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Förord 
Ett stort tack ska riktas till de som har gjort denna uppsats möjlig. Först och främst till våra 

respondenter vars medverkan har varit av yttersta betydelse för genomförandet av den här 

studien. Men även till de individer som har tagit sig tid att läsa, kommit med konstruktiv 

kritik och viktiga synpunkter under arbetets gång.  

 

Vi hoppas att ni som läser denna uppsats finner den tillfredsställande och att den berikar temat 

styrelsearbete inom fotbollsklubbar med nya perspektiv och väcker intresset hos flera att göra 

studier på ämnet.  
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Sammanfattning 
 
Titel: Avgå alla! – En studie om problematiken kring styrelsearbete i fotbollsklubbar. 
 
Författare: Alexander Borssén & Jonathan Segerlund 
 
Handledare: Yohanan Stryjan 
 
Datum: 2014-06-02 
 
Inledning: ”Fixar ni (styrelsen) ekonomin så skall vi (sportledningen) fixa sportresultaten!” 
Så här kan en fotbollsklubbs verksamhet beskrivas. Den består av två verksamhetsdelar, den 
sportsliga och den affärsmässiga. De Allsvenska klubbarna har i dag en omsättning 
motsvarande små eller medelstora företag vilket leder till att stor vikt bör läggas vid att sköta 
ekonomin väl. Att sitta i en fotbollsstyrelse borde följaktligen vara som att sitta i en vanlig 
bolagsstyrelse. Men riktigt så enkelt är det inte. I 2013 års Allsvenska hade 
klubbarna över 1,8 miljoner besökare och i Superettan över 220 000 besökare på arenor över 
hela Sverige. Detta gör klubbarna till något helt annat än bara ett vanligt företag då det finns 
en oerhört stor intressentgrupp som ständigt bevakar och vill vara med och påverka riktningen 
för klubben. 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera om det finns skillnader i styrelsearbete i en 
fotbollsklubb i jämförelse med ett vanligt bolag. Vidare syftar uppsatsen till att identifiera och 
beskriva vilka kompetenser som anses vara eftersträvansvärda hos styrelseledamöter i 
fotbollsklubbar, samt kartlägga nuvarande och tidigare kompetenser i styrelserna. 
 
Frågeställningar: Finns det principiella skillnader i styrelsearbetet mellan en fotbollsklubb 
och ett traditionellt företag? Vilka i så fall? Vilka kompetenser, egenskaper och erfarenheter 
anses att en fotbollsstyrelse bör inneha? Hur ser styrelsesammansättning ut inom 
elitfotbollsklubbarna? 
 
Metod: Studien har en kvalitativ forskningsstrategi. Semi-strukturerade intervjuer har 
genomförts med tio respondenter.  
 
Resultat och slutsats: Studien visar på att det finns tendenser som antyder att det finns tre 
skillnader i styrelsearbete mellan traditionella företag och fotbollsklubbar. Till skillnad från 
ett traditionellt företag finns det i en fotbollsklubb en mindre grad av långsiktigt tänkande, 
verksamheten saknar vinstgenererande syfte samt att det finns en annan typ av emotionella 
band till en fotbollsklubb. Kompetens inom områdena ekonomi, kommunikation och marknad 
anses vara de mest eftersträvansvärda kompetenserna i en fotbollsstyrelse.  
 
 
Nyckelord: Fotboll, styrelsearbete, kompetens, sport governance, styrelseproblematik 
  



 

Definitioner 
 

Allsvenskan - Högsta serien i fotboll för herrar i Sverige 

 

Damallsvenskan - Högsta serien i fotboll för damer i Sverige 

 

Elitfotbollsklubbar - De 32 herrklubbar som spelar i Sveriges två högsta serier Allsvenskan 

och Superettan 

 

IdrottsAB - Idrottsaktiebolag. Föreningen har överlåtit sin elitverksamhet till att bedrivas i 

aktiebolagsform 

 

Kommers - Benämning på handel och köpenskap, ofta livlig 

 

Sportchef - Ansvarig för rekrytering och försäljning av spelare och ledare 

 

Superettan - Näst högsta serien i fotboll för herrar i Sverige 

 

Representationslaget - Det bästa seniorlaget som representerar klubben 

 

Riksidrottsförbundet - Är en paraplyorganisation för den svenska idrottsrörelsen. Dess 

främsta uppgift är att stötta medlemsförbunden och företräda idrottsrörelsen 

 

SvFF - Svenska Fotbollsförbundet 

 

UEFA - Europeiska Fotbollsförbundet 

 

U21 - Äldsta ungdomslaget  
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1. Introduktion 
I detta kapitel ges en bakgrund till det ämnesområde som behandlas i uppsatsen, en 

problemformulering där vi behandlar de problemområden som är aktuella som sedan mynnar 

ut i syftet med uppsatsen. Slutligen formuleras frågeställningarna som ska besvara syftet samt 

de avgränsningar som valts att göra. 

 

1.1 Bakgrund 

När före detta styrelseordförande i Djurgården Fotboll Bo Lundquist började arbeta hos 

Djurgården Fotboll för femton år sedan sade några sportsliga ledare: 

– ”Fixar ni (styrelsen) ekonomin så skall vi (sportledningen) fixa sportresultaten!”  

 

Så här kan en fotbollsklubbs verksamhet beskrivas. Den består av två verksamhetsdelar, den 

sportsliga och den affärsmässiga. 1 Dessa två är tätt integrerade med varandra. De bästa 

spelarna, som oftast krävs för att nå sportsliga framgångar, kostar oftast mer och vill ha högre 

lön. Går en klubb dåligt sportsligt så kommer förmodligen publiksnittet minska och intäkterna 

sjunka. I det långa loppet kan även sponsorer finna klubben mindre intressant att sponsra och 

ytterligare intäkter försvinner. Det råder med andra ord ingen tvekan om att dessa två delar är 

beroende av varandra.2 

 

De Allsvenska klubbarna har i dag en omsättning motsvarande små eller medelstora företag 

vilket leder till att stor vikt bör läggas vid att sköta ekonomin väl.3 För att bedriva 

fotbollsverksamhet på elitnivå i Sverige måste klubbarna uppnå de kriterier som krävs för att 

erhålla elitlicensen från Svenska Fotbollsförbundets Licensnämnd.4 Elitlicensen är ett 

incitament till att sköta ekonomin väl för utan den får klubben inte bedriva fotbollsverksamhet 

på elitnivå.5 Elitfotbollsklubbar drivs i dag i större utsträckning i någon typ av bolagsform. I 

vissa fall är hela verksamheten bolagiserad (till exempel AIK Fotboll AB) och i andra fall 

enbart någon del av verksamheten (till exempel IFK Göteborg Promotion AB) som är ett 

                                                
1 Lundquist, Bo, 2014, En affärsmans betraktelser 
2 Söderman, Sten, 2013, Football and Management 
3 Europa.eu, 1996, Definition av små och medelstora företag 
4 SvFF, 2013, Anvisningar till elitlicensens ekonomiekriterier 
5 SvFF, 2013 
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marknadsbolag som har hand om försäljning av merchandise som ägs av den ideella 

föreningen IFK Göteborg.6  

 

Att sitta i en fotbollsstyrelse borde följaktligen vara som att sitta i en vanlig bolagsstyrelse. 

Men riktigt så enkelt är det inte. I näringslivet är resultatet som står på nedersta raden i 

årsredovisningen av yttersta betydelse. Finansiella resultat får konsekvenser för verksamheten 

och i värsta fall får företaget läggas ner. Få klubbar i världen tjänar pengar vilket gör att det 

tåls att diskuteras om fotbollsklubbar ens är riktiga företag.7 Men i fotbollens värld läggs inte 

olönsamma klubbar ner eftersom syftet ofta inte är att maximera vinsten utan att nå sportslig 

framgång. Med det sagt är det givetvis till klubbarnas fördel att göra vinst men som går 

tillbaka till den sportsliga verksamheten. I 2013 års Allsvenska hade klubbarna över 1,8 

miljoner besökare och i Superettan över 220 000 besökare på arenor över hela Sverige.8 Detta 

gör klubbarna till något helt annat än bara ett vanligt företag då det finns en stor 

intressentgrupp som ständigt bevakar och vill vara med och påverka riktningen för klubben. 

När klubben presterar bra sportsliga resultat så ser även supportrarna sig själva som vinnare. 

När klubben presterat dåliga sportsliga resultat är det inte helt ovanligt att en del supportrar 

utrycker sitt missnöje och yttrar orden ”avgå alla!”. Det vill säga spelare, tränare, ledare och 

även styrelsen. Samtliga av dessa, tycker många, ska få skulden.  

 

Det finns i dag reglerat i Riksidrottsförbundet stadgar att röstmajoriteten i ett idrottsaktiebolag 

måste innehas av idrottsföreningen, den så kallade 51 % -regeln. Denna organisationsstruktur 

skiljer sig gentemot den som finns i många av de större fotbollsländerna där privata 

investerare kan äga en hel klubb. Den stora skillnaden på styrelsenivå blir i länder utan 

föreningsdemokrati, till exempel England, att medlemmarna inte kan få styrelsen avsatt vilket 

är fallet i Sverige.9 Det omöjliggör även för externa ägare att ha röstmajoritet i svenska 

fotbollsklubbar. Det torde avskräcka externa finansiärer att investera i fotbollsklubbarna utan 

att få bestämma hur det investerade kapitalet ska förvaltas.10 Ett exempel på vad som kan 

hända vid privat ägande av en klubb är det som hände med Cardiff City i engelska Premier 

League. Ägaren i fråga ändrade klubbens tröjfärger från blått till rött, en färg som de haft 

sedan år 1908 samt ändrade klubbemblemet. Detta gjordes mot supportrarnas vilja och flera 

                                                
6 Sahlström, Kjell, 2013, Analys av allsvenska klubbarnas ekonomi 2012 
7 Söderman, 2013 
8 SvFF, 2013, Statistik Allsvenskan & Superettan 
9 Riksidrottsförbundets Stadgar, 2013 
10 Söderman, 2013 
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tusen personer valde att protestera mot förändringen.11 Eftersom ägandet inte innehas av 

medlemmarna kan de inte påverka genom ett demokratiskt förfarande, men utgör fortfarande 

en stor intressentgrupp till klubben som i det här fallet blev förbisedda. Det här är något som 

inte kan ske i Sverige med gällande regelverk. 

 

1.2 Problemformulering 

Eftersom det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för klubbens organisation och 

förvaltning är det intressant att närmare studera om det anses som ett annorlunda 

styrelsearbete i jämförelse med vanliga bolagsstyrelser och om särskilda kompetenser behövs 

för just fotbollsstyrelser. Oavsett om en fotbollsklubb drivs i form av ett idrottsaktiebolag 

eller ideell förening har styrelsen en viktig funktion i egenskap av det högst styrande 

organet.12 Drivs en fotbollsklubb som aktiebolag innebär det att det finns två styrelser att ta i 

beaktning, dels aktiebolagets styrelse men även fotbollsföreningens styrelse. Det kan te sig 

tämligen komplicerat om vilka delar av en fotbollsklubbs verksamheter som drivs av den 

ideella föreningen respektive aktiebolaget. Vanligtvis drivs elitverksamheten under 

aktiebolaget och ungdomsverksamheten under föreningen. Vissa skillnader mellan vad som 

innefattar elitverksamhet kan förekomma mellan klubbar, däremot ligger alltid 

representationslaget under aktiebolaget.  

 

Hur ska då en fotbollsstyrelse vara komponerad i termer av erfarenhet, branschkännedom och 

specifika spetskompetenser som krävs för att driva och utveckla en fotbollsklubb? En annan 

fråga som måste ställas är, krävs det sportslig kompetens i en styrelse? Kompetens är ett 

begrepp som traditionellt sett har sammanfattats som kunskaper och färdigheter. Det är 

komponenter som man förutses få ut av sin skolgång och utbildning och det som används för 

att klara sig i arbetslivet. Om vi lägger till erfarenheter och personlighetsfaktorer så har vi 

samlat de vanligaste utgångspunkterna.13 Sannolikt tittar valberedningen främst på dessa 

element men vidare kan det diskuteras om det finns ytterligare komponenter som ligger till 

grund för valet av styrelseledamöter.  

 

Men om en styrelse anses ha bra kompetens, är det då säkerställt att klubben kommer att vara 

ekonomiskt välskött och framgångsrik? Svaret på frågan är nog svår att härleda då det är mer 

                                                
11 BBC, 2014 
12 Brunzell, Tor; Söderman, Sten, 2012, Board evaluation in the top Nordic football clubs 
13 Illeris, Knud, 2013, Kompetens 
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än bara styrelsens arbete som bidrar till framgång och motgång. Men det borde öka 

möjligheterna med en välutbildad och välmeriterad styrelse att göra ett långsiktigt och väl 

utfört arbete.  

 

Att komma fram till en universell modell för hur en optimalt sammansatt fotbollsstyrelse ska 

se ut är inte realistiskt då det är många faktorer som påverkar. Alla klubbar har olika 

förutsättningar, dels sportsligt och ekonomiskt men även mer abstrakta fenomen som 

organisationskultur måste tas i beaktning. Däremot står alla fotbollsstyrelser inför liknande 

utmaningar när det kommer till att som fotbollsklubb ha en passionerad intressentgrupp i 

jämförelse med ett vanligt bolag och hela tiden ha kravet på sig att nå sportsliga framgångar. 

En annan säregenhet är att styrelsearbete inom idrottssektorn i regel inte är arvoderat14 vilket 

medför att ledamöterna väljer att sitta i styrelsen av andra anledningar, förmodligen på grund 

av emotionella band till klubben. Detta torde i någon mening påverka styrelsens arbete, att 

beslut kan tas på irrationella grunder och/eller att ett långsiktig beslutsfattande lättare uteblir.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera om det finns skillnader i styrelsearbete i en fotbollsklubb i 

jämförelse med ett vanligt bolag. Vidare syftar uppsatsen till att identifiera och beskriva vilka 

kompetenser som anses vara eftersträvansvärda hos styrelseledamöter i fotbollsklubbar, samt 

kartlägga nuvarande och tidigare kompetenser i styrelserna. 

 

1.4 Frågeställning 

• Finns det principiella skillnader i styrelsearbetet mellan en fotbollsklubb och ett 

traditionellt företag? Vilka i så fall? 

• Vilka kompetenser, egenskaper och erfarenheter anses att en fotbollsstyrelse bör inneha? 

• Hur ser styrelsesammansättning ut inom elitfotbollsklubbarna? Samt har det skett någon 

förändring över tid? 

 

1.5 Avgränsning 

Avgränsning har gjorts till tre klubbar inom Stockholmsområdet, som i den här studien kallas 

Alfa, Beta och Gamma. Detta motiveras av geografiska skäl för att underlätta för personliga 

                                                
14 Malmsten, Krister; Pallin, Christer, 2005, Idrottens föreningsrätt 
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intervjuer samt att dessa tre klubbar har flest antal medlemmar av de svenska fotbollslagen. 

Samtliga av dessa tre föreningar drivs i dag som idrottsaktiebolag och därmed finns det två 

styrande organ i klubben, en styrelse för föreningen och en för idrottsaktiebolaget. Vi finner 

idrottsaktiebolagsstyrelsen vara av störst intresse då representationslagets verksamhet går 

under denna. Närmre har vi valt att undersöka de fem senaste årens styrelsesammansättningar. 

Avgränsning har även gjorts från den operativa företagsledningen som ansvarar för den 

dagliga driften. 
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2. Metod 
I detta kapitel beskrivs vetenskapliga angreppssätt som använts i undersökningen i form av 

forskningsstrategi och undersökningsmetod. Sedan följer en genomgång av respondenter samt 

en diskussion kring undersökningens trovärdighet samt hur insamlad data sammanställdes 

inför analysen. 

 

2.1 Val av forskningsstrategi  

Studien har tillämpat en kvalitativ forskningsstrategi i syfte att få djupare förståelse för 

problematiken kring styrelsearbete i fotbollsklubbar och kunna besvara de frågeställningar 

som utformats. En kvalitativ metod är en forskningsstrategi som vid insamling och analys av 

empiri vanligtvis lägger fokus på ord istället för som i kvantitativ forskning kvantifierbar data 

så som siffror. Här är utgångspunkten deltagarnas perspektiv om vad de uppfattar som viktigt 

och betydelsefullt genom att få en närmre relation till respondenterna för att kunna uppfatta 

hur de ser på området. Det kontextuella synsättet leder till fylligare information för att nå en 

djupare kännedom i ämnet och med detta få kunskap om de intervjuades ståndpunkt i 

frågan.15 

 

2.2 Val av metod 
För att på ett så bra sätt som möjligt uppnå studiens syfte och svara på de frågeställningar som 

har formulerats bygger denna studie på kvalitativa intervjuer, mer specifikt semi-strukturerade 

intervjuer. Bryman och Bell gör skillnad på semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer 

där man i den förstnämnda vid intervjutillfället har en intervjuguide med relativt specifika 

teman/frågor som forskaren utgår ifrån. Respondenten har stor frihet att svara på sitt eget vis 

och den eller de som intervjuar har möjlighet att ställa följdfrågor samt andra frågor som rör 

de ämnen som intervjuaren kommer in på. Den senare formen av intervju, den ostrukturerade 

ter sig mer som ett vanligt samtal där intervjuaren snarare utgår från lösa minnesanteckningar 

än en intervjuguide.16 

 

Att valet föll på semi-strukturerade intervjuer har sin grund i att det vid genomförandet av 

denna studie ville säkerställas att inga teman eller frågor som hade tänkt ställa missades, samt 

                                                
15 Bell, Emma; Bryman, Alan, 2005, Företagsekonomiska forskningsmetoder 
16 Bryman; Bell, 2005 
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att öka jämförbarheten mellan de respondenter som innehar samma befattning i de olika 

klubbarna/organisationerna. Detta till skillnad från om ostrukturerade intervjuer genomförts.  

 

2.3 Val av undersökningsobjekt och motivering 
Som tidigare nämnt har målsättningen med studien varit att i största möjliga mån fånga flera 

perspektiv, vilket har påverkat valet av undersökningsobjekt. Undersökningsobjekten i denna 

studie kan delas in i fyra olika kategorier.  

 

Den första utgörs av ordförande och Vd:n för två organisationer som jobbar med 

styrelsearbete. Dessa två respondenter var intressanta att intervjua då den ena organisationen 

arbetar med att upplysa om behovet av bra styrelsearbete och hjälpa till att förbättra 

styrelsearbete i Sverige och framförallt svenskt näringsliv och den andra organisationen 

arbetar med att hjälpa små och medelstora bolag med ägarfrågor, men framförallt 

styrelsearbete och styrelserelaterade frågor. Med andra ord så är det representanter från två 

organisationer som är sakkunniga inom området styrelsearbete. Ordförande kommer i empirin 

att benämnas som Styrelsekunnig ett och Vd:n som Styrelsekunnig två. 

 

Den andra kategorin utgörs av en högt uppsatt inom en intresseorganisation och en professor 

inom företagsekonomi. Organisationen är en intresseorganisation för fotbollsklubbar som 

spelar i de högre seriesystemen. Deras uppdrag är bland annat att vara ledande i utvecklingen 

av elitfotbollen på klubbnivå när det gäller sportsliga, ekonomiska och administrativa frågor. 

Professorn är verksam inom företagsekonomi med global underhållningsindustri som 

forskningsområde och har skrivit och redigerat ca 20 böcker varav tre stycken inom sport 

samt publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar, cases och bokkapitel. Den högt uppsatta 

inom intresseorganisationen kommer i empirin benämnas som fotbollsintressenten och 

professorn som professorn. 

 

Tredje kategorin utgörs av representanter från de nomineringskommittéer/valberedningar 

inom de fotbollsklubbar som ingår i den här studien. Vid kontakt med valberedningarna har 

den person som de själva ansett mest lämpad att svara för valberedningen valts ut som 

respondent. Det är intressant att genomföra intervjuer med dessa eftersom de är representanter 

för den grupp som tar fram förslag på potentiella styrelsekandidater.  
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Fjärde och sista kategorin innefattar styrelseordföranden i de berörda klubbarna. Det torde 

vara av betydelse för studien att få en bild av hur styrelsemedlemmen med den tyngsta rösten 

resonerar kring ämnet.  

 

2.4 Tillvägagångssätt 

2.4.1 Primärdata 

I föregående avsnitt delades studiens respondenter in i fyra kategorier och utifrån dessa 

utformades två intervjuguider. En för klubbarnas representanter och en för de ”oberoende” 

representanterna. Detta för att underlätta analysen av insamlad empiri samt att öka 

jämförbarheten mellan respondenternas svar. Dock ska det tilläggas att vissa frågor är 

gemensamma för samtliga respondenter för att i viss mån kunna se om svar skiljer sig åt 

mellan de olika kategorierna.  

 

Intervjuerna har, bortsett från en som har skett via telefon skett på intervjuobjektets 

arbetsplats eller annan plats som denne har fått välja. Att hitta en plats där respondenten 

känner sig bekväm och trygg är önskvärt för att intervjun ska bli så noggrann och täckande 

som möjligt.17 Möjligheten till att uppfylla det kriteriet torde öka när intervjuobjektet väljer 

plats för intervjun. Inför alla intervjuer skickades frågorna som skulle diskuteras under 

intervjun ut via e-post. Utskickade frågor anlände hos respektive respondent ett par dagar 

innan intervjun och gav dem möjlighet att vara förberedda. 

 

Samtliga intervjuer har dokumenterats genom röstinspelning i datorn för att i största möjliga 

mån kunna koncentrera oss på vad respondenten säger, utan distraktion från att behöva 

anteckna. Andra fördelar som Bryman och Bell tar upp är att med inspelning undviks 

efterhandskonstruktioner och egna tolkningar om vad som faktiskt har sagts, möjligheten till 

att citera ordagrant samt att upprepade gånger kunna lyssna på intervjupersonens svar.18 

Kritik som har riktats mot inspelning av intervjuer är att det finns en risk att intervjupersonen 

ifråga inte svarar på ett likartat sätt när de är medvetna om att deras ord kommer att sparas ner 

och finnas kvar.19 

                                                
17 Repstad, Pål, 2007, Närhet och distans – kvalitativa metoder i samhällsvetenskap 
18 Bryman; Bell, 2005 
19 Bryman; Bell, 2005 
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Efter sammanställandet av respondenternas svar har de givits möjligheten till att kommentera 

innehållet i den del av presenterad empiri som berör dem. Detta har gjorts för att säkerställa 

att inga missuppfattningar, felaktiga citat eller direkta faktafel förekommit. 

 

2.4.2 Sekundärdata 

De berörda klubbarnas årsredovisningar för de fem senaste åren har granskats för att få fram 

vilka styrelsesammansättningar som förekommit. Utöver det har Svenska fotbollsförbundets 

ekonomichef Kjell Sahlströms rapport för året 2012 om de Allsvenska lagens ekonomi 

granskats. Vidare har litteratursökningar gjorts via Google Scholar och SöderS Scholar med 

sökorden ”corporate governance”, ”emotional decision”, ”rational decision”, ”nonprofit 

organization” och ”sport governance”. Vissa av orden har även sökt på tillsammans för att 

minska antalet träffar.  

 

2.5 Trovärdighet  
I kvalitativ forskning värderas oftast inte en studie utifrån begreppen reliabilitet och validitet 

som är vanligt förekommande inom kvantitativ forskning. Istället brukar man i kvalitativ 

forskning värdera studiens kvalitet utifrån begreppet trovärdighet, som i sin tur kan delas upp 

i fyra delkriterier, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 

bekräfta.20 

 

Med dessa kriterier som bas för bedömning av denna studie kan det konstateras att 

tillförlitligheten kan anses öka i och med den i förra avsnittet nämnda respondentvalidering 

som har genomförts. Överförbarheten, det vill säga att kunna applicera resultaten från denna 

studie i någon annan kontext ter sig något problematiskt och komplext. Hade undersökningen 

gjorts om med tre andra idrottsklubbar istället hade det sannolikt förekommit variation i 

svaren. Det är med andra ord svårt att dra generella slutsatser utifrån resultaten, även om det 

förmodligen finns många likheter klubbarna mellan. Studiens pålitlighet kan ifrågasättas 

eftersom att sociala kontexter är ständigt rörliga och omöjliga att frysa.21 Även om 

tillvägagångssättet är noga förklarat och det är tydligt redogjort för vilka som har intervjuats 

betyder inte det per automatik att samma resultat kommer uppnås.  

                                                
20 Bryman; Bell, 2005 
21 Bryman; Bell 2005 
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Det sista delkriteriet berör objektivitet. Att uppnå total objektivitet i samhällelig forskning går 

inte, därför är det av stor vikt att de som genomfört en studie inte låtit studien påverkas av 

personliga värderingar.22 Att bedöma sig själva i egenskap av författare utifrån det kriteriet är 

komplicerat då båda författarna sedan tidigare har stort intresse för fotboll och med det en del 

kunskap sedan innan. Detta är en stor fördel då uttolkningar av svar bättre kan genomföras. 

Frågorna vid intervjuerna har formulerats på ett, som författarna bedömer, öppet sätt och stor 

vikt har lagts vid att frågorna inte ska vara ledande för att inte påverka respondenternas svar i 

en viss riktning.  

 

2.6 Metodkritik 
Att genomföra intervjuer är en krävande metod som tar långt tid att transkribera, visserligen 

finns det inga krav på att transkribera allt men likväl skall hela intervjun bearbetas. Med tanke 

på den knappa tidsram som finns för ett examensarbete av denna typ så är möjligheterna till 

att genomföra så många intervjuer som önskas begränsad. I denna studie är det ett medvetet 

val att avgränsa oss till tre klubbar och två representanter för varje och att istället få fler 

perspektiv och andra synpunkter och synvinklar. Att få möjligheten att intervjua 

representanter från fler fotbollsklubbar hade varit än bättre för studiens resultat.  

Förvisso så görs det inga anspråk på att innehålla en komplett redogörelse för skillnader i 

styrelsesammansättningar och styrelsearbete.  

 

I den här studien har samtliga respondenter och berörda klubbar valts att anonymiseras för en 

mer akademisk neutral text och att göra studien mer objektiv. Målet med denna typ av text är 

att bygga teori och inte att avslöja känsliga uppgifter om de berörda respondenterna.  

 

  

                                                
22 Bryman; Bell 2005 
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3. Referensram, legalt och organisatoriskt 
I detta kapitel följer en genomgång av de förutsättningar som gäller för idrottsföreningar och 

aktiebolag. De olika ramarna nedan ger en förståelse för kontexten då det skiljer sig för de 

olika klubbarna. Därefter följer en förklaring av Svenska Fotbollsförbundets elitlicens som 

gäller för samtliga lag i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan, samt svensk kod för 

bolagsstyrning som börsnoterade Alfa rekommenderas följa. 

 

3.1 Idrottsförening som organisation 

3.1.1 Ideell förening 

En idrottsförening är en ideell förening. Den ideella föreningen kännetecknas av att den har 

ett ideellt ändamål eller bedriver ideell verksamhet. Syftet är inte att främja medlemmarnas 

ekonomiska intressen.23 Föreningen samlar i en organiserad form ett antal personer med 

gemensamt intresse, t ex fotboll. Dock ska inte ett likhetstecken sättas mellan orden ideell och 

idealistisk som i ett högtstående syfte. En ideell förening kan nämligen bedriva kommers, ha 

avlönad personal och ha ett väldigt lågtstående syfte.24 Så länge föreningen bedriver 

näringsverksamhet för att främja det ideella ändamålet förblir den en ideell förening.25 

 

Hur en idrottsklubb är uppbyggd kan te sig något komplicerat. I många föreningar finns det 

olika sektioner. Överst återfinns då huvudföreningen som sedan består av olika sektioner, till 

exempel fotbollssektionen. Sektionerna har normalt sett egna styrelser och är ofta 

självständiga i förhållande till huvudföreningen. En idrottsförening kan dock välja att varje 

idrott ska utgöra en egen juridisk person och då blir dessa egna föreningar kopplade till 

moderföreningen och kan kallas för specialidrottsföreningar. Sen tillkommer det ytterligare en 

dimension i och med hur specialidrottsföringar styrs skiljer sig åt beroende på om 

organisationen helt och hållet är en ideell förening eller om verksamheten drivs som 

idrottsaktiebolag.26 I Empiriavsnittet redogörs hur det ser ut för den här studiens undersökta 

klubbar. 

 

                                                
23 Skatteverket, 2014, Skatteregler för ideella föreningar 
24 Nyholm; Svensson, 2009, Idrottsföreningar 
25 Johansson, Svante, 2007, Nials svensk associationsrätt 
26 Nyholm; Svensson, 2009 
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3.1.2 Idrottsaktiebolag (IdrottsAB) 

Enligt Riksidrottsförbundet stadgar får idrottslig verksamhet numera även bedrivas av 

aktiebolag, ett så kallat IdrottsAB. Det ämnar ett aktiebolag som till huvudsaklig del har 

ändamål att bedriva idrottslig verksamhet och därtill naturligt anknytande verksamhet. 

Idrottsföreningen måste inneha röstmajoritet i idrottsaktiebolaget, det vill säga inneha minst 

51 %.27 IdrottsAB är ingen egen associationsform utan ska snarare ses som ett sätt att göra en 

distinktion mellan de klubbar och idrottsföreningar som bedriver sin verksamhet helt i 

föreningsform och de som bedriver verksamhetens huvudsysselsättning i aktiebolagsform.  

 

Orsakerna till att en förening vill bedriva delar av sin verksamhet i aktiebolagsform kan vara 

att möjliggöra ett större flöde av kapital till verksamheten via en börsintroduktion för att 

utveckla verksamheten och i slutändan uppnå bättre sportsliga resultat. Förutom det kan det 

vara att klubben vill förflytta och särskilja en ekonomiskt riskfylld elitverksamhet från barn- 

och ungdomsverksamheten samt att via aktiebolagslagen, andra lagar och förordningar få ett 

tydligare regelverk att rätta sig efter.28 

 

3.2 Aktiebolag 
Aktiebolag är den associationsform som är en av de mest använda, mycket på grund av att 

den är användbar i många olika typer av verksamheter samt att aktieägarna inte är personligt 

ansvariga för bolagets skulder.29 Aktiebolag kan bildas av både en fysisk person och en 

juridisk person och vid bildandet av ett aktiebolag skall det finnas ett aktiekapital uppgående 

till minst 50 000 kronor. Ett aktiebolag kännetecknas av att verksamhetens syfte är att 

generera vinst till aktieägarna, även om det i undantagsfall kan finnas reglerat i 

bolagsordningen om ett annat syfte med verksamheten.30  

 

I aktiebolagslagen görs det en distinktion mellan två typer av aktiebolag, privata och publika. 

Det är endast publika aktiebolag som får erbjuda allmänheten att köpa aktier på en öppen 

marknad.31 

 

                                                
27 Riksidrottsförbundet, 2013 
28 Riksidrottsförbundet, 1998, PM Alternativ associationsform för idrottslig verksamhet & Sahlström, 2013 
29 Johansson, 2007 
30 Aktiebolagslagen 2005:551 
31 Aktiebolagslagen 2005:551 
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3.2.1 Lagar och regler aktiebolag 

Styrelser i Sverige är bundna till bolagsordning och eventuella ägardirektiv32. Till skillnad 

från ideella föreningar är aktiebolag en associationsform som är ingående lagreglerad.33 Det 

finns en mängd olika lagar och förordningar som berör aktiebolag, men främst är det 

aktiebolagslagen (2005:551) som till störst del reglerar aktiebolag. Aktiebolagslagen 

innehåller grundläggande regler om bolagets organisation där det anges vad bolagsordningen 

ska innehålla. Huvuddragen är firmanamn, föremålet för bolagets verksamhet, uppgifter om 

aktiekapitalet och antal aktier, uppgifter om styrelseledamöter och suppleanter, hur 

bolagsstämman ska sammankallas, vilka organ som ska finnas i bolaget och vilka uppgifter 

respektive organ har. Bolagsordningen kan jämföras med stadgar för en förening och är ett 

regelverk som tillsammans med lagstiftningen anger ramarna för verksamheten.34 

 

3.3 Beslutande organ 

3.3.1 Beslutande organ i ideella föreningar 

Föreningsstämman, även kallat årsmötet, är föreningens högsta beslutande organ där alla 

medlemmar genom aktiv medverkan på mötet har möjlighet att vara med och påverka och 

fatta beslut.35 Ett av de viktigaste ärendena är att välja personalsammansättningen i styrelsen 

och andra funktionärer och organ. Årsmötet ska hållas en gång varje år och är en viktig 

demokratifråga som får anses vara en av de grundläggande principerna som 

Riksidrottsförbundets stadgar bygger på.36 

 

Styrelsen är föreningens beslutande organ när årsmötet inte är sammankallat. Styrelsen ska 

verkställa årsmötets beslut samt ansvara för föreningens löpande verksamhet och tillvarata 

medlemmarnas intressen. Styrelseuppdraget är ett förtroendeuppdrag och måste därför alltid 

följa årsmötesbeslut och stadgar och i alla frågor verka för föreningens ändamål.37  

 

                                                
32 Blom, Martin; Kärreman, Matts; Svensson, Claes, 2012 Bolagsstyrning – Corporate Governance på ren 
svenska 
33 Johansson, 2007 
34 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010, Svensk kod för bolagsstyrning & Blom; Kärreman; Svensson, 2012 
35 Nyholm; Svensson, 2009 
36 Malmsten; Pallin, 2005 
37 Malmsten; Pallin, 2005 
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3.3.2 Beslutande organ i aktiebolag 

I aktiebolagslagen regleras det hur bolagsstyrningen ska se ut och gå till. Bolagstämman är ett 

aktiebolags högsta beslutande organ där aktieägarna har möjlighet att nyttja sin rätt att 

påverka bolagets angelägenheter.38 Det är en rad viktiga ärenden som avverkas på 

bolagstämman, bland annat framläggandet av årsredovisningen, fastställande av resultat- och 

balansräkning, bestämma ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör samt utse vilka 

som ska ingå i bolagets styrelse.39 Styrelsen är med andra ord hierarkiskt underordnad 

bolagstämman och överordnad den verkställande direktören.  

 

Styrelsen är det högsta verkställande organet i ett aktiebolag40 och har bland annat till uppgift 

att leda och förvalta hela företagets verksamhet och dess angelägenheter.41 De ska kalla till 

bolagsstämma och utse Verkställande direktör om så krävs (i publika bolag är det lagstadgat 

att en VD ska finnas medan det i ett privat bolag är frivilligt) samt fortlöpande bedöma 

bolagets ekonomiska situation.42 I en fotbollsklubbs fall är styrelsen det organ som innehar 

det yttersta ansvaret för klubbens verksamhet och aktiviteter (detta gäller även för de klubbar 

som drivs i föreningsform).43 

 

Ett annat verkställande organ i ett aktiebolag är den verkställande direktören. Denne har till 

uppgift att handha den löpande förvaltningen i överensstämmelse med de riktlinjer och 

anvisningar som styrelsen tillhandahåller.44 Den verkställande direktören har möjlighet att 

medverka på styrelsens möten och sammankomster och kan till och med sitta med i styrelsen. 

Dock får denne inte vara ordförande om bolaget i fråga är publikt. 45 

 

3.4 Styrelsens sammansättning 

3.4.1 Styrelsens sammansättning i ideella föreningar 

Det finns inga tvingande regler om hur många ledamöter som ska ingå i en styrelse, men den 

bör dock bestå av minst fyra ordinarie ledamöter, nämligen ordförande, vice ordförande, 

sekreterare och kassör. Av kontinuitetsskäl bör inte samtliga övriga styrelseplatser väljas 
                                                
38 Johansson, 2007 
39 Bolagsverket 
40 Johansson, 2007 
41 Brunzell Tor, 2012 What aspects of a board’s work are really important? 
42 Aktiebolagslag 2005:551 
43 Brunzell, Tor; Söderman, Sten, 2012, Board evaluation in the top Nordic football clubs 
44 Aktiebolagslag 2005:551 
45 Bolagsverket 
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samtidigt utan att hälften av antalet övriga ledamöter väljs på respektive årsmöte.46 Inom 

idrottsrörelsen är normen att styrelseledamoten avsagt sig arvodesanspråk när den förbundit 

sig till uppdraget.47 

 

Ordföranden är föreningens officiella representant och väljs i regel för ett år i taget. Den ska 

leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka över föreningens stadgar och att 

övriga bindande regler och beslut följs.48 Arbetstagare inom föreningen får inte väljas till 

styrelseledamot eller suppleant för att bevara föreningens och idrottsrörelsens karaktär av 

förtroendemannaorganisation samt att arbetstagaren oundvikligen skulle hamna i en osund 

intressekonflikt.49 Det finns ingen maximigräns för en mandatperiod, men bör inte väljas för 

mer än två år i taget. Sedan kan ledamöterna omväljas obegränsat antal gånger.50 

 

3.4.2 Styrelsens sammansättning i aktiebolag 

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen i ett privat aktiebolag bestå av en eller flera ledamöter, 

men om det är färre än tre krävs det åtminstone en suppleant. Vid flertalet ledamöter ska en 

utses till ordförande.51 I publika aktiebolag å andra sidan ska styrelsen bestå av minimum tre 

ledamöter. Det finns några riktlinjer avseende på vem som får vara styrelseledamot och vilka 

krav som ställs på att få vara det. Dessa är bland annat att en styrelseledamot måste vara en 

fysisk person, måste vara 18 år fyllda, inte vara satt i konkurs, ha förvaltare eller för den delen 

inneha näringsförbud. 

 

Mandatperioden för styrelseledamöterna är ett år men i bolagsordningen kan annan tid för 

mandatperioden anges och som längst vara fyra år.  

 

3.5 Valberedning och nomineringskommitté  

3.5.1 Valberedning och nomineringskommitté i ideella föreningar 

Valberedningen är ett föreningsorgan valt av medlemmarna på årsmötet och är fristående från 

styrelsen. Normalt sett brukar det inte finnas en valberedning för valberedningen, utan fri 

                                                
46 Malmsten; Pallin, 2005 
47 Malmsten; Pallin, 2005 
48 Malmsten; Pallin, 2005 
49 Malmsten; Pallin, 2005 
50 Nyholm; Svensson, 2009 
51 Aktiebolagslagen 2005:551 
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nominering på årsmötet gäller. Det är föreningens medlemmar som väljer in de personer de 

anser mest lämpade för olika uppdrag i föreningen, och däribland styrelsen. Därför finns det 

en förtroendevald arbetsgrupp i form av valberedning eller nomineringskommitté som tar 

fram förslag på kandidater som de tror kommer få majoriteten av medlemmarnas förtroende 

att representera föreningen.52 

 

En välfungerande valberedning bör leda till en god organisation i föreningen och måste anses 

som det viktigaste rekryteringsorganet i hela föreningen. Att leta fram rätt personer till att 

styra föreningen är en viktig funktion, därför är det en fördel om valberedningens ledamöter 

har ett stort kontaktnät inom och utanför föreningen men även besitter andra kvaliteter.53 

 

Valberedningens jobb ska ske löpande under hela verksamhetsåret och ska följa arbetet inom 

föreningens olika organ noga för att se om förstärkningar behöver göras inom olika 

kompetensområden. Arbetet mellan årsmötena består främst av att hålla sig uppdaterade om 

styrelsens arbete och andra föreningsorgan. Valberedningens medlemmar har ingen rätt att 

medverka vid styrelsemötena, men brukar av styrelsen få tillåtelse och möjlighet att medverka 

som observatör.54  

 

3.5.2 Valberedning och nomineringskommitté i aktiebolag 

För att säkerställa att det på bolagstämman finns duktiga kandidater till styrelsens poster finns 

det ofta en valberedning, eller som det ibland heter nomineringskommitté. Deras uppgift är att 

utifrån aktieägarnas intressen ta fram och föreslå de bäst lämpade kandidaterna till styrelsen.55 

Det finns inga legala krav att ha en valberedning eller nomineringskommitté, däremot 

förespråkad användandet av svensk kod för bolagsstyrning. I denna studie är det enbart en 

klubb som finns noterad på börsen, men likväl har samtliga klubbar en 

valberedning/nomineringskommitté vilket aktualiserar frågan om dess roll i klubbarnas 

organisatoriska arbete.  

 

                                                
52 Malmsten; Pallin, 2005 
53 Nyholm; Svensson, 2009 
54 Malmsten; Pallin, 2005 
55 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010 
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3.6 Svensk kod för Bolagsstyrning 
Eftersom Alfa är börsnoterat är det av intresse att redogöra för Svensk kod för bolagsstyrning. 

Det kan ses som ett regelverk som kompletterar lagstiftning och andra regler i syfte att 

säkerställa att bolagsstyrning inom svenska börsnoterade bolag sker, utifrån aktieägarnas 

synvinkel, på ett så effektivt sätt som möjligt.56 

 

Koden ses inte som något som strikt måste följas, men ifall den frångås så ska berört bolag på 

ett tydligt sätt redovisa och förklara sin egen lösning och motivera varför den lösningen är 

bättre än kodens. Eftersom att det är många olika typer av bolag som berörs av koden så kan 

det hända att den behöver tillämpas annorlunda av något bolag, av den anledningen är det 

tillåtet att bortse från kodens lösning.57 

 

Koden för bolagsstyrning innehåller en förklarande modell för hur svenska bolag styrs och 

vad de olika delarna bolagstämma, styrelse, verkställande direktör och revisors har för uppgift 

i förhållande till varandra, deras ansvar och förpliktelser.58 

 

 

 
  

                                                
56 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010 
57 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010 
58 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010 
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4. Teori 
I kapitlet presenteras de teorier och begrepp som är nödvändiga för att möjliggöra 

förklaringar och tolkningar av resultatet i studiens analysdel. Dessa syftar även till att 

underlätta förståelsen för problematiken och säregenheten för vad styrelsearbete i 

fotbollsklubbar innebär med de känslomässiga band som finns och om det påverkar rationella 

beslut, samt även vilka kompetensskillnader som finns. 

 

Corporate governance, eller bolagsstyrning som det heter på svenska är ett synsätt som berör 

hur ett bolag bör styras. Detta synsätt är brett och innefattar flertalet olika mindre teorier, 

bland annat intressentmodellen. Intressentmodellen har sin utgångspunkt i att det finns fler 

intressenter av ett bolags verksamhet förutom aktieägare. I den här studien är det intressant att 

se hur en klubbs supportrar i någon mening kan ses som en intressentgrupp och dess påverkan 

i kontexten. I denna studie studeras styrelsesammansättningarna i klubbarna och vilka 

kompetenser en styrelse anses behöva ha för att vara framgångsrik och effektiv. Därför blir 

det intressant att se närmare på meritokrati som handlar om att de som blir valda ska blivit det 

på grund av formella grunder och för att de är tillräckligt kompetenta. Om personen i fråga 

anses vara kompetent inom ett område, behöver det betyda att rätt beslut alltid fattas? 

Avslutningsvis redogörs det för vad rationella beslut innebär och i vilken grad rationella 

beslut kan tas. 

 

4.1 Corporate governance  
Corporate governance är en term som syftar till att beskriva och förklara ett företags högsta 

styrning, den som sker överordnad företagsledningens styrning av verksamheten.59 

Hierarkiskt sett befinner sig företagsledningen under styrelsen, som i sin tur är underordnad 

aktieägarna som har den yttersta makten. Begreppet bolagsstyrning rör således förhållandet 

mellan aktieägarna och deras intressen och styrelsens arbete, som har sin utgångspunkt just i 

att tillvarata ägarnas intressen.60 

 

För att öka förståelsen kring bolagsstyrning brukar fenomenet förklaras utifrån ett flertal olika 

teoretiska perspektiv. Dessa olika perspektiv kan delas upp i agentteorin, transaktionsteorin, 

stewardshipteori, resursberoendeteori, intressentteori och hegemoniteorier. Av dessa 

                                                
59 Blom; Kärreman; Svensson, 2012 
60 Blom; Kärreman; Svensson, 2012 
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ovannämnda teorier är intressentteorin den som är mest intressant att studera sett till denna 

uppsats utgångspunkter.  

 

4.1.1 Intressentteorin 

I intressentteorin är det organisationens relation till sin omgivning som är av betydelse och i 

vilken utsträckning intressenter har legitima krav på organisationen. Definitionen av vem som 

räknas som intressent brukar definieras som de grupper och individer som påverkas av och 

påverkar organisationen. Bland intressenter finns exempelvis anställda, kunder, leverantörer, 

aktieägare, banker och stat. Ledningen ska efter eget omdöme tolka och lämpa olika 

intressenters krav och önskemål på organisationen där utmaningen ligger i att balansera dessa 

krav för att på ett långsiktigt sätt kunna säkerställa företagets överlevnad och honorera 

intressenterna. Inom intressentteorin är det viktigt att etablera gränser för vilka som är att anse 

som intressent. Kriterier för att identifiera en grupp är att det finns en relation med företaget 

där intressenten får göra sin röst hörd och sina behov kända, en annan att intressenternas stöd 

är nödvändiga för företagets överlevnad.61  

 

Ur ett intressentperspektiv är det nödvändigt för ett företag att ta hänsyn till olika gruppers 

och individers legitima begäran på beaktande i beslutsfattandet. Styrelsen eller 

företagsledningens ansvar är inte begränsat till enbart aktieägare eller anställda, utan även 

andra grupper och individer som har en relation till företaget. Enligt intressentteorin är det 

företagsledningens uppgift att balansera de olika intressen som kan stå i konflikt med 

varandra, ett verktyg för att tillgodose olika intressens anspråk på inflytande är att ge dessa 

styrelserepresentation. Genom att ge intressenter insyn och representation i styrelsen ökar 

företagets förmåga att agera i viktiga intressenters åsikter.62 Styrelsen är i detta sammanhang 

en arena för förhandlingar mellan olika intressen. Ur detta perspektiv är styrelsens roll att 

bestämma riktlinjer och fortlöpande samordna olika intressenters åsikter till gemensamma 

riktlinjer. 

4.1.2 Koppling till studien 

Intressentteorin kan med fördel användas för att öka förståelsen för styrelsens arbete i 

fotbollsklubbar. Styrelsen har, precis som i vilket bolag som helst, till uppgift att balansera 

                                                
61 Blom; Kärreman; Svensson, 2012 
62 Blom; Kärreman; Svensson, 2012 
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olika intressenters intressen.63 Sett utifrån en fotbollsklubbs perspektiv så kan dess fans ses 

som en intressegrupp, kanske till och med den största. En banal förklaring vore att se fansen 

som klubbens kunder eftersom de är dem som betalar för biljetter, köper souvenirer och en del 

är medlemmar i klubben. Styrelseledamöterna tillsätts av klubbens medlemmar och arbetar å 

deras vägnar.64 Emellertid så ter sig inte förhållandet mellan klubb och fans så elementärt. I 

normala fall kan en kund, ifall denne är missnöjd med produkten/tjänsten byta tillverkare eller 

varumärke. Däremot så byter inte en Alfa-supporter lag och istället hejar på Beta om denne är 

missnöjd med om laget presterar dåligt på planen.  

 

Givetvis har en fotbollsklubb andra intressenter som till exempel leverantörer, aktieägare, 

anställda och banker precis som vilket annat företag som helst. Skillnaden ligger i att det finns 

en stor grupp individer som påverkar och påverkas av fotbollsklubbens agerande och 

prestation och vice versa. 

 

4.2 Kompetens 
Definitionen av vad begreppet är och innefattar är inte något helt självklart och det har funnits 

och finns olika beskrivningar. Ett grundläggande och viktigt påpekande är att man kan tala 

om kompetenser på alla nivåer och sammanhang eller kontexter. Alla människor har några 

kompetenser inom något område som den är involverad i och som den har lärt sig att hantera. 

Det är något som alla utvecklar i förhållandet till vad de sysslar med och vad de är engagerade 

i.65 Detta oberoende av ålder, kön, utbildning, yrke och ställning.66 

 

En definition är ”Kompetens är förmåga; att klara av en situation, att handla, att se framåt och 

ana vad framtiden kommer att kräva”. 67 Kerstin Keen menar på att kompetenser kan 

exemplifieras igenom att göra en liknelse med en människans hand. Varje hand/kompetens 

består av samma delar, men är ändå helt olika från individ till individ.68  

 

Knud Illeris menar att kompetens i högsta grad handlar om att individen är i stånd att göra 

kvalificerade bedömningar och fatta relevanta beslut i relation till det område som 

                                                
63 Chien Mu Yeh; Taylor, Tracy, 2008, Issues of governance in sport organisations 
64 Brunzell, Söderman, 2012 
65 Illeris, 2012 
66 Illeris, 2012 
67 Keen, Kerstin, 2003, Kompetens: Vad är det? 
68 Keen, 2003 
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kompetensen gäller. Utövandet av kompetens handlar om att i nya situationer kunna avkoda 

vad som står på spel och bedöma vad det innebär och vad som kan göras åt det. I 

förlängningen av att man ska bedöma olika förhållanden i bestämda situationer måste 

kvalificerade beslut tas. Att kunna ta relevanta och användbara beslut är därmed lika centralt 

som att göra bedömningar. 

 

Individer kan inte handla kompetent utan att besitta de kunskaper och färdigheter som krävs 

för att kunna klara av de situationer man ställs inför och ska handla utefter. Dessa traditionella 

kategorier täcker dock inte upp allt utan måste kompletteras med andra element.69 Kunskaper 

och färdigheter måste i samband med kompetens ses som nödvändiga bidrag till de handlingar 

som kompetenserna kommer till uttryck i. Iller utvecklar att det inte kan göras någon skarp 

åtskillnad mellan vad som bygger på förnuftsresonemang och vad som kan hänföras till 

känslor och attityder. Samtidigt är det också en fråga om situationer som nästan alltid har en 

relationell karaktär och att det därmed ställs krav på den sociala förmågan.70 

 

Becket menar att kompetenser är en helhetssyn som omfattar det kognitiva (kunskap, 

orientering, förståelse), det motoriska (färdigheter, kroppslighet), det sociala (kommunikation, 

samarbete, samspel, språklighet) och det emotionella (attityder, känslor, motivation, 

värderingar) på ett sammanhängande sätt.71  

 

I ett försök att beskriva vad kompetens är och består av används ibland competency models, 

kompetensmodeller på svenska. Modellen är frekvent använd när organisationer ska rekrytera 

och är sammansatt av fyra olika attribut som tas till hänsyn. Dessa är kunskap (knowledge), 

färdigheter (skills), förmågor (abilities) och andra karaktärsdrag (other characteritics). 

Tillsammans brukar dessa förkortas KSAO och anses vara den sammansättning som bör vara 

god för att en individ ska prestera väl i en given roll. Kompetensmodeller har många 

användningsområden varav ett är att använda det som ett mått på hur väl en kandidat har de 

kompetenser som krävs.72 

 

                                                
69 Illeris, 2012 
70 Illeris, 2012 
71 Becket, David 2009: Holistic competence: Putting judgement first 
72 Campion,Michael A; Et al, 2011, Doing competencies well: best practices in competency modeling 
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4.2.1 Meritokrati 

Kopplat till kompetens finns termen meritokrati som myntades av Michael Young. Denna 

åskådning anser att det är kompetensen som är viktig i bedömningen vid exempelvis en 

rekrytering. Tanken var att den ska spegla en samhällsordning där individer rangordnas och 

sociala belöningar fördelas efter förmåga och förtjänster. 73 

 

Meritokrati är ett synsätt som innebär att människor ska bedömas utifrån tidigare meriter, 

vilket innebär erfarenhet, intellekt och utbildning. Den meritokratiska utgångspunkten går ut 

på att motarbeta irrationella sociala krafter som sätter stopp för att kvalificerade människors 

potential utnyttjas maximalt. Betoningen ligger i att organisationer ser till kvalifikationer och 

bortser från bakgrund, etnicitet, klass, kön, religion och andra karakteristiska egenskaper då 

endast kvalifikationer räknas. Meritokratin innebörd blir att den som blir vald skall ha blivit 

det på rätt premisser, följaktligen enbart på formella grunder. Det meritokratiska 

bedömningssättet ställer sig inte moraliskt i frågan utan utgår konsekvent från ett 

managementperspektiv.74 

 

4.2.2 Koppling till studien 

Eftersom en del av syftet med den här studien är att försöka ta reda på eftersträvansvärda 

kompetenser i fotbollsstyrelser så är det relevant att redogöra vad begreppet kompetens 

innebär och betyder. Styrelsens medlemmar är tillsatta för att de anses vara kompetenta 

individer som kan bidra till styrningen av verksamheten. 

 

Det meritokratiska synsättet utgör en god diskussionsgrund för huruvida valberedningarna 

inte kan bortse från bakgrundsinformation så som vilket fotbollslag som en potentiell 

styrelseledamot håller på. 

 

4.3 Rationella beslutsprocesser 
Beslutsfattande är en frekvent förekommande aktivitet inom organisationer. Vare sig det 

handlar om beslut i små eller stora frågor så är det en fundamental del i organisationers 

arbete. Forskningen om beslutsprocesser har till stor del koncentrerats kring att beslut leder 

till ett val av handlingsalternativ, ett val som sedan ska kunna motiveras. För att fatta de rätta 

                                                
73 National Encyklopedin, Meritokrati 
74 Alvesson; Billing, 1989, Four ways of looking at women and leadership 
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besluten brukar det talas om att den eller de som ska fatta beslutet i fråga bör tänka rationellt. 

För att en beslutprocess ska kunna anses vara rationell bör beslutsfattaren ifråga vara 

medveten om alla möjliga alternativ, vilka konsekvenser de för med sig samt vara medveten 

om, och kunna väga sina preferenser och värderingar mot varandra.75 

 

Att följa ovanstående riktlinjer för rationellt beslutsfattande är lättare sagt än gjort. I själv 

verket kan det vara svårt att se alla möjliga handlingsalternativ, förutse konsekvenserna och 

risken finns att beslutsfattare inte har den eller de kompetenser som ett rationellt beslut kräver 

i den givna beslutssituationen. 

 

Brunsson menar dock att vid de flesta beslutsprocesserna uppvisas klart irrationella drag. 

Beslutsfattarna är ofta inte på det klara med vad de vill, undersöker för få alternativ eller vad 

konsekvenserna av dessa alternativ blir och har svårt att korrelera preferenser och 

konsekvenser.76 I iakttagelser av organisationer har det kommit fram till att många beslut 

baseras på ensidig information av två alternativ, ibland bara ett, och att informationen 

behandlas felaktigt.77 Han menar att anledningarna till att irrationella beslut fattas kan 

förklaras av tre faktorer, åtminstone delvis. Den första förklaringen är att människor helt 

enkelt inte är tillräckligt intelligenta för att kunna erhålla och tyda den information som krävs 

för att ta ett rationellt beslut. Den andra bygger på psykologiska element som påverkar 

människor och som gör handlandet irrationellt. Det tredje påståendet bygger på de praktiska 

förhinder som för mycket eller otillräcklig information. Eftersom beslutsprocesser avser att 

skapa handling ska inte beslutsprocessen enbart utformas för att uppfylla krav på rationalitet, 

utan anpassas efter rådande förhållanden kring beslutet som behöver fattas.78 

 

4.3.1 Koppling till studien 

Beslut fattas dagligen i alla våra handlingar. I en idrottsvärld där kortsiktiga resultat ofta 

väger tyngre än de långsiktiga målen är det intressant att se om emotionella band till klubben 

hos styrelseledamöterna påverkar i vilken mån rationella beslut tas.  

 

  
                                                
75 Brunsson, Nils, 1998, Beslut som institution. I Czarniawska, Barbara, Organisationsteori på svenska, sid 43-
44 
76 Brunsson, 1998 
77 Brunsson, Nils, 1982, the irrationality of action and action rationality 
78 Brunsson, 1982 
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5. Empiri 
I detta avsnitt presenteras de tre klubbarnas organisationer, följt av en sammanställning av 

de tio genomförda intervjuerna. Detta för att svara på de tidigare nämnda frågeställningarna 

om principiella skillnader, eftersträvansvärda kompetenser samt en kartläggning av de fem 

senaste årens sammansättningar. Det empiriska materialet från intervjuerna presenteras i 

teman utifrån de tre frågeställningarna och inte klubb för klubb. Detta för att göra 

presentationen mer komprimerad och läsvänlig.  

 

För att tydliggöra presentationen av empirin för läsaren presenteras först en sammanställning 

av samtliga respondenter i tabell 5.1 nedan. 

Position Organisation 
Ordförande Styrelseorganisation 1 
VD Styrelseorganisation 2 
Ledande befattning Intresseorganisation för fotbollsklubbar 
Professor företagsekonomi Universitet 
Oberoende representant Valberedning Alfa 
Ordförande AB, ledamot FF Alfa 
Ordförande Valberedning Beta 
Ordförande AB+FF Beta 
Ordförande Valberedning Gamma 
Ordförande FF, tillfördordnad AB Gamma 

 Tabell 5.1. Översikt respondenter 

 

5.1 Presentation av klubbarna 
Samtliga av de tre klubbarna är så kallade specialidrottsföreningar och är därmed en egen 

juridisk person. De drivs som idrottsaktiebolag vilket innebär, som tidigare nämnt i kapitel 

tre, att fotbollsföreningen måste ha röstmajoritet i idrottsaktiebolaget. Representationslaget 

återfinns under aktiebolaget. 
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5.1.1 Alfa 

 
Figur 5.1 Organisationsschema Alfa Källa: Egenkomponerad 

 

Alfa bildade sitt idrottsaktiebolag år 1999. I Alfa äger fotbollsföreningen 53 % av rösterna i 

aktiebolaget. Resterande ägs i huvudsak av privatpersoner plus ett antal företag. Alfa är det 

enda av lagen som är publikt börsnoterat. Styrelsen i föreningen består av sju stycken 

ledamöter och aktiebolagsstyrelsen utgörs av sju ledamöter.79  

 

I Alfa har man de senaste åren haft en rad sammansättningar i bolagsstyrelsen. På de fem 

senaste åren har 14 stycken suttit i bolagsstyrelsen för Alfa. Mellan året 2009 och 2010 byttes 

åtta av tio ledamöter ut. 

 

Fördelningen ser i dagsläget ut enligt följande:  

• Ordförande blev vald inför året 2014 och har suttit i två år i föreningsstyrelsen innan dess. 

• En ledamot har suttit i bolagsstyrelsen i fyra år och suttit i föreningsstyrelsen i tio år. 

• Tre ledamöter har suttit i bolagsstyrelsen i två år 

• Två ledamöter har sina första år som förtroendevalda i bolagsstyrelsen, varav den ena har 

suttit ett år i föreningsstyrelsen.  

                                                
79 Alfa Fotbolls AB, 2014, Årsredovisning år 2013 
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Klubben har en valberedning och en nomineringskommitté, varav den första är för föreningen 

och den andra för aktiebolaget. Nomineringskommittén i aktiebolaget består av tre personer, 

en som är representant för föreningens intressen i bolaget, en som är representant för de större 

minoritetsägarna samt en oberoende. Enligt representanten för nomineringskommittén är fyra 

stycken i bolagsstyrelsen representanter för föreningen, en för minoritetsägarna och de övriga 

två är oberoende. Ordförande i bolagsstyrelsen sitter med i föreningsstyrelsen som ledamot 

och ordförande för föreningen sitter med som ledamot i bolagsstyrelsen.  

 

5.1.2 Beta 

 
Figur 5.2 Organisationsschema Klubb Beta. Källa: Egenkomponerad 

 

Beta bildade sitt idrottsaktiebolag år 2004. I Beta äger föreningen 100 % av rösterna i 

aktiebolaget. Styrelsen i föreningen består av sju stycken ledamöter och aktiebolagsstyrelsen 

utgörs av sju ledamöter. Styrelsen är densamma i både föreningen och i aktiebolaget.80 

 

                                                
80 Betas IF Fotbollsförening, 2014, Årsredovisning år 2013 
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I Beta har man de senaste åren haft en kontinuerlig sammansättning i styrelsen. På de fem 

senaste åren har tio stycken suttit i styrelsen för Beta. I nuvarande styrelse är det fyra stycken 

som har suttit i minst tre år.  

 

Fördelningen ser i dagsläget ut enligt följande: 

• Ordförande blev vald inför året 2014 och har suttit i styrelsen sedan 2007. 

• En ledamot har suttit i styrelsen i nio år. 

• En ledamot har suttit i styrelsen i sju år. 

• En ledamot har suttit i styrelsen i tre år. 

• En ledamot har suttit i styrelsen i två år. 

• Två ledamöter har sina första år som förtroendevalda i Beta. 

 

Valberedningen i Beta består av tre personer och är de som lägger fram förslag på kandidater 

som de anser ska sitta i föreningsstyrelsen. Styrelsen till föreningen väljs på årsmötet och blir 

automatiskt utsedda till ordförande respektive ledamöter i aktiebolagsstyrelsen därpå. 

 

5.1.3 Gamma 

 
Figur 5.3 Organisationsschema Gamma. Källa: Egenkomponerad 
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Gamma bildade sitt idrottsaktiebolag år 2001. I Gamma äger föreningen 51 % av rösterna i 

aktiebolaget. En av världens största arrangörer av sport- och nöjesevenemang och som är 

ägare av flera idrottslag och idrottsarenor81 är största minoritetsägare och tillsätter själva tre 

styrelseposter. Tillsättningen av de tre kan Gamma inte påverka överhuvudtaget. Sista 

ledamoten utses av fem mindre investerare. Styrelsen i föreningen består av sju stycken 

ledamöter och aktiebolagsstyrelsen består av åtta stycken ledamöter plus två suppleanter.82  

 

I Gamma har man de senaste åren haft en rad sammansättningar i aktiebolagsstyrelsen. På de 

fyra senaste åren har 13 stycken suttit i bolagsstyrelsen för Gamma. År 2010 var ett år där 

sammanlagt 14 stycken representerade styrelsen. Den enda som är kvar sedan det året är 

nuvarande ordförande. Värt att notera är att denne är tillförordnad ordförande i 

bolagsstyrelsen. 

 

Fördelningen ser i dagsläget ut enligt följande: 

• Tillförordnad ordförande är det sedan hösten 2013 och har suttit i bolagsstyrelsen sedan 

2010. 

• Två ledamöter har suttit i bolagsstyrelsen i tre år. 

• En ledamot har suttit i bolagsstyrelsen i två år 

• En ledamot har sitt första år som förtroendevald i bolagsstyrelsen. 

• De tre representanter som största minoritetsägaren själva har valt har suttit i fem, fyra 

respektive två år i bolagsstyrelsen. 

 

Valberedningen i Gamma består av tre personer. De lägger fram förslag på kandidater som de 

tycker ska sitta i föreningsstyrelsen. De som sitter i föreningsstyrelsen väljer sedan in fyra 

ledamöter till bolagsstyrelsen. Ordförande i föreningen måste även vara ledamot i 

bolagsstyrelsen. 

 

5.2 Principiella skillnader mellan fotbollsstyrelser och vanliga bolagsstyrelser 

5.2.1 Långsiktighet och ekonomiska mål 

Respondenternas åsikter om det finns några principiella skillnader i styrelsearbetet mellan 

fotbollsklubbar och ”traditionella” företag går isär. Både styrelseordförande och 
                                                
81 Sport- och nöjesbolag, 2014, Company Overview 
82 Gamma IF Fotbollsförening, 2014, Årsredovisning 2013 
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valberedningens representant i Alfa är av åsikten att det egentligen inte finns några större 

skillnader. Styrelseordföranden menar på att det handlar om samma typ av ansvar, ekonomi i 

botten och att det handlar om framtidsfrågor. Respondenten från valberedningen är inne på att 

man som en del av styrelsen ska se det som en styrelse i ett nöjesbolag. 

 

Resterande respondenter uttrycker att det finns skillnader och särdrag i styrningen av 

fotbollsklubbar kontra någon annan verksamhet. Det faktum att det är medlemmarna via 

föreningen som är huvudägare gör att det finns en demokratisk process att ta hänsyn till i 

fotbollsklubbar, något som inte finns i samma mening i ett ”traditionellt” företag. 

 

Problematiken enligt valberedningen representant i Beta och Styrelsekunnig ett ligger i att 

styrelsen kan röstas bort av medlemmarna med omedelbar verkan, något som i sin tur 

förhindrar stabilitet och långsiktighet. Styrelsens och klubbens långsiktiga strategi kan vara 

helt rätt, men att det på grund av sportsliga resultat inte får vara kvar. Det resonemanget är 

Gammas styrelseordförande även inne på, att allt hela tiden sätts i relation till hur det går på 

fotbollsplanen. Just bristen på långsiktigt tänkande hävdar fotbollsintressenten är en stor 

skillnad mellan fotbollen och näringslivet. Fokus ligger oftare på att vinna nästa match 

snarare än på att se till klubbens bästa ur ett långsiktigt perspektiv.  

 

Både Styrelsekunnig ett och Styrelsekunnig två är inne på att en stor skillnad är vad för 

ekonomiska mål som fotbollsklubbarna har kontra ett ”vanligt” företag. En fotbollsklubbs 

primära mål är inte att generera så stor vinst som möjligt, utan snarare enbart att få 

verksamheten att gå ihop. Fotbollsintressenten är inne på samma linje, han menar att en 

fotbollsklubbs långsiktiga mål är att hamna runt noll kronor i resultat för att eventuella 

överskott alltid ska gå tillbaka till den sportsliga verksamheten i någon form.  

 

Fotbollsintressenten tycker att det är viktigt att förstå skillnader och vilka särdrag som finns 

mellan olika typer av verksamheter och att idrotten är väldigt annorlunda gentemot 

näringslivet. Respondenten utvecklar sitt resonemang och förklarar att en distinktion bör 

göras mellan att de verksamheter som bedriver kommers och de som är kommersiella. 

Kommersiell verksamhet syftar till att tjäna vinstintressen, något som fotbollsklubbarnas 

verksamhet inte syftar till, utan allt handlar om nå så stora sportsliga framgångar som möjligt. 

För att möjliggöra detta måste klubbarna bedriva kommers, det vill säga handel.  
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5.2.2 Hjärta och hjärna 

Fotbollsintressenten betonar vikten av balans mellan känslorna för klubben och hjärnan som 

krävs för att hålla klubben i balans. Du kan inte styra en fotbollsklubb utan att ha hjärtat för 

klubben, men det får inte bli en omständighet som bidrar till blindhet för vad som faktiskt är 

rätt för klubben. Det får heller inte vara det omvända, att ledamöterna är så affärsinriktad att 

de bortser från allt vad klubbkänsla heter.  

 

Professorn ställer sig dock frågande till om varför det överhuvudtaget skulle vara någon 

skillnad mellan nödvändiga kompetenser i en fotbollsstyrelse och en styrelse i ett 

”traditionellt” bolag. Däremot så anser denne precis som övriga respondenter att den stora 

skillnaden mellan en vanlig affärsverksamhet och fotbollsklubbar ligger i den stora passionen 

som finns. Men hävdar likväl som Fotbollsintressenten att det finns risk att det uppstår 

blindhet. Professorn hade under ett studiebesök hos en europeisk toppklubb fått förklarat för 

sig att de inte kan omge sig med personer som är alldeles för supporterorienterade eftersom de 

inte har någon ”rational view” utan snarare ”dream view”. Något som med andra ord kanske 

kan beskrivas som en efterfrågan av balans.  

 

Valberedningens representant för Alfa anser att de vill till en balans hos styrelsemedlemmar. 

Att vara en engagerad supporter till någon av rivalklubbarna skulle naturligtvis inte fungera, 

men att vara fotbollsintresserad är av vikt då ett sådant engagemang underlättar. Är ledamoten 

å andra sidan för engagerad i det lag vars styrelse den sitter i kommer det leda till 

förblindande och att den intellektuella distans som krävs kan gå förlorad. Respondenten 

fortsätter sitt resonemang med att vara överentusiastisk snarare kommer leda till emotionella 

beslut än rationella.  

 

Även Styrelsekunnig två tror att det kan finnas en viss problematik i att det är så mycket 

känslor inblandande och att rationellt tänkande kan minska i och med det. Det är ett 

resonemang som Betas styrelseordförande inte håller med om, han tycker snarare att det inte 

finns någon risk att styrelsen blir blinda av sina starka känslokopplingar till klubben och att 

det inte har någon inverkan på deras sätt att agera och fatta beslut.  

 

Samtliga representanter från respektive valberedning/nomineringskommitté är överens om att 

potentiella styrelsemedlemmar inte kan ha en av de rivaliserande föreningarna som favoritlag. 

Sedan skiljer det sig något i hur stor vikt de lägger på att ledamöterna måste vara fans till 
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klubben. I Betas fall är individer inte aktuella för styrelsen om man inte till 100 % håller på 

klubben, medan Alfa har en något mildare kravbild på huruvida att man måste vara supporter 

eller inte.  Representanterna från Gamma å sin sida ser det liksom representanterna från Beta 

att det är högst relevant att kandidater bör hålla på klubben för att vara aktuell. Respondenten 

från Gammas valberedning hävdar att klubben kan gå miste om kompetenta alternativ i och 

med detta krav, medan Betas representant från valberedningen ansåg att det finns så pass 

många med hjärta för föreningen att det inte utgjorde något problem. 

 

5.3 Styrelsens uppgifter 
Gemensamt för samtliga respondenter är att de har en väldigt likartad bild av vad en styrelse 

bör arbeta med och vilken funktion den bör fylla. Likaså är de rörande överens om vad en 

styrelse bör undvika att arbeta med.  

 

5.3.1 Vad ska styrelsen arbeta med 

Respondenterna anser att en av en styrelses viktigaste uppgifter är att rekrytera individer till 

de ledande operativa befattningarna som finns i klubben, och då främst VD. Styrelsen har det 

långsiktiga ansvaret och har till uppgift att bestämma handlingsramar, ta fram och bestämma 

sig för vilka strategier klubben ska använda sig av. Med andra ord att ha det strategiska 

ansvaret och se till att ha rätt folk på rätt plats.  

 

Enligt Gammas representant från valberedningen ska styrelsen driva och utveckla klubben på 

en affärsmässig nivå, ansvara för att biljettintäkterna är tillräckliga och för sponsorerna. Betas 

representant från valberedningen menar att styrelsen har ansvar för helheten, allt från det 

sportsliga till hur marknadsfrågor ska skötas. Styrelsen ska driva klubben framåt och via sina 

beslut se till så att klubben utvecklas i önskad riktning med hjälp av styrelsens kunskaper och 

färdigheter.  

 

5.3.2 Vad ska styrelsen inte arbeta med 

Även på frågan om vad en styrelse inte bör arbeta med så är svaret entydigt bland samtliga 

respondenter, styrelsen ska inte lägga sig i det operativa arbetet. Alfa:s ordförande menar på 

att om styrelsen gör tjänstemännens uppgifter så har de sedan ingen att ställa till svars ifall det 
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uppstår meningsskiljaktigheter. Utöver det handlar det även om att visa förtroende för de 

tjänstemän som finns.  

 

Både ordförande i Alfa och valberedningens representant från Beta påpekar dock att det 

ibland är lättare sagt än gjort att hålla sig ifrån det operativa. I den här typen av verksamhet 

finns det inte oändligt med resurser och för att få verksamheten att gå ihop krävs ibland att 

styrelsen nyttjar sin kompetens i det operativa. Dock blir det väldigt viktigt att hålla isär när 

man är i vilken roll.  

 

Gammas ordförande anser att det emellertid kan vara svårt att hålla sig borta från det 

operativa på grund av det stora engagemang som finns bland styrelseledamöterna. Han själv 

sitter inte som ordförande för att han tycker det är det bästa han vet, utan för att han brinner 

för sin klubb.  

 

5.4 Kompetenser 

5.4.1 Önskvärda kompetenser, erfarenheter och egenskaper i en fotbollsstyrelse 

Samtliga respondenters svar stämmer mer eller mindre väldigt bra överens med varandra. 

Föga förvånande framhävs framförallt ekonomisk kompetens som väldigt fundamentalt. Att 

ha en helhetsförståelse för hur de finansiella aspekterna ser ut och fungerar samt att kunna 

tolka och förstå ekonomisk rapportering är i högsta grad viktiga kompetenser. Under 

intervjuerna var det många av klubbarnas representanter som framhävde vikten av god 

kommunikationsförmåga. Betas ordförande betonar vikten av att välja det som kommuniceras 

ut bör vara väl förankrat och både Gammas och Alfas ordförande menar att kommunikationen 

med supporterorganisationerna är av yttersta vikt, men framhåller också att det gäller i alla 

sammanhang. Kunskap om supportrar och i supporterrelaterade frågor anses vara av stor vikt 

då samtliga tre klubbar i denna studie har storskaliga supporterskaror i relation till andra 

svenska klubbar. Bland fotbollsklubbar är intressentgrupperna väldigt annorlunda kontra 

”traditionella” företag anser Betas styrelseordförande.  

 

Affärsmannaskap och marknadskompetens är ytterligare två kompetenser som majoriteten av 

respondenterna tycker är viktiga delar. Fotbollsindustrin i dag kräver att klubbarna arbetar 

aktivt med att hitta sponsorer och samarbetspartners för att hitta nya intäktskällor och det 

kräver någon typ av erfarenhet från affärsverksamhet. Alfas ordförande anser att det är av stor 
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vikt att förstå vad som driver ett företag att vilja samarbeta med klubben och förståelsen för 

hur nya intäktsmöjligheter ska skapas påpekas av styrelseordförande i Gamma som en viktig 

del i den marknadskompetens som efterfrågas.  

 

En stor del av en fotbollsklubbs verksamhet går i hög grad ut på att ingå avtal med spelare, 

ledare, arenabolag med flera. Den juridiska kunskapen torde således vara högst relevant. 

Gammas och Betas representanter från valberedningen är snarare inne på att den juridiska 

kompetensen inte behöver finnas i styrelsen utan att den antingen finns inom organisationen 

eller att den kan anlitas när behovet finns.  

 

5.4.2 Behövs det sportslig kompetens i styrelsen? 

Huruvida det krävs sportslig kompetens i en fotbollsstyrelse råder det delade meningar om. 

Styrelsekunnig ett tycker att det absolut bör finnas sportslig kompetens i styrelsen, men 

behöver inte nödvändigtvis själv vara en bra tränare. Han liknar det med att vara VD för 

Ericsson, du måste inte själv kunna skruva ihop en telefon, men du behöver vara duktig på att 

hitta de som kan det. Styrelsekunnig två är inne på ett något avvikande spår, att ledamöter inte 

måste vara extremt kunniga inom just den bransch som bolaget de sitter i styrelsen för är 

aktivt inom.  

 

De intervjuade respondenterna från klubbarna ser också på sportlig kompetens på styrelsenivå 

annorlunda. I Alfas fall anser valberedningens representant att det inte alls är nödvändigt med 

sportslig kompetens i styrelsen, i alla fall inte just nu. Skulle det gå sämre får 

nomineringskommittén kanske i så fall se över om det kan behövas någon med sportslig 

bakgrund. Styrelseordförande i Alfa anser att sportslig kompetens är fördelaktigt att ha, och 

om det inte finns så kommer man behöva ta in extern hjälp om till exempel ny sportchef ska 

rekryteras. Vidare fortsätter respondenten sitt resonemang med att det är samma procedur om 

styrelsen står för en ny VD-rekrytering. Finns det inte tillräckligt med kunskap och kompetens 

för en sådan rekrytering tas extern hjälp in, så det är egentligen ingen skillnad på så sätt. Han 

framhäver dock att en person i styrelsen bör ha fler relevanta kompetenser än enbart det 

sportliga.  

 

Respondenterna från Gamma anser att sportslig kompetens i styrelsen inte är av så stor vikt. 

De har löst denna problematik genom att istället för att ha en ledamot med sportkompetens i 
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styrelsen ha ett sportråd bestående av ett par individer som kan ses som ett rådgivande organ 

till styrelsen i sportsliga frågor.  

 

Respondenterna från Beta anser att det absolut bör finnas någon i styrelsen som står för den 

sportsliga kompetensen. Det bör tilläggas att klubben idag har en representant i styrelsen som 

bidrar med sportslig kompetens, något som styrelseordföranden anser är av stor vikt ifall det 

någon gång skulle bli oroligt i klubben och tränare och/eller sportchef av någon anledning 

skulle avsluta sina uppdrag.  

 

5.4.3 Styrelsernas nuvarande kompetenser  

Vilka kompetenser som är önskvärda i en fotbollsstyrelse var respondenterna som sagt 

tämligen överens om. För att få en bild av hur respektive styrelse är sammansatt så har 

valberedningens representant ombetts att motivera vad tanken var att varje styrelseledamot 

ska bidra med till styrelsens arbete. Hur den faktiska styrelsesammansättningen ser ut i de 

olika klubbarna skiljer sig åt något.  

 

I Beta består styrelsen av sju personer där samtliga sitter i både förenings- och 

bolagsstyrelsen. Enligt valberedningens representant finns det två personer som är duktiga på 

kommunikation varav den ena mot supportrar, spelar och tränare. I styrelsen finns det två 

personer som har ”finansbakgrund” och erfarenhet av att anskaffa kapital och den ena har 

stort kontaktnät. Utöver den tidigare nämnda personen som har fokus på sporten återfinns två 

ytterligare individer, där den ena besitter stora IT-kunskaper och kunskaper om den digitala 

världen. Det är ett område där de tror att det kommer gå att tjäna pengar i framtiden. Den sista 

är van vid stora organisationer, resultat och balansräkningar och har erfarenheter att skapa bra 

strukturer för administrationen.  

 

I Gamma består styrelsen av åtta personer, varav fyra är tillsatta av föreningen, tre 

representerar den största minoritetsägaren samt en som representerar de mindre ägarna. 

Valberedningens representant beskrev att bland de från föreningen tillsatta 

styrelsemedlemmarna finns det en person som har lång bakgrund inom reklam och PR, en 

som står för den juridiska kompetensen, en som fungerar som rådgivare i sportsliga frågor 

samt en tillförordnad styrelsemedlem som även verkar som ekonomichef i aktiebolaget och 

har i och med det med den ekonomiska kompetensen. De tre som har valts in av den största 
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minoritetsägaren innehar främst kompetenser inom finans, sponsring, samt kunskaper inom 

arenafrågor. Den sista styrelsemedlemmen är ekonomiskt kunnig och ses som en duktig 

entreprenör.  

 

Alfas styrelse utgörs av sju medlemmar. Fyra stycken är representanter för föreningen, en för 

minoritetsägarna och de övriga två är oberoende. Enligt nomineringskommitténs representant 

så har tre fjärdedelar av fotbollsföreningens representanter gemensamt att de är väl förankrade 

inom klubben. De har varit aktiva inom klubben i olika roller under många års tid. Utöver 

dessa gemensamma kompetenser så har en ledamot god kunskap och stor 

kommunikationsförmåga gentemot supportrar, medan en annan besitter marknadskompetens. 

Den tredje representanten från föreningen sitter i styrelsen för sin förståelse för 

fotbollsverksamheten ur ett föreningsperspektiv. Den fjärde representanten från föreningen är 

jurist och har varit en viktig kugge för styrelsen i frågor relaterade till ägardirektiv och 

delägarintressen.  

 

Av de som är oberoende är den ena verksam som advokat och var med i processen när 

klubben noterades och kan det regelverket väl, den andre innehar kompetenser inom 

marknadsföring av konsumentprodukter, stöttar marknadschefen i kommunikationen med 

arenabolaget och är kunnig inom fotbollsrättigheter och Tv-rättigheter. Han har dessutom 

tidigare erfarenheter från styrelsearbete i fotbollsklubbar samt är utbildad jurist och 

civilekonom. Minoritetsägarnas representant innehar främst kompetenser inom 

marknadsförings och anses vara en duktig entreprenör som har en viktig funktion i samarbetet 

med arenabolaget. Att det finns många individer med juridisk kompetens motiveras av att 

klubben relativt nyligen har flyttat till en ny arena, men också att det är högst relevant 

kunskap att ha vid spelarförvärv och kontraktsförlängningar.  

 

5.4.4 Kompetensförändring i styrelserna över tid 

Nomineringskommitténs representant från Alfa påpekar att det i Alfa har funnits ett intresse 

för att stabilisera ekonomin under ett antal år. Detta återspeglas i sammansättningen av 

styrelserna genom åren. Av de tidigare som i dagsläget ej är förtroendevalda i 

aktiebolagsstyrelsen ser vi liknande bakgrunder som dagens styrelse även innehar. Tre av 

dessa har en finansiell bakgrund och vi ser även tidigare en advokat som framförallt var 

hjälpsam när avtalet med den nya arenan utformades och att leda verksamheten rätt rent 
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legalt. En tidigare ordförande har jobbat inom teknikutveckling och haft stor kompetens inom 

processer och styrde upp verksamheten väldigt bra. Två personer har haft förankring i 

föreningen och ungdomsverksamheten vilket är en strategi för att bibehålla kopplingen mellan 

ungdoms- och seniorverksamheten. Detta kan ses även i dagens styrelse då nuvarande 

ordförande haft en liknande koppling. En entreprenör och egenföretagare ser vi även i tidigare 

styrelser. Noterbart är att det genomgående har visats upp ett förtroende för den sportsliga 

ledningen då ingen av de som suttit i styrelsen har gjort på grund av tidigare sportsliga 

framgångar. Istället har de valt att fokuserat på ordning och reda, organisation och ekonomi. 

 

Valberedningens representant i Beta påpekar även han att det successivt har blivit mer fokus 

på ekonomin i Beta. Detta återspeglas i sammansättningen av styrelserna genom åren. Fler 

företagsledare har tagits in för att stärka upp och få en mer åsiktskraftig styrelse som vågar 

säga vad de tycker. Av de tidigare som i dagsläget ej är förtroendevalda i styrelsen ser vi 

liknande bakgrunder som dagens styrelse även innehar. Samtidigt har det inte varit särskilt 

stor omsättning de fem senaste åren med endast tre personer som inte är kvar. Den sportsliga 

kompetensen har funnits i styrelsen även innan nuvarande ledamot med sportslig kompetens 

valdes in. På den ekonomiska sidan fanns det tidigare en entreprenör med stor finansiell 

bakgrund och styrka vid anskaffande av kapital till klubben. Den tredje var en duktig 

företagsledare med god kommunikationsförmåga med utbildning inom juridik som dock ej 

praktiserade inom yrket. 

 

Även i Gamma har det lagts mer vikt vid att styrelserepresentanterna ska kunna mer om 

ekonomi enligt valberedningsrepresentanten. Därför är det många ledamöter som har blivit 

invalda just på grund av de har besuttit den kompetensen. Tidigare har det varit mer att 

ledamöter har kommit in på sportsliga meriter. Av de tidigare som i dagsläget inte är 

förtroendevalda i styrelsen ser vi att det har varit flera ledamöter med kompetens och 

bakgrund inom ekonomi och finans. Det har även tidigare suttit en advokat i styrelsen just för 

att kunna hjälpa till med avtal med spelare, sponsorer och internationella affärer. Sportslig 

kompetens och framförallt att arbete med internationella affärer fanns tidigare i form av en 

gammal före detta spelare. En arkitekt som arbetat mycket med fastigheter satt tidigare i 

styrelsen främst som stöd när det planerades att flytta till den nya hemmaarenan. Sedan har 

det funnits flertalet ledamöter som de själva inte har utsett utan som den största externa 

ägaren själva väljer. Även där har det funnits ekonomisk kompetens och en av de 

förtroendevalda arbetade som vd i ett stort evenemangsföretag. Att det har varit en stor 
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omsättning, främst vid år 2010 beror till stor del på att klubben åkte ur den högsta serien och 

fick en försämrad ekonomi och då behövde strukturera och prioritera ekonomin i första hand. 

 

5.4.5 Avsaknaden av kompetenser 

Gammas och Alfas ordförande är av åsikten att ytterligare finansiell och ekonomisk 

kompetens hade varit att föredra. De menar inte att kunskapen saknas helt, utan att lite mer 

spetskompetens inom området hade varit fördelaktigt. Vidare anser Alfas ordförande att det 

inte hade varit till nackdel om någon med mer påtaglig sportslig kompetens hade varit en del 

av styrelsen. Respondenten fortsätter sitt resonemang med att då måste någon av de 

nuvarande medlemmarna plockas bort. Han beskriver det som ett pussel för att få allt att 

fungera.  

 

Betas ordförande kan inte peka på någon specifik kompetens som saknas i dagens styrelse, 

utan förklarar att det som saknas är en person som kan driva en fotbollsklubb med lönsamhet.  
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6. Analys 
I detta avsnitt analyseras den empiri som har blivit presenterad utifrån de teorier och den 

referensram som har redogjorts i tidigare kapitel. Analysen presenteras efter samma teman 

som empirin och är tänkt att leda fram till en eller ett par slutsatser. 

 

6.1 Principiella skillnader mellan fotbollsstyrelser och vanliga bolagsstyrelser 
Huruvida det finns några skillnader i styrelsearbetet mellan fotbollsklubbar och ”traditionella” 

företag råder det delade meningar om. Dock är majoriteten av de intervjuade respondenterna 

av åsikten att det finns skillnader i styrelsearbetet. Det är främst tre skillnader som 

respondenterna tar upp. Den första är att det anses finnas betydligt mindre långsiktigt 

tänkande i klubbarna. Anledningen till det har sin grund i att klubbarnas medlemmar via 

årsmöte och bolagsstämma kan rösta bort styrelsen med omedelbar verkan, något som 

förhindrar långsiktig planering och strategiarbete. Medlemmarna som i någon mening kan ses 

som indirekta ägare till klubben utgör förmodligen både den viktigaste och den största 

intressentgruppen.  

 

En distinktion mellan medlemmar och supportrar bör göras här, det ter sig trivialt att en 

medlem är supporter men det är inte säkert att en supporter är medlem. En supporter som inte 

är medlem kan givetvis inte påverka via sin rösträtt på föreningsstämman. Inom 

intressentteorin är det viktigt att etablera gränser för vilka som är att anse som intressenter. 

Att enbart klassificera medlemmar som intressenter blir i det här fallet känsligt, då det finns 

många som betalar för att se matcher på plats eller bryr sig om hur det går för klubben utan att 

vara medlemmar som likväl känner en lika stor delaktighet i klubben. Ett kriterium för att 

identifiera en intressentgrupp är att de får göra sin röst hörd och sina behov kända, en annan 

att intressenternas stöd är nödvändiga för företagets överlevnad.  

 

Att förutsätta att en klubbs medlemmar även är återkommande besökare på klubbens 

matcharrangemang är inte ett otroligt antagande, och med de förutsättningarna blir 

medlemmarnas förhållande till klubben säreget. Detta eftersom de kan ses både som indirekta 

ägare och i någon mening kunder. Detta förhållande torde göra medlemmar och supportrar till 

en högst intressant intressegrupp. Utan de cirka 10 000 – 15 000 betalande supportrarna varje 

match skulle klubbarna antagligen ha en betydligt dystrare framtid framför sig.  
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Lägg därtill aspekten att medlemmar och supportrar har en inneboende lojalitet som oftast 

omöjliggör att byta till en konkurrerande klubb ifall de är missnöjda med lagets prestation 

eller klubbens agerande så kan det konstateras att det är en intressentgrupp som är av stor vikt 

att ta hänsyn till. Enligt intressentteorin är ett verktyg för att tillgodose olika intressens 

anspråk på inflytande att ge dem styrelserepresentation. Genom att ge intressenter insyn och 

representation i styrelsen ökar intressenternas inflytande och hjälper företaget att ta hänsyn till 

intressenternas åsikter. I de studerade klubbarnas fall finns medlemsrepresentanter i 

styrelserummen genom föreningsstyrelsen. Både i Alfa och Beta finns det i styrelsen 

dessutom en varsin ledamot som för en dialog med olika supporterorganisationer. Utöver 

detta måste sedan 2012 samtliga Allsvenska klubbar ha en Supporter Liaison Officer (SLO) 

som är operativt anställd och ansvarar för dialogen mellan klubbarnas supportrar och 

supporterföreningar och klubben, vilket visar vilken stor roll supportrarna har för klubbarnas 

verksamhet.83 

 

Ytterligare skillnader som påvisas är att en fotbollsklubb inte bedriver sin verksamhet med 

vinstsyfte, något som därigenom utgör en skillnad jämfört med övriga näringslivet där målet 

ofta är vinstgenerering. Med det sagt ska det inte tolkas som att fotbollsklubbarna inte vill att 

verksamheten ska göra vinst, men vinsten bör uteslutande gå till att investeras i det som 

förbättrar och utvecklar det sportsliga. Därav är tanken om att det långsiktiga målet att ligga 

så nära noll som möjligt förståeligt. Som nämnt i empiriavsnittet så beskriver 

Fotbollsintressenten skillnaden i termerna av att bedriva kommers och kommersiell 

verksamhet. Där det förstnämnda begreppet enbart syftar till att bedriva handel, något som 

klubbarna i allra högsta grad gör. Det andra begreppet syftar till att tjäna vinstintressen. 

Fotbollsintressenten förde ett utvecklande resonemang kring hur det då blir problematisk att 

klubbarna bedriver sin verksamhet i aktiebolagsform eftersom det i aktiebolagslagen står att 

syftet är att generera vinst till ägarna. Det finns även en viss problematik med att bedriva en 

hög grad av kommers i en ideell förening där lagar och regler är något otydliga. Klart är i 

varje fall att det varken är optimalt att bedriva fotbollsverksamhet som omsätter över 100 

miljoner kronor varken i föreningsform eller i aktiebolagsform. 

 

En tredje skillnad som tas upp rör den klubbkänsla och lojalitet som ofta finns bland de som 

sitter i styrelsen. Samma emotionella band som finns till klubben återfinns inte på samma vis 

                                                
83 UEFA, 2011, Supporter Liaison Officer Handbook 2011 
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mellan en styrelsemedlem och det företag den är verksam inom. Problematiken som 

klubbkänsla och hjärtat för klubben ger upphov till berör huruvida det minskar rationellt 

tänkande och i förlängningen rationellt beslutsfattande. Flertalet av respondenterna har 

påpekat risken av att bli förblindad av kärleken till klubben, att beslut fattas i sportslig affekt 

och inte ur ett ekonomiskt och långsiktigt tänkande som är det som är bäst för klubben. Som 

återberättas i teorin så har Brunsson redogjort för tre faktorer som kan förklara irrationella 

beslut, där psykologiska element är en av dessa faktorer. Det är tänkbart att det emotionella 

engagemang som styrelseledamöter i fotbollsklubbar har kan ses som ett psykologiskt 

element som bidrar till att beslut med begränsad rationalitet fattas.  

 

Även praktiska förhinder som otillräcklig information kan leda till begränsat rationellt 

handlande. Inom fotbollen skulle det kunna beskrivas genom till exempel bristande 

kartläggning av en spelare. I en period av dåliga sportsliga resultat kan rösterna från klubbens 

medlemmar och supportrar höjas angående att något måste förändras. Den yttre pressen kan 

leda till att beslut om en nyrekrytering av en spelare tas utan tillräcklig information och på så 

sätt uppvisa begränsad rationalitet. Det i kombination med de starka emotionella band som 

styrelsen i flera fall innehar kan medföra ett godkännande av en nyrekrytering sker som inte 

är helt genomtänkt. Det är styrelserna som slutligen godkänner dessa och historiskt sett har 

det skett vilket en av våra respondenter återgett.  

 

Vad som är ett rationellt beslut att fatta beror på utifrån vilket perspektiv beslutssituationen 

ses ifrån. En utebliven nyrekrytering kan vara skillnaden mellan att fortsätta spela i högsta 

ligan eller att degraderas. Däremellan finns det stora skillnader i intäkter och kostnader vilket 

ytterligare kan försämra framtiden för klubben. Å andra sidan kan det hända att en 

nyrekrytering inte ger önskad effekt och klubben ändå blir degraderad vilket leder till att 

klubben har större kostnader i förhållande till intäkterna. Varje nytt åtagande kan innebära ett 

risktagande ekonomiskt.  

 

6.2 Styrelsens uppgifter 
Redogörelsen för vad respondenterna tycker att styrelsens huvudsakliga uppgifter är syftar till 

att försöka utröna vilka kompetenser som är eftersträvansvärda i en fotbollsstyrelse. Utan att 

veta vad styrelsen har för uppgifter är det svårdefinierat vilka kompetenser som är viktiga, 

något som med andra ord kan beskrivas som att kompetenser är situationsstyrt.  
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Styrelsen har enligt respondenterna till uppgift att bära det långsiktiga ansvaret och ta fram 

och bestämma handlingsramar och strategier för verksamheten. Detta rör allt från 

marknadsfrågor, till att skapa förutsättningar för den sportsliga verksamheten.  

Respondenternas svar stämmer överens med det som presenterades i referensramen där 

styrelsen beskrivs som det organ som har till uppgift att förvalta och leda organisationens 

verksamhet och dess angelägenheter.  

 

Av studien har det framkommit att det inte är önskvärt för en styrelse att lägga sig i det 

operativa arbetet, men att det likväl är svårt att inte göra det. Delvis beroende på den numerärt 

lilla organisationen men även att det finns ett engagemang som sträcker sig utöver enbart 

styrelseuppgifterna. 

 

Vilka kompetenser som är av vikt definieras utifrån den situation som är aktuell, i det här 

fallet styrelsearbete i fotbollsklubbar och i vilken situation de är i just nu. I samtliga av 

studiens klubbar har det under många år försökts stabilisera ekonomin vilket krävt 

kompetenser inom ekonomi och organisation och som återspeglas i sammansättningarna.  

 

6.3 Kompetens 
Respondenternas svar på frågan om vilka kompetenser, erfarenheter och egenskaper som var 

önskvärda i en fotbollsstyrelse var relativt lika. Ekonomisk kompetens, 

kommunikationsförmåga och marknadskompetens var de kompetenser som representanter 

från samtliga klubbar ansåg vara viktiga i styrelsen. Frågan rörande juridisk och sportslig 

kompetens vara eller inte vara i styrelserummet rådde det dock delade meningar om. Att 

definiera vilka områden där det krävs kompetens i den här typen av verksamhet måhända vara 

en enkel uppgift, men begreppet kompetens är mer komplext än så.  

 

Kompetens är inte bara något en individ har eller inte har utan är något som kan innehas i 

olika grad och ta sig olika uttryck. Till exempel så är det inte så att alla med samma 

utbildning har samma kompetens eller för den delen alla som har arbetat med samma 

uppgifter lika länge har samma kompetens. I teorikapitlet presenteras vad som kallas för 

kompetensmodell som är en sammansättning av fyra attribut som tillsammans kan sägas 

utgöra en kompetensprofil. Dessa är kunskaper, färdigheter, förmågor samt andra 
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karaktärsdrag. Ses en kompetens som en sammansättning av dessa olika attribut så blir det 

mer förståeligt att kompetenser båda är unika och svåra att mäta, för att inte säga näst intill 

omöjliga.  

 

Just det faktum att kompetenser är omätbara bidrar till en problematik när det talas om 

styrelsens nuvarande kompetens eller avsaknaden av kompetens. Respondenternas svar på 

frågorna om styrelsens nuvarande kompetens samt avsaknaden av någon kompetens besvarar 

inte frågan huruvida det finns tillräcklig kompetens eller inte. Att ställa den frågan till 

respondenterna gjordes genom att fråga om de ansåg sig sakna någonting, eller ansåg att de 

behövde mer av någon kompetens i nuvarande styrelsesammansättning. Här finns det dock en 

risk att det blir godtyckliga svar som saknar grund.  

 

Ett meritokratiskt synsätt som syftar till att människor ska bedömas efter sina tidigare meriter, 

det vill säga erfarenheter, intellekt och utbildning fungerar inte heller det optimalt. Visserligen 

är utgångspunkten att val ska ske enbart på formella grunder, vilket möjligtvis kan öka 

mätbarheten något men problematiken kvarstår kring hur det avgörs vem som är den mest 

meriterade när fler har likadan bakgrund. 

 

Det meritokratiska synsättet utgör en god diskussionsgrund för huruvida 

bakgrundsinformation så som vilket fotbollslag en potentiell styrelseledamot håller på kan 

bortses ifrån. Ur ett meritokratiskt perspektiv bör inte sådana värden tas i beaktning, vilket 

den här studien visar att de intervjuade klubbrepresentanterna tar hänsyn till vid rekryteringen 

av styrelseledamöter och följaktligen ej enbart på formella grunder. Respondenterna var inte 

helt överens om det påverkar kompetensförsörjningen i styrelsen av att enbart rekrytera de 

som håller på klubben. En respondent nämnde under intervjun att det finns en risk att de går 

miste om kompetens när det finns ett krav att hålla på klubben medan en annan ansåg att det 

finns tillräckligt många bra krafter att finna trots det. Det är intressant att analysera detta ur ett 

meritokratiskt perspektiv men komplicerat att peka på hur det påverkar klubbarnas resultat ur 

ett långsiktigt perspektiv. 

 

Tidigare i uppsatsen har fotbollsbranschen beskrivits som säregen och setts som en 

verksamhet olik företag och organisationer inom näringslivet. Det kan tyckas att den 

säregenhet som präglar branschen borde ge upphov till att sportslig kompetens i 

styrelserummet är av stor betydelse. Som nämnt i empirin är det dock inget entydigt svar på 
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frågan om sportslig kompetens behövs. Alla tre klubbars representanter har olika syn och 

klubbarna har även olika lösningar rent praktiskt. Det är bara i Beta det finns en uttalad 

person som är en del av styrelsen just för sin sportsliga kompetens. Alfa har ingen i styrelsen 

med sportslig kompetens som nomineringskommitténs representant motiverar med att man 

anser att de sportsliga resultaten har varit så bra så det inte har funnits något behov av den 

typen av kompetens i styrelsen. I Gamma återfinns det sportslig kompetens i ett till styrelsen 

anslutande organ som har en rådgivande roll i sportsliga frågor. Alfa är den klubb som sett 

utifrån tabellplacering får ses som den mest framgångsrika klubben de senaste fem åren och 

huruvida det hänger ihop med sportsligt kunniga personer i styrelsen eller styrelsearbete 

överlag är svårt att svara på men det väcker en del frågor. Sedan är allt relativt den 

målsättningen klubben har. Har Beta som målsättning att inte åka ur Allsvenskan har de 

lyckats de senaste åren med att uppfylla det målet. Däremot är det givetvis intressant att 

analysera kring den sportsliga kompetensens nödvändighet i styrelsen.  

 

Syftet med den här uppsatsen är bland annat att studera om det finns skillnader i 

styrelsearbete i en fotbollsklubb i jämförelse med ett vanligt bolag och att undersöka vilka 

kompetenser som anses vara eftersträvansvärda i fotbollsstyrelser. Med andra ord är studiens 

mål inte att göra en komparativ studie mellan valda klubbars styrelser och komma fram till 

vilken av styrelserna som är bäst sammansatt. Därför bör inte redogörelsen i empirin för 

styrelsernas nuvarande och avsaknaden av kompetens jämföras klubbarna emellan i annat 

syfte än att försöka se eventuella återkommande mönster. Inga kopplingar och slutsatser bör 

dras angående vilken styrelse som är bäst komponerad.  

 

En jämförelse mellan vad varje klubbs representanter för sig anser vara önskvärda 

kompetenser och vad de säger sig ha för kompetenser i nuvarande styrelse stämmer väl 

överens. Värt att notera är representanter från två av klubbarna, Alfa och Gamma anser att det 

hade varit fördelaktigt med mer ekonomisk kompetens. De hävdar likväl att kompetensen 

finns men att ytterligare kunskap på området hade varit till klubbens fördel. Ett behov av, 

eller rättare sagt ett försök till mätning av kompetens uppstår när det talas i termer av mer 

eller ytterligare kompetens. Vad som är ”tillräcklig” eller ”tillfredställande” nivåer av 

specifika kompetenser är svårbesvarade frågor och inte något som kommer att få svar i den 

här studien.  
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Betas ordförande nämnde att de inte saknar eller behöver mer av någon specifik kompetens 

utan det som saknas är en person som kan driva en fotbollsklubb med lönsamhet. Det sätter 

fingret på problematiken som den här uppsatsen ämnar diskutera. Begreppet lönsamhet i sig 

är mer applicerbart på vinstgenerande verksamheter utifrån den distinktion som tidigare har 

gjorts i denna studie. Ändock är en lönsam fotbollsklubb bättre än en som inte klarar av att 

hålla ekonomin i balans, oavsett vad verksamhetens mål är. Att förmå fotbollsklubbar att 

producera balanserade ekonomiska resultat framstår som en komplex uppgift och det är vad 

styrelsens uppdrag går ut på.  

  



 45 

7. Slutsats 
I det här kapitlet kopplas studiens syfte och frågeställningar ihop med de resultat som 

framkommit av empirin. Syftet var att studera och ta reda på om det finns skillnader mellan 

styrelsearbete i en fotbollsklubb i jämförelse med ett vanligt bolag. Vidare var syftet att 

identifiera vilka kompetenser som anses vara eftersträvansvärda hos styrelseledamöter till 

fotbollsklubbar, samt kartlägga nuvarande och tidigare kompetenser i styrelserna. 

 

Efter att ha analyserat resultatet från intervjuerna kan det konstaterats att det inte finns någon 

absolut sanning om huruvida det föreligger skillnader mellan styrelsearbete i fotbollsklubbar 

och i traditionella bolag: 

Det finns tendenser i svaren som antyder att det finns tre skillnader: 

• Långsiktigt tänkande finns i lägre grad än i en traditionell bolagsstyrelse vilket främst 

beror på viljan att snabbt åstadkomma positiva sportsliga resultat  

• Verksamheternas syfte skiljer sig åt vad det gäller vinstgenerering 

• Det finns en annan typ av emotionella band och lojalitet till klubben i jämförelse med 

traditionella bolagsstyrelser 

 

Av den här studien att döma så är kompetenser främst inom följande områden 

eftersträvansvärda: 

• Ekonomi 

• Kommunikation  

• Marknad 

 

Det råder oenighet om huruvida sportslig samt juridisk kompetens bör finnas i en 

fotbollsstyrelse. 

 

I Alfa återfinns en person med kompetens främst om klubben och förståelse för hur klubben 

fungerar, en med kompetens inom kommunikation, tre personer är en del av styrelsen på 

grund av sina juridiska kompetenser varav en av dessa även har kompetens inom 

marknadsföring. Resterande två har kompetenser inom marknad och marknadsföring. I flera 

år har fokus varit att stabilisera ekonomin och organisationen vilket har återspeglats i 

sammansättningarna av styrelsen de fem senaste åren med liknande kompetenser inom främst 

ekonomi men även juridik. 
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I Beta återfinns det två personer som sitter i styrelsen främst för sin kompetens inom 

kommunikation, två personer med finansiell/ekonomisk kompetens, en med sportslig 

kompetens, en med kompetens inom IT och en som besitter kompetens inom resultat- och 

balansräkningar och att strukturera administrationen. Även i Beta har det blivit mer fokus på 

att stabilisera ekonomin och organisationen och valt att lösa det genom att välja in 

företagsledare och människor med ekonomisk/finansiell bakgrund. Den sportsliga 

kompetensen är något som värderas högt att inneha i styrelsen. 

 

I Gamma återfinns en person främst för sin kompetens inom reklam och PR, en för sin 

juridiska kompetens och en med ekonomisk kompetens. Ytterligare kompetenser finns inom 

finans, sponsring, arenafrågor samt entreprenörskap. Sedan klubben åkte ur högsta serien har 

det fokus legat på att stabilisera ekonomin precis som de andra klubbarna. Därför är det 

många ledamöter som haft kompetens inom just ekonomi och finans de senaste åren. Tidigare 

fanns det sportslig kompetens genom en före detta spelare något som nu istället sköts av ett 

sportråd. 
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8. Avslutande diskussion  
Denna del syftar till att kritiskt reflektera över den egna uppsatsen innehåll och källor. Det är 

viktigt och ger en mer nyanserad bild av analys och slutsats.  

 

Ordet kompetens kan precis som det beskrivs i teoriavsnittet tolkas och beskrivas på många 

olika sätt vilket säkerligen medför olika tolkningar hos respektive respondent. I den här 

studien har samtliga respondenter pratat om kompetenserna ekonomi, kommunikation och 

marknad men haft delade meningar angående sportslig kompetens samt juridisk kompetens 

vara eller icke vara i styrelserummen. Som påvisas i analysen är det problematiskt att mäta 

kompetenser och sett utifrån den här studiens genomförande är det svårt att dra några 

slutsatser om hur kompetenta styrelseledamöterna i de studerade klubbarna faktiskt är. 

Begreppet kompetens innefattar även ”mjukare värden” som förmodligen är än mer svåra att 

mäta och ur ett meritokratiskt perspektiv svåra att ta ställning till. Kännedom och förståelse 

för hur klubben fungerar och relationen mellan supportrarna är värden som kan betraktas som 

mjuka och kanske värdesätts högre än akademiska meriter ibland.  

 

Så här i efterhand hade det varit fördelaktigt med någon typ av klassificering och rangordning 

om vad som räknas som kompetens. Som på ett eller annat sätt bett respondenterna svara på 

en skala hur pass mycket kompetens och inom vilka områden de anser finnas i respektive 

styrelse. I och med detta hade det möjliggjorts en rangordning, men det å sin sida hade 

inneburit en rangordning grundat på respondenternas uppskattningar och således inte alls varit 

en garanti för de faktiska kompetensnivåerna. 

 

Bolagsstyrning i idrottsklubbar är ett relativt outforskat område. Det finns få vetenskapliga 

artiklar på ämnet och de som finns grundar sig på de traditionella corporate governance-

teorierna. Av den anledningen så är det relevant att hålla ett kritiskt resonemang kring 

huruvida de använda teorierna är relevanta. Däremot är det med hänsyn till det begränsade 

urvalet av teori det mest lämpliga. Vi som är författarna till den här uppsatsen har inte stött på 

någon uppsats som behandlar samma ämne som görs i den här studien, så förhoppningsvis 

kan denna studie ge tankar och idéer till vidare och mer omfattande studier på ämnet.   

 

Att skriva denna uppsats har varit en lärorik process. För det är nog just så det ska ses, som en 

process där lärdomarna har blivit fler och större längs vägen. Det är tämligen enkelt att se 
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tillbaka på processen och konstatera att det var en del som hade kunnat göras annorlunda. Till 

exempel så hade intervjufrågorna kunnat vara mer genomtänkta för att tydliggöra kopplingar 

till de nyckelbegrepp som den här studien bygger på. Att göra ytterligare avgränsning för att 

få mer djup och mindre bred hade förmodligen gjort denna studie gott.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 
Till valberedningarna och ordförandena i klubbarna 
Vad ska styrelsen jobba med? 
Vad ska styrelsen inte jobba med? 
Vilka kompetenser anser Ni är önskvärda att ha i en fotbollsstyrelse? 
Vilka kompetenser har Ni nu och haft över tid? 
Efterfrågar Ni någon ytterligare kompetens just nu? Om ja, vad i så fall? 
Behövs det sportslig kompetens i styrelsen? 
Finns det principiella skillnader i styrelsearbetet mellan en fotbollsklubb och ett traditionellt 
företag? Om ja, hur? 
Att en styrelseledamot har hjärta för klubben, är det viktigt och vad kan det innebära? 
 
Övriga respondenter 
Vad ska styrelsen jobba med? 
Vad ska styrelsen inte jobba med? 
Vilka kompetenser tror Ni önskvärda att ha i en fotbollsstyrelse? 
Behövs det sportslig kompetens i styrelsen? 
Finns det principiella skillnader i styrelsearbetet mellan en fotbollsklubb och ett traditionellt 
företag? Om ja, hur? 
Att en styrelseledamot har hjärta för klubben, vad kan det innebära? 
 


