllas av 

elitklubbarna för fortsatt spel i serien. Detta medför att de båda klubbarna Örebro SK och 

Djurgårdens IF, precis som resterande klubbar i serien, betraktar denna intressent som viktig 

och nödvändig att tillfredsställa för klubbens överlevnad på högsta nivå. Nämnvärt är att 

denna intressent inte var den första klubbarna tänkte på när vi frågade vilka dem ser som sina 

viktigaste intressenter. Detta kan ha sin förklaring i att denna intressent, som basar över 

fotbollens regelbok och ser till att klubbarna efterföljer fotbollens lagar, anses vara självklar. 

Då reglerna och kraven finns nedskrivna i “manualer” som Henrik Berggren uttrycker det, är 

klubbarnas relation och arbete mot denna intressent mycket lika. Det handlar om olika typer 

av regelbunden kontakt mellan parterna där man utbyter information. Detta sker både genom 

telefon och fysiska möten. Senaux (2008) poängterar den ömsesidighet som finns mellan 

förbunden och klubbarna, då klubbarna förutom att ha representanter i förbunden även 

genererar pengar och bidrar till marknadsföringen av fotbollen som sport. Dessa 

informationsutbyten mellan klubbarna och förbunden handlar inte enbart om kontroll av 

klubbarnas skötsel, utan snarare om ett samarbete där klubbarna och förbunden hjälper 

varandra att utvecklas.  

 

Förbunden och ligan styr spelreglerna precis som Senaux (2008) antyder i sin studie. Sedan är 

det upp till klubbarna själva att formulera strategier för hur målen ska uppnås. Förbunden blir 

på så sätt den passiva intressent i den dagliga driften som Senaux (2008) talar om, men när det 

krävs kan den bli desto mer involverad. Detta är något som Örebro fått erfara tidigare vid ett 

tillfälle då klubben tvångsdegraderades. Klubbens ekonomi var inte i balans och 

handlingsplanen inte tillräcklig, varpå förbundet agerade, utnyttjade den makt de har och 

fattade ett beslut som innebar degradering för Örebro. 

5.3. Samhälle/lokala myndigheter 

Både Djurgården och Örebro anser att det är viktigt att de framstår som förebilder för 

samhället. Det är viktigt att fotbollsklubbar är tillmötesgående till de krav som de lokala 

myndigheterna ställer. Om klubben ifråga inte är tillmötesgående riskerar det lokala samhället 

att skadas. Senaux (2008) menar att klubbens image kommer förbättras om klubben istället är 

tillmötesgående mot myndigheter, och därmed förbättra klubbens möjligheter att 

marknadsföra klubben. Detta är något som Djurgården tagit fasta på då de exempelvis, enligt 

Henrik Berggren, är måna om att samarbeta med polisen för att på så sätt skapa en trygg miljö 

kring de aktiviteter som klubben anordnar. Simon Åström hävdar att Örebro kommun vill att 

klubben ska marknadsföra Örebro som stad i största möjliga utsträckning. Detta gör klubben 

på flera sätt, bland annat genom att visa upp sig på skolor och genom att ta plats i riksmedia. 

Detta visar att de allsvenska klubbarna är väl medvetna om vikten av att tillfredsställa sin 

kommun, även om klubbarna utför detta på olika sätt. Att deras beskrivningar av hur de 
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tillfredsställer sin respektive kommun skiljer sig kan bero på att de båda klubbarna verkar i 

olika stora städer, vilket innebär att de har olika förutsättningar att konkurrera. För klubbar i 

storstäder, som exempelvis Djurgården, finns det en helt annan säkerhetsrisk kring matcherna 

mot vad det finns i mindre städer, som exempelvis Örebro. Därför måste klubbarna anpassa 

sin verksamhet gentemot samhället på olika sätt. Klubbarna i storstäderna måste lägga 

resurser på säkerheten kring matcherna, oavsett om de vill det eller inte. Klubbarna i mindre 

städer kan istället lägga mer resurser på andra aktiviteter för att förbättra sin image, vilket kan 

ge de en fördel gentemot storstadsklubbar när det gäller att stärka relationen med 

samhällsmedborgarna.  

 

Senaux (2008) beskriver i sin studie att klubbarna oftast blir räddade av lokala myndigheter 

om de hamnar i ekonomiska problem. Han menar att en klubb dels betyder mycket för ett 

samhälles image, men även att de förtroendevalda personerna i ett samhälle kan förlora stöd 

från samhället om de väljer att inte stödja den lokala klubben. Simon Åström hävdar att detta 

inte alls är fallet för Örebro SK. De måste, enligt egen utsago, klara sig på egen hand utan 

något sådant stöd, vilket han även anser är sunt för klubbens ekonomi. Så har fallet varit för 

Örebro SK under en längre tid då de 2004, enligt Carlsson (2009), inte fick någon hjälp från 

kommunen när de var i ekonomisk kris. Carlsson (2009) hävdar emellertid att en del svenska 

elitklubbar får hjälp av de lokala myndigheterna när de hamnar i ekonomiska bekymmer, men 

att så inte alltid är fallet. Djurgårdens Henrik Berggren nämner ingenting om något 

ekonomiskt stöd från lokala myndigheter. Kontentan av detta blir att Carlssons teori, att en del 

av de svenska elitklubbarna får ekonomiskt stöd av lokala myndigheter, inte går i enlighet 

med varken Åströms eller Berggrens syn på situationen vad beträffar Örebro SK och 

Djurgårdens IF.  

 

Som tidigare nämnt pekar Senaux (2008) på att klubbarna oftast blir räddade av de lokala 

myndigheterna då klubben betyder så mycket för det lokala samhället. Drar vi en slutsats 

utifrån detta går det att påstå att varken Örebro eller Djurgården betyder tillräckligt mycket 

för respektive samhälle för att de ska få stöd från de lokala myndigheterna. Huruvida en 

allsvensk klubb får stöd från lokala myndigheter eller inte vid ekonomisk kris beror således på 

hur beroende kommunen är av klubben.   

5.4. Spelare 

Såväl Morrow (2003) som Coates & Humphreys (2001) (i Senaux, 2008), men även 

Gammelsaeter (2009), menar att spelarna är starka aktörer och en intressent med stor makt 

och frihet, även om Gammelsaeter menar att de allsvenska spelarna inte uttrycker samma 

motstånd mot klubben vid Bosman-fall som i grannländerna Norge och Danmark. De tre 

respondenterna i denna studie, Simon Åström och Magnus Sköldmark i Örebro samt Henrik 

Berggren i Djurgården, menar alla att det är viktigt att se till spelarnas välbefinnande. Även 

om de båda klubbarna anser det vara viktigt att beakta spelarnas välbefinnande, finns det 

skillnader i klubbarnas sätt att hantera och arbeta mot intressenten. Berggren menar att det är 

vuxna människor som spelar och kommer till klubben via transfers, och att dessa också ska 

behandlas därefter. Det är främst spelare som kommer från utlandet som behöver extra stöd, 

både på och utanför planen.  

 

I Örebro däremot menar Åström och Sköldmark att man satsar mycket på den sociala biten för 

spelarna. För Örebro utgör den sociala biten ett konkurrensmedel gentemot de ekonomiskt 

starka klubbarna i serien. Detta då klubben inte kan konkurrera på samma nivå vad gäller 

löner och andra typer av ekonomisk ersättning. Mot denna bakgrund menar Sköldmark att 
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klubben syr ihop sociala paket som är anpassade efter spelarens behov. Utifrån denna kunskap 

går det att dra paralleller till maktbegreppet som Coates & Humphreys (2001), Morrow 

(2003) och Gammelsaeter (2009) talar om. I och med att lönen och ersättningen inte är på 

samma nivå inom klubbarna kan Örebros spelare ställa andra typer av krav på sociala 

faktorer, exempelvis jobb och utbildningar till familj, dagisplats till barnen och boende. Detta 

är faktorer som äi Djurgården främst erbjuder till spelare som rekryteras till klubben från 

utlandet. Oavsett om vi valt att intervjua bolagiserade eller helt ideella klubbar, klubbar 

belägna i storstäder eller mindre städer, klubbar med stora ekonomiska resurser eller en 

mindre budget så hade svaren varit liknande och spelarna hade klassificeras som en viktig 

intresset. Det är nämligen deras arbete ute på planen som till mångt och mycket avgör 

klubbens sportsliga resultat, och som vi nämnt tidigare är sportsliga resultat en viktig faktor 

för ökade publikintäkter, sponsoravtal och tv-pengar.  

 

Vad gäller Bosman-domens påverkan på spelarnas makt och inflytande anser de båda 

klubbarna att den inte påverkat något annat än rörligheten, det vill säga att spelarna byter 

klubb oftare. Klubbarna menar att dem anpassat sig till dessa bestämmelser och nya 

förhållanden genom att bland annat erbjuda spelarna längre kontrakt. Dessutom utnyttjar 

klubbarna själva systemet genom att rekrytera spelare gratis i form av Bosman-fall. 

Sköldmark menar att det finns ett överflöd av spelare kring dagens elitklubbar, något som har 

inneburit en ökad konkurrens och därmed begränsat spelarnas kravnivå på klubbarna. 

Att spelaren har för höga krav kan leda till en försämrad relation till tränare, ledning och 

övriga spelare. Det ökade avståndet mellan parterna riskerar sedan resultera i att spelaren och 

klubben går skilda vägar. Att spelarna har makt råder det inga tvivel om, men att spelarnas 

makt inom elitfotbollen skulle vara mycket starkare än en anställd på ett traditionellt företag, 

som Coates & Humphreys (2001)  (i Senaux, 2008) antyder, tycks inte vara fallet i 

Djurgården och Örebro. 

5.5. Sponsorer 

Henrik Berggren menar att Djurgårdens sponsorer har krav, och att de största sponsorerna har 

mycket insyn och inflytande i klubben. Detta är något som inte överensstämmer med Senauxs 

(2008) beskrivning av att sponsorer bara har inflytande vid speciella omständigheter, som 

exempelvis när en klubb har handlat omoraliskt. Berggren är dessutom övertygad om att 

klubben kan knyta till sig fler sponsorer om de presterar bra sportsligt, och att antalet 

sponsorer samt sponsorernas ekonomiska stöd minskar vid sämre sportsliga prestationer. 

Simon Åström menar att sponsorerna har krav på Örebro, men att sponsorerna även har 

förståelse för vilka förutsättningar som klubben har. Sponsorernas inflytande i Örebro SK är 

inte lika stort som det är i Djurgårdens IF, även om Åström också anser att det finns ett klart 

samband mellan klubbens prestationer rent sportsligt och hur stora sponsorintäkter är. Detta är 

något som Ngan, Prendergast & Tsang, (2011) även kommer in på, då de menar att de klubbar 

som har störst sponsorintäkter är de klubbar som är framgångrika sportsligt. Det sportsliga 

resultatet hänger således ihop med hur stora sponsorintäkter klubbarna får. Detta visar hur 

svårt det kan vara för klubbar med mindre omsättning (Örebro) att konkurrera med klubbar 

med större omsättning (Djurgården). Att göra lyckade resultat sportsligt är den chans som de 

mindre klubbarna har för att öka sina sponsorintäkter, vilket dock blir svårare när de från 

början inte har lika stora sponsorintäkter som de större klubbarna. För de allsvenska 

klubbarna med mindre omsättning blir det följaktligen som en ond cirkel som är svår att ta sig 

ur om de vill förbättra klubbens status. 
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Unlucan (2014) hävdar att det finns olika typer av företag från olika typer av branscher som 

sponsrar fotbollsklubbar. Detta gäller även för Örebro då Åström menar att företag kan ha 

flera olika syften med att sponsra klubben. Eftersom det finns flera olika typer av sponsorer 

måste Örebro genomföra olika aktiviteter för att hålla sponsorerna nöjda, vilket kan vara allt 

från kundevents till att företaget får ha skyltar på arenan. Poängen med att sponsorerna bidrar 

med intäkter till klubben, är att de ska få något i gengäld. Unlucan (2014) anser att det är 

precis så ett partnerskap med ett företag bör se ut, att klubben och företaget drar nytta av 

varandras styrkor - och det är även så som Åström hävdar att Örebros partnerskap med olika 

företag ser ut. De allsvenska klubbarna bör således arbeta med att finna olika tjänster som de 

kan erbjuda till olika sponsorer, då det är viktigt att alla sponsorer får någonting i gengäld för 

sina ekonomiska satsningar i verksamheten.  

5.6. Supportrar/publik/medlemmar 

Både Djurgården och Örebro lyfter fram medlemmarna som en viktig intressent. Djurgården 

lyfter dock fram medlemmarna som den enskilt viktigaste intressenten, medan Örebro ser alla 

intressenter som lika viktiga.     

 

Lewis, Kelly & Motrimer (2012) menar att den lokala fotbollklubben för många supportrar 

representerar deras samhälle. Även Morrow (2003) (i Walters & Chadwick, 2009) menar att 

städers fotbollsklubbar är viktiga i skapandet av lokala identiteter och ger människan 

möjligheten att vara en del av någonting. På samma sätt som fotbollsklubben är viktig för 

medlemmarna och supportrarna visar insamlad empiri på en ömsesidighet där klubbarna 

värdersätter dess medlemmar högt. På liknande sätt som medlemmarna och supportrarna 

finner sin identitet i samhället kring klubben tycks även klubbarna finna sin identitet hos 

respektive medlemmar och supportrar. Porat (2010) hävdar att klubben blir en livsstil som 

supportrarna identifierar sig med, Solberg & Mehus (2014) menar vidare att detta i sin tur 

leder till att supportrarna blir återkommande besökare vid klubbens evenemang. Det är just 

denna livsstil som såväl Djurgårdens IF och Örebro SK medvetet eller omedvetet säljer eller 

erbjuder genom sin strävan efter transparens. Denna transparens skapar möjligheter till en 

win-win situation, där supportrarna, publiken och medlemmarna tillfredsställs då de tillåts 

komma nära klubbarna, samtidigt som klubbarma genom detta ökar chanserna till högre 

publiksiffor. Såväl Lewis, Kelly & Motrimer (2012) som Morrow (2003), men även Porat 

(2010) talar om identitet och då främst på lokal nivå. Av detta går det att dra slutsatsen att 

klubbarnas medlemmar och supportrar främst finns i regioner nära klubben geografiskt sett. 

Utifrån denna lokala identitet som klubbarna utgör och erbjuder i respektive stad går det att 

förstå varför supportrarna, publiken och medlemmarna anses så viktiga för Djurgården och 

Örebro. Denna intressentgrupp finns nämligen i ett begränsat antal och klubbarna tvingas 

därför arbeta hårt för att tillfredsställa och därmed behålla nuvarande medlemmar och 

supportrar, men framförallt att öka dessa i antal. Supportrar, medlemmar och publik bör 

utifrån dessa begränsningar  anses vara en lika viktig intressent för resterande klubbar i serien 

som brottas med precis samma problematik.  

 

I Djurgården ser man det som att det är för medlemmarna och supportrarna som klubben 

bedriver sin verksamhet, utan dem skulle det inte finnas någon fotbollsklubb. Något som även 

Bailly (2003) påpekar då han i sin teori beskriver att det är supportrarna som är spelets 

slutkunder, och att klubbar därför behöver arbeta för att hela tiden tillfredsställa denna 

intressentgrupp. Även Kelly, Lewis & Motrimer (2012) stödjer Djurgårdens ställningstagande 

då de menar att den lokala fotbollsklubben ofta representerar kärnan av ett samhälle. Senaux 

(2008) menar att det är viktigt att fotbollsklubbar tillfredsställer de krav som finns från 
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supportrar och medlemmar, eftersom de också påverkar klubbarnas övriga intressenter. Om 

supportrarna slutar närvara på matcherna och slutar köpa souvenirer kommer klubben bli 

mindre intressant för sponsorerna och Tv-bolagen menar Senaux (2008), vilket kommer 

innebära minskade intäkter för klubben. Djurgårdens tydliga fokus på medlemmar bör således 

innebära att klubben indirekt tillfredsställer fler intressentgrupper än bara medlemmarna.   

Anagnostopoulos (2011) hävdar att supportrarna eller medlemmarna har ett stort inflytande på 

klubbarnas verksamheter, och försöker ibland tvinga fram de beslut som dem önskar av 

föreningen. Detta är något som delvis överensstämmer med Djurgårdens syn, då de menar att 

supportrarna har krav på att klubben ska göra bra ifrån sig sportsligt, bättre än vad som har 

varit fallet de senaste åren. De menar dock samtidigt att det just nu finns en viss förståelse för 

att klubben inte kan satsa lika mycket, med tanke på de ekonomiska problem som klubben har 

haft. För att motverka det tryck som Anagnostopoulos (2011) menar finns från supportrarna 

kan en klubb enligt Senaux (2008) sätta upp olika typer av möten med supportrar och 

medlemmar för att informera dem om vad som försiggår i klubben. Detta är något som både 

Djurgården och Örebro gör, eftersom båda klubbarna ger uttryck av att supportrarna och 

medlemmarna har vissa krav på dem. Genom att ha dessa möten kan klubbarna ta del av de 

krav och önskemål som finns, och därmed kan klubbarna hålla supportrarna och 

medlemmarna nöjda. Får supportrarna och medlemmarna möjlighet till detta kommer de 

också att fortsätta köpa souvenirer från klubben samt närvara på matcherna menar Senaux 

(2008).    

 

Både Djurgården och Örebro vill vara så transparenta och öppna som möjligt, de vill att 

medlemmarna och supportrarna ska känna sig som en del av klubben. Enligt Solberg & 

Mehus (2014) är det på detta sätt som klubbar bör arbeta för att få fler åskådare på sina 

matcher, ju mer supportrarna känner att de är en del av klubben, desto mer benägna är de att 

gå på klubbens matcher. Därför bör Djurgårdens och Örebros arbetssätt, åtminstone enligt 

Solberg & Mehus teori, leda till att klubben får mer publik på sina matcher, vilket i sin tur 

kommer att öka klubbarnas intäkter. Denna transparens är något som alla klubbar borde arbeta 

med då den skapar närhet mellan klubbarna och intressenterna, utan denna transparensen 

skapas istället ett avstånd som inte gynnar någon av parterna. Transparens är säkerligen något 

som också förbunden står bakom, då de hela tiden strävar efter ökat intresse för sporten, 

ökade intäkter och ekonomi i balans samt att förbunden precis som supportrar och 

medlemmar vill ha god insyn och information om vad som händer bakom kulisserna.  

5.7. Perspektiv på intressentmodellen 

Simon Åström hävdar att alla intressenter är lika viktiga för Örebro SK, eftersom alla hänger 

ihop i en del av ett pussel och att alla pusselbitar behövs för att verksamheten ska fungera. 

Djurgården menar dock att medlemmarna är en intressent som är särskilt viktig för dem, då 

klubben enligt Henrik Berggren är en medlemsstyrd förening. Donaldson och Preston (1995) 

hävdar att ett normativt perspektiv på intressenter innebär att alla intressenter ses som lika 

viktiga, vilket går att likna med det sätt som Örebro beskriver sina intressenter på. Djurgården 

tar visserligen hänsyn till alla sina intressenter, vilket kan betraktas som normativt. De ser 

dock medlemmarna som sin enskilt viktigaste intressent, vilket kan tolkas som att de ser sina 

intressenter utifrån ett instrumentellt perspektiv. 

 

Örebro SK har alltså ett tydligare normativt perspektiv på sina intressenter, jämfört med 

Djurgårdens IF:s mer blandade perspektiv. Ett exempel på att Djurgårdens IF delvis utövar ett 

instrumentellt perspektiv på sina intressenter är att klubben vill ge tillbaka någonting till sina 

medlemmar och supportrar. Detta då verksamheten drivs för medlemmarnas skull och för att 
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göra det anordnar klubben olika typer av medlemsmöten. Donaldson & Preston (1995) anser 

att det instrumentella perspektivet skiljer sig från det normativa perspektivet i det avseendet 

att det är hypotetiskt - det vill säga att om aktören ifråga vill uppnå A, genomför då 

handlingen X. Dessa medlemsmöten som Djurgårdens IF har syftar till att supportrarna och 

medlemmarna känner att de utgör viktig del av klubben och att verksamheten drivs för deras 

skull. För att nå till A (supportrar känner att de är en viktig del av klubben) genomför klubben 

handlingen X (anordnar medlemsmöten). Konsekvensen av handlingen X blir därmed A. 

Visserligen använder sig också Örebro SK av medlemsmöten, men skillnaden mot 

Djurgårdens IF är att Örebro SK inte medvetet försöker tillfredsställa medlemmarna mer än 

någon annan grupp, vilket gör att Djurgårdens styrningssätt därför kan ses som mer 

instrumentellt. Syftet med medlemsmötena är samma för båda klubbarna, men Djurgårdens IF 

värdesätter den aktiviteten högre än övriga aktiviteter som de gör för sina andra 

intressentgrupper, något som Örebro SK inte gör på samma sätt.   
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6. Slutsats 

De flesta aktiviteter som de allsvenska klubbarna gör för att tillfredsställa sina intressenter gör 

de för att tjäna pengar. Pengar som de sedan investerar i olika delar av organisationen, så att 

dessa investeringar senare kan leda till sportslig framgång för klubben. Det slutgiltiga målet är 

således att nå sportslig framgång, att tjäna de pengar som krävs är ett medel för att nå det 

slutgiltiga målet. De allsvenska klubbarna har därmed samma grundtanke,  vilket gör att 

många av de aktiviteter som de genomför för att tillfredsställa sina intressenter är liknande. 

Det som skiljer klubbarna åt är att de har olika förutsättningar att konkurrera, vilket i sin tur 

medför att de aktiviteter som bedrivs för att tillfredsställa klubbarnas respektive intressenter 

skiljer sig i vissa avseenden. Skillnaderna går att se i det faktum att klubbarna är lokaliserade i 

olika delar av landet och har olika ekonomiska förutsättningar.  

Om vi går till studiens syfte som var att beskriva hur de allsvenska fotbollsklubbarna förhåller 

sig till och tillfredsställer sina intressenter, ser vi en verklighet där klubbarna i sitt dagliga 

arbete, oavsett om det är medvetet eller omedvetet, arbetar med att tillfredsställa dessa 

individer och grupper som är klubbarnas intressenter. Förutom de skillnader som påvisats 

visar studien att klubbarna arbetar likartat kring de intressenter vi fokuserat på. Detta kan ha 

sin förklaring i att båda de klubbarna som vi har studerat spelar i Allsvenskan och därmed 

följer samma manual kring elitlicensen men även att klubbarna bolagiserat sina verksamheter 

och då styrs av ett tydligare regelverk kontra klubbar som är helt ideella. 

Båda klubbarna som vi undersökt lyfter fram transparens som ett viktigt begrepp för att 

tillfredsställa flera intressentgrupper. För Djurgården IF och Örebro SK, precis som för 

resterande klubbar i serien samt vilket traditionellt företag som helst är det viktigt att ta 

hänsyn till vad de olika intressentgrupperna har för önskemål. Få skillnader uppvisades, men 

en skillnad var att Djurgården IF pekade ut medlemmar som den enskilt viktigaste 

intressenten. Även om alla klubbar anser att alla intressenter är viktiga tyder studien på att 

klubbarnas prioritering av olika intressenter skiljer sig. Det skilde även i arbetet med att 

tillfredsställa spelarna, där Örebro SK lade stor vikt vid det sociala arbetet med spelarna då 

möjligheterna att konkurrera på det ekonomiska planet var begränsade. 

Det har tidigare i studien påvisats vilken komplex värld de allsvenska klubbarna lever i, då 

klubbarna har såväl sportsliga som ekonomiska faktorer att ta hänsyn till. Då sport generellt 

sett är såpass oförutsägbart som det är finns det aldrig några garantier för klubbarna när de 

investerar i sin klubb. Oavsett ekonomiskt kapital som klubbarna investerar kvarstår det 

faktum att det ändå inte finns några garantier för sportslig framgång. Denna komplexa värld 

ger både Djurgården och Örebro SK uttryck för under våra samtal, och det blir tydligt att delar 

av den problematik som existerar i teorin också finns i praktiken. Likheterna är många till 

traditionella företag på marknaden, men skiljer sig i avseende på mål och fokus, men också i 

den kravbild som finns hos intressenterna.  

Lyckas klubbarna hålla intressenterna nöjda kommer intressenterna fortsätta att hjälpa 

klubben på olika sätt så att klubben tjänar pengar. Detta påminner en hel del om hur 

traditionella företag med ett uttalat vinstintresse förhåller sig till sina intressenter. Våra 

resultat pekar således på att Djurgården och Örebro, i sitt arbete med att tillfredsställa sina 

intressenter, jobbar på ett liknande sätt som ett företag med ett uttalat vinstintresse. Det som 

skiljer arbetssätten åt är att Djurgården och Örebro i första hand har krav på sig att leverera 

resultat sportsligt, medan traditionella företag främst har krav på ekonomisk avkastning. De 

pengar som Djurgården och Örebro tjänar stannar inte hos aktieägarna, istället investeras 
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pengarna i sportsliga satsningar och klubbarnas målsättning att landa på ett plus minus noll 

resultat, det vill säga ingen utdelning överhuvudtaget till aktieägarna. Denna målsättning och 

prioritering kan tyckas märklig, om det inte vore så att både Djurgården och Örebro själva 

äger respektive aktiebolag. Då kärnverksamheten är den sportsliga delen leder också detta 

naturligt till att denna del prioriteras. Huruvida de övriga bolagiserade allsvenska 

fotbollsklubbarna arbetar på detta sätt är svårt att säga då de klubbarnas ägarstrukturer skiljer 

sig från Djurgårdens och Örebros.  
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7. Reflektion 

Då tanken från början med denna studie var att den skulle innefatta samtliga klubbar vars 

verksamhet bedrivs i aktiebolagsform i Allsvenskan, mailade vi även AIK och Hammarby IF. 

Men då de två Stockholmsklubbarna inte svarade på detta mail - trots upprepade försök att nå 

ut till dem - blev detta en typ av bortfall. Resultatet i studien gavs således inte möjlighet att bli 

generaliserbar i den utsträckning som vi till en början hade tänkt oss. Istället blev det en 

jämförande studie mellan de två berörda klubbarna - Djurgårdens IF och Örebro SK - vilket i 

förlängningen innebar att vi fick ett större djup i studien men en mindre bredd, eftersom att vi 

tvingades rikta in oss på två klubbar snarare än fyra. 

I och med att Henrik Berggrens och Bo Anderssons (Djurgårdens VD samt sportchef) 

kunskaper ansågs vara likartade då de jobbar såpass nära varandra som de gör, hade det varit 

intressant att genomföra en intervju av det slag som kännetecknar en fokusgrupp-intervju. En 

fokusgupp-intervju är enligt Bryman & Bell (2013) användbart när forskaren vill skapa sig 

förståelse och när man vill få fram många olika åsikter i en fråga. Vi anser att en fokusgrupp-

intervju med Berggren och Andersson möjligen hade kunnat generera ett större djup i våra 

svar och därmed bidragit till ett ökat diskussionsunderlag. 

Generellt finns det inte mycket skrivet om detta fenomen i Sverige och som rör svenska 

klubbar, vilket har inneburit att vi tvingats vidga våra vyer och sett till fotbollen i Europa i 

allmänhet för att hitta våra vedertagna teorier. Vidare utgår denna studie enbart från 

respektive klubbs lednings perspektiv - och beaktar därmed inte intressenternas syn på deras 

förhållande till respektive klubb. Därför vill vi uppmuntra framtida forskning inom fältet att 

även ta hänsyn till varje enskild intressent som klubbarna ifråga har, i syfte att utveckla 

forskningsområdet. Något som även skulle kunna vara en intressant aspekt för framtida 

forskning att beakta, är att jämföra en svensk klubb med en utländsk sådan. Den aktuella 

klubben som vederbörande författare väljer att undersöka behöver inte nödvändigvis vara 

bolagiserad, det skulle det snarare - enligt vår uppfattning - vara desto mer intressant om den 

är ideell. 

Studien bidrar till forskningen inom fältet för svenska elitklubbars arbete gentemot sina 

intressenter, ett fält som i nuläget är tunt på tidigare forskning och teorier. Klubbarnas 

prioriterigar och hantering av intressenterna skulle vara intressant att följa under en längre tid 

då detta kan vara en förklaring till varför vissa klubbar lyckas bättre och andra sämre såväl 

ekonomiskt som sportsligt.   
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Bilaga: Intervjufrågor 

Allmänt 
Vad har du för bakgrund? 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter i klubben? 

Organisationen 

Hur är organisationen uppbyggd? 

Har ni skilda enheter som fattar beslut kring sportsliga respektive ekonomiska frågor? Eller 

samma? 

Intressenter 
Vilka ser ni som era intressenter? —> Varför? 

Vilka är era viktigaste intressenter? —> Varför är just dessa intressenter vitala för er? 

Vad gör ni för att tillfredsställa varje enskild intressent? (frågor kring varje intressent som de 

nämner och fråga på vilket sätt de arbetar för att tillfredsställa just den intressenten) 

Hur balanserar ni kraven från intressenterna? —> Hur påverkar det er? —> Sportsligt 

respektive ekonomiskt? 

Hur utvärderar ni kraven från dessa intressenter och fastställer hur ni ska kunna skapa en win-

win-situation för alla inblandade parter? 

Hur bedömer ni huruvida win-win är uppnåbart för alla parter? Är det överhuvudtaget 

möjligt/uppnåbart? 

Har alla intressenter någonting gemensamt? Vad? 

Med tanke på att spelarna har fått allt större makt sedan Bosman-domen, hur mycket påverkas 

ni av de önskningar och krav som kommer från spelarna när ni ska fatta beslut 

(sportsligt/ekonomiskt)? Mer konkret → gå in på ett specifikt fall? 

Kommer intressenterna med förslag på hur verksamheten ska drivas? Vilka? 

Vad är det viktigaste i er relation med intressenterna? 

Vad anser ni skulle kunna förbättras i er relation med intressenterna? 

 

Beslut 

Hur engagerade är intressenterna i klubbens beslutsprocesser? 

Vilka deltar i beslutsprocessen? Sportsliga/Ekonomiska? Internt/externt? Varför deltar just 

dessa individer/parter? 

Skulle du vilja berätta om ett beslut ni fattat den senaste tiden? Vilka parter var delaktiga? 

 

 

 

 

 

 

 

 


