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Abstract: Ideella organisationer befinner sig i ett föränderligt klimat där de ständigt 

utsätts för nya utmaningar. För att bemöta dessa utmaningar samt anpassa sig efter 

den rådande utvecklingen har föreningar börjat anamma styrmedel och tankesätt från 

företagsvärlden, så kallad företagisering. Studien inriktar sig på hur en extern 

reglering kan påverka ideella fotbollsföreningars organisation. Genom kvalitativa 

intervjuer kommer studien fram till att denna reglering innebär flertalet 

organisatoriska effekter för berörda föreningar. Resultatet påvisar att 

fotbollsföreningar kan ses som en blandform av förening och företag där en 

företagisering både är påbörjad samt i nutid är en pågående process. Utvecklingen 

som råder gör att den traditionella föreningsformen utmanas. 

 

Keywords: företagisering, ideella föreningar, idrottsföreningar, civilsamhället, ideellt 

arbete, organisatoriska effekter 
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1. Inledning 

Inom organisationsteori talas det om olika samhällssektorer av organiserad 

verksamhet. Forssell & Ivarsson Westerberg (2007) samt Boström, Forssell, 

Jacobsson & Tamm Hallström (2004) menar att samhället kan klassificeras och delas 

in i tre samhällssfärer där olika organisationer utför sin verksamhet. Dessa tre är den 

offentliga sfären, benämnd staten, marknaden och civilsamhället. Den offentliga 

sfären består bland annat av myndighetsutövning och tjänster, marknaden består av 

företag där varor och tjänster utbyts mellan köpare och säljare medan den tredje och 

sista kategorin civilsamhället karaktäriseras av egenverksamhet och 

intresseorganisationer (Forssell & Ivarsson Westerberg, 2007). Just civilsamhället, 

menar Boström et al. (2004) är en essentiell motvikt gentemot staten och marknaden 

då den kompletterar samhället med hjälp av social integration, de ekonomiska- och 

demokratiska funktionerna samt de kulturella roller som dessa medför (Boström et al. 

2004). Inom civilsamhället ingår så kallade ideella föreningar. Dessa föreningar 

karaktäriseras av att organisationen arbetar utan att ha kommersiella vinstsyften då 

de ska bedrivas privat utanför de två övriga samhällssfärerna, staten och marknaden 

(Wijkström & Lundström, 2002). Bolagsverket (Bolagsverkets hemsida, 2012) 

indikerar även detta, då de uttalar att kravet för ideella föreningar är just att dess 

syfte måste vara ideellt. De ideella föreningarna kännetecknas enligt Boström et al. 

(2004) av principen om frivillighet, där medlemmarna själva väljer om de vill vara en 

del av föreningen och om föreningens syfte överensstämmer med individens egna 

intressen. 

 

En typ av ideell förening är idrottsföreningar (Forssell & Ivarsson Westerberg, 2007). 

I dagens samhälle är det allmänt känt att idrott och idrottsutövande genom olika 

föreningar fyller stor nytta och har betydelse för samtliga inblandade (RF:s FoU-

rapport, 2008). Enligt Riksidrottsförbundet (RF) (RF:s hemsida, 2011) finns det idag 

runt 20 000 idrottsföreningar i Sverige med fler än tre miljoner medlemmar. Den 

svenska idrottsföreningsmodellen är uppbyggd på individers ideella engagemang. 

Drivkraften bakom det ideella engagemanget är inte pengar eller strävan efter egna 

framgångar, det är ett sätt att betala tillbaka för ens egna aktiva år. Den svenska 

idrottsföreningsmodellen står också och faller med idrottsledarnas frivilliga 

engagemang. Utan det ideella och frivilliga skulle föreningarna ha svårt att överleva 
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(RF:s hemsida, 2002). De ideella föreningarna skiljer sig således från marknaden och 

den kommersiella inriktningen, där fokus ligger på vinstintresse snarare än 

föreningens ideella karaktär (RF:s FoU-rapport, 2004).  

 

Idag är fotboll Sveriges största idrott. Fotboll och fotbollsföreningar har drygt en 

miljon medlemmar (RF:s hemsida, 2011) i de 3209 stycken befintliga 

fotbollsföreningarna (Svenska Fotbollsförbundets (SvFF) hemsida, 2012). Att fotboll 

är den största sporten åskådliggörs även genom SvFF:s slogan; “Sveriges 

nationalsport” (SvFF:s hemsida, 2009-2011). 

1.1 Problemformulering 

Icke vinstdrivande och ideella organisationer tvingas idag att bli mer företagsinriktade 

(Claeye & Jackson, 2012). Den hårdnande konkurrensen innebär att de ideella 

föreningarna tvingas utmärka sig från sina konkurrenter (Ritchie, Swami & Weinberg, 

1999) vilket gör att de ideella idrottsföreningarna måste röra sig mot ett företagslikt, 

professionellt arbetssätt (Einarsson, 2008; Courtney, 2002). Elitidrotten utvecklas, 

den leds bort från att primärt vara en ideell verksamhet till att istället ledas in på den 

kommersiella marknaden (Affärsvärldens hemsida, 2012). De senaste åren har 

inriktningen för de svenska elitidrottsföreningarna skiftat mot mer professionalism 

med högre intäkter som följd. Ett exempel på det är de Allsvenska 

fotbollsföreningarna, som de senaste fem åren omsatt mer än en miljard kronor 

årligen (SvFF:s hemsida, 2011). En av de Allsvenska föreningarna är AIK som har 

gått från att vara en ideell förening till att numera vara registrerade som ett aktiebolag 

(AIK:s hemsida, 2013). 

 

Inte alla fotbollsföreningar ändrar sin bolagsform likt AIK, men på grund av de 

omgivande faktorerna i dagens samhälle ställs det högre krav på föreningarna. Att 

inte vara öppen för dessa förändringskrav och anpassa sig till omgivningen skulle 

kunna leda till att föreningen inte längre kan konkurrera med andra föreningar och på 

sikt eventuellt upphöra som förening. Men vad betyder den här utvecklingen för 

föreningarna i sig? Enligt Ljung & Mattsson Weijber (SvD:s hemsida, 2013) finns det 

en risk i att om idrottsföreningar bedöms som företag, kommer de successivt att 

tvingas bete sig som sådana, vilket inte är den väg svensk idrott vill gå. Företag som 

inte uppfyller konsumenters krav, slås automatiskt ut (Ljung, Nilsson & Olsson, 2007) 
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vilket inte är samstämmigt med de ideella föreningarnas ursprungliga syfte om 

öppen- och frivillighet.  

 

Så vad beror denna utveckling för de ideella föreningarna inom idrotten på? Peterson 

(2002) menar att utvecklingen till stor del beror på att föreningars verksamhet har gått 

mot en professionalisering i kontrast mot den tidigare amatörinriktning som gällde. Ett 

av flera exempel på professionalisering är enligt Einarsson (2008) antalet avlönade 

personer i föreningarna, som ökat under senaste tiden. Samtidigt menar Enjolras 

(2002) att individer idag blivit mer individualiserade och inte är villiga att bidra med 

ideella insatser om det inte gynnar de själva. Professionaliseringen leder i sin tur till 

att de ideella föreningarna blir mer påverkade och tvingas inrikta sig mot 

kommersialisering, vilket kan beskrivas som att föreningen fokuserar mer på 

ekonomiska aspekter såsom ökade vinstmål likt ett företag (Peterson, 2002). 

Förändringen när organisationer går mot en företagsinriktning benämns enligt 

Forssell & Ivarsson Westerberg (2007) som “företagisering”. Begreppet företagisering 

kan förklaras som att föreningar lånar och imiterar styrsystem, tankemodeller och 

språkbruk från näringsliv och företag (Einarsson, 2008). Idrottsföreningar kan således 

ses som en blandform av organisationer där allt högre grad av elitidrottsföreningarna 

ses som affärsföretag (Boström et al. 2004).  

 

Men hur långt ner bland idrottsföreningarna finns det spår av företagisering? Gäller 

det endast elitidrottsföreningar? I Sverige är SvFF den organisation som beslutsför 

och upprättar regelverk inom svensk fotboll. År 2011 införde SvFF nya tvingande 

regler gällande spelaravtal för föreningar vars representationslag1 som är verksamma 

på division 2 nivå och högre. Regleringen går ut på att fotbollsspelare som deltar 

aktivt i division 2 herrar, eller högre, numera är tvungna att ha ett registrerat 

spelaravtal som tillhandhavs av SvFF (SvFF:s hemsida, 2010). Spelaravtalet innebär 

att fotbollsföreningen måste utforma ett kontrakt med spelaren, som då blir en 

professionell spelare. För att fotbollsföreningar ska kunna fortsätta vara verksamma 

på division 2 nivå och högre innebär detta att föreningen nu måste registrera alla 

aktiva spelare i representationslaget som avlönade professionella fotbollsspelare 

(SvFF:s hemsida, 2012). Den här typen av professionalisering genom 

                                                 
1
  Representationslag eller A-lag är beteckning på det bästa laget, en idrottsförening som kan ställa 

upp med personer på seniornivå inom lagsporter. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lagsport
http://sv.wikipedia.org/wiki/Idrottsf%C3%B6rening
http://sv.wikipedia.org/wiki/Senior
http://sv.wikipedia.org/wiki/Senior
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lagsport
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spelaravtalsreglerna leder till stora utmaningar för de berörda fotbollsföreningarna, då 

högre krav ställs på organisationen gällande ekonomi och administration. Således 

torde den ideella fotbollsföreningen bli tvingad att förändra sin verksamhet och inrikta 

sig mer mot en företagisering. Detta gör att den ideella fotbollsföreningen hamnar 

mellan de två samhällssfärerna marknad och civilsamhället (Forssell & Ivarsson 

Westerberg, 2007 & Boström et al. 2004) vilket gör att föreningens traditionella 

grundform utmanas. 

1.2 Syfte 

Uppsatsen inriktar sig på företagiseringen som sker inom ideella föreningar. Vi 

önskar med studien bidra med en förståelse hur en extern reglering påverkar en 

ideell fotbollsförening. Studien ämnar undersöka vilka konsekvenser som kan 

urskiljas för en fotbollsförening verksamma på division 2 efter införandet av SvFF:s 

avtalsregler. Vi har för avsikt att påvisa vilka eventuella organisatoriska effekter det 

här kan innebära och om dessa avtalsregler bidrar till en ökad företagisering.  

1.3 Frågeställning 

- Vilka eventuella organisatoriska effekter har SvFF:s avtalsregler på en 

fotbollsförening? 

 

- Hur påverkar SvFF:s avtalsregler till att en fotbollsförenings verksamhet går mer 

mot en företagisering? 

2. Svenska Fotbollsförbundet 

I följande kapitel kommer Svenska fotbollsförbundet behandlas. Inledningsvis 

presenteras SvFF:s roll och dess seriesammansättning och därefter redogörs den 

reglering som införts för division 2 föreningar. 

2.1 SvFF:s roll 

SvFF bildades 1904 och har till uppgift att främja och administrera fotbollen i landet 

samt att företräda den när Sverige finns representerade i olika 

mästerskapsturneringar och matcher utomlands, det gäller både på herr- och 

damsidan via de så kallade landslagen. SvFF är även landets största 

specialidrottsförbund. Deras huvudmål är att fotboll ska bibehålla sin plats som 

landets nationalsport och vara den ledande idrotten (SvFF:s hemsida 2013a). Inom 
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svensk fotboll är SvFF idag den organisation som är ansvarig för 

seriesammansättning för svenska fotbollsföreningars representationslag på olika 

nivåer (SvFF:s hemsida, 2013b). De olika nivåer illustreras nedan i figur 1: 

 

Figur 1 – SvFF:s seriesammansättning 

 

 

 

Division 2 är presenterade på fjärde steget och det är inom den nivån som uppsatsen har sitt fokus. 

(SvFF:s hemsida, 2013b) 

2.2 Avtalsreglering 

Förutom att ansvara för seriesammansättningen är SvFF även ansvariga för 

kontrollen samt upprättande av regelverk gällande tävlingsbestämmelser, 

spelarövergångar, spelarlicenser samt spelaravtal etc. (SvFF:s hemsida, 2013c)  

År 2011 införde SvFF nya tävlingsregler gällande spelaravtal för division 2. De nya 

tävlingsreglerna innebär att fotbollsföreningar måste ha ett registrerat spelaravtal hos 

SvFF. Nedan framställs regeln i sin helhet:  

 

                        2 paragraf 16 

“                    i di i ion 2 h     : En ig   idig    b   u     R      n  n  k     

ska spelare i förening som deltar i division 2 herrar likt serier på högre nivå, from att 

spelaren fyller 18 år, ha ett hos SvFF registrerat gällande spelaravtal för att ha rätt att 

d     i fö  ning n         n   ion   g”. (SvFF:s hemsida 2010) 

 

Vidare skiljer SvFF på begreppen amatör och professionell fotbollsspelare. Den nya 

regeln innebär för föreningarna att ett spelaravtal skall vara ett utav SvFF upprättat 

Allsvenskan 

Superettan 

Div. 1 

Div. 2 Div. 2 Div. 2 

Div.1 

Div. 2 Div. 2 Div. 2 
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skriftligt obligatoriskt standardkontrakt gällande för professionella spelare. Med 

professionell spelare åsyftas av SvFF: 

 

“Professionell: Spelare som under ett kalenderår från förening uppbär lön eller annan 

inkomstskatteplik ig fö m n  i         mm n  g  b  o   om  äg   3 000 k .”  (SvFF:s 

hemsida, 2012) 

 

Innan regleringen 2011 har fotbollsföreningar verksamma inom division 2 kunnat 

registrera spelare som amatörer vilket då inte inneburit några krav gällande 

spelaravtal samt ersättning mellan förening och spelaren. Med amatör åsyftas av 

SvFF:  

 

“Am  ö : S        om in   u  bä  n gon    ä  ning f  n  n fö  ning                om 

under ett kalenderår uppbär lön eller annan inkomstskattepliktig förmån som uppgår 

till mindre än 3 000 k .”  (SvFF:s hemsida, 2012) 

 

Implementeringen av SvFF:s nya avtalsregler innebär således för fotbollsföreningar 

verksamma inom division 2 att de nu måste ha registrerade och godkända 

spelaravtal av SvFF samt att alla deras fotbollspelare över 18 år måste avlönas som 

professionella spelare. Division 2:s fotbollsföreningar har nu, likt de fotbollsföreningar 

som är aktiva i toppskiktet inom det svenska seriesystemet fått samma krav gällande 

spelaravtal. Från att division 2-föreningarna har kunnat använda sitt 

representationslag baserat på spelare som befunnit sig på amatörnivå måste de nu 

istället förändra sig till att bli en fotbollsförening som enbart är uppbyggt av avlönade 

professionella fotbollsspelare. 

3. Teoretisk referensram 

I följande kapitel redogörs mer utförligt för vad som kännetecknar ideella föreningar 

och företag, i form av vad som karaktäriserar idealtyperna. De två 

organisationstyperna jämförs sedan med varandra, för att få en klar bild av dess 

olikheter. Vidare beskrivs företagisering och hur detta tar sig i uttryck. Kapitlet 

avslutas med en redogörelse för företagiseringens drivkrafter; professionalisering och 

kommersialisering.   
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3.1 Ideell förening 

En ideell förening är enligt Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedins hemsida, 

2013a) en sammanslutning av individer som endera har en ideell målsättning eller 

har som mål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen men som inte gör det 

genom ekonomisk verksamhet. Enligt Lindblad & Lundén (2008) är en förening en 

frivillig sammanslutning av en grupp individer som delar ett intresse som engagerar 

sig för att uppfylla ett gemensamt mål. Hemström (2010) menar att vem som helst är 

i stånd att bilda en förening, så länge vissa kriterier uppfylls. En förening grundas 

enligt författaren när ett antal individer och/eller juridiska personer tillsammans går 

ihop och träffar avtal som avser att i organiserade former samverka för att nå en 

gemensam målsättning. För att det ska klassificeras som en förening menar både 

Hemström (2010) och Forssell & Ivarsson Westerberg (2007) att den måste vara 

varaktig över längre period, annars är det endast en form av lös organisering. 

Exempel på ideella föreningar är enligt Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedins 

hemsida, 2013a) sällskapsföreningar, idrottsföreningar eller religiösa samfund.   

 

Enligt Forssell & Ivarsson Westerberg (2007) är medlemmarna de som utgör 

stommen i föreningen. Den både ägs och styrs av samma medlemmar som är 

föreningens målgrupp. Vidare menar författarna att en förening har ett huvudsyfte 

som går ut på att tillgodose och främja sina nuvarande och även potentiella 

medlemmars önskemål och intressen. Medlemmarna i sin tur, är förpliktade att bidra 

till föreningen, i form av medlemsavgifter, arbetsinsatser eller deltagande (Forssell & 

Ivarsson Westerberg, 2007). Även Boström et al. (2004) menar att vad som är typiskt 

för ideella föreningar är att medlemmarna bidrar med delar av resurser, i form av 

avgifter och/eller arbetsinsatser. Författarna fortsätter och menar att människorna 

som ingår i föreningen, har ett frivilligt engagemang som kan ses som en symbolisk 

resurs. Med detta menas att föreningen ger individen en möjlighet att engagera sig i 

sina intressen, varvid författarna menar att engagemanget kan ses som en 

förlängning av individen där denne uppfyller sina personliga motiv i föreningen 

(Boström et al. 2004). 

3.2 Företag 

Forssell & Ivarsson Westerberg (2007) menar att företag är den mest typiska 

organisationen inom marknadssfären. Enligt Nationalencyklopedin 
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(Nationalencyklopedins hemsida, 2013b) är ett företag en organisation där resurser, 

mänskliga och materiella, samordnas för en produktion av varor och tjänster som i 

sin tur säljs på en marknad för att generera vinst. Ett företags största kännetecken är 

att de sysslar med affärer, i form av köp och försäljning vilket är dess huvudsakliga 

verksamhet (Forssell & Ivarsson Westerberg, 2007). Detta menar även Ljung et al. 

(2007), som säger att ett företag är en organisation som producerar varor och 

tjänster som säljs till dess kunder, företaget erhåller i sin tur av kunderna betalning 

för utförda prestationer. Utöver intäkterna från kunderna, finansieras företag genom 

kapitalbidrag från ägare eller långivare (Ljung et al. 2007). Ett företags huvudman är 

enligt Forssell & Ivarsson Westerberg (2007) ägaren, som främst antas vara 

intresserad av att företaget ska gå med vinst. Ljung et al. (2007) beskriver att det 

inom företag finns anställda som utför tjänster och företräder företaget och i gengäld 

får betalt för sina insatser.  

3.3 Skillnader mellan ideell förening och företag 

Enligt Forssell & Ivarsson Westerberg (2007) saknar ideella föreningar uppdelning 

mellan huvudman och medlemmar, då de som utgör föreningen både är ägare och 

avnämnare. Med andra ord ägs och styrs föreningen av medlemmarna på samma 

gång som de utgör dess målgrupp. Vidare menar Forssell & Ivarsson Westerberg 

(2007) att företagets huvudman är ägaren. Företagets ägare är huvudsakligen 

intresserad av att verksamheten ska gå med vinst, det vill säga att produktionen är 

lönsam. Dess avnämnare är kunderna som befinner sig utanför organisationen och 

är målgruppen för företaget (Forssell & Ivarsson Westerberg, 2007). Ett företags 

centrala syfte är att maximera sin vinst till skillnad från föreningen där individens 

utveckling och skapandet av en verksamhetsmiljö är huvudsyftet (Bahmani, Galindo 

& Méndez, 2010). Pengar verkar som ett medel för att den ideella föreningen ska nå 

sitt mål, men pengarna i sig är inte målet (Anheier, 2000). Thunberg (2006) menar att 

föreningens syfte är att främja medlemmarnas intressen och ge samhällsnytta vilket 

skiljer sig från företaget, vars syfte är att få verksamheten att ge utdelning på 

investerat kapital (Thunberg, 2006).  

 

Boström et al. (2004) menar att föreningar och företag skiljer sig i form av frivillighet. 

Medlemmar i föreningar kan frivilligt delta i alla organisationens aktiviteter och är inte 

tvungna att utföra en viss prestation, de drivs istället av ett egenintresse utan 
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betalning. Det är frivilligt att lämna ett företag men prestationerna handlar mer om 

formella skyldigheter att utföra prestationer (Boström et al. 2004). Företag utgörs av 

anställda, som arbetar och får betalning för sina prestationer (Ljung et al. 2007). 

Boström et al. (2004) menar att om människor får betalt för att utföra sina insatser, är 

det just betalningen som är motivet och inte innehållet i handlingen. Det är som ovan 

nämnts möjligt att utträda ur både en förening samt ett företag. Skillnaden är att en 

anställd har svårare att lämna företaget på grund av personliga behovet av inkomst 

(Boström et al. 2004).  

 

Ytterligare en aspekt där föreningar och företag skiljer sig är hur de finansieras 

(Forssell & Ivarsson Westerberg, 2007). Föreningar finansieras enligt Hemström & 

Giertz (2007) till stor del av medlemsavgifter. För att föreningen ska fortlöpa 

förutsätter den ideella föreningen förutom betalning av medlemsavgift att 

medlemmarna bidrar i form av arbetsinsatser eller deltagande, något som även kan 

ses som en form av finansiering då föreningen inte på samma sätt behöver betala för 

utfört arbete (Boström et al. 2004). Företag däremot får sina största intäkter från 

kunder som betalar för den vara eller tjänst som de köper från företaget (Forssell & 

Ivarsson Westerberg, 2007). 

3.4 Företagisering 

Begreppet företagisering är ett relativt nytt koncept. Forssell & Ivarsson Westerberg 

(2007) menar att förutom de renodlade organisationstyperna som kan klassificeras in 

i de olika samhällssfärerna, finns det även organisationer som kan ha drag från flera 

av dessa olika sektorer. Boström et al. (2004) menar att just indelningen i 

samhällssfärer kan vara problematisk, då det uppvisar en bild av att det finns tydliga 

gränser och skillnader sinsemellan, vilket det ibland inte finns. Forssell & Ivarsson 

Westerberg (2007) beskriver att vissa organisationer har en typ av mellanform, som 

hamnar mellan dessa tre samhällssfärer, så kallade hybridorganisationer. Haigh & 

Hoffman (2012) menar att hybridorganisationer suddar ut den gräns som finns mellan 

de olika sfärerna, genom att anta sociala drag likt ideella föreningar samtidigt som de 

genererar intäkter likt företag. Hybridorganisationerna skiljer sig funktionellt från den 

traditionella ideella organisationen, då de lånar och antar element från olika sfärer, till 

exempel företagsinriktat beteende (Chikoto & Halicki, 2012; Claeye & Jackson, 

2012).  
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Just företagisering är enligt Forssell & Ivarsson Westerberg (2007) en mellanform 

eller hybrid som de även benämner det. Begreppet företagisering kan beskrivas 

såsom att en organisation rör sig från sin sfär mot marknads- och företagssfären 

(Forssell & Ivarsson Westerberg, 2007). Boström et al. (2004) beskriver det som en 

process där frivilligorganisationer, men även statliga organisationer, dras mot 

marknadssfären och i högre grad applicerar kännetecken från affärsföretag. Detta är 

något som Einarsson (2008) även bekräftar, då han definierar företagisering som att 

föreningar lånar styrsystem, tankemodeller och språkbruk från näringsliv och företag. 

Forssell & Ivarsson Westerberg (2007) menar att denna blandform eller hybrid är en 

relativt stabil grundform, där organisationen i fråga har tydliga drag från både 

marknaden (företaget) och det civila samhället (ideell förening). Battilana & Dorado 

(2010) anser däremot att dessa hybridorganisationer är starkt instabila och sannolikt 

inte kommer behålla sin blandform över en längre period. 

Nedan presenteras företagisering i en egenskapad modell. 

 

Figur 2 - Företagisering 

 

I steg ett (1) lånar föreningar respektive myndigheter tankesätt och modeller från 

företag. Steg två (2) visar när föreningar och myndigheterna applicerar tankesätten 

och modeller vilket leder dem mot att verka likt företag. Processen kallas 

företagisering.  
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3.4.1 Drivkraft 1: Professionalisering 

Professionalisering har ökat inom de ideella idrottsföreningarna (Enjolras, 2002; 

Peterson, 2004). Ferkins & Shilbury (2011) definierar idrottsvärldens 

professionalisering som en övergång från att vara en ideell amatöristisk organisation 

mot att bli en aktör som arbetar med affärsliknande verksamhet. Peterson (2004) 

anser att professionalisering och kommersialisering (se avsnitt 3.4.2) är två saker 

som betingar varandra. Den professionalisering som idrottsvärlden har genomgått är 

således en förutsättning för idrottens kommersialisering.  

 

Peterson (2004) och Ferkins & Shilbury (2011) menar att det har skett en gradvis 

övergång från en folkrörelse och amatöristisk inriktning mot en marknads- och 

lönebaserad inriktning inom idrotten. Det här har inneburit att fritidsaktiviteter går från 

det obetalda och ideella, mot att istället gradvis kapitaliseras. Föreningens 

verksamhet drivs numera med hel- och deltidsavlönade personer, där kanslipersonal, 

ekonomer, klubbdirektörer, ungdomsledare och tränare inte förväntar sig att endast 

jobba ideellt. Det här innebär även att föreningarnas inre verksamhet ändras. Hela 

verksamheten utvecklas mot att professionaliseras, specialiseras och det skapas 

olika hierarkier för att kunna möta omgivningens nya behov. En konsekvens av det 

här är att den ursprungliga folkrörelseorganisationen som föreningar i grund och 

botten är, istället växer in och liknar medelstora företag. På grund av marknadens 

regleringar tvingas föreningar lägga större fokus på likviditet och produktivitet vilket 

leder till att föreningskänslan och sammanhållningen inte längre utgör huvudfokus. 

(Peterson, 2004) 

3.4.2 Drivkraft 2: Kommersialisering 

Med kommersialisering av ideella föreningar menas att verksamheten anordnas och 

utförs i syfte för vinstgivande affärsverksamhet (Dart, 2004; Peterson, 2004). Inom 

idrotten växte kommersialisering sig allt starkare på 1990-talet, där idrotten mer och 

mer vävdes in i underhållningsbranschen. Detta innebar att idrotten även gick att 

sälja utanför arenan (Peterson, 2004). Miller, Lawrence, McKay & Rowe (2001) 

menar att fokus har breddats till att bli ett arrangemang runtomkring idrotten som 

inbringar intäkter. Huvudsakliga uppgiften blir således att tjäna pengar åt ägarna 

genom att skapa försäljningstillfällen samt att underhålla publiken (Miller et al. 2001). 
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Detta styrks även av Peterson (2004) som menar att kommersiell idrott i stor 

utsträckning bygger på en byteshandel.  

 

Idrotten produceras med mål att säljas på en marknad och där kommersiella 

intressen spelar in på verksamhetens uppbyggnad och innehåll. Idrotten kan således 

inom kommersialisering ses som en vara, där målgruppen ligger i konsumenten, i 

detta fall publiken. Med andra ord behöver det i produkten (idrotten) finnas något 

värde för konsumenterna (publiken), annars finns det inga skäl att producera den. 

(Peterson, 2004)  

3.5 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen utgår från ideella organisationer och företag. De 

ideella föreningarna är en frivillig sammanslutning av en grupp individer, varaktiga 

över en längre period, som tillsammans har ett gemensamt mål. Huvudsyftet är att 

tillgodose medlemmars önskemål och intressen, där medlemmarna har ett frivilligt 

engagemang och bidrar genom arbetsinsatser och medlemsavgifter (Boström et al. 

2004; Thunberg, 2006; Forssell & Ivarsson Westerberg, 2007; Hemström & Giertz, 

2007; Lindblad & Lundén, 2008; Hemström, 2010). Företag kännetecknas av köp och 

försäljning där huvudsyftet är att generera vinst för företaget. Arbetsinsatsen består 

av anställda som företräder företaget och i gengäld får betalt för sina insatser 

(Forssell & Ivarsson Westerberg, 2007; Ljung et al. 2007; Bahmani et al. 2010).  

 

Företagisering beskrivs som att organisationer lånar och applicerar styrsystem, 

tankesätt och modeller av företag och näringsliv. Detta leder till att organisationer rör 

sig mot marknad- och företagssfären och kan ses som en blandform eller 

hybridorganisation (Boström et al. 2004; Forssell & Ivarsson Westerberg, 2007; 

Einarsson, 2008; Chikoto & Halicki, 2012; Claeye & Jackson, 2012; Haigh & 

Hoffman, 2012). Professionalisering och kommersialisering är drivkrafter för 

föreningar mot så kallad företagisering. Professionalisering innebär att idrotten 

lämnar sin amatöristiska inriktning där en lönebaserad idrott hamnar i fokus. 

Kommersialisering betyder att verksamheten anordnas och säljs utanför arenan i 

syfte att generera vinst till ägarna, likt en affärsverksamhet (Miller et al. 2001; 

Enjolras, 2002; Dart, 2004; Peterson, 2004; Einarsson, 2006; Ferkins & Shilbury, 

2011) 
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Utifrån ovan nämnda teorier presenteras nedan en analysmodell som illustrerar 

företag- och föreningars karaktärsdrag. Analysmodellen används för att kategorisera 

undersökta föreningar och se om deras organisation rör sig mot marknadssfären.  

Figur 3 - Analysmodell 
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Analysmodellen visar vad som karaktäriserar de olika sfärerna, marknad och civilsamhället. 

(Grundbultarna i Figur 3 är hämtade från Forssell & Ivarsson Westerberg, 2007). 

4. Metod 

I följande kapitel presenteras vilka metodval som har använts vid utförandet av 

studien. I första delen presenteras och motiveras den metod som använts vid 

insamlandet av data och i den senare delen behandlas hur vi analyserat detta. 

4.1 Val av metod 

Denna uppsats inriktar sig på att se vilka eventuella organisatoriska effekter som 

SvFF:s avtalsregler har på en fotbollsförening samt om detta leder till en 

företagisering av fotbollsföreningen. För att uppfylla syftet med undersökningen samt 

besvara vår frågeställning valdes en metod bestående av en fältstudie vilket 

Elvstrand, Högberg & Nordvall (2009) beskriver som ett område vilket ska studeras 

och är passande för studier av sociala mönster och händelseförlopp. Uppsatsen är 

av beskrivande karaktär, då undersökningen ämnat beskriva ett fenomen för att 
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sedan analysera och dra slutsatser utifrån insamlad data. Med detta som grund, 

utfördes en kvalitativ studie för att besvara vår frågeställning. Djupgående intervjuer 

har genomförts med personer som är verksamma inom fotbollsföreningar. Kvalitativa 

intervjuer är enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2009) en bra metod att använda när 

det är kritiskt att rätt person besvarar frågorna vilket var essentiellt i studien med 

tanke på att intervjuobjekten var tvungna att vara insatta och verksamma i 

föreningen. Kvalitativa intervjuer ansågs passande för att besvara syftet och 

frågeställningen då Kent (2007) menar att intervjuer ger en ökad förståelse av ämnet.  

4.2 Urval och val av informanter 

Studien omfattar utförande av intervjuer med två fotbollsföreningar, en som befinner 

sig i division 2 och en som befinner sig lägre ner i seriesystemet, i division 6. Syftet 

med att undersöka två föreningar i en jämförande analys är i detta fall för att få en 

direkt bild av division 2 föreningen och kunna dra slutsatser hur avtalsregleringen har 

påverkat föreningen och om de dras mot företagisering. Genom att undersöka 

föreningen på lägre nivå, ämnades endast att använda denna för att underbygga och 

tydliggöra skillnaderna mot division 2 föreningen som är direkt påverkad av 

avtalsregeln. En division 6 förening bedriver inte elitverksamhet, vilket torde innebära 

att skillnaderna tydliggörs gällande föreningars ursprungliga karaktärsdrag. 

Genomgående i uppsatsen kommer division 2 föreningen att benämnas D-2 medan 

division 6 föreningen går under namnet D-6.  

 

Vid val av föreningar ansåg vi att lämpligast för undersökningen var föreningar som 

låg inom vår geografiska närhet, Uppsala, då studien är tidsbegränsad till ett visst 

antal veckor. Inledningsvis valdes division 2 förening. Utgångspunkten var att 

föreningen skulle ha deltagit på samma divisionsnivå under flertalet år, för att på så 

vis erfarit tiden före och efter SvFF:s avtalsreglering. Genom den utgångspunkten, 

kändes det rimligt att föreningen skulle ha märkt av eventuella skillnader till följd av 

avtalsregleringen.  

 

D-2 valdes då de uppfyllde båda kraven; att vara inom det geografiska området samt 

varit verksamma på division 2 nivå under en flertalet år. Föreningen kontaktades och 

studiens idé presenterades varvid föreningen valde att medverka i undersökningen. 

Föreningen tillfrågades huruvida anonymitet önskades, vilket Saunders et al. (2009) 
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menar döljer undersökningsobjektens identitet på informantens begäran. Föreningen 

meddelade att de önskade vara anonyma i studien.  

 

Vid val av division 6 förening användes samma kravbild som vid val av division 2 

förening. Föreningen skulle ha varit verksam på samma nivå under flertalet år, med 

motiveringen att om en förenings representationslag varit verksam på samma nivå i 

seriesystemet under en längre period, är även organisationen i sig anpassad till den 

nivån. Anledningen till att valet föll på en division 6 förening var att de är långt ifrån 

en elitförening vilket betyder att de inte berörs av SvFF:s avtalsregler. Då de befinner 

sig på en av de lägsta nivåerna i SvFF:s seriesystem, ansågs att de bör passa in och 

uppfylla sitt syfte i studien. Likt division 2 föreningen erbjöds möjligheten till 

anonymitet, vilket Saunders et al. (2009) påpekar är ett krav att erbjuda vid intervjuer 

med undersökningsobjekt som inte önskar vara offentliga. D-6 valde att medverka 

med anonymitet för föreningen som förutsättning.  

 

När föreningarna var utvalda påbörjades val av intervjuobjekt. Ett av huvudkriterierna 

för de intervjuade personerna var att de måste varit verksamma inom föreningen 

flertalet år, med långvarig erfarenhet som följd för att på så vis kunna ge en bra bild 

av föreningens utveckling över tid. Ytterligare ett kriterium var att informanterna skulle 

vara verksamma på en position inom föreningen som medför kunskap om de 

områden vi ämnar undersöka.  

 

Första kontakten med D-2 och D-6 togs via Informant D-2:1 respektive Informant D-

6:1. I D-2 är Informant D-2:1 ordförande inom herrfotbollen och i D-6 är Informant D-

6:1 vice ordförande i föreningen. Informant D-2:1 och D-6:1 rekommenderade 

därefter lämpliga personer för studien. Metoden kallas “snowball sampling” och går 

enligt Saunders et al. (2009) ut på att kontakt tas med en eller två personer inom valt 

undersökningsområde och att personen sedan vidare rekommenderar möjliga 

intervjuobjekt. De rekommenderade informanterna uppfyllde vår kravbild, väl insatta i 

föreningen och verksamma flertalet år. De tillfrågade benämns i D-2 som Informant 

D-2:2 samt Informant D-2:3 och i D-6 Informant D-6:2.  
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Sammanfattningsvis kan nämnas att tre stycken intervjuer utfördes hos division 2 

föreningen samt två intervjuer hos division 6 föreningen.  

4.3 Operationalisering 

Vid skapandet av intervjuguiden var utgångspunkten de teoridelar som presenterats i 

den teoretiska referensramen. Inledningsvis användes jämförelsemodellen mellan 

civilsamhället och marknaden som Forssell & Ivarsson Westerberg (2007) skapat. 

Därefter bearbetades återstående teoretisk referensram för att skapa resterande 

frågor studien önskar få svar på. Intervjuguiden delades in i fem olika delar. I den 

inledande delen ställdes frågor om informantens bakgrund och roll i föreningen. Den 

andra delen behandlade frågor om organisationen där syfte, antal anställda, antalet 

ideella krafter samt vilka olika tjänster och avdelningar som finns inom föreningen. I 

den tredje delen diskuterades ekonomi och finansiering. Frågorna var inriktade på 

föreningens främsta intäkter, olika finansieringssätt de använde samt huruvida 

föreningen ägde eller hyrde sina faciliteter. Under fjärde delen, inriktade sig frågorna 

på avtalsregleringen som SvFF införde 2011 och konsekvenserna dessa medfört för 

föreningen. Den femte och sista delen av intervjuguiden bestod av framtidsfrågor 

gällande föreningens organisation och ideella insatser. Den fullständiga 

intervjuguiden skildras i bilaga 10.1. 

4.4 Datainsamling 

Intervjuerna som utfördes i studien var av olika karaktär. Möten anordnades med 

Informant D-2:1, D-6:1 och D-6:2, på en bestämd plats med fysisk närvaro. Första 

kontakten med Informant D-2:2 och Informant D-2:3 togs telefonledes, för att sedan 

efter överenskommelse boka in en telefonintervju. På grund av tidsbrist från 

informanternas sida genomfördes telefonintervjuer. De fysiska intervjuerna med D-

2:1, D-6:1 och D-6:2 genomfördes på ett café i Uppsala. Intervjuerna var av 

semistrukturerad karaktär, vilket enligt Kent (2007) är en intervjulista med ämnen 

som ska täckas in. Saunders et al. (2009) menar att semistrukturerade intervjufrågor 

varierar då de inte kommer i samma ordning samt att det finns möjlighet till följdfrågor 

vilket överensstämmer med studiens tillvägagångssätt. 

 

Informationsinsamlingen var densamma under samtliga intervjuer. Personen som var 

frågeställare gentemot informanten skrev endast ned stödord, medan den andre 
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personen endast antecknade svaren. Samtliga informanter hade önskemål om att 

inte spelas in. Intervjuernas varaktighet var relativt likvärdiga gentemot varandra. 

Intervjuerna med informanter D-2:1, D-6:1 och D-6:2 varade i tidspannet 60-80 

minuter medan telefonintervjuerna med Informant D-2:2 och D-2:3 varade mellan 30-

50 minuter. Samtliga intervjuer skedde under en och samma vecka i maj, 2013. 

4.5 Sammanställning av empiri 

Samtliga intervjuer genomfördes på förmiddagen, ett medvetet val för att 

efterföljande eftermiddag gemensamt jämföra anteckningar och sammanställa 

materialet. Frågorna samt svaren analyserades noggrant för att säkerställa, dels att 

svaren uppfattats på likartat sätt samt att relevant material till uppsatsen inte missats. 

När materialet sedan jämförts och sammanställts påbörjades omgående processen 

med att skriva ner det i löpande text, för att återge intervjuerna på ett korrekt sätt. Vid 

sammanställningen av intervjuerna och framförallt vid citat fanns en noggrannhet 

med att använda informanternas egna ord vilket enligt Lantz (2007) kommer att leda 

till en mer rättvisande bild av vad som framkommit under intervjuerna med 

informanterna. Således minskar risken för att egna synpunkter och åsikter kan 

komma att påverka resultatet. Citat av informanterna valdes att belysas för att 

tydliggöra vad som framkommit under intervjuerna.  

4.6 Trovärdighet – metodkritik 

Studiens genomförande grundar sig på en undersökning mellan en division 2 

förening och en division 6 förening. Med andra ord är det en begränsad 

undersökning som genomfört. Med hänsyn av tidsbegränsningen valdes endast två 

föreningar att studeras djupgående. Vid val av fler föreningar att undersöka hade 

risken varit att inte lika djupgående information framkommit i utförda intervjuer. Vid en 

mer omfattande studie skulle fler föreningar kunnat undersökas med ytterligare 

intervjuer, för att få en bredare helhetsbild huruvida kontraktsregeln inneburit 

organisatoriska effekter för föreningarna. En annan punkt som även kan nämnas är 

val av föreningar. I åtanke bör finnas att föreningar, precis som företag, oftast är olika 

varandra. De kan skilja sig på fler aspekter, till exempel storlek och ekonomi.  

 

Vad som även kan nämnas är intervjuer och intervjuobjekten. Antalet informanter är 

relativt begränsade, vilket kan leda till att information kan ha förbisetts gällande båda 
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föreningarna. I och med användandet utav “snowball sampling” kan personerna som 

rekommenderat informanterna som intervjuats ha påverkat framkommen information. 

“Snowball sampling” var en lämplig metod för studien, då kontakt skapades med 

personer som stämde överens med kravbilden. Hänsyn bör även tas till att den 

information som framkommit genom samtliga intervjuer kan vara vinklad, beroende 

på intervjuobjektets syn på ämnet studien behandlar. Beaktande mot studien bör tas 

då två av intervjuerna skedde via telefon, vilket enligt Krag Jacobsen (1993) kan 

innebära att viktig information går förlorad. Informanter använder ofta kroppsspråk 

och gester för att förmedla och förtydliga sitt svar, vilket faller bort vid telefonintervju.  

5. Empirisk redogörelse 

I följande kapitel behandlas de två föreningar, D-2 och D-6, som undersökningen 

inriktat sig på. Kapitlet är uppdelat i underrubrikerna organisation, ekonomi, 

avtalsreglering samt framtid. Innehållet i underrubrikerna vävs ofta samman men 

uppdelningen är till för att underlätta läsningen. D-6 berörs inte av avtalsregleringen 

varvid underrubriken avtalsreglering inte behandlas i stycket.  

5.1 Informanter 

Som tidigare nämnts fokuserar studien på två föreningar. I D-2 intervjuades tre 

personer och i D-6 intervjuades två personer. En sammanställning av informanterna i 

studien presenteras i Figur 4. 
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Figur 4 – Informanter 

Förening Intervjuobjekt Roll i förening Antal år i förening 
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D-2 Informant D-
2:3 

Styrelsemedlem & 
medverkande i 

representationslag 

18 

 
D-6 

 
Informant D-

6:1 

 
Styrelsemedlem & vice 

ordförande 

 
28 

D-6 Informant D-
6:2 

Styrelsemedlem 24 

 

Sammanställning av studiens informanter. 

5.2 Föreningen D-2 

5.2.1 Organisation 

D-2 är en idrottsförening som bildades i mitten av 1900-talet och har sin hemvist i 

Uppsalaområdet. Grunden i föreningens verksamhet är fotboll, de har både dam- och 

herrlag som 2013 spelar på division 2 nivå i SvFF seriesystem. D-2:s herrlag har de 

senaste fem åren varit verksamma inom denna nivå (Informant D-2:2). D-2 är en 

ideell förening vars syfte är att skapa förutsättningar för att ungdomar i det lokala 

området ska ha en möjlighet till en aktiv fritidssysselsättning (Informant D-2:1). 

 Antalet medlemmar år 2012 var 1078 personer. Idag arbetar cirka 200 personer 

ideellt i föreningen med olika arbetsuppgifter för att hjälpa föreningen. D-2 har idag 

ett 50-tal personer som är anställda, det rör sig om spelare (idag har föreningen 22 

avlönade spelare), tränare, ledare, kanslipersonal samt mark/-underhållspersonal. Av 

de anställda är 4 personer fast anställda och arbetar enbart med åtaganden för 

föreningen. Övriga anställda får ersättning från föreningen men har andra åtaganden 

som ger deras huvudinkomst. (Informant D-2:1) 

 

D-2 har tidigare genom åren även varit verksamma inom andra sporter såsom 

innebandy och bordtennis, men på grund av minskat intresse och engagemang från 

omgivningen samt befintliga medlemmar valde föreningen att avsluta sin satsning på 
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dessa sporter (Informant D-2:1 och D-2:3). Informant D-2:1 påpekar att just 

engagemanget och det minskade intresset från omgivningen är något som 

föreningen märkt av. De senaste tio åren har antalet medlemmar i föreningen 

minskat. Föreningen var under 1980-talet störst på ungdomsfotboll i Uppland men 

har successivt tappat i medlemsantal. Informant D-2:1 tror att människor idag inte har 

tid eller intresse av att vara medlemmar i en förening.  

5.2.2 Ekonomi 

D-2 finansierar sin verksamhet genom olika delar, där den största delen består av 

aktivitetsstöd ifrån kommunen. Andra inkomstbringande delar är medlemsavgifter, 

sponsorintäkter, bidrag från Svenska Spel, försäljning av jordsäckar, inkomster vid 

butiksinventering, uthyrning av egna lokaler samt deltagaravgifter som är en extra 

summa som aktiva medlemmar betalar för att få medverka (Informant D-2:3). 

Informant D-2:3 förklarar vidare att föreningen även årligen får pengar i form av 

gåvor, arv samt årlig avkastning genom ett eget fondsparande. Trots att föreningen 

har flertalet olika finansieringsdelar påpekar Informant D-2:1 att det inte räcker för att 

kunna finansiera verksamheten de bedriver idag.  

“På nuvarande nivå måste vi ha en bättre ekonomi, det kostar för mycket att spela i 

division 2” (Informant D-2:1) 

Informant D-2:1 och D-2:2 menar att det behövs nya finansieringsprojekt framöver för 

att verksamheten ska kunna fortsätta på nuvarande nivå. Informant D-2:2 säger att 

föreningen inte arbetar aktivt med nya finansieringsprojekt på grund av avsaknad av 

resurser, det saknas personer som har tiden och kunnandet för att utveckla 

fungerande finansieringsprojekt. Den del som D-2 måste bli bättre på är 

sponsorintäkter menar Informant D-2:3, ett alternativ som denne nämner vore att 

anlita en person som arbetade för att finna nya sponsorer och få provision på de 

sponsorintäkter som denne kan inbringa.  

 

Informant D-2:2 och D-2:3 har inte märkt av någon ökning av finansieringsprojekt 

utan menar att föreningen har arbetat med befintliga projekt de senaste åren. 

Informant D-2:1 nämner däremot att på hösten 2011 tillkom en extern finansiär. 

Denne tillkom med syfte att hjälpa till med finansieringen av spelaravtalen, mot att i 

gengäld ha rätt till ersättning vid kommande spelarförsäljningar. Informant D-2:1 
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menar att det från början var ett bra och välkommet tillskott till klubbkassan men att 

samarbetet avslutades till säsongen 2013 främst på grund av uteblivna 

spelarförsäljningar. En negativ effekt samarbetet efterlämnade sig var en högre och 

mer kostsam lönenivå samt ökade lönekrav från spelarna. Det har på senare år blivit 

svårare att få ihop ekonomin påpekar Informant D-2:1, mycket tack vare ökade 

utgifter för spelare i form av lön samt ersättning till andra föreningar för att få in nya 

spelare till föreningen. Informant D-2:2 förklarar att D-2 idag äger sin egen 

anläggning som även används för uthyrning.  

5.2.3 Avtalsreglering 

Efter 2011 och införandet av SvFF:s avtalsregler tycker ingen av informanterna att 

det blivit någon förändring av organisationen i D-2 men enligt Informant D-2:1 har det 

inneburit mer jobb för enskilda individer. Främst har det krävts mer administrativt jobb 

då alla spelare nu måste ha giltiga kontrakt.  

“D   b i  m            b    nu, inn n b hö d   i in   h   k i    kon   k  m d      

       ” (Informant D-2:1)  

Samtliga informanter nämner att den externa finansiär som bidrog med finansiella 

medel även tog över en stor del av det administrativa jobb som kontraktskrivandet 

med spelarna innebar vilket underlättande för föreningen. Idag är det Informant D-2:1 

som ansvarar för det administrativa arbetet med kontraktsskrivningar. Innebörden av 

de nya avtalsreglerna förändrar att spelarna blir licenserade som professionella 

spelare. Trots förändringen menar Informant D-2:3 att D-2:s syfte med sin 

verksamhet inte förändrats, de vill fortfarande finnas till för att kunna erbjuda 

ungdomar i området en möjlighet att kunna aktivera sig fysiskt. Informant D-2:1 

menar att avtalsreglerna har förändrat föreningen, nu måste alla spelare avlönas 

vilket har ökat kravet på att de ständigt måste ha en minimumbudget gällande 

spelarlöner. Innan hade de flertalet spelare som inte var avlönade. Samtidigt påpekar 

både Informant D-2:1 och D-2:2 att de ersättningskrav som avtalsreglerna inneburit 

ändå ligger inom ramen för vad de tidigare har betalat ut ersättning till sina spelare.  

“Skillnaden nu är att alla får ersättning men vi har valt att justera nivån på lönerna så 

     ön budg    i         n  h   in   fö änd    ” (Informant D-2:2) 

Avtalsreglerna har inte inneburit att D-2 måste finna nya finansieringsprojekt enligt 

Informant D-2:3. Däremot påpekar denna att avtalsregeln inte underlättar för 
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föreningen. Under sina 30 år i föreningen är det just kraven angående ersättning som 

Informant D-2:1 har märkt störst förändringar på. 

“Idag ska allt och alla ha betalt” (Informant D-2:1) 

5.2.4 Framtid 

Ingen av informanterna nämner att D-2 har planer på att förändra sin organisation 

inom snar framtid, varken gällande att förändra befintliga- eller att tillsätta nya 

avdelningar/tjänster. Samtliga informanter känner en oro över att de ideella krafterna 

börjar avta mer och mer för varje år som går. Informant D-2:2 anser att föreningen 

måste arbeta mer med att behålla samt rekrytera nya medlemmar som har ett 

intresse av att arbeta ideellt, genom att hitta en bra “föreningskänsla”.  

“Vi m      k     n känsla av samhörighet, att visa uppskattning och få in en 

“fö  ning kän   ” ho  m d  mm  n ” (Informant D-2:2) 

Informant D-2:3 poängterar även vikten av att föreningen måste arbeta mer med att 

belöna på andra sätt än att avlöna i monetära medel. Vidare påpekas att det som 

föreningen kan arbeta med är, att det ska vara kul och kunna bidra med en positiv 

känsla men att det i slutändan handlar mer om den personliga inställningen hos 

personen som avgör. Informant D-2:2 summerar sin framtidssyn på D-2 genom att 

nämna att föreningen måste börja arbeta med att kunna erbjuda mer tillbaka till olika 

intressenter. Oavsett om det gäller de ideella krafterna eller sponsorer, krävs det att 

föreningen kan erbjuda något tillbaka för att behålla dem.  

5.3 Föreningen D-6 

5.3.1 Organisation 

Föreningen D-6 är en idrottsförening som är hemmahörande i utkanten av Uppsala. 

D-6 har endast haft fotboll som sin idrott i föreningen och de har enbart bedrivit 

fotbollsverksamhet med inriktning på herrfotboll. D-6 bildades på 1930-talet och har 

mestadels hållit till i de lägre serierna i SvFF:s divisionssystem, majoriteten av 

föreningens säsonger har de varit verksamma i division 6 där de även kommer att 

vara representerade i år. D-6 är en ideell förening vars syfte enligt Informant D-6:1 är: 

“I D-6 har vi dörren öppen för alla barn och ungdomar som vill spela fotboll. Det 

naturliga urvalet för D-6 är att fånga upp barn och ungdomar i närområdet för att ge 

dem möjlighet till en meningsfull fritid” (Informant D-6:1) 
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Antalet medlemmar i föreningen är 170 personer och idag arbetar cirka 40 personer 

ideellt i föreningen med diverse arbetsuppgifter. D-6 har idag två fast anställda 

personer, en vaktmästare som arbetar på en 75 procentig anställning samt en 

kanslist på halvtid. Medlemsantalet i föreningen har varit detsamma under 1990-talet 

fram till idag med en liten ökning av yngre aktiva medlemmar de senaste åren 

(Informant D-6:2).  

5.3.2 Ekonomi 

Enligt Informant D-6:1 har föreningen arbetat mycket med sitt ekonomiska arbete och 

har idag en ordning på ekonomin med bra kontroll på intäkter respektive utgifter. 

“2009 h d   i myck    öd   iff o , m n  i i   y     n h   d    n        n   b     

myck   m d     f  o dning         konomi,  i k    i id g h    yck    m d” (Informant 

D-6:1) 

D-6:s största inkomstdel menar Informant D-6:2 kommer ifrån det aktivitetsstöd som 

kommunen bidrar med. Den näst största delen kommer ifrån lokala sponsorer, 

genom reklamskyltar samt reklamtryck på fotbollsutrustning och material. Andra sätt 

som de finansierar sin verksamhet på är genom medlemsavgifter, lottförsäljning, 

funktionärer på olika nöjesevenemang, arrangemang av midsommarfirande samt 

campingverksamhet.  

 

Föreningen har de senaste åren funnit nya finansieringsprojekt till sin verksamhet. 

Just campingverksamheten är ett nytt projekt som inbringat extra kapital till 

föreningen (Informant D-6:2). Ytterligare ett finansieringsprojekt är att föreningen för 

några år sedan valde att sälja ut sitt arenanamn. Det var en lokal sponsor som döpte 

om arenan efter sitt företag mot att föreningen fick ersättning. Detta möttes med 

blandande känslor och reaktioner hos medlemmar i föreningen. 

“Som d       u  id g    b hö     i hi     ä       f  in   ng      och m ng  

storklubbar gör såhär, förstår att det tar bort själen litegrann men arenan och 

förening n ä  ju d n  mm ” (Informant D-6:2) 

D-6 äger sin egen anläggning, vilket innebär att de slipper betala plan- och markhyror 

samtidigt som de från kommunen får anläggningsbidrag för att de driver sin förening 

med egen anläggning vilket underlättar ekonomiskt (Informant D-6:1).  
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5.3.3 Framtid 

Informant D-6:2 påpekar att föreningen i framtiden behöver arbeta mer aktivt med att 

hitta nya finansieringsprojekt. De ämnar utveckla sponsoravtalen samt upptäcka nya 

områden som kan leda till ökade intäkter för D-6. Både Informant D-6:1 och Informant 

D-6:2 ser positivt gällande medlemsantalet i föreningen, de senaste åren har det 

skett en ökning samt att fler medlemmar blivit mer aktiva i arbetet runt föreningen. 

För att kunna bibehålla de ideella krafterna i föreningen menar Informant D-6:1 att 

det är essentiellt att visa uppskattning och se till att det är kul att vara med i 

föreningen. 

6. Analys 

I följande kapitel jämförs insamlad empiri och ställs i förhållande mot de teoretiska 

perspektiv som presenterats. Analysen följer underrubrikerna organisation, ekonomi 

samt framtid. Avtalsregleringen är central och saknar därför egen underrubrik, varvid 

den behandlas genomgående i samtliga underrubriker. Analysen genomförs utifrån 

studiens syfte och frågeställning och avslutas med undersökningens analysmodell. 

6.1 Organisation 

D-2 är idag registrerad som ideell förening och har som syfte att verka som en sådan. 

Deras egen syn på sin förening överensstämmer bra med den definition som 

Lindblad & Lundén (2008) och Hemström (2010) har gällande vad som utgör syftet 

och grunden i en ideell förening, en grupp frivilliga individer som arbetar mot ett 

gemensamt mål. Även det Thunberg (2006) påpekar gällande att föreningar vill 

skapa samhällsnytta överensstämmer med D-2:s syfte då de vill skapa 

fritidssysselsättning för områdets ungdomar. Gällande syftet finns inga tecken på 

skillnader mellan D-2 och den lägre divisionsföreningen D-6. 

 

Efter införandet av avtalsreglerna gällande att föreningen måste registrera sina 

spelare som professionella, anser inte D-2 att deras föreningssyfte förändrats. En 

effekt som införandet av avtalsreglerna medfört är att större fokus hamnar på 

representationslaget. Föreningen är tvungen att ha professionella spelare vilket 

således innebär att de måste bedriva en professionell verksamhet. Förändrar det 

föreningens ursprungliga verksamhetssyfte? De tvingas att övergå från att vara en 

förening med amatöristisk inriktning till att etablera en mer lönebaserad 
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idrottsverksamhet. Det här kan anses vara ett steg mot att föreningen förändrats mot 

professionalisering (Peterson, 2004; Ferkins & Shilbury, 2011) vilket i framtiden kan 

leda till svårigheter för D:2 att vidhålla sitt ursprungliga verksamhetssyfte.  

 

Boström et al. (2004) och Forssell & Ivarsson Westerberg (2007) menar att det är en 

förutsättning för föreningar att medlemmar frivilligt bidrar i form av arbetsinsatser, 

utan betalning. Enligt D-2:s senaste medlemsuppgifter har de cirka 18,5 procent 

ideellt arbetande medlemmar (200 av 1078) mot D-6 som har 23,5 procent (40 av 

170). Det här påvisar att den ideellt arbetande medlemskraften är ungefärligt 

densamma på båda divisionsnivåerna och att ett stort antal medlemmar inte utför 

ideellt arbete i föreningarna. En skillnad mellan D-2 och D-6 är att D-2 har märkt av 

en minskning i antalet medlemmar medan D-6:s medlemsantal varit detsamma under 

en längre period.  

 

Gällande avtalsregeln och huruvida den påverkat antalet medlemmar och dess 

insatser är svår att påvisa. En faktor skulle kunna vara “    idag ska allt och alla ha 

b     ” som Informant D-2:1 belyser, något som Boström et al. (2004) menar 

förändrar motivet med handlingen, fokus hamnar då på betalningen istället för 

insatsen. Professionaliseringen som lett till att fler får betalt för sina insatser kan 

således påverka att de ideella krafterna försvinner om ingen ersättning erhålls för 

utfört arbete. Oavsett vad minskningen beror på för D-2, kvarstår faktumet att om de 

fortsätter minska i antal medlemmar kan en effekt bli att den ideella arbetskraften i 

framtiden kan komma att försvinna. Frågan är hur D-2 och övriga föreningar 

påverkas om minskningen av frivilligheten fortsätter, kan effekten vara att föreningar 

kommer tvingas betala för samtliga medlemmars insatser? 

 

D-2 består idag av ett 50-tal anställda varav 4 är fast anställda med föreningen som 

huvudåtagande jämförelsevis med D-6 som totalt har 2 fast anställda med föreningen 

som huvudsyssla. Gällande de 50-tal anställda som D-2 har utgör spelarna en stor 

andel av dem, hela 22 st. Huvudpunkten i SvFF:s avtalsregler är att föreningen 

måste avlöna spelare som professionella vilket visar att föreningen tvingas mot en 

lönebaserad inriktning (Peterson, 2004; Ferkins & Shilbury, 2011) med anställda likt 

ett företag (Ljung et al. 2007). Således är en effekt av avtalsreglerna att anställning 

av spelare blir ett krav. Resultatet från intervjuerna visar vidare att D-2 redan före 



31 

 

avtalsreglerna infördes hade över 20-talet personer anställda i olika former (spelarna 

exkluderade), i jämförelse med D-6 som endast har 2 personer. Oavsett 

avtalsreglerna påvisar det skillnaderna gällande ideellt arbete på de olika nivåerna 

som föreningarna befinner sig på. D-2 har utvecklats mer mot en företagisering 

genom att de har förändrat sin organisation med avlönade anställningar likt ett 

företag, till skillnad mot D-6 där de ideella insatserna fortfarande dominerar.   

6.2 Ekonomi 

Både D-2 och D-6 finansierar en del av sin verksamhet genom så kallat aktivitetsstöd 

ifrån kommunen, bidrag från lokala sponsorer, intäkter vid arbetsinsatser på 

evenemang och medlemsavgifter vilket Hemström & Giertz (2007) och Boström et al. 

(2004) menar är typiska inkomstkällor för föreningar. D-2 finansierar sig även genom 

försäljning av jordsäckar samt uthyrning av sina lokaler vilket enligt Forssell & 

Ivarsson Westerberg (2007) är ett finansieringssätt för företag.  

 

D-2 har inte märkt av någon ökning av nya finansieringssätt sedan införandet av de 

nya avtalsreglerna men påpekar tydligt att den rådande marknaden ställer krav på att 

de måste söka efter nya finansieringsmöjligheter för att kunna fortsätta spela på 

division 2 nivå. En möjlighet de nämner vore att anlita en person som arbetar för att 

finna nya sponsorer mot provision för inbringande sponsorintäkter. Föreningen anser 

att de måste ändra organisationen då nuvarande finansiering inte räcker till på den 

nivå de befinner sig på idag. Att sökandet av ett nytt finansieringssätt vore en ren 

effekt av avtalsreglerna går ej klargöra, men det är tydligt att avtalsreglerna knappast 

underlättar för föreningen då dessa ställer krav gällande professionella avlönade 

spelare. 

 

En annan organisatorisk effekt som kan urskönjas är att hösten 2011 efter införandet 

av de nya avtalsreglerna valde D-2 att plocka in en extern finansiär med syfte att 

hjälpa till med finansiering av spelaravtalen. I gengäld fick finansiären rätt till 

ersättning vid eventuella spelarförsäljningar. Det här får anses vara ett steg mot att 

föreningen arbetar med kommersialisering, då de agerade i syfte för vinstgivande 

verksamhet (Miller et al. 2001; Peterson, 2004; Dart, 2004). D-2 och den externa 

finansiären ämnade sälja spelare vilket är en tydlig kommersialisering, då spelarna 

ansågs som varor som skulle inbringa vinst. Det kapital som den externa 
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finansiären förde in i föreningen gav effekten att lönenivån och lönekraven från 

spelarna inom föreningen ökade. Föreningen misslyckades med att genomföra 

spelarförsäljningar, varvid den externa finansiären lämnade. Kvar blev endast den 

höga lönenivån samt spelarnas ökade lönekrav, något som föreningen inte längre 

hade kapital att möta. 

 

Miller et al. (2001) och Peterson (2004) menar även att idrott klassificeras under 

underhållningsbranschen, där idrotten går att sälja utanför arenan. Detta är något 

som ej kan urskönjas i D-2, då inga tecken på att de säljer sig utanför fotbollen 

framkommit i undersökningen. Anledningen torde vara att föreningen spelar på för 

låg nivå i seriesystemet. En effekt som däremot kan urskiljas av de nya 

avtalsreglerna, är att föreningen efter införandet har ett krav att tillhandahålla en 

minimibudget gällande spelarlöner. I D-2:s spelartrupp finns det idag 22 spelare vilket 

innefattar att en minimibudget gällande samtliga spelare måste upprättas. D-2 menar 

på att avtalsreglerna inte förändrat deras lönebudget då den krävda lönenivån redan 

fanns i föreningen.  

 

Oavsett om lönenivån redan existerade eller inte har SvFF:s avtalsregler alltså 

påverkat föreningar på division 2 nivå att tillhandahålla en minimumbudget gällande 

spelarlöner. Effekten blir således för föreningen att om de vill fortsätta bedriva sin 

verksamhet på denna serienivå måste de arbeta in kapital till sin förening som 

motsvarar kravet. Det här skiljer sig avsevärt mot föreningen D-6, som inte omfattas 

av några krav gällande minimibudget för att fortsätta med verksamheten på sin 

divisionsnivå. 

6.3 Framtid 

En sista organisatorisk effekt som kan urskiljas är att D-2 blivit allt mer tvingade att 

fokusera på administrativa uppgifter efter införandet av avtalsreglerna. Informant D-

2:1 nämner att “Det blir mer pappersarbete nu, innan behövde vi inte ha skrivet 

kontrakt med             ” vilket påvisar att föreningen påverkats av avtalsreglerna. 

Till en början arbetade den externa finansiären med det administrativa arbetet med 

avtalen men sedan denne lämnade har Informant D-2:1 övertagit uppgiften. 

Innebörden är följaktligen att en person i föreningen måste ansvara för det merjobb 
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som avtalsregeln har medfört. Kan föreningen räkna med att ideella krafter alltid 

kommer lösa dessa uppgifter eller måste en organisationsförändring ske i framtiden?  

6.4 Analysmodell 

Nedan presenteras en analys av D-2 och D-6 utifrån Forssell & Ivarsson 

Westerbergs (2007) modell avseende de olika sfärerna, Figur 5.  
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Medlemmar (D-2 + D-6) 

 

Relation 

 

Tillfällig och frivillig (D-2) 

 

Frivillig (D-2 + D-6) 

 

Finansiering 

 

Försäljningsintäkter (D-2) 
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Hur jobb utförs 

 

Anställda (D-2 + D-6) 

 

Ideella insatser (D-2 + D-6) 

 

Figur 5 illustrerar att både D-2 och D-6 har samtliga karaktärsdrag från civilsamhället 

vilket är typiskt för ideella föreningar. Det som kan urskiljas är att D-2:s organisation 

har drag av företag genom att de har försäljning gentemot kunder av tillfällig relation 

genom bland annat jordförsäljning och uthyrning av lokaler. Det här renderar i 

försäljningsintäkter för föreningen. Det som D-2 och D-6 har gemensamt från 

marknadssfären är att de båda har anställda. Modellen visar att D-2 har fler 

karaktärsdrag från marknaden än D-6.     

 

 

 



34 

 

7. Slutsats 

I följande kapitel redogörs de slutsatser som undersökningen kommit fram till samt 

återkopplar till studiens frågeställningar. 

 

De två frågeställningar som studien undersökt är följande: 

 

- Vilka eventuella organisatoriska effekter har SvFF:s avtalsregler på en 

fotbollsförening? 

 

- Hur påverkar SvFF:s avtalsregler till att en fotbollsförenings verksamhet går mer 

mot en företagisering? 

 

SvFF:s avtalsreglering har inneburit flertalet organisatoriska effekter för föreningen 

verksam på division 2. Föreningen vidhåller sitt ursprungliga verksamhetssyfte men 

ett större fokus på föreningens representationslag är oundvikligt, på grund av 

regleringen gällande professionella spelare. Föreningen måste nu anpassa sin 

organisation mot en mer professionell sådan då regleringen medför ett krav på att 

spelarna ska avlönas likt en anställd. I framtiden kan föreningens syfte komma att 

förändras, då en professionalisering kan försvåra för föreningen att bedriva fotboll 

som en fritidssysselsättning. En organisatorisk effekt som blir oundviklig för 

föreningar gällande avtalsregleringen är kravet på att de måste ha en 

minimumbudget gällande spelarnas löner, eftersom avtalsreglerna innebär krav på 

ersättning till spelarna. D-2 valde här att samarbeta med en extern finansiär för att 

finansiera minimibudgeten för spelartruppen. Regleringen ställer således ett större 

ekonomiskt krav på föreningar på division 2 nivå, vilket kan innebära att föreningar 

måste förändra sig mot att fokusera på att inbringa kapital för att vara verksamma på 

denna nivå.   

 

En annan synlig effekt är att det administrativa arbetet ökat för föreningen på grund 

av avtalsreglerna. Detta leder till att föreningen får fler arbetsuppgifter som de tvingas 

anpassa organisationen efter. D-2 förlitar sig idag på den ideella arbetskraften 

gällande den uppgiften men framöver kan det innebära att föreningen tvingas 

anställa ytterligare personer till sin organisation. Just att fler personer ska avlönas 
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inom föreningen, kan leda till att de ideella arbetsinsatserna minskar. Allt fler avlönas, 

även de ideellt arbetande medlemmarna, vilket gör att motivet med handlingen 

förändras och fokus hamnar istället på betalningen och inte insatsen i sig vilket skulle 

kunna anses vara en av orsakerna till det sviktande medlemsantalet i D-2. 

Föreningen har idag svårt att finansiera sin verksamhet. För att fortsatt kunna vara 

verksamma på division 2 nivå krävs en bättre ekonomi. D-2 behöver nya 

finansieringsmöjligheter och har idéer att anställa för att uppfylla möjligheten till mer 

kapital, bland annat genom provisionbaserat arbete. Att avtalsregeln är orsaken till 

detta går ej att klargöra, föreningen tvingas oavsett arbeta in mer pengar. 

 

Att se hur SvFF:s avtalsregler har påverkat fotbollsföreningens företagisering är svårt 

att exakt klargöra. D-2 hade redan karaktärsdrag likt företag i sin organisation genom 

flertalet anställda, en försäljningsverksamhet samt en redan befintlig lönebudget 

motsvarande nuvarande avtalsregler om minimikrav för föreningen. Forssell & 

Ivarsson Westerbergs (2007) modell illustrerar även att D-2 har flertalet drag och 

således en hög grad av företagisering i sin förening. De tidigare ovan nämnda 

effekterna som avtalsreglerna inneburit bidrar samtliga till en stegrad företagisering 

av föreningen. Ytterligare anställningsbehov av personal, högre ekonomiska krav 

samt administrativt merjobb är alla tecken på en ökad företagisering av föreningen. 

Ett konstaterande kan göras att SvFF:s avtalsregler har del i division 2 föreningarnas 

företagisering men i vilken utsträckning får anses vara svårdefinierat.  

 

En tydlig slutsats som studien påvisar är att de ideella idrottsföreningarna är en 

blandform av förening och företag. Det ideella som karaktäriserar föreningar blandas 

med sådant som är hämtat från företag och det kommersiella. Däremot visar 

undersökningen att grunden för föreningen fortfarande består av de frivilliga och 

ideella insatserna. Att kategorisera en förening utefter diverse modeller med dess 

karaktärsdrag är svårt eftersom föreningar idag allt mer fungerar som hybrider. 

Föreningar genomgår en utveckling vilket leder till att den traditionella 

föreningsformen utmanas. 
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8. Studiens begränsningar samt förslag på vidare forskning 

Det finns en medvetenhet om att studiens omfattning är begränsad. Urvalet av 

antalet föreningar är litet, vilket gör att resultatet kan ha påverkats. Vid fler 

undersökta föreningar hade studien fått ett trovärdigare och mer tillförlitligt resultat 

varvid en större generaliserbarhet kunnat urskönjas. Liknande begränsning ses även 

gällande antal informanter. Fler informanter hade givit en bredare bild av det 

undersökta området. Undersökningen visar indikationer att föreningar på division 2 

nivå blir påverkade av avtalsregleringen. Således kan en generalisering för berörda 

föreningar göras gällande avtalsregleringens påverkan. Det är dock svårt att klargöra 

i vilken omfattning och på vilket sätt detta tar sig i uttryck då föreningar utvecklar sin 

organisation i olika takt. Studiens inriktning gäller en särskild reglering inom en 

specifik bransch, vilket begränsar generaliserbarheten angående företagisering 

gällande ideella föreningar i stort. 

 

Förslagsvis kan kommande forskning göra en mer omfattande undersökning, där fler 

fotbollsföreningar i division 2 studeras. En mer djupgående studie skulle kunna leda 

till en större generaliserbarhet. Vidare forskningsförslag är att vidga omfattningen av 

företagisering till andra idrotter än fotboll. En sådan undersökning skulle tydliggöra 

och påvisa skillnader mellan olika idrottsbranscher. Slutligen vore intressant att utföra 

en undersökning gällande företagiseringens framfart inom andra ideella föreningar 

utanför sportvärlden. Studien skulle eventuellt kunna påvisa en generaliserbarhet om 

den traditionella föreningsformen är på väg att upphöra.  

 

. 
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10. Bilagor 

10.1 Intervjufrågor 

Intervju frågorna gäller den undersökta föreningens organisation med fokus på deras 
representationslag verksamma på division 2 nivå för herrar. Före intervjun blir 
informanten informerad av innebörden av SvFF:s avtalsregler. 

 

Inledande del 

Berätta kortfattat om din bakgrund i föreningen. 

Antal år i föreningen, olika positioner i föreningen, vad har du för roll i föreningen 
idag?  

 

Organisationen 

Är ni en ideell förening? 

Vad har ni för syfte med er förening? 

Hur många jobbar ideellt i er förening idag? 

Har ni avlönade personer i er förening idag? 

Hur många fast anställda har ni? 

Vilka olika avdelningar/tjänster har ni? 

Upplever du att er förening har ändrat tjänster/avdelningar i er organisation de 
senaste åren? 

Har du märkt förändringar på antalet medlemmar i din förening? 

 

Ekonomi 

Hur mycket fokuserar ni på ekonomi i er verksamhet idag? 

På vilka olika sätt finansierar ni er verksamhet? (Försäljning, sponsring, avgifter, 
bidrag etc.) 

Får ni några bidrag från kommun? Fotbollsförbund? 

Hur stort är behovet med nya finansieringsprojekt? 

Hur aktivt jobbar ni med nya finansieringsprojekt? 

Har du märkt någon ökning av sidoprojekt för finansiering de senaste åren? 

Äger ni era faciliteter eller hyr ni? 
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Efter 2011 och införandet av avtalsregler 

Har SvFF:s nya avtalsregler från 2011 inneburit några förändringar för er 
organisation?  

Har syftet med er förening ändrats? 

Har det tillkommit nya tjänster/avdelningar? 

Har de nya avtalsreglerna inneburit en ökning av utgifter? 

Påverkat ert sätt att finansiera verksamheten ex: ökning av avgifter, bidrag, sponsring 
etc.?  

Större fokus på att hitta nya finansieringsprojekt till föreningen? 

Vilka är de största problem som de nya avtalsreglerna har medfört? 

Har det medfört några möjligheter? 

 

Framtid 

Kommer det att ske förändringar gällande nya avdelningar/tjänster framöver? 

Vad tror du krävs för att ni ska kunna behålla de ideella krafterna i er förening? 


