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Abstract 

This study has it´s beginning in the term corporatization and what the consequences will 

be for the Swedish athletic club, after the implementation of it. The corporatization 

among the athletic clubs is a very up-to-date-topic after the “Riksidrottsförbundets” 

approved the new law constitution in 1999, that gives the athletic clubs the opportunity 

to change their legal form. We want to create an image that explains the situation in the 

two athletic clubs we choose for our study. This image helps us to give examples of how 

the corporatization will affect them. This study will provide the fundamental values and 

the attitude that the athletic clubs experience when they change their legal form. This 

study also includes a stakeholder cooperation change. By interviewing two 

representatives both from athletic clubs that plays in the highest league, in their sports, 

we can create an image that represents their specific situation. The results of the 

corporatization will show that money will get more important and stakeholder 

cooperation will change, based on the collected empirical data. The purpose of the 

athletic club will be affected when multiple perspectives are applicable.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Denna studie har sin utgångspunkt i bolagisering och vad det får för konsekvenser i de 

svenska idrottsföreningarna. Bolagisering är ett aktuellt ämne idag då lagen om att 

bedriva en idrottslig verksamhet i aktiebolagsform har varit möjligt sen år 1999. Vi vill 

skapa en bild av hur det ser ut i de två idrottsföreningar som vi valt ut för att kunna ge 

exempel på vad som sker samt vad en bolagisering medför för de båda. Vi har genom 

denna uppsats tagit reda på hur de grundläggande värderingarna samt inställningarna 

tas i beaktning när en förening övergår till en annan associationsform. Dessutom tas 

förändringen av föreningarnas intressentsamarbete med i beaktning. Genom att 

intervjua representanter från två elitidrottsföreningar kan vi visa på hur läget ser ut i 

deras fall. I samband med de resultat vi fick ut av den insamlade empirin kunde vi fastslå 

att pengar får en allt större betydelse samtidigt som samarbetet med de aktuella 

intressenterna förändras, efter att bolagiseringen har genomförts. Därmed påverkas 

även idrottsföreningens syfte när flera nya perspektiv tillkommer.  
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1 Inledning 

I detta avsnitt tar vi upp bakgrunden till det ämne vi har valt som senare resulterar i två 

problemfrågor. För att inte göra denna uppsats alltför bred förklaras även vårt syfte och hur 

problemet avgränsats.

 

1.1 Problembakgrund 

Under de senaste åren har det skett förändringar inom idrottsverksamheten. Idag går 

fler och fler föreningarna ifrån den rent ideella idrottsföreningen mot en mer 

företagsliknande verksamhet.1 Det märks inte minst bland de allra största föreningarna i 

Sverige som har bolagiserat hela sin verksamhet. Inom dagens elitfotboll i Sverige har 

sex stycken föreningar, av totalt 32 som befinner sig i de två högsta serierna, bolagiserat 

sin verksamhet.2 Även om andra klubbar har anammat liknande tänk mot ett mer 

företagsliknande koncept, genom att strukturera upp olika ansvarsområden så har de 

dock inte gått hela vägen och genomfört en bolagisering.  

År 1999 kom riksidrottsförbundet med en ny lag där bolagisering blev möjligt för 

idrottsföreningar3. Det blev alltså tillåtet att byta associtationsform och därmed 

skapades det nya förutsättningar för föreningarna som de kunde ta tillvara på för att 

säkra den framtida ekonomiska situationen. I och med den nya associtationsformen kan 

det ekonomiska intresset få ett större fokus som inte bara behöver betyda fördelar, utan 

även nackdelar.  Dessa förändringar kan omedvetet, i och med att pengarnas betydelse 

förändras inom idrottsverksamheten, orsaka stora konsekvenser som föreningen inte 

alltid är fullt medvetna om. Detta kan innebära att de bryter och går emot de 

grundläggande värderingar som idrottsföreningen har från början.  

 

 

 

                                                           
1
 Wijkström Filip, Den ideella sektorn, 20. 

2
 http://svenskfotboll.se/allsvenskan/arkiv/svensk-fotboll/2010/12/aktiebolag-pa-vinst-eller-forlust/  

3
 http://svenskfotboll.se/arkiv/svensk-fotboll/2011/05/fred-och-nya-losningar-for-idrottens-bolagisering/ 
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1.2 Problematisering 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Fyrfältsmatris, Kommersiell Ideell förening (egen bearbetning tillsammans med 

Peter Langlott)4 

 

Vid det första seminarietillfället arbetade vi tillsammans med vår handledare fram en 

matris, där vi skapade oss en potentiell bild över hur verksamheten i ideell respektive 

kommersiell förening skulle kunna se ut. Denna matris visar att de olika 

föreningsformerna kan ha olika syfte samt olika verktyg för att uppnå detta syfte. Vi 

avser att ta reda på om denna bild stämmer överens med verkligheten. Detta blir ett av 

de områden som vi ska undersöka som leder till vår första problemfrågeställning:  

 Hur påverkas en idrottsförenings värderingar samt inställning till sitt ursprungliga 

syfte efter en bolagisering? 

 
Mycket förändras vid en bolagisering. Något som väckt intresse hos oss är hur 

idrottsföreningarnas interaktion med sin omgivning ser ut. Därför har vi också valt att 

inrikta oss på hur samarbetet mellan idrottsföreningarna och dess intressenter påverkas 

samt ser ut efter en bolagisering. Detta leder till vår andra problemfrågeställning: 

 Hur påverkas interaktionen mellan idrottsföreningen och dess intressenter vid en 

bolagisering? 

 

 

                                                           
4
Langlott Peter, Universitetsadjunkt vid Örebro Universitet, Seminarium: 20120330 
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1.3 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till att bara analysera idrottsklubbar på elitnivå i de högsta 

serierna. Vi tror att denna avgränsning är nödvändig för att det är där 

bolagiseringsimplementeringen troligtvis har störst genomslagskraft och att det är där 

det finns mest intresse för den. Det handlar om två utvalda föreningar som ska jämföras 

med varandra, där den ena har bolagiserat sin verksamhet och en annan som inte har 

gjort det. De resultat som vi sedan får fram står för just de utvalda föreningarna och 

någon form av generalisering kan bli komplicerad. Genom att ta reda på eventuella 

skillnader, men också likheter, kan vi jämföra dessa med den lämpliga teori som tagits 

fram. Området som kan undersökas är väldigt omfattande. Vi har då valt att rikta in oss 

dels på hur föreningens värderingar och inställning förändras, när en ny bolagsform 

antas. Dessutom vill vi avgränsa oss till att ta reda på hur interaktionen mellan 

föreningen och deras intressenter ser ut och förändras då föreningen byter 

associtationsform.  

1.4 Syfte 

Vårt syfte är att analysera skillnaderna mellan en ideell idrottsförening respektive en 

kommersiell idrottsförening genom att studera hur förhållandena de har till sina 

intressenter förändras samt hur inställningar och värderingar påverkas av en 

bolagisering.   
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2 Teoretisk referensram 

Detta avsnitt presenterar de teorier och modeller som tagits fram för denna uppstats. Denna del 

ska fungera som referenspunkt och verktyg genom hela arbetsgången och ska förklara de 

empiriska data som samlats in. 

 

2.1 Ideell förening   
 

”En ideell förening samlar i en organiserad form ett antal personer med ett gemensamt 

intresse”5. 

Så brukar den generella beskrivningen lyda för en ideell förening. Något att tänka på är 

att inte använda ideell och idealistisk som en förklaring till begreppet då dessa två ord 

kan ha helt olika betydelser. En ideell förening kan bedrivas på helt andra grunder, som 

många gånger kan uppfattas ha lågtstående syften. Alltså bara för att det bedrivs ideell 

verksamhet så behöver inte denna vara ett ideal för vad en ideell förening ska syssla 

med. 6 

Ideella föreningar har ingen gemensam lag trots att det finns cirka 200 000 ideella 

föreningar i Sverige varav cirka 22 000 är idrottsföreningar. Föreningarna skapar sina 

egna regler genom de stadgar som upprättas och på så sätt blir dessa oftast väldigt 

avgörande och betydande för en förening.7  

Att använda sig av schyssta mål och medel är oftast en förutsättning för att en 

organisation ska uppfattas som acceptabel. Men det finns vissa föreningar som inte är 

fullt acceptabla som till exempel har goda mål men medel som kan betraktas som helt 

oacceptabla. Ett bra exempel på detta är djurrättsaktivister som kämpar för en god sak 

men som ofta använder tvivelaktiga metoder för att nå målen. Nedan i figuren finner vi 

typologier över ideella och idéburna organisationer utifrån allmänhetens 

uppfattningar.8 

 

                                                           
5
 Eriksson Jens, Svensson Ulf, Idrottsföreningar, 10 

6
 Ibid, 10 

7
 Ibid, 10  

8
 Wijkström Filip, Lundström Tommy, Den ideella sektorn, 9ff. 



5 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: ”Typologier över ideella och idéburna organisationer utifrån allmänhetens 

uppfattning”9  

Det talas ofta om att föreställningar om allmännytta är bundna i tid och rum. Ta 

exemplet Ku Klux Klan, en amerikansk organisation som under 1920-talet hade fyra till 

fem miljoner medlemmar för att sedan i mitten av 1990-talet ha 1000-1500 

medlemmar. Idag kan det vara svårt att förstå hur de ens har kunnat existera med deras 

starka rasistiska åsikter men för 80 år sedan var detta något som ansågs både legitimt 

och allmännyttigt hos stora delar av befolkningen i USA.10 

Då våra perspektiv samt föreställningar om vad som är acceptabelt för en organisation 

förändras med tiden så medför det ständigt nya krav. Ideella organisationer lånar mer 

och mer uttryck samt tankesätt från företag och näringsliv till sin egen verksamhet. Ett 

uttryck som blir allt mer vanligt förekommande i den ideella sektorn är ett stärkt 

varumärke. De ideella föreningarna strävar idag efter att stärka sitt varumärke i större 

omfattning än tidigare.11  

Den ideella sektorn har på senare år fått mer och mer konkurrens från den 

kommersiella sektorn i och med ett större utbud av privata aktörer. I och med detta kan 

den ideella formen uppfattas som ålderdomlig i vissa sammanhang. Henry Hansmann 

menar på att denna förändring kommer fortsätta de kommande årtionden, för att kunna 

bli konkurrensmässiga. 12 

                                                           
9
 Wijkström Filip, Lundström Tommy, Den ideella sektorn, 11 

10
 Ibid, 12 

11
 Ibid, 20  

12
 http://nvs.sagepub.com.db.ub.oru.se/content/29/1/179  
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2.2 Vinstdrivande aktiviteter i idrottsföreningar 

Ett ofta återkommande problem för idrottsföreningar är finansieringen av 

verksamheten. Det svåra kan vara att hitta tillvägagångssätt utanför ramen av sin 

verksamhet för att öka inkomsterna i föreningen. De vanligaste inkomstkällorna 

kommer genom lottförsäljning, reklam & sponsring, medlemsavgifter, aktiviteter av 

olika slag samt utförande av arbeten som t.ex. reklamutdelning och gräsklippning.13      

Idrottsföreningar som klassas som rent ideella eftersträvar att bedriva sportslig 

verksamhet. Men att bedriva en icke vinstdrivande verksamhet kostar även det pengar 

vilket gör att de ideella föreningarna oftast idkar någon form av vinstdrivande aktivitet, 

utöver sin ideella sysselsättning, för att förverkliga det ideella syftet samt få föreningen 

att gå runt ekonomiskt. Det brukar oftast handla om försäljning vid olika sportevent som 

kiosker och lotteriförsäljning. Det som har blivit allt vanligare på senare tid i klubbar på 

elitnivå är att de bedriver delar av sin verksamhet i aktiebolagsform. De största 

förklaringarna till detta är att de dels vill få in kapital till sin elitsatsning genom att 

notera sina aktier på börsen men också för att särskilja en ekonomiskt riskfylld 

verksamhet från den övriga föreningen.14 

2.3 Intressenternas roll 

En organisation kan inte skapa en fungerande verksamhet utan att samarbeta med sin 

omvärld. Intressenterna påverkar även i olika hög grad den verksamhet som 

organisationen ägnar sig åt. För att kunna få en fungerande relation mellan parterna 

måste det finnas någon form av fördel som de båda kan dra nytta av. Ett exempel är 

relationen mellan företag och anställd. Företaget anställer en person som utför det 

arbete som måste utföras för att få verksamheten att fungera. Den anställde får i sin tur 

lön för det arbete som genomförts. Det är därför viktigt att ta med i beaktning hur 

företaget kan påverka sin omgivning samtidigt som omgivningen påverkar det aktuella 

företaget. För att kunna tillfredsställa sina intressenter måste företaget kunna hantera 

och integrera intressenternas intresse i verksamheten och då bli framgångsrik på lång 

sikt.15  

                                                           
13

 Eriksson Jens, Svensson Ulf, Idrottsföreningar, 159f 
14

 Ibid, 13  
15

 Hitt Michael A, Freeman R Edward, Harrison Jeffrey S, The blackwell handbook of strategic management, 
192f 
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Genom att inrikta sig på vad organisationen har för relationer med sina intressenter 

skapas det ett strategiskt ramverk som underlättar ledningens arbete vid 

omvärldsförändringar, utan att själva behöva byta tankemönster.  För att kunna 

överleva i en dynamisk omvärld och utveckla sin verksamhet måste ledningen visa i 

vilken riktning organisationen i fortsättningen skall sträva mot. Dessa förändringar 

behöver inte vara stora organisationsförändringar utan kan vara små 

riktningsförändringar som hela tiden utvecklar organisationen i små steg. För att över 

huvud taget ha en chans att ändra riktning måste ledningen ha stöd från de som har 

möjlighet att påverka organisationen och en förståelse av hur de i framtiden kommer 

påverka sin omgivning. Genom att skapa förståelse för intressenternas relation till 

organisationen, skapas det förutsättningar som stödjer företaget att uppnå sina mål och 

därigenom överleva på marknaden. Det är hela tiden en balansakt mellan hur många 

relationer som ska integreras. Ledningen måste utveckla strategier genom att vidga sitt 

perspektiv och titta på verksamheten utifrån och identifiera och investera i de tänkbara 

relationer som kan säkra en långsiktig framtid. För att vissa intressenter ska kunna 

samarbeta med organisation över lång tid är de tvungna dela några grundläggande 

värderingar trots att de kan ha helt skilda verksamheteter. Ledningen måste klara av att 

hitta ett sätt som tillfredsställer flera intressenter samtidigt. Detta betyder inte att alla 

samarbeten kan resultera i win-win situationer och det är heller ingen garanti. Alla 

intressenter kan omöjligt bli gynnade på samma gång. Det gäller därför för ledningen att 

arbeta fram fungerande strategier för hur de ska hantera och sprida ut riskerna med att 

vissa intressenter inte blir fullt tillfredsställda.16 

Genom att specificera de aktuella intressenter som organisation interagerar med får 

organisationen en klar bild över vilka de samarbetar med. Genom denna konkretisering 

kan ledningen skapa möjligheter och strategier som stöds av sina intressenter.17 

 “A stakeholder of a corporation is an individual or a group which either: is harmed by, or 

benefits, from the corporation; or whose rights can be violated, or have to be respected, by 

the corporation.”18  

                                                           
16

 Ibid, 194f 
17

 Ibid, 195 
18

  Crane Andrew, Business ethics, 58 
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Genom att definiera intressenter på detta sätt blir det tydligt att organisationer har olika 

stort utbud av möjliga intressenter. Utbudet skiljer sig även inom en organisation där 

det behövs intressenter av olika slag för varje enskild situation, uppdrag och projekt. I 

figur 3 som framförs här nedan tydliggörs det att det är ett ömsesidigt förhållande där 

intressenterna har skyldigheter gentemot organisationen och att organisationen i sin tur 

måste uppfylla de krav som ställs på den. Organisationen blir därför placerad i mitten 

med flera omkringliggande tvåvägsrelationer.19 

 

Figur 3: Stakeholder theory of the firm20 

Modellen nedan är en bild som illustrerar ett tänkbart utbud av intressenter hos en 

idrottsförening, enligt Slack & Parent.   

 

Figur 4: Stakeholder theory of the sport organization 21 

                                                           
19

 Ibid, 58 
20

 Ibid, 59 
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2.3.1 Relationships between Nonprofit and for-Profit Organizations 22 

För att föreningar ska kunna leva upp till de krav som intressenter ställer på en förening 

så måste de se till intressentens perspektiv av vad den vill ha. Abzug och Webb citerar 

Savage (1991) menar att olika former av samarbeten kan resultera i ett framgångsrikt 

resultat för verksamheten men även för intressenterna i de ideella föreningarna.   

2.4 Staten och kommunen som aktörer 

Abzug och Webb (1999) menar på att ideella föreningar samarbetar med andra 

ekonomiska enheter på många olika sätt. Föreningen kan samverka genom att leverera 

offentliga tjänster som staten betalar för att ta ett exempel.23 

De statliga och kommunala bidragen som de ideella föreningarna erhåller kommer bli 

betydligt mindre när de byter associtationsform. Men bidragen kommer troligtvist inte 

att försvinna helt, då det fortfarande finns intresse hos kommunen att ha väl fungerande 

idrottsorganisationer. 24  

2.5 Mål inom idrottsorganisationer 

Alla idrottsorganisationer strävar mot uppsatta mål. De är även strukturerade för att 

uppfylla sitt syfte. De uppsatta målen inom idrottsorganisationen är extremt viktiga för 

att det är genom dessa som det skapas en medvetenhet hos organisationens 

medarbetare samt externa intressenter om vad syftet med verksamheten är och vad 

dess identitet innebär. Inom lagidrotter mäts ofta effektivitet genom hur många matcher 

laget vinner, men för vissa räcker det inte bara med att vara sportsligt framgångsrika 

utan även ekonomiskt effektiva. Målsättningar förändras över tid och inom en 

idrottsorganisation kan det även finnas mål som strider mot varandra, där olika 

avdelningar inom organisationen kan sträva mot helt skilda mål. En avdelning kan till 

exempel vilja få fler ungdomar att engagera sig i idrottsverksamheten, medan andra 

enheter kanske strävar mot rent sportsliga mål. Om olika avdelningar inte har samma 

mål kan det leda till att de har olika uppfattning om vad effektivitet är för just dem. Inom 

vissa idrottsorganisationer måste de finansiella målen vara första prioritet innan andra 

viktiga mål kan uppnås, för att överhuvudtaget kunna fortsätta sin verksamhet. För att 

                                                                                                                                                                                     
21

 Slack T, Parent M, Understanding Sport Organizations, 47 
22

 Abzug Rikki, Webb J Natalie, Relationships between Nonprofit and for-Profit Organizations: A Stakeholder 
Perspective, 422ff. 
23

 Ibid, 418 
24

 http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_112/scope_128/ImageVaultHandler.aspx, 23 



10 
 

kunna hantera denna komplexitet måste ledningen för idrottsorganisationen dels ha 

förståelse för de organisatoriska målen men också hur relationen mellan mål och 

effektivitet hör samman inom varje enhet. 25 

Det finns två anledningar till varför mål är viktiga inom idrottsorganisationer. För det 

första måste alla idrottsorganisationer ha ett syfte med sin verksamhet. Ifall 

organisationen inte har något syfte, finns det ingen anledning för den att existera. Målen 

fungerar som uttalanden som ska summera och sammanfatta idrottsorganisationens 

syfte. För det andra fungerar målen som riktlinjer för både ledningen och medarbetarna 

i det vardagliga arbetet. Ledningen har rätt att fatta beslut som påverkar det vardagliga 

arbetet samt organisationens anställda. I och med den målsättning som 

idrottsorganisationen väljer att ta fram skapas det förutsättningar för ledningen som då 

kan arbeta med att föra verksamheten i rätt riktning. Då ledningen erhåller dessa 

förutsättningar och en grund att stå på kan de lättare fatta beslut i sådana ärenden som 

möjliggör måluppfyllelse.26 

Mål fungerar också som motivator för medarbetarna. Genom att involvera 

medarbetarna i framtagningen av målsättningen får de en chans att påverka och därmed 

känna sig mer involverade i verksamheten och arbetet mot en effektiv 

idrottsorganisation. Genom att formulera och ta fram en målsättning som samhället 

anser vara legitim skapas det en bild av hur idrottsorganisationen arbetar för goda 

resultat med hjälp av goda medel. 27 

Det går att göra en uppdelning av vad de olika målsättningarna innebär och hur de 

verkar för verksamheten. Några exempel på grupper som är engagerade i 

idrottsorganisationens framgång är fans, media, sponsorer och ägare. Dessa olika 

grupper har alla skilda uppfattningar om vad det är som tillfredsställer just dem. Fansen 

kräver ett underhållande spel och rimliga biljettpriser. Ägarna är först och främst 

intresserade av det ekonomiska resultatet och ett ökat värde av föreningens varumärke. 

Ledningen blir därmed tvungen att tillfredsställa flera olika intressenter. Intressenter 

som i grund och botten bidrar till att öka chanserna för att idrottorganisationen ska 

uppnå sina mål. Ledningen måste även ta hänsyn till vilka av intressenterna som betyder 
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mest för verksamheten. Genom att ta reda på vilket typ av stöd som behövs för att kunna 

fortsätta sin verksamhet, kan idrottsorganisationen ändra och anpassa sina mål för att 

möta kraven från dess viktigaste intressenter. Det är dock inte så lätt att ta reda på vilka 

av sina intressenter som är mest värdefulla. Dessutom kan det råda 

meningsskiljaktigheter mellan olika personer inom idrottsorganisationen om vilka som 

är de mest betydelsefylla sammarbetspartnerna. Ytterligare ett problem som kan 

uppkomma är att intressenternas betydelse kommer variera över tid. Vid en uppstart av 

en förening kommer det troligtvis vara finansiärerna som är de viktigaste att ta hänsyn 

till, jämfört med ett senare skede där de mer anpassar sig mot de som kan hjälpa till att 

utveckla sin strategi för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. 28 

2.5.1 Officiella mål 

Den officiella målsättningen visar en bild av vad idrottsorganisationen strävar mot och 

varför den just existerar. De officiella målen åskådliggör vad idrottsorganisationen vill 

åstadkomma. Genom att skapa en bild av vad grundidén med verksamheten är och vart 

den strävar mot skapas en känsla av samband mellan den och dess medarbetare och 

medlemmar. Det officiella målet är ofta subjektivt och icke mätbart. Det ska dessutom 

uttrycka idrottsorganisationens värderingar som därigenom erhåller legitimitet från de 

utomstående intressenterna. Teorierna skiljer ofta på de officiella målen och 

verksamhetsmålen. Verksamhetsmålen innebär det idrottsorganisationen verkligen vill 

uppnå, oavsett vad de officiella målen säger 29 

Jeff Cheverton menar att värderingarna för den ideella sektorn är grundläggande för att 

överhuvudtaget kunna skapa en framgångsrik och utvecklande verksamhet. Han menar 

vidare att den privata sektorn därmed har något att lära av den ideella sektorn. 

Värderingarna hos de ideella organisationerna är ofta uttalade i deras syften och 

visioner. De kommersialiserade organisationerna strävar mot vinstmaximering, medan 

de ideella organisationerna finns till för att driva och sträva för att uppnå deras 

värderingar och vision. Jeff anser att dessa skillnader både har positiva och negativa 

effekter på organisationernas prestationer. Bland annat kan de ideella organisationerna 

få svårt att anpassa sig om förändringar krävs för att utvecklas. Medarbetarna inom 
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organisationen är så hårt institutionaliserade med de värderingar som råder att det 

hämmar kreativiteten och förnyelsen. 30 

2.6 Kommersialisering av verksamheter   

Grundtanken med en bolagisering ur ett organisatoriskt perspektiv är att skapa ett bolag 

runt affärsenheter som kan konkurrera så effektivt som möjligt, genom att skapa värde 

för kunderna, för de anställda samt ägarna.31 

Innan en verksamhet bolagiseras är det nödvändigt att reflektera över vad 

konsekvenserna blir och därmed tänka sig noga för. Det är viktigt att utreda om de 

förändringar som organisationen vill genomföra kan göras på ett enklare sätt. Motiven 

för en tänkt bolagisering bör därför utredas mycket noggrant.32  

I en studie av Ronnie Eklund genomfördes intervjuer med ledare om deras erfarenhet av 

en bolagisering. En vanlig uppfattning bland de intervjuade var att i och med en 

bolagisering skulle arbetet med att mäta resultatet underlättas. Då företag byter 

associtationsform till aktiebolag skaffar de sig bättre ekonomiska styrmedel och kan 

därmed ställa avkastningskrav på sin verksamhet. Kritik har dock riktats mot detta 

resultatorienterade tänk då det finns risker som kan leda till en kortsiktigt strävan. 

Enligt de intervjuade ledarna skulle en bolagisering innebära en tydligare avgränsning 

av affärsidén.33 

Under år 1998 kom Riksidrottsförbundet med en utredning av en alternativ 

associationsform för idrottslig verksamhet. Uppdraget med utredningen var att redovisa 

förutsättningar för och konsekvenser av att den idrottsverksamhet som idag bedrivs 

som ideella föreningar, övergår till en alternativ associtationsform.34 Utredningen menar 

även att när en bolagisering är möjlig skall idrottsföreningen fortfarande inrikta sig i 

huvudsak på den idrottsliga verksamheten.35 Det kan dock uppstå problem med detta då 

ett aktiebolag ges en inriktning som skiljer sig avsevärt mot det traditionellt idrottsliga, 

då det mer kan handla om att uppfylla bolagsmännens ekonomiska krav. Den idrottsliga 

                                                           
30
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verksamheten skall först och främst skötas utifrån den traditionella ideella föreningen 

som associtationsform. I denna form ska ändamålet vara att främja den sportsliga 

verksamheten och inte medlemmarnas eller andra aktörers ekonomiska intressen.36 

Den associtationsform som ligger närmast till hands vid ett byte för en ideell förening är 

aktiebolag, just för att syftet inte nödvändigtvis behöver ändras. Detta innebär att ett 

aktiebolag får möjlighet att under speciella omständigheter rättighet till att nyttja delar 

av föreningens medlemskap i respektive förbund de tillhör (till exempel svenska 

fotbollsförbundet, svenska bandyförbundet) och genom detta delta i 

tävlingsverksamhet. I och med bolagiseringen ska aktiebolaget förbli i föreningens ägo. 

Då en bolagisering genomförs kan frågor uppkomma kring om ägandet från de externa 

aktörerna även påverkar och inkräktar på bestämmandet över idrottsföreningen.37 Idag 

gäller den så kallade 51 % -regeln, vilket innebär att den egna idrottsföreningen måste 

inneha minst 51 % av rösterna i ett aktiebolag.38 

När investerare satsar kapital gör de detta för att få något i gengäld. Denna återbetalning 

kan handla om goodwill eller att dra till sig uppmärksamhet. Dessa investerare har olika 

intressen då vissa investerar med hjärtat medan andra ser det som en spekulation på en 

ny marknad. Vissa intressenter kan även se möjligheter med att skaffa sig inflytande 

över idrottsföreningens organisation och bemanning, oftast i och med spelarköp och 

försäljning och därigenom erhålla finansiella fördelar. Aktiebolagen måste bedriva en 

verksamhet som stämmer överens med idrottsföreningens regler och värderingar. För 

att kunna tydliggöra denna ordning måste ett avtal ingås mellan föreningen och 

aktiebolaget så att eventuella oklarheter undviks.39  

Det ställs även krav på idrottsföreningen. Efter en bolagisering ska den fortfarande ha 

kvar en rimlig omfattning av sin huvudsakliga idrottsliga verksamhet. Genom att kräva 

att idrottsföreningarna efter en bolagisering fortfarande ska bedriva en idrottslig 

verksamhet, kan intressenterna bli mer engagerade och därmed medvetna, om det i 

framtiden är viktigt att ha en fungerande verksamhet.40 
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2.6.1 Ekonomiska aspekter vid en bolagisering 

När en bolagisering genomförs i en idrottsförening sker det stora förändringar. 

Förändringar som kan komplicera arbetet, dels med ändrade förhållningssätt och lagar, 

men också genom att det skapas nya möjligheter som måste tas med i beaktning. Sedan 

det blev möjligt för idrottsföreningar att bolagisera sin verksamhet har det pågått en 

debatt om hur de nya ägarna för föreningen är tvungna att ansvara för kostnaderna för 

den polisbevakning som krävs i samband med matcher. 41 När en bolagiserad förening 

anordnar ett evenemang, så gör de det i vinstsyfte. Därför blir de ersättningsskyldiga för 

att låta polisen hålla ordning på tillställningen. Aktiebolag antas alltid arrangera 

evenemang i vinstsyfte, medan ideella föreningar inte gör det och därför slipper denna 

kostnad. 42 

2.7 Hur är det utanför Sverige? 43 

I Sverige är idrottsföreningarna bara i begynnelsestadiet med bolagiseringen. Runt om i 

Europa har de stora fotbollsligorna, som på ett tidigare stadie tillåtit bolagisering, 

kommit längre i sin utveckling. Det blir även mer tydligt då det är ofantliga summor som 

flödar mellan intressenter och fotbollsklubbar samt mellan fotbollsklubb och 

fotbollsklubb. Innan bolagisering var tillåtet var det, precis som här i Sverige, 

matchintäkterna som skulle stå för den lön som betalades ut till spelarna och övriga 

kostnader. Mycket har hänt sedan dess och säsongen 2004/2005 var det tolv av totalt 20 

klubbar som var kommersialiserade i den högsta serien i England, Premier League. För 

många investerare har satsningen betytt stora vinster. Till exempel fick tidiga 

investerare i Manchester United, en värdeökning från £840 000 till jättesumman £92 

miljoner.  

Det är dock inte bara guld och gröna skogar i och med en investering i en 

idrottsförening. Efter uppseendeväckande konkurser och korruptionsskandaler runt om 

i fotbollseuropa ställs frågor kring om fotbollsklubbarna verkligen har åstadkommit en 

smidig övergång till näringslivet. En intressentkategori som också ifrågasätter 

bolagiseringen är supportrarna. Bland annat så stiger priserna på biljetterna. 

Majoriteten av supportrarna ansåg att kommunikationen mellan dem och 

fotbollsklubbarna var bristfällig, dessutom tyckte de att föreningen inte försvarade och 
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framförde deras krav och intresse som de hade i föreningen. I Spanien är de två största 

fotbollsklubbarna fortfarande demokratiska, ickevinstdrivande medlemsföreningar. För 

dem är fortfarande det primära syftet att spela fotboll. I jämförelse med England där 

antalet supportrar minskade, har de spanska klubbarna fortfarande en ökning av antalet 

medlemmar tillsammans med låga biljettpriser. 
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3 Metod 

Denna del tar upp det metodologiska tillvägagångssätt som vi genomfört i denna uppsats. 

Dessutom beskrivs hur vi har samlat in vår empiri och sedan analyserat den.  

 

3.1 Val av ämne 

Det stod tidigt klart att vi båda ville skriva om något som vi var intresserade av och som 

vi hade gemensamt. Sport är något som alltid har funnits i våra liv och som ligger oss 

varmt om hjärtat. Genom att studera dagsaktuella händelser kunde vi urskilja ett stort 

intresse av bolagisering bland idrottsklubbar, vilket vi tyckte skulle vara spännande att 

titta närmare på. Därefter började vi resonera vad vi skulle inrikta och specificera oss på 

inom detta breda område. Diskussionen fördes bland annat mellan hur en ideell förening 

skulle kunna effektiviteras, förändring av organisationsstruktur och om bolagisering 

skulle vara framtiden för Sveriges idrottsföreningar. Ganska snart fann vi ett antal 

liknande artiklar som redan berört dessa fördjupningar inom området. Vi tog reda på 

vad de andra artiklarna hade berört. Utifrån dessa uppgifter inriktade vi oss sedan på att 

jämföra en idrottsförening som har bolagiserat sin verksamhet och en som inte har gjort 

det.44 Genom att studera skillnaderna som berör dels hur de olika föreningarna förhåller 

sig till dess intressenter och dels föreningarnas inställning kring mål och medel, kan vi få 

en förståelse för hur de olika föreningarna förhåller sig till bolagisering. 

3.2 Val av ansats 

Vi har valt att utgå från de teorier som behandlar de områden vi ska undersöka och 

sedan implementerat dessa i uppsatsen. Dessa teorier har sedan testats mot de resultat 

vi fått ut av våra intervjuer. Genom att analysera hur dessa resultat stämmer överens 

med den verklighet som empirin gav, kan vi urskilja hur läget verkligen ser ut och 

dessutom skillnader och likheter mellan de olika föreningarna. Detta tillvägagångssätt 

kan även kallas deduktiv, där empirin från intervjuerna och resultatet som framkom i 

samband med intervjuerna, kopplas ihop med teorin 45. Ämnet vi valde att undersöka, 

bolagisering, är idag ett aktuellt ämne då fler och fler idrottsföreningar på elitnivå går 

mot en mer bolagiserad verksamhet. Genom att få en bild av dels en ideell förening samt 
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en bolagiserad förening kan vi jämföra den bilden med teorin för att sedan 

sammanställa detta i en analys.   

3.3 Kvalitativ metod 

Litteraturen menar på att kvalitativ metod är sammankopplat med induktiv ansats och 

att kvantitativ metod med deduktiv ansats, men det viktigt att inse att dessa två olika 

forskningsstrategier inte är oförenliga.46  

Med utgångspunkten att vi ville skriva om bolagisering såg vi intervjuer som det bästa 

alternativet, där vi utgår från våra respondenters egna perspektiv. Enkäter i detta 

sammanhang var inte ett alternativ då vi inte hade fått reda på det vi ville. Detta kan 

även beskrivas som en kvalitativ metod. Detta val gjorde vi för att vi ville lägga vikten 

vid ord och inte kvantifiera vår insamlade data. Vi ville därför till huvudsak testa om 

teorin stämmer överens med empirin, det vill säga verkligheten. 47  

3.4 Datainsamling 

De data som vi bland annat har använt oss av i denna uppsats är våra intervjuer. Vi 

samlade även in information efter mailkontakt med Örebro Spelarinvest AB där vi 

efterfrågade hur deras samarbete med ÖSK Fotboll ser ut.  Svaren vi fick gav oss ett litet 

underlag för utformningen av frågorna i vår intervjuguide. Vi tog även del av den senaste 

årsrapport som svenska fotbollsförbundet lagt ut på sin hemsida över de summor som 

fotbollsföreningar omsatte 2010. Där fick vi tag i siffror som gav en bild av hur det 

ekonomiska läget såg ut i de allsvenska klubbarna för år 2010.    

3.4.1 Teori 

Vi började vår forskningsprocess genom att söka efter vetenskapliga artiklar från 

universitetets artikelbas Summon. Vi fann ett antal artiklar som berörde ämnet 

bolagisering samt intressenternas syn på ideella föreningar. Med hjälp av dessa artiklar 

började vi strukturera upp vår referensram som sedan kopplades samman med den 

litteratur vi hade fått fram.  

Vi har även använt oss utav litteratur för att få en bild av hur de olika 

associationsformerna fungerar i den dagliga verksamheten samt försöka bilda oss en 

uppfattning om hur samarbetet med deras intressenter ser ut.  
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3.5 Urval  

Vi började med att formulera våra generella frågeställningar och utifrån den bestämde vi 

oss för att samla in relevant information som vi ansåg besvara våra frågor. Efter vår 

avgränsning ville vi intervjua två föreningar på elitnivå, det vill säga som verkar inom 

den högsta serien i respektive idrott. Vi ville ha en förening som har genomfört en 

bolagisering samt en förening som ännu inte har gjort det. I och med dessa 

förutsättningar visste vi också vart vi skulle börja leta efter vår datainsamling. ÖSK 

Fotboll var ett relativt naturligt val då det endast finns tre allsvenska lag som har 

bolagiserat sin verksamhet dessutom var ÖSK Fotboll geografiskt nära. Det andra valet 

av förening blev VSK Bandy, då vi har haft kontakt med föreningen sedan tidigare men 

även för att VSK Bandy passade in i våra planer för vad som skulle undersökas. Vi såg till 

att genomföra intervjuer med den högsta ledningen i respektive klubb, vilket 

resulterade i att vi genomförde en intervju med den Verkställande Direktören på ÖSK 

Fotboll samt Sportchefen på VSK Bandy. Dessa val av respondenter anser vi vara ett 

representativt urval för just vår undersökning. 48 

3.6 Tillvägagångsätt 

3.6.1 Inför och utformning av intervju 

Innan vi genomförde intervjuerna skapade vi en intervjuguide. Vi utgick från de 

problemformuleringar som vi presenterade i inledningen och utvecklade frågor som 

skulle behandla dessa områden.  

Genom att ta fram en semi-strukturerad intervjuguide kunde vi forma frågor som är 

relevanta för vår studie samtidigt som det skulle fungera som en plattform och säkerhet 

att gå tillbaka på under intervjuns gång. Det var inte meningen att vi strängt skulle följa 

dessa frågor i den ordning som stod nedskrivet, utan om respondenten kom in på ett 

intressant delämne fortsätta spinna vidare på den historien och få ut mer och utveckla 

den. Flexibilitet mellan olika frågor och att anpassa frågorna allteftersom intervjun 

fortgår var alltså något vi tog med i beräkningen och var medvetna om. Intervjuguiden 

är uppdelad i två delar för att kunna behandla de två olika fokusområdena som vi från 

början utvecklat utifrån vår problemformulering. Genom denna uppdelning skulle vi få 

möjligheten att komma in på djupet hos respondenterna inom varje område genom att 
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låta dem mer eller mindre fritt berätta hur situationen ser ut i just deras fall. Bryman & 

Bell menar även detta då de anser att det är ett måste att skaffa sig en bild av vad 

respondenterna upplever som viktigt inom de områden som hela undersökningen 

kretsar kring. Frågorna ska därför täcka in de områden som är intressanta för 

undersökningen, genom respondentens svar. 49 

Eftersom vi hade två respondenter med olika förutsättningar och nuvarande situation 

formulerade vi två olika intervjuguider. Vi försökte dock i så stor utsträckning som 

möjligt anpassa intervjuguiderna så att vi skulle kunna få ut jämförbara svar från våra 

respondenter. Det är alltså inte helt annorlunda frågor som skiljer sig mellan de två, utan 

mer en anpassning för varje specifik respondent.  

Vid en första kontakt med våra då tänkta respondenter gav vi en förklarande text om 

vilka vi var, vart vi studerar, vårt syfte med uppsatsen och varför just de hade blivit 

utvalda. Detta för att ge dem en förståelse över vår seriösa avsikt med intervjun men 

även en hjälp till dem om vad intervjun komma att handla om.  

Vårt mål med intervjuerna var att få ut så goda resultat från de två dessa som möjligt. 

Sedan kunde vi använda oss av dessa förutsättningar för att genomföra en komparation 

mellan de två föreningarna. För att möjliggöra detta var det viktigt att vårt eget 

agerande var så lika som möjligt vid de båda intervjuerna. Ett resultat av vårt agerande 

kan höra ihop med hur vi själva uppfattade hur intervjuerna genomfördes, då vi ansåg 

att våra respondenter agerade på liknande sätt och visade med likartade metoder hur 

verksamheten i föreningen såg ut.  

Innan frågorna till intervjuguiden var klara gav vi ett utkast på dessa till vår handledare 

för ett godkännande och för att se till så att vi inte hade missat någon viktig aspekt. Det 

behövdes bara några små omformuleringar, som rättades till för att göra intervjuguiden 

komplett. Vi var nu redo att ta oss ann våra respondenter.  

3.6.2 Intervjugenomförande 

3.6.2.1 Intervju med Jan Karlsson, ÖSK Fotboll 

Den 25 april intervjuade vi Jan Karlsson, VD för ÖSK Fotboll. Det första som slog oss när 

vi kom till ÖSK Fotbolls kontor var dess kontorsmiljö. Det var fräscht och det märktes att 
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hela denna avdelning var nybyggd. Vi var där en stund före avtalad mötestid, dels för att 

själva komma till ro och dessutom för att kunna insupa den atmosfär som rådde. Jan 

kom sedan personligen och tog emot oss och vi begav oss efter det till hans egna 

arbetsrum, där intervjun hölls. Under intervjuns gång berättade Jan utifrån de frågor vi 

ställt och illustrerade både på White board-tavla och genom bilder på utformade 

strategierkartor, över hur deras verksamhet fungerar idag.  

Under hela intervjun berättade Jan om hur situationen ser ut inom de områden som vi 

från början ville få reda på om. Genom hans utförliga svar i form av längre berättelser, 

besvarades flera av de frågorna från intervjuguiden samtidigt. Därför behövde vi inte 

ställa alla frågor som vi från början suttit upp, utan mer fokusera på att få ut mer av den 

historien som för tillfället berättades.  

3.6.2.2 Intervju med Michael Campese, Sportchef VSK Bandy 

Den 27 april begav vi oss av mot Västerås för mötet med VSK Bandys sportchef Michael 

Campese. Även vid detta tillfälle var vi på plats i god tid för att kunna förbereda oss det 

sista inför själva intervjutillfället.  

Intervjun startade och det flöt på bra. Även vid detta tillfälle fick vi vår respondent att 

själv beskriva med egna illustrationer hur föreningen fungerar och vad de fokuserar på. 

Denna intervjus utförande liknade den tidigare, som genomfördes i Örebro, vilket nu gav 

oss förutsättningar för en komparativ analys. Vid båda dessa tillfällen användes 

inspelningsbar Mp3-spelare. 

3.7 Kvalitetsbedömning 

Genom att använda oss av Guba & Lincolns kvalitetskriterier som ställer sig frågande till 

att den gemensamma verkligheten inte bara behöver vara på just ett specifikt sätt. 

Istället kan det finnas fler sanningar av denna verklighet, där vi som undersökare ska ta 

reda på några av dem.50 I denna definition ingår två kriterier, som ska ge en utvärdering 

av hur bra kvalitet det är på undersökningen, trovärdighet och äkthet. Under 

trovärdighetskriteriet ingår fyra delkriterier, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och möjlighet att styrka och konfirmera.  
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3.7.1 Trovärdighet 

Tillförlitlighetskriteriet handlar om att undersökningen ska vara genomförd så att 

resultatet i form av den sociala verkligheten framstår som trovärdig för läsaren. Inom 

detta kriterium kan en respondentvalidering ofta krävas, något vi har valt att undvika. 

Detta dels på grund av att respondenten vid en återkoppling kan välja att ta bort viktiga 

aspekter för vår analys och dels att det kan försena vårt arbete med att få fram ett 

slutligt resultat. 

Överförbarheten från det empiriska resultatet vi fått fram från intervjuerna, anser vi 

stämma överens med det Bryman & Bell (2005) beskriver som överförbarhet: ”En fyllig 

redogörelse eller en tät beskrivning förser andra personer med något som de kallar en 

databas med vars hjälp de kan bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan 

miljö”51. Det vill säga om någon vill använda sig av våra resultat i framtiden får de själva 

kontrollera och analysera detta för att sedan möjligtvis kunna ha användning av det.  

Pålitlighet handlar om att vi som undersökare ska ha en granskande inställning till det vi 

skriver och genomför. Enligt Bryman & Bell (2005) bör vi därför implementera en 

fullkomlig redogörelse om hur vårt tillvägagångsätt sett ut under hela arbetet och det är 

just det vi vill säkerställa med hela detta metodavsnitt52. Genom att beskriva våra olika 

faser kan vi förhoppningsvis skapa en noggrann bild över vårt arbete som därför stärker 

pålitligheten. 

3.7.2 Äkthet 

Detta arbete anser vi har resulterat i en rättvis bild av hur våra respondenter upplever 

deras enskilda situation. Även om vi bara fått en bild utifrån ett perspektiv från de två 

respondenterna, anser vi att detta empiriska resultat representerar vad dessa 

föreningar representerar. Genom att kolla utifrån andra perspektiv, tror vi inte att detta 

skulle öka äktheten och dessutom skulle vi med stor sannolikhet inte fått fram det vi 

från början skulle undersöka.  

Det slutliga resulterat som vi kommit fram till är en bild av hur våra respondenters 

verklighet stämmer överens med den teori och de utredningar som tidigare gjorts. 

Genom detta resultat kan vi förhoppningsvis visa på hur läget ser ut för de två olika 
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föreningarna, så att de själva kan skapa sig en utökad bild över hur läget ser ut i olika 

klubbar som har, respektive inte har bolagiserat sin verksamhet. Sedan om detta är 

implementerbart i var och en av föreningarna är såklart upp till var och en av dessa, men 

vi kan nog ändå redovisa några av de förutsättningar som ett associtationsbyte skulle 

innebära.  

3.8 Analysmetod  

När all data var insamlad började vi med att sammanställa de viktigaste aspekterna i en 

empirisk text. Sedan tog vi de begrepp som framkom av empirin och kategoriserade in 

dessa i två huvudkategorier som går att koppla till vår frågeställning, det vill säga 

bolagisering och intressenter. Utifrån dessa två huvudkategorier har vi sedan urskilt 

flera underkategorier, för att sedan integrera alla underkategorier med vår centrala 

frågeställning.53  

3.9 Metodkritik 

Som en del av detta metodavsnitt kommer här kritik till vårt tillvägagångsätt i denna 

uppsats. Detta för att kunna göra våra läsare uppmärksamma över vilka oavsiktliga fel vi 

har begått, för att kunna stärka nästkommande studier som bygger vidare från denna.  

Det är allmänt känt att kvalitativ forskning ofta kan bli allt för subjektiv då forskaren 

fokuserar och lyfter fram de saker som den anser vara av störst vikt. Vi har självklart 

utgått från vad vi vill få reda på i våra intervjufrågor men vi har även tagit 

subjektiviteten i beaktning genom att ställa relativt öppna frågor. Detta genom att vi vill 

att respondenterna ska få möjligheten att förklara vad de tycker är viktigast för dem för 

att sedan jämföra detta med vår förutfattade bild. Subjektiviteten kan även återspeglas 

då vi har haft en tidigare kontakt med den ena föreningen.  

Valet av våra respondenter blev två elitidrottsföreningar inom olika idrotter. Detta är 

något som vi tror kan ha haft en påverkan på vårt resultat. Det ultimata kunde ha varit 

att jämföra antingen två bandyklubbar eller två fotbollsklubbar med varandra. Med det 

urval som vi hade ansåg vi ändå att vi fick en förening som representerar de ideella 

föreningarna överlag. Eftersom det inte är ett jättestort utbud av bolagiserade 

föreningar i Sverige, blev ÖSK Fotboll det mest lämpliga valet.  
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Den bok som beskriver hur idrottsföreningar ser ut och fungerar har sitt ursprung i USA. 

Detta kan visa sig då de inte har samma värderingar och inställning till vissa områden, 

jämfört med här i Sverige. De saker som vi ändå har tagit med från denna källa, anser vi 

vara på en så pass grundlig nivå att denna skillnad inte ska behöva påverka resultatet. 

Våra två intervjuer, som hölls under samma vecka, valdes på en tidpunkt som nu i 

efterhand kan uppfattas som väldigt läglig, med tanke på de tillstånd som rådde i 

respektive förening. Ett VSK Bandy som precis avslutat sin säsong efter att ha slagits ut i 

slutspel och nu tog sommaruppehåll. Därför lades intervjun en månad efter detta då 

lugnet hade lagt sig. Vid samma tidpunkt hade vi vår intervju med ÖSK Fotboll, som var i 

den inledande fasen av säsongen. Fram tills idag har detta läge ändrats och det råder en 

mer kritisk situation då de inte har lyckats ta sin första seger ännu. Detta tror vi skulle 

påverka det resultat som intervjun skulle ha gett, om vi skulle ha haft intervjun idag, om 

vi ens skulle fått något tillfälle till det då de troligen skulle haft viktigare saker att 

handskas med. 54 
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4 Empiri 

Nedan kommer vi presentera våra två intervjuer med respektive respondent. Detta är då en 

sammanställning från mötena. I denna del har vi även delat upp de empiriska resultaten i de två 

huvudområden som vi från början formulerat.

 

4.1 Intervju med Michael Campese, klubbchef i VSK Bandy 
 

4.1.1 Inställning till verksamheten 

De senaste tre åren har VSK Bandy slitit oerhört hårt för att få ordning på ekonomin. De 

är idag en ideell förening där medlemmarna anses vara ägare. Föreningen fick år 2009 

möjligheten att anordna ett världsmästerskap i bandy, som inte lönade sig ekonomiskt. 

Sedan dess har de alltså arbetat stegvis för att få bort detta underskott som uppkom i 

samband med värdskapet av VM-turneringen. Den gångna säsongen är den första på tre 

år som de kan visa ett positivt ekonomiskt resultat. Campese menar att trots den tuffa 

ekonomiska perioden så har föreningen kunnat bibehålla en fortsatt sportslig framgång, 

dels genom att ha hålla sig kvar som ett topplag inom svensk herrbandy och dessutom 

fått ett etablerat damlag i den högsta damserien. När han ser tillbaka på de senaste åren 

så känner han sig oerhört stolt över att de faktiskt kunnat ha framgångsrika lag.  

Campese anser att ett positivt ekonomiskt resultat är grunden för att kunna ha en stabil 

ekonomi även i framtiden. Dessutom måste idrottsföreningar stärka den egna 

organisationen. Detta gör VSK Bandy genom att ta in extern kompetens, som är kunnig 

på sitt arbetsområde. Tidigare har de lyft in arbetskraft från de egna leden i form av 

både aktiva och pensionerade spelare. Idag har de insett att de behöver personer som 

har ett annat perspektiv vilket leder till att de inte fastnar i gamla tankemönster. Genom 

att ta in extern kompetens så blir de mer affärsmässiga och dessutom har de möjlighet 

att arbeta fram nya och innovativa tankesätt. Campese exemplifierar från den tiden när 

han var ny i föreningen och själv kom med mycket nya idéer och tankar. Denna 

förändring som dessa idéer och tankar innebar var inte helt självklara för dem som 

sedan tidigare arbetade inom föreningen utan snarare främmande. De hade alltid gjort 

på ett visst specifikt sätt och nu skulle det helt plötsligt ändras. Campese menar att fram 

tills idag så har de ändå gjort denna resa, detta dessutom med goda resultat. Att få med 
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hela föreningen i strävan mot samma mål är en förutsättning och ett led i det långsiktiga 

arbete som denna förändring inneburit.  

Det har många gånger diskuterats kring bolagisering och om detta skulle innebära något 

positivt för VSK Bandy. Som läget ser ut idag så är en bolagisering inte något som är 

aktuellt för föreningen, dels för att de idag inte ser någon direkt vinning med att byta 

associtationsform och för att de fortfarande måste hålla koll på vad de gör i framtiden 

oavsett associationsform. Om en bolagisering skulle genomföras skulle ett stort arbete 

behöva läggas ner för att föreningen ska kunna fungera. Även om de är professionella i 

sitt arbete idag måste de ändå ta detta arbete till en helt ny nivå med ytterligare ökad 

professionalitet.  

Något ytterligare som Michael Campese påtalar är de poliskostnader som de skulle vara 

tvungna att stå för vid en bolagisering. Om det förslaget, som är under utredning, står sig 

skulle det vara förödande för föreningens ekonomi. 

I framtiden kan dock en bolagisering bli ett faktum. I och med att VSK Bandy är i en 

utvecklingsfas där nya aktiviteter och tjänster erbjuds, i form utav bland annat 

utbildning, är de kanske tvingade att bolagisera vissa delar av föreningen för att kunna 

fortsätta sin verksamhet. Campese menar att de idag nästan arbetar som ett aktiebolag 

men utan att ha genomfört själva bolagiseringen. Han ger några exempel på vad de 

själva ser som negativa effekter av en bolagisering, bland annat genom ett ökat arbete 

för de anställda och en mycket strängare kontroll kommer införas både av myndigheter 

men också allmänheten i övrigt. De är inte rädda för att bli synade men han tycker att 

det känns onödigt att utsätta sig för strängare kontroll, då det kräver mera arbete, när 

verksamheten idag ändå fungerar i allra högsta grad.  

Om VSK Bandys samarbetspartners och sponsorer i framtiden skulle kräva en 

bolagisering för ett fortsatt samarbete så skulle föreningen troligtvis genomföra den 

förändringen. Det kan även bli så att den egna organisationen kräver ett 

associtationsformsbyte när vissa delar av verksamheten tar mer plats och därmed 

behöver större utrymme. Till exempel kan restaurangverksamheten, som finns inne på 

arenan, övertas av idrottsföreningen och därmed skulle en bolagisering vara aktuell på 

just den delen. Campese menar att idrotten överlag kommersialiseras mer och mer, men 

att VSK Bandy försöker streta emot för att just kunna behålla sina egna 
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grundvärderingar. Han menar att de inte behöver bli helt affärsmässiga. Han ställer sig 

frågan: Vad handlar idrotten om?  

Verksamhetssyftet som VSK Bandy strävar efter är att folk ska få spela bandy. Det 

handlar även om att skapa en positiv bild av föreningen. ”Hur du än träffar VSK Bandy, 

som spelare, ledare, tränare, publik, supporter eller Västeråsare, så ska du kunna känna 

en tillhörighet”55. Här spelar även de sportsliga framgångarna in, där ett gott resultat 

ökar engagemanget hos allmänheten.  

De sportsliga målen hänger även ihop med de ekonomiska. Om VSK Bandy kan leverera 

det som förväntas av dem i form utav ett framgångsrikt bandylag och en 

ungdomsverksamhet som hela tiden blir bättre så är de fullt nöjda med det. De behöver 

inte gå flera miljoner med vinst utan det är viktigare att återinvestera den eventuella 

vinsten i föreningen. Det ska helst vara så bra spinn på pengarna som möjligt för att 

föreningen ska kunna skapa förutsättningar till att bli ännu bättre. 

4.1.2 Sponsra med hjärta eller hjärna 

Michael Campese ser inte att de är tvungna att tillföra något speciellt för sina 

samarbetspartners och sponsorer utan han hoppas på att de företag som stödjer VSK 

Bandy gör det för de gillar föreningen och för att de ser en möjlighet att synas 

tillsammans med ett starkt varumärke. Om de sedan inte uppfyller de grundläggande 

värderingar som till exempel värna om att ungdomar ska kunna idrotta, som sponsorer 

och partners kräver, kommer de troligtvis inte fortsätta med sitt samarbete. Det är 

viktigt att leverera det bästa som de kan, både sportsligt och vid sidan av, så att 

samarbetspartners blir nöjda. Huvudfrågan vid samarbetena som ställs mot sponsorer 

och partners är: Vad vill ni ha av oss? Genom att engagera sig mer i kundrelationen kan 

de skapa en kongruerande bild av hur samarbetet ska se ut. Det gäller även att VSK 

Bandy synar sig själva, vad det är de faktiskt levererar till både publik och 

samarbetspartners. De kan inte kräva flera hundra tusen för en reklamplats på arenan.  

Idag har de mellan 500-600 samarbetspartners, där de små investerarna är de som 

utgör basen medan de allra största är de som kan göra skillnad för föreningen.  

Michael Campese önskar att Västerås kommun skulle vara deras största 

samarbetspartner. Idag upplever de att så inte är fallet. Att en bild av att Västerås Stad 
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förknippas med VSK Bandy anser han inte existerar idag och det tycker han är konstigt 

då det borde gynna båda parter. VSK Bandy samarbetar med både stora och små företag. 

Samarbetet kan dock skilja sig åt mellan de olika företagen. Vissa fungerar som 

sponsorer medan andra kan stå för arbete åt spelare.  

Michael Campese menar att om de allra största företagen i Västerås skulle bestämma sig 

för att det ska finnas ett topplag inom ishockey och bandy så skulle dessa företag ha så 

pass stort inflytande och pengar att det skulle kunna bli verklighet, i alla fall skapa 

förutsättningar för att kunna etablera ett topplag. Han tror att idrotten kan påverka hur 

staden uppfattas i väldigt stor utsträckning. Ingredienserna för en framgångsrik stad 

finns, men det är ingen som lyfter fram dem. 

När nya mål och visioner skapas ger styrelsen förslag på sådana till föreningen så att de i 

sin tur har en chans att påverka och komma med egna synpunkter. De utser 30-40 

medlemmar från föreningen som får chans att påverka utformningen av dessa mål och 

visioner innan de slås igenom. Det måste finnas en korrelerande målsättning från 

styrelsen ned till medlemmarna. Styrelsen har en bild av att hela föreningen skall göra 

saker tillsammans.  

Vid frågan om bolagisering skulle vara framtiden för idrottssverige så menar Michael 

Campese på att det viktigaste för idrottssverige i framtiden är att hitta 

grundvärderingarna, det vill säga det idrottsliga kommer först. Det går inte att överlåta 

ansvaret till andra ägare som inte ser detta som huvudsyftet för verksamheten. Han 

ställer sig ofta frågan om inte grundkänslan skulle försvinna vid en bolagisering. Han 

tycker att VSK Bandy kan skapa sig en tillräckligt bra ekonomi ändå. Vidare menar han 

på att idrotten är det som förbrödrar då ideella föreningar gör socialt ansvar medan 

aktiebolag köper det sociala ansvaret. 

4.1.3 VSK modellen för skapandet av ny historia 

Det är alltid viktigt att ta till vara på gammal historia i en idrottsförening men något som 

kanske är ännu viktigare är att kunna skapa ny historia. För att VSK Bandy ska kunna 

skapa ny historia har man satt upp en modell för hur de ska gå till väga. För det första så 

måste föreningen engagera sig socialt genom att vara med på olika typer av evenemang. 

För det andra så måste de befinna sig i toppen av tabellen år efter år för att ha en chans 

på titlar. För det tredje så krävs det att de tar ett stort ansvar när det gäller hur 
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föreningen ska skötas. De toppar till exempel inte bandylagen förrän i 15-års ålder. Och 

lyckas de med alla dessa steg har de en stor möjlighet att hela tiden skapa ny historia.  

Genom dessa händelser försöker de hela tiden skapa ny historia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Michael Campeses modell över hur ny historia skapas 56 

 

4.2 Intervju med Jan Karlsson, VD för ÖSK Fotboll 

4.2.1 Den aktuella situationen i en bolagiserad verksamhet 

Från och med bolagiseringen som genomfördes 2005-2006 har ÖSK Fotboll arbetat 

mycket med strategiska kärnvärden, det vill säga verksamhetsidé, mål och strategier. I 

samband med bolagiseringen tillsatte de en ny tjänst i form av en VD-post och under 

2006 tillträdde Jan Karlsson. Från och med Jans ankomst har de strävat mot ett 

långsiktigt tänk och planerande. Det var viktigt att skapa en nyanserad och trovärdig 

bild gentemot klubbens omgivning utifrån det material och den ekonomi de hade att 

tillgå. De har utvecklat omsättningen från 21 miljoner 2006 till 65 miljoner 2011. Denna 

ekonomiska tillväxt ger dem konkurrensfördelar och möjlighet till att fortsätta utveckla 

verksamheten. Det har ända från början varit viktigt att ha ett positivt driftsresultat, då 

de strävar efter att verksamheten ska gå runt utan extra ordinära intäkter. Det innebär 

det resultat som är exkluderat spelarköp och försäljning. För att kunna lyckas hålla 

denna ekonomiska vision gäller det för dem att sälja in de idéer och visioner, som ÖSK 

Fotboll står för, hos de aktörer som är aktuella för vidare samarbete. Idag satsar cirka 
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1000 företag pengar i ÖSK Fotboll. Av dem är det 250 företag som tillhör en mer 

exklusiv skara som satsar omkring 60-70 000 kronor och uppåt. De har valt att kalla alla 

företag som satsar pengar i klubben för partners istället för sponsorer. Jan påtalar dock 

att det är ungefär samma sak som sponsorer, men skiljer ändå dem åt genom att förklara 

vad sponsring är för dem. Sponsring innebär bidrag, stöd från olika intressenter och en 

känsla av: kom och hjälp oss, vi behöver pengar. Partnerskapet innebär däremot en helt 

annan syn på relationen mellan intressent och klubb. I och med detta så vänder ÖSK 

Fotboll detta förflutna sponsortänk som en ren bidragsrelation mot en slags win-win-

relation där båda parter drar nytta av det ingångna samarbetet. De vill hjälpa företag att 

synas, istället för att bara ta emot bidrag. Jan menar att då ett samarbete som ingås utan 

att partners ställer krav på varandra resulterar i en osund relation.  

Det är viktigt för ÖSK Fotboll att kontinuerligt framföra vad de står för och vad det är de 

kan leverera och erbjuda. Genom detta sätt att arbeta på har de fått möjligheten att 

bygga upp ett förtroende hos sina intressenter.  

Bolagiseringen har fungerat bra för dem. De är nöjda med vad det har resulterat i, men 

att det fortfarande bara är i uppbyggnadsfasen. Att driva ÖSK Fotboll kostar pengar. En 

misslyckad investering kan bli väldigt kostsam och Jan nämner vikten av att investera 

inom rätt områden. Detta gäller då inte bara investeringen i bra fotbollsspelare utan 

även i ungdomsverksamhet, talangverksamhet och scoutingverksamhet. De har satsat 

långsiktigt för att kunna bygga upp en fungerande verksamhet. De kommersiella mål 

som ÖSK Fotboll strävar efter är att växa intäktsmässigt med 10 miljoner årligen.  

För att markera att de planerar långsiktigt, både internt och externt, arbetar de i cykler 

om två år. För att få en bra verksamhet gäller det att verksamhetsplanen blir fast 

förankrad hos medarbetarna. Medarbetarna skall veta vad de vill arbeta med och hur de 

ska arbeta för att kunna uppnå de uppsatta målen. Ledningen och styrelsen är de som 

sätter de tunga målen, långsiktiga målen, visionerna för framtiden och de tunga 

strategierna. VD:n och Sportchefen får sedan chans att tycka till om dessa tillsammans 

med medarbetarna, dels om de går att uppnå men också hur de ska agera för att kunna 

göra dem genomförbara. Sedan går dessa förslag tillbaka till styrelsen som sedan 
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beslutar om det är detta de ska satsa på. Detta kan illustreras i bilden nedan:

 

Figur 6: Jan Karlssons beskrivning av hur utformningen av mål, vision, strategi går till.57 

51 % regeln innebär ett hot men också möjligheter. Det behövs pengar för att kunna 

utveckla svensk fotboll. 51 % regeln är i detta fall en hämmande faktor. I ÖSK Fotbolls 

fall äger den egna föreningen 52,6 % av rösterna. Problematiken för ÖSK Fotboll är att få 

in kapital som är långsiktigt hållbart samtidigt som det ska vara sunt för båda parter.  

4.2.2 Är detta framtiden för svensk fotboll/idrottssverige? 

Jan menar att det är en lång process som måste genomföras för att förändra det 

ekonomiska läget i Idrottssverige. Den kultur som råder inom ideella föreningar är så 

hårt institutionaliserat hos de individer som arbetar där. Den gamla 

föreningsmentaliteten tar tid att förändra. De kan ibland vara rädda för att ta in extern 

kompetens. I ÖSK Fotbolls fall har partnerskapen och den externa kompetensen som 

implementerats gjort det möjlighet för dem att ändra perspektiv och därmed se vad för 

brister respektive styrkor som existerar. Utifrån detta kan de sedan fastställa vad det är 

som behöver göras för att nå målen. Jan anser att för att kunna mäta sig med storklubbar 

runt om i Europa måste inställningen runt om i Idrotssverige förändras.  

”Om vi i framtiden ska kunna konkurrera hyffsat ute i Europa, så måste vi bedriva en 

annan typ verksamhet än vad som i allmänhet bedrivs idag och då tror jag mer på 

bolagiseringsformen tillsammans med sunt kapitalägande från utomstående”58. 
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4.2.3 Intressenter 

ÖSK Fotboll har olika intressenter inom den offentliga sektorn. Bland annat flera olika 

kommuner, framförallt Örebro kommun som allt eftersom ökat sitt engagemang hos 

klubben. Kommunen har fått respekt och förtroende för det sätt som ÖSK Fotboll 

bedriver sin verksam på. De förstår även vikten av att synas tillsammans med klubben. 

Kommunen är en stark partner och en ekonomisk partner till ÖSK Fotboll. Genom 

dagens samarbete skapas det ytterligare möjlighet att stärka deras förmåga att 

konkurrera i svensk fotboll. 

ÖSK Fotboll erhåller fortfarande bidrag från kommunen, efter bolagiseringen, enligt 

vissa fördelningsprinciper. Den största investeringen från kommunen består dock av 

marknadsföringsavtal. Kommunen får i gengäld en arena för marknadsföring av Örebro 

stad. Det är till och med så att samarbetet med kommunen har utvecklats efter det att 

bolagiseringen genomfördes. Investeringsbeloppen har tredubblats. Idag anser 

kommunen också att de får ut mer av sina satsade investeringar på ett helt annat sätt 

jämfört med det samarbete som existerade innan bolagiseringen.  

Ett exempel på partners är Hallsbergs kommun som ser ÖSK Fotboll som en arena för att 

nå ut till allmänheten varför just de ska kunna bo i Hallsberg. Dels sänds matcherna på 

tv och hela arrangemanget kring fotbollen blir en exponeringsyta för deras partners och 

detta inte bara för de lokala aktörerna utan det kan få ett rikstäckande intresse. Jan 

anser att det är en win-win situation.  

Den offentliga sektorn är väldigt viktig. Näringslivet där både stora och små företag 

ingår är också viktigt. Vissa medelstora företag satsar mycket pengar och får därmed ut 

mycket av partnerskapet genom att exponeras runt om på arenan i samband med 

arrangemang. De anordnar partnerträffar i samband med matcher. De använder detta 

tillfälle ur personal- och relationsskapande synpunkt jämtemot sina blivande kunder. 

Detta ska sedan generera ett engagemang och intresse som kan medföra nya 

samarbeten för företagen jämtemot deras kundsegment. Först och främst är det de 250 

företagen som ingår i det närmaste nätverket runt ÖSK Fotboll. Jan menar att ÖSK 

Fotboll även värnar mycket om de lokala företagen och anser att de är en motor och ett 

verktyg för att förena och exponera dessa företag. Han anser också att föreningen är ett 

starkt verktyg för utvecklingen av Örebro som stad och marknadsföringen för staden. 

Det gäller även för ÖSK Fotboll att sälja in deras marknadsföringspaket till dessa företag 
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och ställa frågan: vill ni vara med på resan? Jan menar att det är nu som de har börjat 

resan och vill få med sig de långsiktigt satsande företagen för att kunna uppnå de mål 

som de strävar mot. De satsar på samarbeten som löper över 10-15 år. Under de senaste 

4-5 åren har de tredubblat antalet partners. Detta mycket på grund av den 

förtroendebas som de har skapat hos sina intressenter. De strävar även mot en utökning 

av antalet partners i framtiden. Möjligheten finns, då fler och fler företag är villiga att 

satsa på föreningen. 

De partners som satsar pengar i ÖSK Fotboll ska dels få något tillbaka och dels få det 

under en längre period. Jan menar att det är oerhört viktigt att få kunden nöjd. Det är 

lättare och mer ekonomiskt att behålla en aktiv partner genom att tillfredsställa den 

istället för att prioritera bort vårdnaden av relationen och ständigt vara på jakt efter nya 

partners. Jan tror även att utländska investerare kommer komma mer och mer i 

framtiden. Det gäller de aktörer som är intresserade av den svenska marknaden och kan 

se fotbollen som ett verktyg att komma in på den skandinaviska marknaden. Han anser 

att Örebro ligger bra till i detta fall och har möjligheterna för denna typ av samarbete. 

Men det ska fortfarande gå hand i hand med de framtida sportsliga framgångarna.  Jan 

anser att klubben har lyckats mycket väl med partnersamarbetet.  

ÖSK Fotbolls omgivning förändrades i och med bolagiseringen 05/06. Bland annat så var 

klubben tvungen att omprioritera sina supportrar, genom att flytta dem från en viss del 

av arenan. ÖSK Fotboll kom då med argumenten att detta var nödvändigt för att kunna 

leverera en konkurrensmässig fotboll och att medlen för detta fanns hos de aktuella 

företagen som kunde tänka sig att ingå partnerskap. Jan anser att många av dessa 

berörda supportrar förstod situationen. Alla beslut som måste fattas för att kunna följa 

den rådande verksamhetsplanen är inte alltid lätta att fatta, men nödvändiga för att 

fortsätta arbetet för mål och vision. 

Något som också ändrades i och med att ÖSK Fotboll bytte associtationsform var 

samarbetet med polismyndigheten. Varje läns polismyndighet tar enskilda beslut för det 

som rör just deras område. Samtidigt måste varje enskilt län ta hänsyn till de direktiv 

som kommer från rikspolisstyrelsen. I och med bolagiseringen blev de tvungna att 

betala den summa som uppstår vid polisens insatts i samband med anordnandet av 

fotbollsevenemang, från att tidigare sluppit denna kostnad. Just nu har frågan om de är 

tvungna att stå för denna kostnad, fått avslag från kammarrätten, men det är inom en 
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snar framtid tänkt att överklagas till högre instanser. Detta gör de inte bara för dem 

själva utan för hela idrottssverige. Kostnaden under en säsong som polisen står för är 

marginell och därför handlar detta om en principsak.  

Leverantörer är också en stor del av deras intressenter. Bland annat levereras det mat 

och skyltar. Det finns många företag som levererar till ÖSK Fotboll där de även fungerar 

som den största kunden.  

Det som ÖSK Fotboll letar efter hos sina tänkbara partners är en unik touch och 

kvaliteten att kunna överträffa de relationer som ingås. Jan tycker det också är viktigt att 

påpeka att det sätt som ÖSK Fotboll agerar i sina relationer, förs vidare av deras 

partners till andra aktörer som i framtiden kan tänka sig att ingå i ett samarbete med 

ÖSK Fotboll. Det är på denna punkt som ÖSK Fotboll vill vara annorlunda. De vill göra 

skillnad med deras agerande. Genom att arbeta upp denna acceptans och medvetenhet 

om vad ÖSK Fotboll står för vet deras partners att de pengar som satsas i verksamheten 

verkligen kommer till nytta.   

Hela denna bolagiseringsprocess ska leda till att ÖSK Fotboll i framtiden blir en av de 

starkaste aktörerna. Jan menar att detta inte kommer komma av sig självt utan för att nå 

dit måste ett gediget arbete utföras från dag ett. Genom att vara med och påverka den 

utveckling som sker inom idrottsverksamheten tycker Jan att det var ett viktigt steg att 

bolagisera och därmed få chans att påverka den framtid som kommer. Det som ÖSK 

Fotboll löpande har arbetat med är att dra nytta av bolagiseringen och därmed erhållit 

en ökad respekt och acceptans från omgivningen, bättre sund ekonomi och utvecklande 

ekonomi. 
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5 Analys 

I detta analysavsnitt kommer vi presentera de resultat vi kommit fram genom att jämföra och 

koppla den tidigare presenterade teorin med de empiriska data som samlats in. Genom den 

intressentmodell som tidigare beskrivits har vi med hjälp av det empiriska resultatet arbetat fram 

en egen bearbetning som förklarar den rådande situationen i de utvalda föreningarna. Vi har även 

delat upp detta avsnitt i två större områden som behandlar de två huvudämnen som denna uppsats 

genomgående handlar om nämligen intressenter samt värdering och inställning. 

 

5.1 Intressenternas samarbete och påverkan  

Alla företag och föreningar måste samarbeta med sin omvärld för att kunna bedriva en 

fungerande verksamhet. Michael Campese som är sportchef i VSK Bandy nämner, i 

samband med deras möten med olika intressenter, att de ställer frågan vad vill ni ha av 

oss? Genom att de ställer den frågan till deras sponsorer, samarbetspartners samt övriga 

intressenter skapas en mer anpassad och långsiktig relation där intressenternas intresse 

tas i beaktning.59 Klarar de inte av att leverera vad som förväntas av dem så kommer de 

troligtvis inte fortsätta med sitt samarbete. ÖSK Fotboll använder sig av samma strategi 

då de förutsätter att de partners som ingår ett samarbetsavtal ska ingå i föreningens 

planer över en längre tid och att även intressenternas perspektiv inkluderas.60       

För att kunna skapa en långsiktig relation krävs det även att föreningen och dess 

intressenter i viss mån delar samma grundvärderingar61. För VSK Bandy är det viktigt 

att alla ska få spela bandy, behålla ett lag i högsta serien samt att folk ska få en positiv 

bild utav VSK Bandy. Michael Campese menar på att även om alla deras intressenter i 

grund och botten delar samma värderingar som föreningen så gäller det också att kunna 

se fördelarna med att flera organisationer delar samma grundvärderingar, något som 

kommunen inte riktigt ser enligt Michael Campese. Förklaringen enligt VSK är att de 

kanske inte har varit tillräckligt tydliga med att förmedla de fördelar som en ekonomisk 

investering skulle innebära för klubben och i ett längre perspektiv även för staden. Till 

skillnad från VSK så har ÖSK helt andra förutsättningar där kommunen är en stor 

sponsor till föreningen. Alla samarbetspartners samt kommunen har insett 
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möjligheterna att synas tillsammans med ett starkt varumärke. Örebro som stad stärks 

genom att staden har ett allsvenskt lag och föreningen stärks utav kommunens 

finansiering, det skapas helt enkelt en win-win situation. Efter bolagiseringen i ÖSK 

Fotboll så har samarbetet med kommunen ökat. Även då kommunen satsar mera pengar 

i samarbetet idag upplever de att de får ut mer av relationen nu än innan. Organisationer 

utsätts ständigt för en föränderlig omvärld och för att kunna hantera den men även 

utveckla sin verksamhet så gäller det att man tydligt visar och bestämmer sig för vilken 

riktning som man ska styra sin verksamhet mot62. ÖSK har idag en klar och tydlig bild 

över detta genom att man har tagit fram en modell över hur deras framtidsutsikter bör 

se ut. Där strategiska kärnvärden, förtroende, fokus, kompetens samt kontroll ska skapa 

sportslig och kommersiell framgång. På liknande sätt har VSK Bandy tagit fram en 

modell över hur de ska skapa ny framgångsrik historia där det handlar om att ta ett 

socialt ansvar, se till att skapa förutsättningar att befinna sig i toppen av tabellen samt ta 

ett stort ansvar för hur föreningen ska skötas. Dessa punkter leder till att de skapar ny 

historia år efter år.  

5.1.1 En utökad intressentmodell från teori och empiri 

Det pågår ständigt en ömsesidig relation mellan föreningar och dess intressenter vilket 

skapar ett förhållande som innebär skyldigheter från intressenternas håll men samtidigt 

krav på föreningen att uppfylla intressenternas intresse63. Detta kan tydligt illustreras i 

vår eget framtagna intressentmodell:  

Figur7: Egen bearbetad figur av vår analys av hur den ideella föreningen ser ut 
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Från de teorier som togs fram i samband med utformningen av referensramen, 

formulerade vi två typer av intressentmodeller i vår teoridel. Den ena gällande 

idrottsorganisationer och den andra, gällande företag. Genom dessa teorier har vi skapat 

oss en grundlig bild över hur olika intressentförhållanden kan se ut. Efter de intervjuer 

som vi genomförde har vi kunnat jämföra dessa teorier med hur verkligheten ser ut. 

Genom denna komparation har vi kunnat skapa en egen bearbetad modell över 

verkligheten ser ut, i dessa två föreninger.  

När vi sedan analyserade vad våra respondenter berättade, kom vi fram till att den 

modell som vi ovan tagit fram ser likadan ut i båda föreningarna. Det skiljde sig därför 

inte nämnvärt mellan de olika typer av intressenter som föreningarna samarbetar med. 

Däremot har vi upptäckt att samarbetena mellan intressent och förening förändras, där 

vissa samarbeten blir mer betydelsefulla för dem efter en bolagisering. De samarbeten 

som förändras vid en bolagisering har vi nedan tydliggjort genom att förstora dessa.  

 

Figur8: Egen bearbetad figur av hur intressentmodellen förändras vid en bolagisering 
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5.1.2 Förändring av intressentsamarbetena 

Det första som förändras vid en bolagisering är förhållandet mellan ägare och förening. I 

VSK Bandy är det medlemmarna som anses vara ägare till skillnad mot ÖSK Fotboll där 

föreningen har 52,6 % av rösterna och Örebro Spelarinvest AB resterande andel. Detta 

är en stor förändring då hela ägarstrukturen förändras.   

Det andra intressentsamarbetet som vi kunde se förändras var det mellan kommun och 

förening. De teorier vi tog fram menade att kommunens samarbete med den ideella 

föreningen överlag var förhållandevis starkt i och med de bidrag som ges och att detta 

samarbete skulle minska vid en bolagisering64. Efter intervjuerna ändrades dock vår bild 

av hur denna interaktion ser ut i verkligheten. Det minskande samarbetet med 

kommunen, som teorierna sagt, blev tvärtom mer omfattande efter bolagiseringen. ÖSK 

Fotboll har från och med bolagiseringen utvecklat samarbetet, där de dels får in mer 

inkomster av det och dels att kommunen själv säger att de får ut mer av samarbetet idag 

än tidigare.  

Det tredje intressentsamarbetet som påverkas är förhållandet med konkurrenterna. I 

jämförelsen mellan den ideella och den kommersiella föreningen kan man dra vissa 

likheter. Båda föreningarna konkurrerar med andra föreningar sportsligt och vill 

därmed bli så framgångsrika som möjligt. Det pågår också en konkurrens mellan dem 

och andra idrottsföreningar i deras närmaste geografiska områden, med att attrahera 

sponsorer till sin egen verksamhet. Det som ändå skiljer sig åt mellan den ideella och 

kommersialiserade föreningen är att konkurrensen tas till ytterligare en nivå i och med 

en bolagisering. Då är det inte bara sportsliga och finansiella aspekter i fokus utan de 

måste även ta hänsyn till andra företag och konkurrerar därmed om att bli ett attraktivt 

och framgångsrikt företag.  

Det fjärde som förändras vid en bolagisering är samarbetet mellan förening och 

sponsorer. I och med förändringen vill den kommersialiserade föreningen att relationen 

förändras från det rena sponsortänket mot ett affärssamarbete och partnerskap, där 

båda blir nöjda. Genom detta får deras partners ut mer av samarbetet samtidigt som 

föreningen förhoppningsvis erhåller ett långsiktigt förhållande. 
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5.1.3 Intressentsamarbeten som inte påverkas av en bolagisering 

Det finns även intressenter som inte påverkas nämnvärt av en bolagisering. Den första 

intressenten är leverantörer som både före och efter bytet av associationsform förblir en 

viktig intressent, där samarbetet inte förändras. Det är fortfarande viktigt att få sina 

varor och tjänster levererade oavsett associationsform.  

Spelare kan betraktas som en intressent i allra högsta grad. Med spelare vill vi förtydliga 

att det är alla licensierade spelare i de båda föreningarna. De har sina egna individuella 

mål, som inte alltid korrelerar med vad ägarna och styrelsen i klubbarna har som mål. 

Det kan även vara så att spelarna har egna outtalade mål som bara den närmaste kretsen 

runt laget känner till. Utifrån den empirin vi har samlat in går det inte att utröna någon 

förändring inom detta förhållande.  

Fansen har en stor betydelse för föreningarna. De har sina egna krav på vad föreningen 

ska prestera som oftast inte stämmer överens med den realistiska målsättning som 

föreningen har jobbat fram. Det går inte att vinna varje match.65 Fansen tillhör den 

grupp av människor som stöttar sin förening även om den bedrivs som ideell eller 

kommersiell.  

Media är en viktig intressent som föreningarna kan dra nytta av då de vill förmedla en 

viss bild av sin förening till allmänheten. Utav vad både Michael och Jan förmedlade 

under intervjun så verkade det som att media är en viktig intressent för de båda. 

Föreningar får idag sina riktlinjer och regler från respektive förbund. I och med de 

utredningar om bland annat poliskostnader, känner ÖSK Fotboll att de vill bidra och 

förändra hur fotbollssverige ska se ut. De utnyttjar sina rättigheter på en högre nivå och 

tar tillvara på möjligheter som dyker upp. ÖSK Fotboll är något mer engagerade för att 

de ska kunna dra nytta av det, eftersom det gynnar ekonomin.  

5.1.4 Legitimitet- mål och medel  

VSK Bandys huvudsyfte är att folk ska få spela bandy. De talar även om att försöka skapa 

en positiv bild av VSK Bandy som förening, att vem som en kommer i kontakt med 

föreningen ska kunna känna en tillhörighet. Michael Campese menar på att de bedriver 

föreningen som ett bolag, även fast de formellt inte bytt associationsform. Något han 

nämner ideligen är vikten av att stärka VSK Bandy som varumärke. Detta går tydligt att 

                                                           
65

 Slack T, Parent M, Understanding Sport Organizations, 41 



39 
 

koppla till teorin som säger att ideella organisationer lånar mer och mer uttryck och 

tankesätt från företag och näringsliv in i sin egen verksamhet66. Det är alltså viktigt att 

kunna förändra organisationen för att även i fortsättningen vara konkurrenskraftiga. 

Denna förändring kan i detta fall vara att de ideella föreningarna ska sträva efter att 

efterlikna de kommersialiserade organisatorerna. Detta är också något som Henry 

Hansmann menar då den ursprungliga ideella organisationen kan uppfattas som 

ålderdomlig där det nu krävs en förändring för att ändra denna uppfattning67.  

En bolagisering innebär ofta stora värderingsförändringar hos individen men kan även 

ha inverkan hos folk i allmänhet. Michael Campese menar att det är en utav 

anledningarna till att man inte har bolagiserat sin verksamhet. Oron att folk skulle få en 

negativ bild av VSK Bandy, en bild som lätt kan uppfattas som att det går dåligt för 

föreningen och att den inte sköts på rätt sätt.    

Alla intressenter som är knutna till en förening har skilda uppfattningar om vad som 

tillfredsställer just dem. Det är då viktigt att föreningen försöker utröna vilka 

intressenter som är viktigast. 68 ÖSK Fotboll hade det problemet i samband med 

bolagiseringen när de var tvungna att be några utav sina trogna säsongssupportrar att 

överge sina platser på arenan för att kunna använda de platserna till sponsorerna. Detta 

var självklart något som inte uppskattades till en början men med tiden så fick 

supportrarna som blivit omflyttade en förståelse, att det var för föreningens bästa.  

Det talas ofta om att föreställningar om allmännytta är bundna i tid och rum, att det hela 

tiden ställs nya krav från intressenter69. VSK Bandy har inga direkta planer på att 

bolagisera sin verksamhet idag men om intressenterna skulle kräva en bolagisering för 

ett fortsatt samarbete så kommer föreningen troligtvis implementera detta i vissa delar 

av sin verksamhet. 

5.1.5 Finansiering- det är så mycket mer än bara bingolotter  

Som ideell förening gäller det att ta till vara på alla tänkbara inkomstkällor, vilket 

Michael Campese påpekar, att alla investerare behövs för att föreningen ska klara sig 

ekonomiskt. Han förklarar att de stora intressenterna kan göra stor skillnad om de 
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bestämmer sig för att investera samtidigt som de inte kan klara sig utan de små 

investerarna, då de utgör basen för föreningen. I dagens läge får de ideella föreningarna 

först och främst inkomster från medlemsavgifter, lottförsäljning, investerare samt från 

olika typer av aktiviteter och arrangemang70.  

Till skillnad från VSK Bandy så jobbar ÖSK Fotboll ur ett mer ekonomisk perspektiv. Jan 

påpekar tidigt vikten av att ha så stora intäkter som möjligt och att succesivt växa 

ekonomiskt. Genom att en förening bolagiserar sin verksamhet skapas det helt andra 

förutsättningar. Då kommer vi tillbaka till fyrfälts- matrisen som presenterades i 

inledningen av denna uppsats som syftar på vad man har för syfte samt verktyg för att 

nå till sina mål. En bolagisering medför nya ekonomiska styrmedel och genom dessa 

avkastningskrav på verksamheten71. ÖSK Fotboll satsar stenhårt med att bygga upp sin 

kassa för att föreningen till slut ska kunna konkurrera med de allra största klubbarna. 

Föreningen har som syfte att driva in pengar och öka sin kassa för att nå sportslig 

framgång.  

5.2 Inställning och värderingar 

5.2.1 Bolagiseringens påverkan  

Bolagisering blev möjligt för ideella idrottsföreningar från och med år 1999. 72 Bengt 

Karlöf och Fredrik Lövingsson menar utifrån ett organisatoriskt perspektiv att 

huvudidén med en bolagisering är att skapa värde för sina kunder, anställda och ägarna. 

Det skapas möjlighet att konkurrera på ett helt nytt sätt. 73 I det kommersiella ÖSK 

Fotboll gjordes många förändringar då de bytte associtationsform. En förändring som 

Jan Karlsson direkt påtalade var den ändring av begreppet sponsring som övergavs mot 

ett partnerskap, där själva relationen kom i fokus. Kunder i detta fall kan likställas med 

de samarbetspartners som investerar i föreningen. I och med bolagiseringen blev ÖSK 

Fotboll alltså tvungen att integrera sina intressenter på ett helt nytt sätt och ta hänsyn 

till vad det är som dessa vill få ut av ett samarbete. Förändringen innebar även ett nytt 

sätt att konkurrera både inom det idrottsliga men också inom det kommersiella där de 

konkurrerar med andra bolag, som inte behöver ha den idrottsliga verksamheten som 

den huvudsakliga. De var alltså tvungna att utöka det område där de var verksamma i, 
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från det rent ideella till en kokurrens inom företagsvärlden, och därigenom komma på 

hur de skulle kunna skapa värde för sina tänkta samarbetspartners. I och med en 

bolagisering ställs högre krav från föreningens omgivning, än tidigare. Detta är något 

som ÖSK Fotboll verkar ha insett då de redan från början fokuserat på relationerna med 

sina partners, för att kunna konkurrera på denna utökade marknaden.  

I VSK Bandy ser situationen likartad ut på denna punkt. De har också insett värdet av att 

uppfylla de krav som ställs på dem. Dock anser Michael Campese att de krav som ställs 

på dem hänger ihop med de sportsliga framgångar som föreningen tar. De sportsliga 

framgångarna spelar in på hur konkurrenskraftiga de blir och därmed attraktiva för nya 

samarbeten. I båda fallen av föreningar gäller att det råder en medvetenhet hos varje 

förening om hur deras specifika konkurrenssituation ser ut, för att på bästa sätt kunna 

tillfredsställa sina partners. Dock skiljer sig deras inställning till hur de skall kunna 

uppfylla de krav som ställs på dem och har därför också olika medel för det.  

Bengt Karlöf och Fredrik Lövingsson tar också upp att det är viktigt att alla tänkbara 

effekter av en bolagisering utreds, innan den genomförs74. I ÖSK Fotbolls fall har de 

övervägt för- respektive nackdelarna, där fördelarna tillslut vägde över och 

bolagiseringen blev ett faktum. I VSK Bandys fall menar Michael Campese att de inte har 

utrett alla dessa tänkbara effekter som en bolagisering skulle innebära och är därmed 

inte beredda att genomföra detta inom den närmsta framtiden. Just nu ser de inte något 

behov av att förändras.  

Tidigare undersökningar av organisationer som bolagiserat sin verksamhet visar att de 

ekonomiska resultaten på ett lättare sätt går att mäta, i och med att de fick bättre 

finansiella styrmedel.75 Som det tidigare har nämnts så ökar kraven från intressenterna 

vid en bolagisering. Detta på grund av att bland annat ägare och anställda kan ställa 

specifika avkastningskrav, där det ekonomiska resultatet hamnar i huvudfokus. I och 

med att ÖSK Fotboll efter bolagiseringen får nya krav på sig, måste de ändra sin 

målsättning och sitt syfte, just för att kunna tillgodose dessa nya krav. Jan påtalar att det 

har varit viktigt för föreningen att ha ett positivt driftsresultat ända från och med den 

säsong som de bolagiserade verksamheten. Detta är såklart en förutsättning för att 

överhuvudtaget kunna bedriva en förening på lång sikt, som ÖSK Fotboll strävar efter. 
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Genom de krav som ställs på föreningen, kan andra saker än det sportsliga hamna i 

huvudfokus. Jan poängterar tydligt att det kommersiella målet idag är att öka intäkterna 

med 10 miljoner årligen. Samtidigt som dessa krav infinner sig får det kritik för att 

resultera i ett kortsiktigt tänk och det gäller att få goda resultat så snabbt som möjligt 76. 

Jan Karlsson visar på hur deras långsiktiga strategi är utformad och menar att de inte vill 

få snabba resultat utan bygger för framtiden. Det gäller både ekonomiskt och sportsligt. 

Bland annat så är tillväxten bland de egna unga spelarna något de tar hänsyn till och 

försöker utveckla, för att kunna säkra den framtid som hägrar.  

VSK Bandys Michael Campese ser dock dessa ökade krav som ett hinder. Ytterligare 

inspektion utifrån av hur arbetet i verksamheten fortskrider skulle tillsammans med det 

faktum att de måste utföra ett nästan otänkbart noggrant arbete där varje stavelse och 

åsikt kommer granskas och bli bedömd, är en av många orsaker som gör att de idag inte 

känner något behov av en bolagisering. Det är alltså inte alla föreningar som är positivt 

inställda till de ökade kraven och kontrollen.  

När en idrottsförening överger den ideella associtationsformen för en bolagisering skall 

den idrottsliga verksamheten fortfarande vara det som de har som huvudsakliga 

aktiviteten och inte medlemmars eller ägares ekonomiska avkastningskrav. 77 Detta blir 

tydligt i ÖSK Fotbolls fall där de efter bolagiseringen ställer högre ekonomiska krav och 

därför måste främja det ekonomiska arbetet i större utsträckning. Därför kanske den 

huvudsakliga idrottsliga verksamheten prioriteras i mindre grad än tidigare. Såklart är 

den ekonomiska sidan viktig för att få en fungerande förening över tid, men åsikterna 

går isär mellan de två olika föreningarna. Michael Campese menar på att de ekonomiska 

kraven på VSK Bandy idag är att verksamheten ska gå runt, med en mindre betydande 

buffert som överskott. Det är inte alls samma krav som i det kommersialiserade ÖSK 

Fotboll där kraven är förankrade där de ska göra en viss summa vinst varje år.  

5.2.2 Förändrade målsättningar för föreningarna 

Mål förändras över tid, framför allt när det sker förändringar. Effektivitet mäts ofta i hur 

många matcher laget vinner, men för vissa föreningar är detta inte tillräckligt utan de 

strävar även efter att nå ekonomisk framgång. 78 Att vara ekonomiskt effektiv 
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återspeglar sig i både den ideella och den bolagiserade föreningen, då detta är en 

förutsättning för att överhuvudtaget ha en fungerande verksamhet. Det som ändå skiljer 

föreningarna åt är den utmärkande finansiella inriktning som ÖSK Fotboll har. De har 

specifika intäkt- och driftsmål som har hamnat i ett större fokus efter bolagiseringen. 

Det är inte bara att söka efter så hög avkastning som möjligt utan Jan Karlsson påtalar 

även att det är viktigt att investera vinsten på rätt saker. Även om de har som uppsatt 

sportsligt mål att ta SM-guld säsongen 2014/2015 ligger det så långt fram i tiden så att 

det inte riktigt är detta som är deras främsta arbete just nu. De arbetar långsiktigt och 

det tar tid att bygga upp en framgångsrik förening.  

VSK Bandy har andra visioner och målsättningar där det sportsliga resultatet hamnar i 

ett större fokus. För att kunna attrahera partners gäller det för dem att nå goda 

idrottsliga resultat ända från ungdomslagen upp till herr- och dam-A-lag inom 

föreningen. Genom att ta hänsyn till vad samhället upplever som legitima målsättningar 

hos föreningen skapar de en bild utåt sett där arbetet för de goda målen återspeglas79. 

Därför hamnar fokus på att få en framgångsrik verksamhet genom hela föreningen, från 

första dagen barnet sätter sin fot på isen tills det att A-laget vinner SM-guld. Det är även 

inom detta område där större delen av målsättningen finns. Det ska vara spinn på 

pengarna så att föreningen ska kunna skapa förutsättningar till att bli ännu bättre. Det är 

styrelsen som utvecklar strategier. För att kunna ta fram bra strategier bör de vidga sitt 

perspektiv och inte bara köra på i tidigare spår80. Det är lite så VSK Bandy tidigare har 

jobbat och då inte varit beredda att ta tag i det arbete en förändring innebär. Michael 

menar att han själv var en sådan yttre kraft som kom in och ville genast se förändring. 

Idag är de på jakt efter ytterligare extern kompetens för att just kunna vidga 

perspektivet.  

Vissa föreningar har de ekonomiska målen som första prioritet för att få det sportsliga 

att fungera. För att kunna hantera denna komplexitet måste ledningen för 

idrottsorganisationen dels ha förståelse för de organisatoriska målen men också hur 

relationen mellan mål och effektivitet hör samman inom varje enhet. 81 Detta är även 

något som båda föreningarna tillämpat och ses som nödvändigt. De inkluderar på olika 
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sätt de som närmast arbetar inom föreningen för att skapa strategier och mål som är i 

kongruens, ända från styrelsen ner till medarbetare och spelare. Styrelsen kan omöjligt 

ta fram strategier och målsättningar utan att få deras medlemmar (endast i VSK Bandys 

fall) medarbetare och spelares åsikter om hur arbetet ska gå till.  

En annan förändring som är aktuell och omtalad inom idrottssverige är huruvida 

bolagiserade föreningar ska stå för den poliskostnad som uppstår i samband med 

evenemang. Detta är också en ganska avgörande faktor till varför VSK Bandy inte har 

bolagiserat sin verksamhet. De skulle inte klara av dessa ytterligare kostnader som det 

innebär. Jämfört med ÖSK Fotboll där denna fråga bara innebär en principsak, är denna 

summa ingen avgörande del av ekonomin. Eftersom denna fråga fortfarande är under 

utredning kanske fotbollsförbundet inte har 100 % klart från sin sida om hur en 

bolagisering ska påverka en förening. Det kanske är många frågor som återstår innan 

detta kan bli ett genomslag för fler föreningar.  

5.4.3 Internationellt perspektiv på bolagisering 

I de stora fotbollsligorna runt om i Europa har bolagiseringen varit tillåten under en 

längre period. I Sverige har utvecklingen inte kommit lika långt och det är bara tre lag i 

den högsta fotbollsligan som har bytt associtationsform. Dessutom är det högre belopp 

som flödar ute i de stora ligorna som ger andra förutsättningar, än här i Sverige. 82När vi 

hörde med våra respondenter om bolagiseringen var framtiden anser Jan Karlsson att 

det är något som måste ske i den svenska idrottskulturen för att den ska kunna överleva. 

Det nuvarande tankesättet är så fast institutionaliserat i agerandet hos de ideella 

föreningarna. Detta är något som även Jeff Cheverton menar på i sin rapport. De 

negativa aspekter som han tar upp är att dessa tankemönster kan hejda förändringar, 

som kanske är nödvändiga för överlevnaden83. Det är inom denna punkt som Jan säger 

att det krävs förändringar. Han påtalar dock inte rakt ut att en bolagisering skulle vara 

lösningen på detta, utan mer att det är dagens mentalitet som måste ändras. Det behövs 

ett större perspektiv utifrån på föreningen och dessutom ett högre intag av extern 

kompetens.  
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Om detta sedan jämförs med det Michael Campese säger, kan man väl säga att de i VSK 

Bandy håller med om detta i viss mån. Han menar att föreningen har anpassat sig mer 

och mer och utvecklat sig mot ett mer företagsliknande tänk och arbete. De försöker 

bland annat ta in extern kompetens för att styrka den egna organisationen. Dock så 

poängterar han starkt att grundvärderingarna fortfarande måste förbli de samma och att 

det är den idrottsliga verksamheten som prioriteras först. Michael menar att det inte 

behövs en bolagisering för att få en fungerande idrottsverksamhet. Det går att skapa 

tillräckligt bra ekonomi ändå.  
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6 Slutsats 

I denna del har vi sammanställt de slutsatser vi kommit fram till och genom dessa svarat på de 

problemformuleringar som utformat.

 

Hur påverkas en förenings värderingar samt inställning efter en bolagisering? 

 

Efter de studier vi har genomfört går det att utröna flera skillnader mellan de två olika 

idrottsföreningarna. Vår huvudfråga var att se om värderingar och inställning förändras 

i samband med en bolagisering. De skillnader som vi såg stämmer överens med den 

fyrfältsmatris som togs i fram i ett tidigt stadium av denna uppsats. Den ideella 

föreningen talade mycket om att verksamheten skulle gå runt ekonomiskt och ge alla 

individer en chans att få utöva sporten. Pengarna kommer inte i första hand utan deras 

fokus ligger istället på att få en framgångsrik idrottslig verksamhet, där de sportsliga 

framgångarna oavsett ekonomiskt läge fortfarande betyder mest. Samtidigt är det de 

goda sportsliga framgångarna som skapar förutsättningar för att kunna dra till sig 

intresserade samarbetspartners. De sportsliga framgångarna generar alltså ett bättre 

ekonomiskt läge. Den ideella föreningens syn på en bolagisering kan sammanfattas 

genom Michael Campeses uttalande: 

”Idrotten är det som förbrödrar då föreningar gör socialt ansvar medan aktiebolag köper 

det sociala ansvaret”.84 

Den kommersiella föreningen däremot har en mycket större ekonomiskt inriktning, där 

de har uppsatta mål om att gå med en bestämd vinst varje år. När föreningarnas syften 

skiljer sig åt så pass mycket, är det inte konstigt att värderingar och inställning ser olika 

ut. I och med bolagiseringen förändrades prioriteringen av vad de från början hade som 

grundvärdering. Den ursprungliga ideella mentaliteten övergick mot ett mer ekonomiskt 

resultattänk, där den sportsliga framgången fortfarande är viktig men avsevärt mindre 

än innan bolagiseringen. Av alla förändringar som sker vid en bolagisering kan den näst 

intill outtalade förändringen, där pengarnas betydelse övergår till att bli en styrande 

faktor, göra så att föreningen förlorar sitt idrottsliga syfte. Till skillnad mot den ideella 

föreningen är det här de ekonomiska medlen som skapar förutsättningar för att kunna 

nå sportsliga medgångar och därmed bli en framgångsrik idrottförening.  
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Hur påverkas interaktionen mellan föreningen och dess intressenter vid en 

bolagisering? 

 

Genom de intressentmodeller som arbetats fram i analysen visar vi på att det varken 

tillkommer eller faller bort någon intressent i samband med bolagiseringen i ÖSK 

Fotbolls fall. Vi trodde från början att det skulle kunna ske en förändring där 

intressenter skulle tillkomma eller försvinna hos föreningarna. Det visade sig dock var 

fel. Det var det de existerande relationerna mellan föreningarna och intressenterna som 

i själva verket ändrades. Samarbetena omprioriterades, där vissa intressenter fick större 

respektive mindre betydelse. I och med att den kommersiella föreningen efter 

associtationsformsbytet ändrar och omvärderar sina syften är de då även tvungna att 

anpassa relationerna till den nya situationen. Det innebär att de anstränger sig mer för 

att kunna tillfredsställa de högre prioriterade relationerna, det är inte otänkbart att det 

är dessa samarbeten som kan generera störst ekonomisk framgång. Interaktionen 

förändras också utifrån intressenternas perspektiv där de ser möjligheterna med ett 

utökat samarbete.  
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Bilagor 

Nedan presenteras de intervjuguider som använts för utformningen av vår empiri.

 

Frågor till Michael Campese VSK Bandy (ideell förening) 

Del 1: 

 Hur kommer det sig att du börja jobba här? 

 Hur ser du på VSK’s ekonomi och framtid, med tanke på att många klubbar på 

elitnivå mer och mer mot en bolagisering?  

 Är det något ni har funderat på? 

 Tror du att bolagisering är framtiden för Idrotts-Sverige? 

 Eller vad anser du vara framtiden för idrottssverige?  

 Vad (tror du att det finns) / (ser du) för positiva samt negativa delar med att 

bolagisera en förening? 

 Ekonomiskt? 

 Sportsligt? 

 Organisatoriskt? 

 Vad har ni för syfte med er verksamhet idag? 

 Vilka typer av mål strävar ni efter inom verksamheten? Skiljer det sig mellan 

olika avdelningar inom föreningen? (Kort - lång sikt, sportsliga, ekonomiska) 

 Kan det vara så att olika avdelningar strävar efter olika mål och att dessa 

möjligtvis kan krocka? 

 Hur ser det ut när målsättningen skapas? 

Del 2: 

 Vilka intressenter anser du vara mest betydelsefulla för er förening? Både genom 

ett ekonomiskt samt sportsligt perspektiv? 

 

Det är vanligt att intressenter på något sätt påverkar verksamheten.  

 Hur ser interaktionen/samarbetet ut med dessa intressenter i ert fall? 

 Tror du att en bolagisering skulle förändra förhållandet till vissa intressenter? 

Faller några bort, alt. tillkommer? 

 Hur ser interaktionen/samarbetet ut med kommunen?  Vad är det de tillför VSK 

och vad ger ni tillbaka? 
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Frågor till Jan Karlsson ÖSK Fotboll (kommersiell) 

 

Del 1: 

 Hur kommer det sig att du antog denna post som VD? 

 Hur ser du på ÖSK’s ekonomi och framtid, med tanke på att många klubbar på 

elitnivå mer och mer mot en bolagisering?  

 Har det funkat bra för er? 

 Tror du att bolagisering är framtiden för Idrotts-Sverige?  

 

 Vad såg ni för positiva samt negativa delar i och med bolagiseringen av er 

verksamhet? 

 Vad var det som ändå övervägde att genomföra en bolagisering? 

 Vad har ni för syfte med er verksamhet idag? 

 Vilka typer av mål strävar ni efter inom verksamheten? Skiljer det sig mellan 

olika avdelningar inom föreningen? (Kort - lång sikt, sportsliga, ekonomiska) 

Del 2: 

 Vilka intressenter anser du vara mest betydelsefulla för er förening? Både 

genom ett ekonomiskt samt sportsligt perspektiv! 

 

Det är vanligt att intressenter på något sätt påverkar verksamheten.  

 Hur ser interaktionen/samarbetet ut med dessa intressenter? 

 Hur har förhållandena förändrats efter bolagiseringen? Har några fallit bort, alt. 

tillkommit?   

 

 

 

 


