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Förord 
Den här rapporten är ett examensarbete på 10 poäng (c-nivå), utfört inom ämnesområdet 
ekonomistyrning vid institutionen för industriell ekonomi och samhällskunskap (IES), 
Luleå tekniska universitet (LTU).  
 
Vi som skrivit c-uppsatsen heter Martin Karlsson, Tomas Duvsten och Ola Ström, och 
som handledare har vi haft Jeaneth Johansson. Vi vill börja med tacka Jeaneth som har 
varit till stor hjälp genom hela processen. Hon har varit väldigt hjälpsam, och väglett oss 
från början till slut. Vi vill även passa på att tacka våra respondenter som deltog med stort 
engagemang i vår fallstudie. 
 
Luleå den 25 augusti 2005 
 
 
 
Martin Karlsson  Tomas Duvsten  Ola Ström 



 

Sammanfattning 
Många idrottsföreningar har bedrivit sin verksamhet med fokus på det idrottsliga, och inte 
tänkt speciellt mycket på det ekonomiska vid sin målstyrning. Detta har lett till 
ekonomiska kriser för många föreningar, och flera idrottsförbund har börjat införa så 
kallade elitlicenser. Elitlicenserna, och det ökade pengaflödet inom idrottsrörelsen har lett 
till att flera ideella idrottsföreningar har börjat drivas som företag i näringslivet. 
 
Idrottsföreningarna måste nu, för att överleva på lång sikt, ta styrningen till en högre nivå 
och ha fler ekonomiska mål, som innebär att de går med vinst eller ha ett positivt eget 
kapital. Kompetensen att driva verksamheter i vinstsyfte finns i näringslivet, men har 
saknats i de ideella idrottsföreningarna. Den kompetens som finns i styrelsen i ideella 
föreningar blir en allt viktigare del, och har ett direkt samband med om en idrottsförening 
lyckas eller inte. Med den här rapporten ville vi öka förståelsen för hur elitishockey-
föreningar hanterar kompetensförsörjningen i styrelsen för att kunna styra mot de 
uppsatta målen.  
 
Det vi kunde se var att Luleå Hockey som är ett elitserielag och omsätter 60 miljoner, 
använde sig av en styrelse med kompetens att ta fram mål och idéer, det vill säga agera 
”dörröppnare”, medan de har anställda som sköter de operativa delarna. Team Kiruna och 
Bodens IK har på grund av mindre resurser fått eftersträva kompetens i styrelsen som 
både kunde ta fram idéer, men även genomföra dem, det vill säga en mer ”arbetande” 
styrelse. Luleå drivs alltså mer som ett företag. Alla tre föreningarna rekryterade den 
kompetens de ansågs sig behöva till styrelsen, och ingen av dem jobbade med 
kompetensutveckling. Vi kunde även se att elitlicensen hade påverkat de mindre 
föreningarna Kiruna och Boden mer än Luleå. 
 



 

Abstract 
Many sports associations have carried on their business with focus on sports, without 
thinking to much about the financial goals. This has resulted in financial crises for many 
associations, and many sports unions have started to introduce so called elite licenses. 
Those, and the fact that more money is involved within the sports business, have led to 
the fact that many non-profit sports associations have started to run as companies in trade 
and industry. 
 
In order to survive in a long-term perspective, the sports associations now have to focus 
on bringing the goals towards a higher financial level, which means that they gain profits 
or have a nice capital of their own. The competence to run business in order to gain 
profits is found in the trade and industry, but has been lacking in the non-profit sports 
associations. The competence that is found in the board of these associations will be a 
more important part, and has a close connection to however a sports association will 
succeed or not. With this study we wanted to increase the understanding to how ice-
hockey associations at top level handle the support competence in the board to be able to 
direct towards the highly placed goals. 
 
What we noticed was that Luleå, which is a team at top level and has a turn over about 60 
millions, made use of a board with a competence of bringing up goals and ideas. This 
means that the board function as “door openers”, while they have employees that are 
responsible for the performing parts. Kiruna and Boden have fewer resources and 
therefore had to ask for a competence in the board that could bring up ideas, but also 
carry them out just like an “operative” board. In other words, Luleå is run more as a 
company. All three associations recruited the competence they thought was needed in the 
board, and none of them worked with competence development. We also noticed that the 
elite licenses had a larger influence on the smaller associations, Kiruna and Boden, due to 
the fact that Luleå is carried on more as a company. 
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1 Inledning 
Kapitel 1 som vi kallar inledning börjar med en bakgrunds presentation av ämnet. Sedan 
kommer en problemdiskussion som leder till vårt syfte med rapporten. Sista delen i 
kapitel 1 är en disposition av hur rapporten är uppbyggd. 

1.1 Bakgrund 
Traditionellt sett har idrottsföreningar bedrivit sin verksamhet med prioritet på det 
idrottsliga planet, och det ekonomiska har kommit i andra hand. Målet med verksamheten 
har varit att nå idrottsliga framgångar och målstyrningen har således utarbetats för att nå 
dessa mål. Vinstintresset i föreningar har inte sats i fokus, utan målet har varit att 
ekonomiskt gå runt. Detta har i längden lett till att många har hamnat i ekonomiska 
kriser.  
 
På grund av att idrottsföreningar primerar de idrottsliga målen mer än det ekonomiska, 
har flera idrottsförbund börjat införa så kallade elitlicenser. Elitlicens innebär att 
förbunden tar fram reglemente och rekommendationer för hur föreningarna bör driva sin 
verksamhet när det gäller organisationen, ekonomin med mera. Genom införandet av 
elitlicenser, så måste idrottsföreningarna som påverkas av dem, ha ett positivt eget kapital 
för att inte degraderas, vilket har inneburit att idrottsföreningarna har fått ändra sin 
målstyrning mot ett primärt fokus på det ekonomiska Ekonomin styr således de 
idrottsliga målen.  
 
På Riksidrottsförbundets (RF) hemsida (http://www.rf.se) kan man läsa att inom idrotten 
hanteras allt mer pengar. Detta är särskilt aktuellt i elitsammanhang och i vissa 
massmedialt exponerade idrotter. Elitidrottsföreningarnas omsättning har ökat drastiskt 
de tio senaste åren. Dagens elitidrottsföreningar får mångmiljoninkomster från TV- 
rättigheter, sponsring och biljettintäkter och liknar idag mer ett företag än en ideell 
idrottsförening (http://www.idrottsjuristen.com). Färjestad hockeyförening omsatte 2004 
cirka 120 miljoner, vilket är en dubblering jämfört med några år tidigare. Vi som 
författare av denna rapport har erfarenhet av elitishockeyföreningar, samt att det är en av 
de idrotter i Sverige, där föreningarna omsätter mest pengar. Vi kommer därför i vår 
studie att begränsa oss till att undersöka föreningar som bedriver ishockeyverksamhet på 
elit, allsvensk eller division 1 nivå, det vill säga ishockeyföreningar som påverkas av 
elitlicenserna. 

1.2 Problemdiskussion  
Dessa förändringar, att elitidrottsföreningar hanterar allt mer pengar och att elitlicenser 
har införts, har lett till att allt fler ideella idrottsföreningar har börjat drivas som företag i 
näringslivet. Berglund & Blomquist (1999) skriver att företagets eller organisationens 
överlevnad och utvecklingsförmåga är beroende av förmågan av anpassning till 
omvärldens förändringar. Företagens styrning handlar till stor del om att nå ekonomiska 
mål, det vill säga att generera en vinst, medan det för idrottsföreningar har handlat om att 
utföra en idrottslig prestation.  Nu måste även idrottsföreningarna, för att överleva på 

http://www.rf.se
http://www.idrottsjuristen.com
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lång sikt, ta styrningen till en högre nivå och ha mer ekonomiska mål, som innebär att de 
går med vinst eller ha ett positivt eget kapital.  
 
Kompetensen att driva verksamheter i vinstsyfte finns i näringslivet, men har saknats i de 
ideella idrottsföreningarna. I takt med att elitidrottsföreningar drivs mer som företag i 
näringslivet är kompetensen i ledningen/styrelsen viktig för att kunna nå deras mål. 
Lunden & Lindblad (1998) skriver att det är styrelsen som sätter upp målen för 
verksamheten och de har även till uppgift att förankra dessa mål till samtliga inblandade. 
Bengt Sjöholm som är ordförande i Halmstad BK säger till tidningen Expressen (2005-
04-17) att, ”det är för många som sitter i styrelserna och inte gör något. De har inte 
förstått vilket ansvar det innebär att sitta i en styrelse”.  Svejby & Risling (1987) skriver 
att kompetens är nyckeln till framgång för en organisation och Hansson (1995) skriver att 
de anställdas kompetens är den resurs som är helt avgörande för företagets framgång. För 
att nå dessa framgångar blir kompetensen som finns i styrelsen en viktig del, och har ett 
direkt samband med om en idrottsförening lyckas eller inte. Vi som författare av 
rapporten vill undersöka hur kompetensförsörjningen i styrelsen påverkas av den 
styrningen som finns i föreningen. Med kompetensförsörjning menar vi hur urvalet av 
styrelsemedlemmarna sker, samt vilken typ av kompetensutveckling som finns i de olika 
elitföreningarna.  

1.3 Syfte 
Syftet med den här studien, är att ”öka förståelsen för hur elitishockeyföreningar 
hanterar kompetensförsörjningen i styrelsen för att kunna styra mot de uppsatta målen”.  

1.4 Disposition 
Vi har valt att disponera vår c-uppsats genom att börja med kapitel 1 som vi kallar för 
inledning. Den behandlar bakgrunden till ämnet, en problemdiskussion som leder till vårt 
syfte, samt en disposition av rapporten. Detta kapitel ska ge läsaren en inblick i 
bakgrunden och problemet som rapporten behandlar. Kapitel 2 är metod, och där redogör 
vi för de metoder och angreppssätt vi valt att arbeta efter. Vi tar upp, och förklarar vilken 
ansats vi har vid undersökningen, och vilka metoder vi har använt för datainsamling. 
Metod innehåller även en metoddiskussion där det beskrivs hur vi har genomfört studien, 
samt validitet och reliabilitet. Kapitel 3 är teori, och där redovisar vi den teoretiska 
referensramen, det vill säga det materialet som vi anser vara relevant för vår c-uppsats. 
Efter teorikapitlet har vi valt att disponera vår empiri, det vill säga kapitel 4. I empirin har 
vi sammanställt materialet från den empiriska undersökning som vi genomfört med hjälp 
av intervjuer. I kapitel 5, som är analys har vi jämfört det teoretiska materialet vi tagit 
fram i kapitel 3 med empiriska material vi fick i kapitel 4. Kapitel 6 är diskussion och 
slutsatser, där för vi en diskussion angående analysen, och drar slutsatser utifrån det. Det 
sista kapitlet är kapitel 7, som är en referenslista över den litteratur vi använt oss av. 
Längst bak i rapporten återfinns bilagan med frågeguiden vi använde vid intervjuerna. 
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2 Metod 
I detta metodavsnitt kommer vi att beskriva hur vi har gått tillväga för att samla in 
information för att kunna besvara vårt syfte. Vi kommer även att beskriva olika synsätt 
och angreppssätt som finns vid datainsamling, samt förklara varför vi valt dem vi valt. Vi 
avslutar detta kapitel med en metoddiskussion där går vi igenom hur vi genomfört vår 
datainsamling, och hur vi som författare upplevde att det gick. 

2.1 Ansatser och metoder 
Denna rapport har ett syfte som går ut på att förstå hur kompetensförsörjningen i 
elitishockeyföreningars styrelse går till för att de ska kunna styra mot de uppsatta 
ekonomiska och sportsliga målen. Vi har gjort en empirisk undersökning och samlat in 
information angående hur personer/individer med ledande befattningar inom 
elitishockeyföreningar ser på kompetensförsörjningen i styrelserna. Eftersom vi ville 
förstå aktörerna i föreningarna, så innebär det enligt Arbnor & Bjerke (1994), att vi har 
ett aktörssynsätt.  
 
Under den här uppsatsen har vi som författare haft ett hermeneutiskt angreppssätt. Patel 
& Davidsson (1994) skriver att den hermeneutiska som har sin utgångspunkt i human-
vetenskapen, är tolkande, och försöker skapa förståelse till olika företeelser, till exempel 
det som studeras, vilket innebär att forskarna bör vara subjektiva och engagerade. 
Motsatsen till det hermeneutiska är det positivistiska, som enligt författarna Johansson & 
Liedman (1997) försöker eliminera betydelsen av individen, anser att individens tankar 
och tolkningar inte har någon betydelse ur ett vetenskapligt perspektiv. Detta stämmer 
inte med det aktörssynsätt vi har, så det blev naturligt för oss att ha ett hermeneutiskt, där 
den kunskap och erfarenhet vi har sedan tidigare påverkar oss i vår forskarroll, vilket 
innebär att den information som samlats in, har tolkats enligt det hermeneutiska synsättet.  
 
Vid fallstudier skriver Widerberg (2002) om två olika typer av angreppssätt. Den ena är 
kvalitativ forskning, och den andra är kvantitativ forskning. Yin (1994) skriver att den 
kvantitativa är formaliserad, strukturerad och handlar om att fastställa mängder, medan 
den kvalitativa metoden har en ytterst liten grad av formalisering och metoden har 
primärt ett förståendesyfte. Det vill säga att man försöker tolka och förstå den data man 
får från informationskällan. Vi har använt oss av det kvalitativa angreppssättet, som 
innehåller fallstudier med intervjuer, och frågorna vi ställde till respondenterna skulle 
kunna besvaras med breda svar, som sedan tolkades (hermeneutiska synsättet) utifrån 
syftet. 
 
Vid undersökningar kan forskarna använda två olika sätt, och det är deduktivt eller 
induktivt. Enligt Patel & Davidson (1994), innebär deduktivt att forskaren från befintliga 
teorier drar slutsatser om enskilda företeelser som sedan prövas empiriskt. Författarna 
skriver vidare att induktivt innebär det omvända förhållandet, vilket innebär att forskaren 
studerar ett forskningsobjekt utan förankring i några tidigare teorier, och med hjälp av 
den insamlade informationen skapar nya teorier. Vi använde oss av ett deduktivt sätt, 
vilket innebär att vi studerade tidigare forskares teorier angående styrning, styrelsearbete, 
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kompetens, för att sedan göra en empirisk undersökning av verkligheten. Orsaken till att 
vi valde detta sätt, och inte ett induktivt, är att vi anser oss för oerfarna för att kunna 
använda det induktiva, där man skapar nya teorier. 

2.2 Genomförandet 
Sättet vi använde oss av för att samla in data var att studera litteratur i form av böcker och 
vetenskapliga artiklar. Vi genomförde även en empirisk undersökning i form av en 
fallstudie, för att undersöka nutida händelser. Vid genomförandet av fallstudien valde vi 
datainsamlingsmetoden intervjuer. 

2.2.1 Intervjuer 
Enligt Widerberg (2002), innebär intervjuer att forskarna bland annat använder muntliga 
samtal för att få andras berättelser och uppgifter. Intervjun kan vara mer eller mindre 
styrd, till exempel en detaljerad intervjuguide, eller att frågorna formuleras under tiden 
som intervjun pågår. Det fungerar bättre om intervjuaren har tänkt ut en plan innan att 
följa, som sedan frågorna formuleras runt, detta för att kunna följa en röd tråd under 
intervjun.  
 
Vid datainsamling med hjälp av intervjuer tar Yin (1994) upp ett frågesätt som heter 
semistrukturerade intervjuer. Det är den metoden som vi använde, och den går ut på att 
med hjälp av vissa fasta frågor får den som blir intervjuad prata fritt med de fasta 
frågorna som riktlinje och röd tråd. Detta frågesätt kommer enligt Yin (1994) 
ursprungligen från kvalitativa metoder. Vi försökte utveckla våra frågor, för att de skulle 
bli så tydliga som möjligt. Detta på grund av att vi ville att respondenterna ska tolka 
frågorna vi ställer på det sätt vi ville att de skulle tolkas, och att vi på så sätt reducerade 
missförstånd i kommunikationen mellan oss intervjuare och respondenterna. 

2.2.2 Urval av respondenter 
Vi valde att använda oss av tre stycken respondenter vid intervjuerna, och dessa kom från 
tre olika ishockeyföreningar i Norrbotten, som påverkas av elitlicensen. I de tre olika 
föreningarna intervjuade vi personer med god inblick och erfarenhet av styrelsearbete. Vi 
kontaktade alla tre föreningarna och beskrev syftet med undersökningen och fick på så 
sätt hjälp av föreningarna att få fram lämpliga respondenter. Det blev två klubbdirektörer 
och en sportchef. Genom intervjuer med dessa personer i de olika föreningarna, anser vi 
att fick den information vi behövde angående hur de i föreningarna hanterar kompetens-
försörjningen i styrelsen för att kunna styra mot de sportsliga och ekonomiska målen.  

2.3 Analysmetod 
Vi har sammanställt den data vi har fått fram genom intervjuer för att det ska bli så 
överskådligt och förståeligt som möjligt. Vi använde oss av det Thomsson (2002) kallar 
för reflexiv analys, vilket enligt författaren innebär att den tolkande analysen ständigt 
pågår, och den är reflexiv eftersom den växlar mellan att vara systematisk och 
osystematisk. Vi kommer nu att beskriva de olika stegen som vi genomförde i den 
reflexiva analysen. 
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2.3.1 Samla in rådata och transkribering 
Vi började med att samla rådata, vilket vi gjorde genom intervjuer som vi spelade in på 
band, samt antecknade stödord. Efter att ha lyssnat igenom banden var det dags att 
transkribera den insamlade informationen till skrift och datafiler för att kunna analysera 
intervjuerna. Vi lyssnade på de inspelade banden fram och tillbaka, och skrev ner svaren 
på den frågeställning vi följt vid intervjuerna.  

2.3.2 Lyssna igenom banden 
Vi lyssnade sedan igenom banden ordentligt, för att skapa oss ett helhetsintryck av 
intervjun. Vi hade det transkriberade materialet framför oss, och lyssnade på intervjuerna 
flera gånger, samtidigt som vi skrev ner stödord vid det vi ansåg som viktiga stycken. Det 
är viktigt i denna fas att fokusera på själva lyssnandet och helheten, och att lyssna både på 
den som blir intervjuad och den som intervjuar. När vi genomförde denna fas hade vi det 
material vi tagit fram i teori kapitlet i åtanke. 

2.3.3 Granskning och läsning 
I den här fasen började vi med att skriva kopior av intervjuerna i pappersformat, för att 
lättare kunna läsa och granska dem. Vi skrev ner kommentaren och tolkningar direkt i 
kopiorna när vi läste dem, det är därför viktigt att just använda sig av kopior, så att man 
kan genomföra denna process flera gånger. Alla tre intervjuarna läste samtliga intervjuer, 
för att skapa en bredare och djupare reflektion. 

2.3.4 Tolkningsprocessen 
Den reflexiva metoden innebär att vi analyserar informationen i en lodrät analys, vilket 
innebär att vi går igenom och läser intervjuerna en och en.  Informationen analyseras 
också på tvären, det vill säga att vi analyserar alla intervjuerna för att hitta samband, 
relationer och mönster, vilket kallas för vågrät analys. Det finns ingen speciell ordning 
mellan dessa två, utan de alternerar för att uppnå förståelse. Vi har dock använt oss mest 
av den lodräta analysen i empirin, och den vågräta i analys och diskussion kapitlet.  

2.4 Metoddiskussion 
Som metod använde vi oss av litteraturstudier, samt kvalitativa intervjuer för att samla in 
ny kunskap inom området. Vi var två stycken vid alla tre intervjuer, och intervjuerna 
varierade mellan 45 minuter och två timmar.  
 
Vid undersökningar finns två viktiga begrepp, och de är validitet och reliabilitet. 
Svenning (2000) skriver att en metod för att få en hög validitet, det vill säga 
tillförlitlighet, är att använda sig av klara definitioner på de begrepp som används. Med 
hög validitet menar författaren att vi verkligen har undersökt det vi ville undersöka. 
Reliabilitet innebär att undersökningen är trovärdig, till exempel att resultatet blir 
detsamma varje gång. Validiteten anser vi blev hög eftersom vi använde oss av både 
bandspelare och gjorde egna anteckningar vid intervjuerna, vilket gjorde att vi inte 
missade något viktigt som sades av respondenterna. En annan sak som stärker validiteten 
är att kommunikationen mellan oss och respondenterna fungerade mycket bra, och vi 
anser att missuppfattningar kunde undvikas till stor del på grund av formuleringen av 
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frågorna, samt att vi som intervjuare har egen erfarenhet av elitishockey, och på så sätt 
pratade samma ”språk”.  
 
Den frågeställning vi använde under intervjuerna och som finns som bilaga 1 handlar mer 
om elitlicensen än vad vår analys och våra slutsatser visar. Detta på grund av att vi inför 
intervjuerna trodde att elitlicenserna påverkade klubbarna mer än det gjorde. Vi anser 
dock att reliabilitet är bra, eftersom vi fick gott om information under intervjuerna för att 
kunna öka förståelsen för hur elitishockeyföreningar hanterar kompetensförsörjningen i 
styrelsen för att kunna styra mot de uppsatta målen. 
 
Det som ändå gav oss en viss begränsad validitet och reliabilitet, är att vi valde att göra 
intervjuerna i Norrbotten, och det kan finnas en möjlighet att det skiljer sig mot 
föreningar i södra Sverige. Däremot anser vi att det finns ett representativt urval av 
föreningarna så vi anser att resultatet vi fick fram inte påverkats av tillfälligheter. 
Eftersom vi använt oss av ett hermeneutiskt synsätt som är tolkande och subjektiv, är vi 
medvetna om att våra tidigare kunskaper och erfarenheter kan ha påverkat oss, men vi har 
jobbat efter att framställa och tolka informationen på ett så korrekt sätt som möjligt.  
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3 Teoretisk referensram 
Vi kommer i det här avsnittet att utifrån det som är relevant för vår studie gå igenom den 
teori och referensram som vi ska bygga vår analys på. Det innebär att undersökningen vi 
har gjort sätts in i ett vetenskapligt sammanhang och kopplas därmed till tidigare 
forskning inom ämnet.  

3.1 Ideell förening 
En ideell förening är en juridisk person, vilket innebär att föreningen kan skriva på avtal, 
ansvara för skulder och vara arbetsgivare. Föreningen kan äga tillgångar och har ett 
ansvar för sina skulder. Föreningen byggs ofta upp av ideella krafter. Med det menas 
oavlönat arbete från ett visst antal medlemmar. I föreningar är ofta de ideella krafterna en 
förutsättning för att föreningen ska kunna bestå. Syftet med en ideell förening är enligt 
Lunden & Lindblad (1998) att samla ett antal människor med ett gemensamt intresse i 
organiserad form. Föreningen kan bedriva en helt kommersiell näringsverksamhet och ha 
avlönad personal. Det är först när en juridisk person antagit stadgar, antagit ett 
särskiljande namn och valt styrelse som föreningen börjar existera. I stadgaren beskrivs 
ändamålet, regler, och syftet som föreningen har. 
 
Ideella föreningar i form av idrottsklubbar drivs mer och mer som företag där 
fokuseringen på ekonomin har blivit allt starkare och får allt större betydelse för 
klubbarnas fortbestånd på elitnivå. Lunden & Lindblad (1998) skriver att 
elitidrottsföreningar bedriver delar av sin verksamhet i aktiebolagsform och det är ett 
ytterligare steg i att ”företagisera” föreningarna. Vi kommer dock inte i fortsättningen att 
studera föreningar som är aktiebolag. 
 
Ideella föreningar är svårstyrda. Det är ofta svårare att styra en ideell förening än ett 
traditionellt företag. Resurserna är små och styrelsen i föreningen är ofta inte ”proffs” 
utan har styrelsearbetet vid sidan av sitt vanliga jobb skriver Lindberg (1999). De 
förväntas vara effektiva i sina arbeten som trogna sina ideal.  Det är en balansgång som 
inte är enkel. Den växande förekomsten av ekonomisk sponsorverksamhet, eller 
samarbete från i första hand näringslivet, komplicerar ledningsfunktionerna ytterligare 
(Lindberg 1999). 

3.2 Elitlicenser 
Svenska Ishockeyförbundet (SIF) och Svenska Hockeyligan (SHL) har infört ett 
reglemente, det vill säga elitlicenser för elitserie- och allsvenska föreningar, och det går 
att läsa på Svenska Ishockeyförbundets hemsida (http://www.swehockey.se). Elitlicensen 
innehåller bland annat bestämmelser om att det för deltagande i elitserien fordras att ett 
lag som sportligt kvalificerat sig för spel i elitserien och allsvenska, därutöver skall 
uppfylla vissa angivna krav på ekonomisk stabilitet, god organisation, 
ungdomsverksamhet och arenakapacitet. För prövningen av om dessa villkor är uppfyllda 
har parterna enats om att inrätta en särskild liganämnd för elitserien och allsvenska 
nämnden för allsvenskan. Liganämnden skall bestå av tre oberoende ledamöter. Till 
undvikande av jäv skall till ledamot utses endast person utan officiellt engagemang i 

http://www.swehockey.se
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förening eller IdrottsAB som deltar i elitseriespel, allsvenskt eller närmast underliggande 
serie. Ledamöterna utses för ett år i taget, och de kan väljas om för uppdraget. 
Nämnderna skall utses så att de har såväl juridisk som ekonomisk och kommersiell 
kompetens.  
 
Elitlicensen består av fyra huvud punkter: finansiella mål, organisations mål, 
ungdomsverksamhet och arenor. Det finansiella målen handlar i stor utsträckning om 
ekonomisk stabilitet med det avses - för förening - att det egna kapitalet är positivt och - 
för IdrottsAB - att det egna kapitalet uppgår till minst hälften av det registrerade 
aktiekapitalet. Villkoret om ekonomisk stabilitet skall bedömas utifrån föreningens 
ställning den 30 april varje år. I organisationsmålen tas det upp att förening/IdrottsAB 
skall verka för att dess styrelse har kvalificerad ekonomisk/administrativ kompetens och 
omfattande erfarenhet av idrottslig verksamhet. Förening skall ha en ekonomisk 
redovisning som följer bokföringslagen. Bokslut skall upprättas enligt god revisionssed 
och i enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL), samt skall i övrigt verka enligt allmänna 
regler i samhället och enligt de anvisningar nämnden beslutar. Idrotts AB skall dessutom 
verka i enlighet med de särskilda regler angående IdrottsAB, som fastställts av 
Riksidrottsförbundet och SIF. I kriteriekravet ”god organisation” inbegrips att förening 
skall sköta betalning av skatter och allmänna avgifter samt betalningar till SIF, och annan 
medlemsförening. 
 
När det gäller ungdomsverksamheten så ska förening som deltar i elitserien eller 
allsvenskan, eller som åt IdrottsAB upplåtit rätten att delta i seriespelet, bedriva 
ungdomsverksamhet till och med J-20 (juniorer upp till 20 år), i rimlig omfattning. Med 
rimlig omfattning avses att föreningens ungdomsverksamhet kan sägas lämna ett reellt 
bidrag till elitishockeyns återväxt. 
 
Slutligen när det gäller punkten Arenor står det att förenings/IdrottsAB:s hemmaarena 
skall ha en publikkapacitet på minst 4000 åskådare för elitserien, och minst 2000 
åskådare för allsvenskan, samt skall i övrigt uppfylla SIF:s krav enligt dess 
hallcertifieringsbestämmelser för evenemangshall, där det bland annat ingår krav på 
belysning på 1000 lux, resultatservice och Internet uppkoppling. Som vi nämnde i 
inledningen så formar elitlicensen vilka mål en elitidrottsförening kan ha och därmed 
vilken strategi som används. 

3.3 Översikts beskrivning 
Bilden av hur vi ser på hur styrelsens kompetens formar styrningen utifrån vision, strategi 
mot de mål som sätts i ideella föreningar visas i figuren nedan. Därefter gör vi en 
beskrivning av de olika delarna i figuren. Kort går det att säga att det är elitlicensen som 
sätter ramar runt vilka mål som en klubb kan sätta. Den kompetens en styrelse besitter 
formar den strategi som styrelsen sätter för att genom styrningen nå fram till de uppsatta 
målen.  
 
 
 
Figur 1 

Kompetens Styrelse Strategi Mål Styrning 
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3.4 Kompetens 
Axelsson (1996) skriver att kompetensbegreppet har en mångtydig betydelse och att det 
inte finns någon generell definition.  Kompetens syftar dock till förmågan att klara av 
olika krav som bestäms i en viss situation, i en viss verksamhet enligt Doherty (1996). 
Ellström (1992) skriver att begreppet kompetens har under senare år fått en nyckelroll 
inom forskning och om teknisk och organisatorisk förändring i arbetslivet. Berglund & 
Blomquist (1999) framhåller att kompetens är något som används, utvecklas och 
förändras. Författarna skriver vidare att kompetens för att vara meningsfullt för ett 
företag, skall det vara relaterat till företagets verksamhet, affärsidé, mål eller strategi. 
 
Axelsson (1996) skriver att skilda organisationer kan arbeta på olika sätt med att anskaffa 
kompetens, utnyttja och förädla dem. Organisationerna kan med andra ord hantera sin 
företagskompetens, underhålla och bygga upp sin kompetens som företag, på skilda sätt. 
De skriver vidare att för vissa företag kan en stark satsning på en egen enhet för forskning 
och utveckling vara ett mycket väsentligt inslag i företagets långsiktiga förmåga. För 
andra spelar den typen av satsningar en mindre framträdande roll. I den senare typen av 
företag kan det väsentligaste inslaget vara förmågan till ett ”varje dag” lärande, som sker 
i anslutning till de dagliga arbetsuppgifterna. Författarna påpekar vidare att den mest 
lämpliga mixen som gör att företaget på såväl kort som lång sikt framgångsrikt löser sina 
uppgifter varierar med typen av verksamhet och rådande omständigheter 

3.4.1 Kompetenshöjning och kompetensutveckling 
Det finns olika sätt att höja kompetensen på organisationsnivå. Axelsson (1996) pekar på 
tre olika former för kompetensutveckling. Dessa är: 

1. Rekrytering, befordran och personalrörlighet. Det vill säga den typ av personal 
och kunskaper som anskaffas och hur den utnyttjas i ett organisatoriskt 
sammanhang. 

2. Formellt lärande i form av kurser och examina och icke- formellt i form av bland 
annat kvalitetscirklar, projektutbildning och olika former av instruktion och 
övning i samband med arbetets utförande. 

3. Olika former av verksamhets- och organisationsförändringar, till exempel 
arbetsberikning, arbetsutvidgning, självstyrande grupper, med syfte att utveckla 
företagskompetensen. Det sker genom att utnyttjandet av individkompetens 
underlättas och att den utvecklas genom ett, i detta fall, informellt lärande i det 
dagliga arbetet. 

  
Axelsson (1996) skriver vidare att det finns tre olika vägar att gå för att förbättra 
möjligheterna till höjd företagskompetens genom urval och kompetensutveckling av 
medarbetarna: 

1. Att identifiera och välja ut de individer som passar bäst in. 
2. Att identifiera de individer som kan formas, till exempel genom utbildning, så att 

de senare passar in. 
3. Att påverka den miljö och de förutsättningar i vilka medarbetarna skall passa in. 
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Kompetensutveckling kan vara kvantitativ eller kvalitativ. Antilla (1997) skriver att det 
kvantitativa består av de åtgärder som krävs för att säkerställa att företaget har rätt mängd 
av kompetens inom det prioriterade området. Författaren skriver vidare att däremot den 
kvalitativa består av att skapa och utveckla de förutsättningar som krävs för att 
målgruppen ska kunna lösa sina uppgifter på önskat sätt. 
 
Antilla (1997) ger tre exempel på åtgärder som kan genomföras för att bibehålla den 
kvantitativa kompetensen. Dessa är: 

• Styra rekryteringen så att nya medarbetare kompletterar organisationen inom 
prioriterade kompetensområden. 

• Flytta medarbetare för att bättre kunna tillgodose företagets prioriterade 
kompetensområden och eller behov. 

• Använda belöningssystem och lönesättning för att behålla eller styra kompetens 
till prioriterade kompetensområden inom företaget. 

 
Författaren skriver att för att bibehålla den kvalitativa kompetensen så finns det i princip 
två olika vägar. Den ena vägen är att utveckla förutsättningarna inom målgruppen, den 
andra är att utveckla de externa förutsättningarna för målgruppen. 

1. Förutsättningar inom målgruppen kan utvecklas till exempel genom att: 
• Höja målgruppens kunskaper. 
• Påverka målgruppens erfarenheter genom arbetsbyten, praktik med mera. 
• Höja målgruppens formella kompetens/behörighet. 
 
2. De externa förutsättningarna för målgruppen kan utvecklas till exempel genom 

att: 
• Ge målgruppen tillgång till information för de uppgifter de ska lösa. 
• Ge målgruppen ett bättre teknikstöd för de uppgifter de ska lösa. 
• Hjälpa målgruppen att skapa ett ändamålsenligt kontaktnät/nätverk. 
• Utveckla målgruppens ledare och/eller skapa ett bättre arbetsklimat. 

 
Antilla (1997) skriver vidare att man delar in begreppet kompetens i två delar. Det finns 
dels en formell kompetens och en funktionell kompetens. Den formella kompetensen kan 
ses som behörighet, en examen eller annat bevis på genomförd och eller godkänd 
utbildning. Den funktionella kompetensen beskrivs som informell skicklighet, eller 
förmågan att lösa en uppgift eller ett problem. Den formella kompetensen utvecklas 
stegvis, medan den funktionella utvecklas gradvis (ibid). 

3.5 Styrelsens uppgift och sammansättning  
När det gäller styrelser har vi tittat på hur teorin ser ut för styrelser i aktiebolag eftersom 
elitföreningar drivs mer som aktiebolag. Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen ansvara för 
bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.  
 
Enligt Sjöstrand & Petrelius (2002) ger aktiebolagslagen (ABL) vissa grunder när det 
gäller styrelsens ställning, uppgifter, sammanställning och arbetsformer men att den är 
relativt grovmaskig i förhållande till hur praxis bestäms. Styrelsen har till uppgift att 
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företräda ägarna och medlemmarna i en organisation Lunden (2004). Sjöstrand & 
Petrelius (2002) anser att styrelsen är företagets ledande exekutiva organ och svarar 
ytterst för bolagets organisation och förvaltning av dessa angelägenheter.     
 
Brandinger (2004) delar in styrelsearbetet i fyra huvudgrupper: 

1. Besluta om affärsidé, långsiktiga mål, strategier, nedbrytning till ett årsmål, 
ettåriga affärsplaner för att nå dessa kortsiktiga mål samt en budget. 

2. Uppföljning av att planen följs och att bolaget i övrigt sköts på bästa sätt. 
3. Tillsätta och avskeda VD. 
4. Informera ägare och allmänhet om hur företaget utvecklas. 

 
Sjöstrand & Petrelius (2002) pekar på att styrelsens huvuduppgift är att hantera den 
grundläggande, och i många avseenden ej reducerbara (genuina) osäkerhet, som är 
förknippade med allt företagande. De osäkerheter som Sjöstrand & Petrelius (2002) 
främst pekar på är beslut om företagets långsiktiga utveckling och överlevnad, eftersom 
dessa berör framtiden och framtiden är svår att förutse. Därför är styrelsens 
sammansättning viktig och Brandinger (2004) anser att det ska baseras på en klar bild av 
vilka krav som den ska klara. Till kravprofilen hör också mångfald, det bästa 
styrelsearbetet uppnås om styrelsen är allsidig sammansatt, ledamöterna har olika 
personligheter, yrkeserfarenhet, ålder, kön (ibid). Sjöstrand & Petrelius (2002) för en 
diskussion om vikten av förtroende när osäkerhet kvarstår i viktiga beslutssituationer, 
därför blir det viktigt för den enskilde ledamotens beslutkraft att verkligen veta vilka 
dessa andra är och vad de står för (erfarenhet, värden, ideal, kompetenser) vidare att 
förtroende tar lång tid att bygga upp och bygger på att personer lär känna varandra 
relativt väl. Brandinger (2004) är inne på samma linje att nära och förtroendefulla 
relationer måste byggas upp mellan ledamöterna. Enligt Sjöstrand & Petrelius (2002) är 
det mot den bakgrunden inte förvånande att populationen ur vilken ledamöter rekryteras 
ibland kan vara begränsad. Det kan finnas nackdelar med en utvecklad ”förtrolighet när 
det gäller styrelsearbetets kvaliteter då de kan över tiden utvecklas till slentrian, inbördes 
bekräftelse och ömsesidigt ”rygg kliande” och en smygande förstelning (ibid). 
Brandinger (2004) påpekar att i de flesta bolag med ett någorlunda spritt ägande är det 
styrelsen som tillsätter sig själv, därför är processen med bolagsstämma en formalitet.  

3.5.1 Styrelse i ideella föreningar   
För ideella föreningar, till skillnad mot aktiebolag, skriver Lunden (2004) så finns det 
inga lagbestämmelser som reglerar styrelsen och dess arbete. Ändå är det ganska klart hur 
en styrelse skall fungera i en ideell förening (ibid). Dels kan man titta på hur det är i en 
ekonomisk förening, och dels finns det ganska mycket praxis att stödja sig på. För ideella 
idrottsföreningar har elitlicensen blivit den som ersätter aktiebolagslagen och reglerar 
styrelsen och dess arbete. 
 
Lunden (2004) beskriver hur arbetet i en ideell förening fungerar där styrelsen väljs av 
medlemmarna på föreningsstämma och är föreningens verkställande ledning, den har 
även ansvaret för kallelse till möten och skall förbereda ärenden till föreningsstämman. 
Vidare skriver författaren att det löpande arbetet i en förening med ansvar för anställda, 



 Teori  
________________________________________________________________________ 

12 

bokföring och medel förvaltning ligger också på styrelsen. Samt att styrelsen arbetar efter 
föreskrifter som finns i stadgarna som beslutas på föreningsstämman.  
 
Enligt Lunden (2004) bör följande punkter ingå i stadgarna för ideella föreningar: 

• Antalet styrelse medlemmar eller lägsta och högsta möjliga antalet. 
• Eventuella antalet suppleanter eller lägsta och högsta möjliga antalet och i vilken 

ordning de inträder. 
• Tiden för deras uppdrag (mandattid) 
• Styrelsens huvudsakliga arbetsuppgifter. Dessa kan inte vara detaljerade, utan mer 

allmänt formulerade som till exempel att ansvara för och förvalta föreningens 
pengar.  

 
Vidare skriver Lunden (2004) att ordföranden har huvudansvaret inom styrelsen och är 
organisationens ansikte utåt. 

3.6 Strategi  
Hatch (2002) beskriver strategi som den högsta ledningens planerade insatser för att 
påverka organisationens resultat genom att leda och styra organisationens relationer till 
omgivningen. Jacobsen & Thorsvik (1998) skriver att strategier anger vad man önskar 
uppnå, det vill säga en uppsättning mål som anger ett önskat framtida tillstånd, och vilka 
åtgärder man ska vidta för att åstadkomma det. Enligt Mintzberg (1994) är strategi som 
plan i första hand inriktad mot företagets framtid och utvecklas av ledningen med syfte 
att nå företagets övergripande mål. Hatch (2002) pekar på att strategier och mål endast 
kan ge organisationen en viss inriktning, det är de handlingar som äger rum i hela 
organisationen som kommer att implementera och förverkliga strategin. Strategin är 
därför beroende av de andra organisationsmedlemmars agerande, så att de strategiska 
målen förverkligas, istället för i sitt eget intresse (ibid). När det gäller ”strategisk analys” 
hävdar Johnson & Scholes (1993) att centrala aktörer i organisationen analyserar tre 
centrala förhållanden: 
1. Omvärlden, vilka möjligheter och hot den representerar för organisationen. 
2. De resurser organisationen har till sitt förfogande, och därmed vad man har för 

möjlighet att företa sig. 
3. De värderingar och mål som säger något om vilken riktning organisationen vill röra 

sig. 
 
Vidare fortsätter Johnson & Scholes (1993) att när dessa tre förhållanden har analyserats 
företar organisationen ett strategisk val.  

3.7 Styrning 
Lind (2004) definierar styrning som att styrning är att organisera resursanvändningen och 
arbeta mot mål. I Nationalencyklopedin (www.ne.se) beskrivs styrning som att det är 
administrativt sett alla de åtgärder som ledningen i en organisation vidtar för att påverka 
dess processer och resultat. Vidare skriver Lind (2004) att det kan utgöras av i stort sett 
vilka åtgärder som helst där viktiga inslag i styrningen är: regler (lagar, förordningar, 
anvisningar), personal, pengar, utrustning, utbildning, information, organisering och så 

http://www.ne.se
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vidare. Där olika metoder för att skapa motivation hos personalen är av särskild betydelse 
i moderna organisationer.  
 
I Nationalencyklopedin (www.ne.se) står det vidare att inom företagsekonomin definieras 
styrning som de åtgärder vilka medvetet vidtas i syfte att uppnå måluppfyllelse för en 
verksamhet. Samuelsson (2001) menar att det i stort sett motsvarar termen i den tidiga 
organisationsteorins beskrivning av ledarfunktioner som ”planering, organisation, 
ordergivning, samordning och kontroll”. Författaren skriver vidare att styrning i och av 
företag och andra organisationer sker med formella styrsystem, men också genom val av 
organisatorisk struktur och informella medel som t.ex. utbildning av medarbetare.  
 
Enligt Söderholm (1998) är syftet med att styra en verksamhet ofta att uppnå ett eller 
flera mål, vilket ska ske så effektivt som möjligt. Detta sker genom att varje individ i 
organisationen arbetar på ett effektivt sätt och dels att varje persons insats koordineras så 
att hela organisationen arbetar på ett effektivt sätt.   
 
Bruzelius & Skärvad (2004) för ett resonemang angående samarbete och styrning där 
samarbete kan uppstå spontant, men utmärkande för organisationer är emellertid en mer 
planerad samordning och styrning. Vidare skriver Bruzelius & Skärvad (2004) att i en 
organisation finns det därför en eller flera personer och enheter som styr och samordnar 
beslut och handlingar i organisationen och riktar in dessa mot organisationens mål. 
Schein (1992) utryckte denna grundtanke på följande sätt: ”Själva samordningens idé 
innebär att varje enhet underkastar sig något slag av auktoritet för att kunna uppnå ett 
visst gemensamt mål. Om varje enhet följer sina egna intressen och bortser ifrån ett visst 
gemensamt mål”. Bruzelius & Skärvad (2004) anser att om varje enhet följer sina egna 
intressen och bortser ifrån andra enheters aktiviteter har samordningen brutit samman. 
Bruzelius & Skärvad (2004) fortsätter att styrning handlar sålunda om att mål inrikta och 
samordna verksamheten för att en hög effektivitet ska uppnås. En välstyrd organisation är 
därför: 

• Effektivt målinriktad 
• Effektivt samordnad. 

                                                              
Samordning och målinriktning går att beskriva med följande matris utvecklad från vad 
Bruzelius & Skärvad (2004) beskriver ovan med målinriktning och samordning. 
 
                                                                  Målinriktad 
                                                        Effektivt          Ineffektivt 
 
                                  Effektivt 
 

Samordnad  
 
                                Ineffektivt 
                                 
 Figur 2                           
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När det gäller styrning utgår vi från den ekonomistyrningen eftersom det är de 
ekonomiska förhållande som styr vilka mål som kan sättas i en elitidrottsförening, 
därefter gör vi en beskrivning av målstyrning som ligger under ekonomistyrningen.  

3.7.1 Ekonomistyrning 
Lind (2004) ger genom Frenckner (1983) en definition av ekonomistyrning som 
”planering och uppföljning mot ekonomiska mål”. Vidare anser han att de centrala 
delarna av ekonomistyrning utgörs av delsystemen budgetering, kalkylering och 
redovisning. Enligt Hedberg, et al (1994) är begreppet ekonomistyrning beteckning på 
hur en organisation använder ekonomisk information för styrning. Dit räknas kostnads-, 
intäktsanalys och redovisning, med ökad betoning på hur informationen medvetet 
används för att inrikta verksamheten (ibid). En central utgångspunkt inom ekonomi-
styrningslitteraturen är att ekonomistyrning fungerar som ett verktyg för att implementera 
företagets strategi (Anthony & Govindarajan, 1998; Ittner & Larcker, 2001; Samuelsson, 
2001). De verktyg är enligt Hedberg, et al (1994) bland annat kalkylering, budgetering, 
intern resultatrapportering och fortsätter att de som är intressant är hur verktygen kan 
stödja och vara en förutsättning för styrning. Enligt (Anthony & Govindarajan, 1998; 
Ittner & Larcker, 2001; Samuelsson, 2001) innebär det att företaget först formulerar sin 
strategi därefter används ekonomi styrningen för att förmå medarbetarna att arbeta i linje 
med den avsedda strategin.  

3.7.2 Målstyrning 
Enligt Andersen, et al (1994) syftar målstyrning till att uppfylla olika mål, där de 
vanligaste målen inom företag är olika former av ekonomiska mål. Målstyrning innebär 
enligt Sandberg (1997) att de eftersträvands värda mål är angivna, men att de som arbetar 
i en verksamhet själva väljer hur måluppfyllelsen ska nås, det vill säga vilka medel som 
ska användas. Vidare pekar Sandberg (1997) på att styrning avses en påverkansprocess 
där påverkan avsätter spår i det faktiska handlandet hos individ eller team.  Andersen, et 
al (1994) framhåller att inom organisationen resulterar detta i att tidigare hierarkiska 
styrda enheter blir nya resultatenheter, där den underställda chefen har mer eller mindre 
resultatansvar. Vidare skriver Andersen, et al (1994) att från att ursprungligen kanske 
mest funnits på det högsta hierarkiska nivåerna så återfinns idag målstyrning även på 
lägre hierarkiska nivåer. Enligt Sandberg (1997) måste målstyrning bedrivas både 
uppifrån och nerifrån för att bli effektiva. Under förutsättning att team medlemmarna i en 
decentraliserad organisation tolkar och preciserar regler och verksamhetsmål så kommer 
team medlemmarnas och teamets självständighet och handlingsutrymme i organisationen 
att öka (ibid). Sandberg (1997) drar den slutsatsen att svårigheten med målstyrning är att 
skapa en gemensam föreställningsram, som binder samman ledningen och de som 
verkställer arbetet.    

3.8 Mål 
Jacobsen & Thorsvik (1998) skriver att mål beskriver den dominerande gruppens 
önskningar om att vilka tillstånd organisationen ska göra till verklighet. Hatch (2002) 
anser att utifrån rationellt perspektiv ger mål organisationen den inriktning den behöver 
för att fungera effektivt. Enligt Jacobsen & Thorsvik (1998) kan mål vara oklara, 



 Teori  
________________________________________________________________________ 

15 

motstridiga och komplexa, samtidigt som de kan råda konflikt mellan olika gruppers mål 
och mellan individernas och organisationens mål. Hatch (2002) anser att målen hjälper 
organisationen att anpassa sig till förändrade omständigheter, och med en symbolisk 
utgångspunkt gör målen att organisationen tycks veta vad den håller på med. Jacobsen & 
Thorsvik (1998) anser att mål har en motiverande effekt på anställda om de inte har något 
mål är det svårt att tänka att han eller hon anstränger sig extra. Utan mål vet man inte i 
vilken riktning man arbetar, något som kan tänkas minska motivationen (ibid). 
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4 Empiri 
Empiri kapitlet består av den information som behövs för att få fram grunddata. Vi 
kommer i det här kapitlet att beskriva hur den valda undersökningsenheten ser ut och 
vilka svar vi fick när undersökningen var klar. 

4.1 lodrät analys 
Vi kommer att göra en lodrät analys som genomförs baserat på informationen vi fick in 
från intervjuerna. Utifrån den analysen kommer vi att göra en vågrät analys längre fram i 
rapporten baserat på den insamlade informationen. Intervjufrågorna finns lägst bak i 
bilagorna för den som vill få en utförligare presentation av intervjuerna. Resultatet ska 
sedan hjälpa oss att besvara vårt syfte som är: ”öka förståelsen för hur 
elitishockeyföreningar hanterar kompetensförsörjningen i organisationen för att kunna 
styra mot de uppsatta målen”. 

4.2 Presentation av Luleå Hockey Förening  

 
 
Luleå Hockey Förening (LHF) bildades på slutet av 1970-talet efter att ha haft namnet 
Groko tidigare. Under säsongen 1983-1984 togs steget upp till elitserien och har därmed 
spelat 20 säsonger i elitserien. LHF bedriver hockey verksamhet på dam, ungdom, junior 
och elitnivå. Föreningen har cirka 3000 medlemmar, och omsätter idag 60 miljoner kr. 
Omsättningen i klubben har stigit från 1994 då LHF omsatte 33 miljoner, omsättningen är 
delvis beroende på om laget går till slutspel, och hur långt man sedan går. Vi har 
intervjuat klubbens klubbdirektör, som har arbetat som klubbdirektör i 1,5 år.   

4.2.1 Organisationen  

 
 
 
 

Huvudstyrelse 

Klubbdirektör 

Sportchef 

Kansli 

Arena 

Funktionär 

Tävlingssektionen

Marknad 

Unga 

Medl/support 

Dam 
Herrelit Junior Dam 
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Utseendet på LHF:s organisation är en kombination av nytt och gammalt. Huvudstyrelsen 
består av 7 ordinarie, plus 2 stycken suppleanter. LHF har en klubbdirektör som fungerar 
som VD, men än så länge finns ingen sportchef, men de har som mål att tillsätta posten så 
fort ekonomin tillåter. Under sektionen Arena, ingår alla som jobbar runt om i arenan till 
exempel kioskpersonal. Tävlingssektionen består av en ordförande plus 4 ”ledamöter”, 
det är en sektion som finns kvar från tidigare organisationer, men troligast försvinner vid 
tillsättande av sportchef. I sektionen funktionär ingår idag enbart sekretariatet. Marknad 
har 4 stycken heltidsanställda som jobbar med marknadsföring med mera. Under 
sektionen Unga ingår junior och dam, och verksamheten bedrivs som en ”egen” förening. 
En från huvudstyrelsen är ordförande i Unga. Det finns sedan en sektion som heter 
medlemmar/support, och de har hand om föreningens medlemmar. Herrelit består av 
LHF:s A-lag. 

4.2.2 Presentation av respondenten 
Respondenten fungerar som klubbdirektör, det vill säga som en VD för föreningen. 
Klubbdirektören sköter det operativa i föreningen, vilket innebär att driva föreningen mot 
de mål styrelsen fastställer. Klubbdirektörens erfarenhet av styrelsearbete är att han 
tidigare har bedrivit ett eget företag med styrelse och har jobbat som klubbdirektör med 
insikt i LHF:s styrelse i 1,5 år. Klubbdirektören försöker driva föreningen som ett företag 
i näringslivet. Den sportsliga erfarenheten har respondenten från spel i elitserien under 
flera år för LHF, samt några år som proffs ute i Europa. 

4.2.3 Styrelsen 
Styrelsens kompetens har förändrats det senaste 10 åren från att tidigare mest ha bestått 
av idrotts folk till att nu mer likna företag i näringsliv med en mer ekonomisk kompetens. 
Orsaken till förändringen är enligt respondenten att ”man måste ha den ekonomiska 
kompetensen i styrelsen för att ”hänga med” eftersom det omsätts så mycket mer pengar i 
dagens elitföreningar”. Föreningen drivs som ett företag, och har skapat en affärsidé 
”Skapa framgångsrik underhållning med hjälp av ishockey”. Ordföranden i LHF:s 
styrelse är en stor företagsledare, han sitter i ett stort antal olika styrelser. Den 
ekonomiska kompetensen har föreningen från två styrelsemedlemmar där en har haft en 
egen revisionsbyrå och den andra har varit ekonomichef. En jobbar på stort statligt 
företag, och besitter en hög kompetens med stora internationella kontakter. En i styrelsen 
kommer från ett annat stort statligt företags ledningsgrupp, och har bra kontakter i 
näringslivet. En av styrelsemedlemmarna driver ett eget stort företag i Luleå, och har 
även han stora kontakter i näringslivet. Enda med hockey bakgrund är en gammal 
elitspelare i bland annat LHF och AIK, och som numera driver en datafirma, han är även 
ordförande i sektionen Unga. Den sista styrelsemedlemmen är en kvinna som jobbar på 
ett bemanningsföretag. Personerna i styrelsen har en stor spridning åldersmässigt. 
Respondenten anser att ”den kompetensen som saknas i dagens styrelse är en person med 
juridisk bakgrund, en advokat”. Han anser även att en del i dagens styrelse är oerfarna i 
styrelsearbetet och blandar sig i operativa frågor som hör till klubbdirektörens uppgifter. 
Det finns en handbok för styrelsearbetet, men han tror inte de läser den speciellt noga.  
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Styrelsen har som huvuduppgift att sätta upp målen och se framåt. Men även att ställa 
”bra” frågor, ifrågasätta klubbdirektören, så att föreningen drivs framåt i rätt ”riktning” 
enligt respondenten.  

 
Vid tillsättande av styrelseledamöter är det en valberedning som tar fram förslag till 
styrelsemedlemmar, där de går efter olika kompetenser som de anser att det finns behov 
av i styrelsen. På årsmötet är det sedan medlemmarna som väljer styrelse, men de går 
sällan mot vad valberedningen föreslår. Styrelsemedlemmarna väljs på 1 eller 2 år. Om 
de upptäcker att en kompetens saknas så tar man in den vid nästa årsmöte, och utvecklar 
eller utbildar därmed inte de styrelsemedlemmar som man redan har. Valberedningens 
kontaktnät spelar stor roll när man tar fram förslag på nya styrelsemedlemmar. Till 
exempel om de vill ha in en jurist, så söker man inte bland alla jurister som finns, utan 
tittar på om det finns någon jurist som de känner till i sitt kontaktnät. 

4.2.4 Elitlicensen 
Klubbdirektören anser inte att organisationen och dess verksamhet har påverkats av 
införandet av elitlicensen eftersom organisationens utseende fanns innan elitlicensen 
infördes, men han säger att ”han kan tänka sig att det har haft större betydelse för många 
andra elitföreningar”. Många föreningar hade gamla skulder som låg och släpade, och de 
tog då stora risker med dyra nyförvärv, de hoppades på att det skulle leda till bättre 
resultat, det vill säga gå långt i slutspelet och på så sätt få in större intäkter. Det var inte 
alltid dessa satsningar lyckades, och föreningarna fick då ännu sämre ekonomi. 
Klubbdirektören tror att elitlicensen har påverkat dessa föreningar, och deras 
målsättningar. LHF jobbade redan innan elitlicensen med både ”hängslen och livrem”, så 
de målen de har med ekonomisk stabilitet med mera hade de redan innan elitlicensen, och 
de hade haft dem även utan att den införts.  

 
Elitlicensen tar upp ekonomisk stabilitet som positivt eget kapital medan LHF anser att de 
har en ekonomisk stabilitet när de har en buffert på ett par miljoner, så att de kan klara ett 
dåligt år, men ändå ha ett positivt eget kapital. Klubbdirektören anser att ”elitlicensen är 
för svart/vit, det sitter gubbar i styrelsen för Riksidrottsförbundet (RF) som inte har 
förståelse för hur en elitklubb skall drivas”. Han menar att med nuvarande regler går det 
inte att göra dåligt resultat ett år, till exempel att investera i en arena för 150 miljoner och 
senare dra in mera pengar genom större publik och sponsor intäkter. Där är elitlicensen 
för hård och kräver en nedflyttning av laget på grund av dålig ekonomi, även fast det 
finns en plan och annars en stabil ekonomi och planen visar att det blir bättre intäkts 
möjlighet i framtiden. Där menar klubbdirektören att man i stället för att redovisa 
resultatet en gång per år skulle ha en uppföljning var tredje månad under ett år på dem 
som inte uppfyllde kravet. 

4.2.5  Mål 
LHF har som allmänna mål: 

• Att leverera en underhållande produkt 
• Vara en attraktiv samarbetspartner (sponsorer) 
• Bra ekonomi (stabilitet) 
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• Gå till slutspel varje år 
• Vinna SM-guld 2008 
• Fylla COOP Arena, varje match 
• Vision att få alla Norrbottningar att känna stolthet över LHF 

 
LHF har mer specifika ekonomiska mål, och det är att inom en 3 års period ha ökat 
omsättningen från dagens 60 miljoner till 75-80 miljoner. De har som mål att inte bara 
öka omsättningen, utan att de även ska öka lönsamheten. Det vill säga öka intäkterna mer 
än kostnaderna. 

 
För att nå dessa mål vill LHF öka intäkterna, och på så sätt få en ökad omsättning, därför 
planerar LHF att ha nya aktiviteter i arenan under matcherna, men även på dagar då det 
inte är match. Aktiviteterna runt matcherna är bland annat att företagen ska få mer än 
”bara” en hockeymatch, till exempel konferens med mat, och hockeyn står sedan för 
underhållningen i det konceptet. En annan aktivitet är att öka spelarexponeringen till 
sponsorer och allmänheten. En annan sak för att öka intäkterna är att få in mer från 
sponsorerna. Detta har gjort att LHF har nyrekryterat personal till marknadsenheten, som 
nu består av 4 stycken personer som på heltid ska jobba med att marknadsföra, sälja LHF. 
För att kunna ha mer aktiviteter i arenan som genererar pengar till LHF, så tittar de även 
på att köpa arenan av kommunen, men det är en lång process. Arenan måste vara i ett 
skick, så att inte större ombyggnationer krävs, och en annan aspekt är 
underhållskostnaderna.   

4.3 Presentation av Team Kiruna IF  

    
 
Team Kiruna IF (TKIF) bildades 1988, och är en sammanslagning på senior och 
juniornivå mellan de två föreningarna Kiruna AIF och Kiruna HC. Representationslaget 
spelar i division 1, men har under långa perioder spelat på allsvensk nivå. Föreningen 
TKIF har cirka 400 medlemmar, och omsätter 5 miljoner per säsong. Men de två 
ungdomsföreningarna AIF och HC har tillsammans över 1000 medlemmar och omsätter 
tillsammans 5-6 miljoner. Hockeyn i Kiruna omsätter 10-11 miljoner. 

4.3.1 Organisationen 
Team Kiruna IF (TKIF) har en anställd klubbdirektör. Föreningen består av tre sektioner, 
eller kommittéer och det är tävlings, reklam och aktivitetskommittén. Aktivitets-
kommittén har bland annat hand om kiosken, medan tävlingskommittén har hand om det 
sportsliga. Reklamkommittén jobbar mot sponsorer med mera. Dessa tre kommittéer har 
varsin ordförande, som även sitter med i styrelsen. TKIF består av två juniorlag där 
killarna och tjejerna är mellan 17 och 20 år (J-18 och J-20), samt ett senior lag (A-lag). 
Ungdomsishockeyn sköter stadens två ungdomsföreningar, AIF och HC. Dessa två 
föreningarna har varsin representant med i styrelsen, men är egna föreningar.  
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4.3.2 Presentation av respondenten 
Klubbdirektören är den enda heltidsanställda i föreningen nu. Direktören jobbar bland 
annat med att se till att de har en riktig bokföring och redovisning, det vill säga sköter det 
administrativa. Direktören ser till att allt arbete i föreningen fungerar, hjälper 
kommittéerna i sitt arbete, säljer reklam och hjälper tävlingskommittén med det sportliga, 
men fungerar även som tränare för seniorlaget (blir nu andra säsongen). Direktören anser 
”att sin viktigaste uppgift är att inspirera och hjälpa alla ideellt arbetande personerna i 
föreningen som är otroligt viktiga”. Han tar på sig de mindre ”roliga” uppgifterna så att 
de som jobbar ideellt ska slippa de bitarna. Är även ”spindeln i nätet”, blir lite ”allt i 
allo”, eftersom det är en mindre förening. En annan viktig arbetsuppgift för direktören är 
att ha koll på ekonomin.  
 
Klubbdirektören har erfarenhet av styrelsearbete från framför allt de 8 åren som 
klubbdirektör, men det sista året då han även fungerat som tränare, har han inte längre 
varit med i styrelsen. Han har dock tät kontakt med styrelsen och är med på möten.  

4.3.3 Styrelsen 
Styrelsen i TKIF består av 10 stycken personer. Det är personer med olika 
uppgifter/kompetenser ute i näringslivet, och de är i åldrarna 30 till 60 år. Det är personer 
med ekonomisk kompetens från näringslivet, andra har kompetens från ledande 
befattningar inom media och personal. En i styrelsen är egen företagare inom åkeri 
branschen, och har kompetens inom näringslivet. Bland de övriga styrelsemedlemmarna 
finns en som jobbar som lärare, och en jobbar inom fastighetsbranschen som 
fastighetsskötare. Båda ungdomsföreningarna har dessutom varsin representant i 
styrelsen, som ska bevaka ungdomsföreningarnas intressen. 
 
Stora delar av styrelsens uppgifter handlar om ekonomi. Styrelsen jobbar bland annat 
med att ta fram och genomföra aktiviteter som är inkomst höjande, förbättra match-
arrangemangen, utarbeta en marknadsplan för att höja sponsorintäkterna, ta fram mål och 
visioner. 
 
Klubbdirektören säger att ”styrelsen gör ett mycket bra jobb, i en liten förening är det 
viktigt att personerna i styrelsen tar fram idéer som de även kan genomföra, har så 
kallade projekt på gång”. Direktören anser att det hade varit bra om man kunde ha en 
styrelse som tog fram förslag, som sedan anställda som genomförde dem, men det finns 
det inte resurser till. Direktören säger att ”det är viktigare för en liten förening att 
styrelsemedlemmarna gör saker, tar tag i saker själva, än att titta så hårt på att de gör rätt 
saker”. Direktören anser att det är såklart är bra att hitta en anpassning så att de både gör 
saker, och att det är rätt saker. Det finns ingen direkt manual styrelsen jobbar efter, men 
det finns riktlinjer/visioner som talar om i vilken riktning föreningen vill gå, som 
styrelsen ska jobba mot. 

4.3.4 Mål 
Föreningen har som ekonomiska mål att inom en 3 års period jobba bort de 700 000 
kronorna som finns som skuld. Sedan vill man skapa ett eget kapital för att kunna spänna 
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bågen. Respondenten säger att ”som det ser ut idag är division 1 en bra nivå för 
föreningen, men när skulderna är borta, och om vi ser att det finns en ekonomisk stabilitet 
i förening, så siktar vi på att ta steget upp i allsvenskan igen”. Föreningen har även som 
mål att förbättra match arrangemangen, och jobba för ett bättre samarbete mellan 
ishockeyföreningarna i Kiruna. 

4.3.5 Elitlicensen påverkan på TKIF 
Klubbdirektören anser inte att elitlicensen har påverkat organisationens struktur i någon 
speciellt stor utsträckning. Redan innan elitlicensen infördes, gjordes det förändringar i 
organisationen. Det var för 8 år sedan som klubben gjorde ett kraftigt negativt resultat (2 
miljoner). Föreningen insåg redan då att nu måste man få ordning på ekonomin, och 
banta den administrativa sidan. Det var då klubbdirektören infördes. Innan det hade 
föreningen haft en kanslichef och 2 stycken kanslister. Nu sköter klubbdirektören dessa 
uppgifter. Styrelsearbetet har förändrats av införandet av elitlicensen så till vida att de nu 
är lite mer uppmärksam på de ekonomiska bitarna. 
 
Omsättningen för TKIF har minskat de senaste åren, och elitlicensen är en av faktorerna. 
För 8-10 år sedan hade Kirunas hockey verksamhet en omsättning på 17-18 miljoner mot 
dagens 10-11 miljoner. Respondenten säger att ”Bosmandomen tog direkt bort 3-4 
miljoner, eftersom vi inte längre fick några pengar för spelarna som fostrats i Kiruna”. En 
annan orsak var att bingon som gått riktigt bra tidigare började gå sämre. En tredje orsak 
är att Kiruna för 8-10 år sedan spelade på en högre nivå (gamla allsvenskan), och därmed 
hade högre publiksiffror och sponsorintäkter. Elitlicensen har påverkat omsättningen de 
senaste åren genom att Kiruna klev av kvalet till att hålla sig kvar i nya allsvenskan på 
grund av att de såg att de inte skulle klara av kravet på ett positivt eget kapital. Spel i 
lägre divisioner ger en lägre omsättning. 
 
Respondenten säger att ”elitlicensen har påverkat föreningens mål och visioner, men den 
har inte varit avgörande”. De började redan med de ekonomiska målen som är att gå mot 
eget kapital innan elitlicensen, för det går inte i längden att vara en förening i skuld, det 
minskar handlingsfriheten. Men elitlicensen styr ju helt klart en del av målen eftersom 
den säger att de först måste ha ett positivt eget kapital, innan de kan satsa på att gå upp i 
allsvenskan som är det sportsliga målet på sikt.  
 
Föreningen jobbar hårt för att få ett positivt eget kapital som elitlicensen kräver, men är 
inte där ännu. De har ett negativt resultat på 700 000 kronor, men den siffran har varit 
uppe på betydligt högre nivåer, så det går åt rätt håll. Verksamheten har gått plus varje år 
sedan elitlicensen infördes. Föreningen strävar efter att nå positivt eget kapital och få en 
fast grund att stå på, det vill säga ekonomisk stabilitet. 

4.3.6 Målstyrning 
Klubbdirektören säger att de jobbar hårt med olika aktiviteter för att styra mot de uppsatta 
målen. Aktiviteterna de jobbar med ska vara inkomst höjande för föreningen, gå mot ett 
positivt kapital. Föreningen söker aktiviteter på sidan av hockeyverksamheten. En del i 
det arbetet är att föreningen tillsammans med kommunen och privata sponsorer ska bygga 
om ishallen, så att de får en restaurang del, med fönster ut mot rinken. De kan då ha 
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aktiviteter som inbringar pengar på sidan av hockeyn. Föreningen är noga med att följa 
upp att de går åt rätt håll. Detta görs genom bland annat aktivitetslistor som ständigt 
kollas av. Det är alltså listor över alla olika aktiviteter som styrelsen ska jobba med som 
används för att följa upp styrelsen arbete. Föreningen jobbar mycket med ekonomiska 
prognoser, så att de ser att de går mot ett eget positivt kapital, som är ett viktigt mål. I de 
olika prognoserna så kollar styrelsen av de olika kontona, till exempel a-lagets 
resekostnader, lönekostnader, reklam (sålt och fakturerat) med flera. 

4.3.7 Kompetensen i styrelsen 
Angående kompetensen i styrelsen, anser klubbdirektören att ”allt styrelsearbete 
utvecklar kompetensen hos människorna som jobbar i den”. Många har alltså utvecklats 
och höjt sin kompetens under årens lopp, men de har ingen direkt utbildning för 
styrelsemedlemmarna, utan de väljs in av valberedningen efter olika kompetenser. I en 
liten förening där styrelsemedlemmarna själva måste jobba hårt med att genomföra de 
olika aktiviteterna, är det viktigt att få in personer som är intresserade. Föreningen 
försöker hitta kombinationer av kompetens som klarar av att genomföra de visioner och 
mål föreningen satt upp. Föreningen försöker få personer till styrelsen som till exempel 
kan ha hand om aktivitetskommittén, där det är bra om personerna är bra på att organisera 
och sköta kioskverksamheten. Till reklamkommittén eftersträvar de personer med bra 
kompetens angående sponsorer och försäljning. Det är även viktigt för föreningen att få 
in personer med idrottslig kompetensen som ser det sportsliga i tävlingskommittén. 
Tävlingskommittén måste jobba med att få ett bra lag, men samtidigt hålla budgeten för 
spelartruppen. Klubbdirektören säger att det definitivt är så att styrelsemedlemmarnas 
kontaktnät påverkar valberedningen när nytt folk ska väljas in i styrelsen. Till exempel 
ska de byta kassör, och den nya kassören är en bekant till den gamla. 
 
Klubbdirektören anser att TKIF behöver få in mer kompetens på marknadssidan 
(reklamkommittén), det vill säga angående försäljnings delen, så att sponsorintäkterna 
ökar. 
 
Klubbdirektören tycker inte att kompetensen i styrelsen har förändrats mycket de senaste 
10 åren. De är fortfarande en liten förening som måste få in personer som vill jobba för 
föreningen, eldsjälar är otroligt viktiga. Respondenten säger att ”år då det går bra för 
föreningen så är det så klart lättare att hitta personer som vill vara med i styrelsen och på 
så sätt få in bättre kompetenser”. Han poängterar dock att han inte alls är missnöjd med 
de i dagens styrelse, utan de gör ett jätte jobb.  

4.4 Presentation av Bodens IK   

  
 
Bodens ishockeyklubb (BIK) bildades 1987 efter att de hade brutit sig ur Bodens BK. De 
har spelat i allsvenskan under alla år tills nu då de har flyttats ner till division 1 efter att 
har hamnat i kvalet till den nya allsvenskan. BIK hoppade ur kvalet på grund av 
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sviktande ekonomi. BIK bedriver verksamheten på ungdom, junior och elitnivå. 
Föreningen har 700- 800 medlemmar och omsätter idag 6- 7 miljoner. Omsättningen har 
minskat i takt med sämre sportsliga resultat. För tio år sedan när BIK kvalade till 
elitserien hade de en omsättning på cirka 10 miljoner kronor. Deras omsättning har alltså 
minskat med 3- 4 miljoner på en tio års period. Vi har intervjuat BIK:s sportchef . Han 
har jobbat som sportchef i föreningen från och med årsskiftet 2005. 

4.4.1 Organisationen 
Organisationen i BIK har blivit mindre i takt med att de sportsliga framgångarna minskat 
för föreningen. I dagsläget finns det en styrelse där det ingår 6 stycken 
styrelsemedlemmar. Styrelsen är det övergripande i organisationen. Under styrelsen finns 
kansliet. Kansliet består av en kanslist, en A-lagstränare och en som ansvarar för 
hockeygymnasiet. I kansliet finns även en marknadsavdelning och en sportchef.  

4.4.2 Presentation av respondenten 
Respondenten fungerar som sportchef i klubben. Med det menas att han ansvarar för den 
sportsliga biten i föreningen. Han inriktar sig helt mot senior och de juniorlag de har i 
föreningen. Jobbet bygger mycket på rekrytering av spelare och ledare. Han är även med 
på vissa styrelsemöten där han förmedlar läget hur det ligger till på den sportsliga biten. 
 
Förutom den rent sportsliga biten jobbar även sportchefen i BIK på marknads delen. 
Huvuduppgiften där är att få in pengar och följa deras uppsatta budget. Att få in pengar 
handlar mycket om att ”sälja” BIK och få in sponsorpengar till föreningen. 
 
Sportchefens erfarenhet är att han har stor insikt i föreningen och har en formell 
kompetens som säljare, efter tidigare arbetslivserfarenheter. Han har varit involverad i 
föreningen till och från under de cirka tio år som föreningen bestått.  

4.4.3 Styrelsens uppgifter och sammansättning 
BIK:s styrelse består av 6 stycken medlemmar: 

• Ordförande 
• Sekreterare 
• Revisor 
• Sportansvarig 
• Arenaansvarig 
• Ungdomsansvarig 

 
Ordföranden i föreningen är pensionär och har tidigare varit chef för ett företag, och har 
ett stort kontaktnät. Han är föreningens ansikte utåt och har det stora ansvaret över 
styrelsen. Sekreteraren är egen företagare i det civila livet. Revisorn är ansvarig för 
ekonomin i föreningen. Den sportansvariga är ansvarig för den sportsliga biten och är 
företags chef i det civila livet. Arenaansvarige ansvarar för arenan så att bokningar av 
ishallen med mera flyter på bra. Han är ingenjör i det civila livet. Slutligen har BIK en 
som ansvarar för deras ungdomsverksamhet.  
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Vid sammansättningen i styrelsen är termer som ålder, kön, olika yrkeserfarenheter och 
olika personligheter, inget BIK tar hänsyn till eller har i åtanke vid valet av 
styrelsemedlemmar. Det är dock spridning i både yrkeskompetens, ålder och kön inom 
gruppen, vilket tyder på att föreningen inte har någon strukturerad kompetensförsörjning, 
men tar indirekt hänsyn till delar av termerna. Vår respondent talar om att BIK har 
övergått till en mer ”arbetande” styrelse. Han säger ”att ju mer föreningen sjunkit i 
systemet desto mer har man fått ta vad man får”. När BIK hade sina bästa år var det status 
att sitta i styrelsen än vad det är nu och det blir i och med det svårare att hitta bra 
styrelsemedlemmar nu. Men i fråga om ovanstående termer gjorde inte BIK något sådant 
urval under BIK:s ”bästa” år. Ett annat problem i sammansättningen av styrelsen, är att 
det inte finns kontinuiteten. Medlemmarna har kommit och gått i BIK:s styrelse och det 
har på så vis blivit svårt att bygga upp ett förtroende bland styrelsemedlemmarna. 
Respondenten säger att ”det har varit lätt för medlemmarna att istället för att ta itu med 
”problemet” har de lämnat sin post, vilket gör att osäkerheten ökar i styrelsen”. 

4.4.4 Mål 
Respondenten säger att de först och främst vill ha en ekonomi i balans. Det ekonomiska 
målet är att ha cirka 1 miljon kronor i buffert. Det är det största målet de har och det 
ekonomiska målet sitter alltid högst upp hos dem. När BIK sedan har fått en ekonomi i 
balans kan de sätta upp högre sportsliga mål och siktet är då inne på allsvenskan. Men 
fokus är på ekonomin. Nu är de sportsliga målen att vara ett topplag i ettan. 

4.4.5 Målstyrning 
Respondenten säger att för att lyckas med dessa uppsatta idrottsliga och ekonomiska 
målen, måste de få in mer intäkter i föreningen. Som klubben har arbetat förut räcker inte 
det för att få in nog stora intäkter. Klubben jobbade förut med strategin, att för att få ett 
bra ekonomiskt resultat, hängde det helt på den idrottsliga biten. Med bra sportsliga 
framgångar ökar publiktrycket, kioskförsäljningen och sponsor intäkterna Respondent 
säger att ”det i dagsläget är alldeles för slumpartat och vill det sig illa så kan det gå åt det 
motsatta hållet istället med stora skulder i bagaget”. Därför styr de idag istället med att 
hitta intäkter som inte har med det sportsliga att göra. Han säger att de idag är en bra bit 
på vägen och att föreningen har många idéer om vilka aktiviteter som de skulle kunna 
inbringa intäkter på. En ide som de redan har börjat jobba med är att starta en minigolf 
bana på sommaren i deras ishall. En ide de tror mycket på och som de tror kommer att 
generera en del intäkter till klubben. 
 
Respondenten säger att för att se att de går mot rätt håll med tanke på målet arbetar de 
efter en budget och resultatuppföljning som de håller hårt i. 
 
Respondenten säger dock att det är svårt att styra på grund av att det är knappa resurser i 
föreningen och medlemmarna har andra jobb vid sidan av deras arbete med föreningen. 
Styrelsemedlemmarna gör så gott de kan med den tiden de har möjlighet att lägga ner på 
det. Alla vet i alla fall om sin uppgift och arbetar efter den.  
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4.4.6 Kompetensen i styrelsen 
Respondenten säger att målen de har i föreningen inte påverkar vad de söker för 
kompetens eller har för kompetens i styrelsen. Mycket på grund av att BIK status mässigt 
inte längre är en topp klubb och de får ta vad de får och de har inte så stora möjligheter 
att välja kompetensen i styrelsen. Respondenten säger att ”hade styrelsen när BIK var på 
topp haft en annan sammansättning eller en annan kompetens så hade föreningen idag 
mycket väl kunnat vara en välmående förening och hade mycket möjligt kunnat tillhöra 
allsvenskan”. Styrelsen tänkte för mycket på att nå idrottsliga framgångar, med följd att 
ekonomin ”kraschade”.  
 
Urvalet av styrelsemedlemmar sker så att valberedningen lägger fram förslag på individer 
som väljs in med olika kompetenser. De kompetensutvecklar inte medlemmarna i 
styrelsen utan de kommer in med den kompetens de redan har. De har heller ingen 
personalrörlighet utan de har sin ”egen” uppgift i föreningen och sköter om den. 
Respondenten trycker på att BIK är en ideellt arbetande förening och något slags 
belöningssystem hos styrelsemedlemmarna eller liknande förekommer inte. Det är en 
”arbetande” styrelse. 
 
Respondenten säger att han anser att det i styrelsen är viktigt med personer med stort 
kontaktnät. Det saknas till exempel en politisk kompetens som skulle betyda mycket som 
kontaktnät för föreningen.  



 Analys och diskussion  
________________________________________________________________________ 

26 

5 Analys och diskussion 
Vi jobbar vidare med den reflexiva analysen i det här kapitlet. Efter att ha gjort den 
lodräta analysen i föregående kapitel så arbetar vi vidare med den vågräta analysen. 

5.1 Vågrät analys 
Med den vågräta analysen så innebär det att vi går igenom samtliga respondenters svar 
efter utvalda teorier. Efter de riktlinjerna vi fick i teoriavsnittet kommer vi att jämföra de 
från den empiriska studien. Det gör vi för att få en bra balans mellan informationen från 
empirin och teoriavsnittet. 

5.1.1 Styrelsens uppgifter och sammansättning 
Vad det gäller styrelsens sammansättning tar Brandinger (2004) upp att den är väldigt 
viktig och anser att det ska baseras på en klar bild av vilka krav den ska klara av. I Luleås 
fall tolkar vi det som att styrelseledamöterna har en klar bild av vad de ska klara av. De 
ska ”öppna dörrar”, se till så att föreningen drivs framåt i rätt ”riktning”, mer mot ett 
företag än en ideell förening och sätter upp målen därefter. De har tillsatt en 
klubbdirektör i föreningen som fungerar som VD och driva föreningen mot de mål som 
styrelsen fastställer. Den klara bilden är föreningens mål och styrelsen har kraven att 
infria de målen. Däremot finns det en liten brist och det är att styrelsen lägger sig i 
arbeten som inte de har att göra med. Till exempel att de lägger sig i klubbdirektörens 
uppgifter på det operativa planet. Klubbdirektören i Luleå säger att de är en bit på väg 
mot att bli mer som ett företag, men att det fortfarande finns kvar lite av den ideella 
verksamheten som ligger kvar och släpar. Däremot tolkar vi det som att den klara 
”kravbilden” saknas i Boden och Kiruna. Det skiljer sig mycket från Luleå i att det 
handlar mer om det ideella arbetet i Boden och Kiruna och vid frågor om styrelsen gör 
”rätt saker” så svarar Kiruna att de kanske inte gör rätt saker, utan det viktiga är att de är 
sysselsatta och tar tag i saker själva. I Boden så gör styrelsen så gott de kan med den tiden 
de har till förfogande. Alla vet i alla fall om sin uppgift och jobbar efter den. Vi tolkar 
detta som att en viktig del som behövs för att styrelsen ska fungera bra saknas i Boden 
och i Kiruna. Varför det är så tolkar vi handlar till stor del om resurserna i de olika 
klubbarna. Boden och Kiruna som har en mer ”arbetande” styrelse så får de ta vad de får 
och styrelsemedlemmarna gör så gott de kan med den tiden de har till förfogande. 
Lindberg (1999) skriver att resurserna är ofta små i föreningar och medlemmarna har 
jobb vid sidan av sitt vanliga jobb, vilket gör att det blir en svår balansgång. Detta tolkar 
vi som att det stämmer bra in på Boden och Kiruna.  

 
En diskussion kring det här är varför Boden och Kiruna har tappat i resurser och tappat 
mark i systemet, medan Luleå har följt med i utvecklingen och fortfarande är ett stabilt 
lag i elitserien. Vi tolkar det som att Luleå har hittat intäkter vid sidan om hockeyn och 
gått mer mot ett företag, vilket har gett dem mer resurser, medan Boden och Kiruna 
fortsatt gå efter den sportsliga biten och inte följt med i omvärldens förändringar. Boden 
säger att hade styrelsen sett annorlunda ut när laget var ett topplag i allsvenskan och hade 
tänkt mer på det ekonomiska så hade idag Boden mycket väl kunnat spela i Allsvenskan 
och kunnat ha en god ekonomi. Nu har dock Boden och Kiruna börjat jobba mer med att 
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hitta intäkter vid sidan om ishockeyn. Boden ska till exempel starta en minigolfbana som 
de anser kommer att ge intäkter vid sidan om den sportsliga inkomsten. Kiruna har också 
börjat med aktiviteter vid sidan om hockeyn. Båda trycker hårt på att det inte räcker med 
de intäkterna de får via ishockeyn. En intressant fråga är var klubbarna hade stått idag i 
fråga om resurser om de hade börjat jobba med de aktiviteterna när klubbarna hade hög 
status och båda var topplag i allsvenskan?    
 
Brandinger (2004) anser också att det bör finnas mångfald i styrelsen för att ett bra 
styrelsearbete ska uppnås. Våra respondenter tar inte upp det här med mångfald som ett 
av kriterierna som de tittar på vid urvalet av styrelsemedlemmar, men det visar ändå på 
mångfald. Alla tre klubbarna söker efter olika kompetenser och yrkeserfarenheter. Det 
finns även olika kön i styrelsen. Luleå har till exempel en kvinna, och i Kirunas styrelse 
sitter det tre kvinnor. Boden har en kvinna som vice ordförande Det finns även olika 
åldrar hos styrelsemedlemmarna. Vi tolkar det som att det viktiga som klubbarna ser på 
vid urvalet är kompetensen hos medlemmarna, men den här allsidiga mångfalden 
kommer automatiskt in i styrelsen i samband med att klubbarna efterfrågar olika 
kompetenser.  
 
Brandinger (2004) skriver att förtroendefulla relationer måste byggas upp bland 
styrelsemedlemmarna och Sjöstrand & Petrelius (2004) trycker på att förtroende tar lång 
tid att bygga upp och bygger på att personerna lär känna varandra relativt väl.  
Förtroendefulla relationer pekar Boden på är en brist som de har i styrelsen och det beror 
mycket på att folk kommer och går hela tiden så det blir svårt att bygga upp. I Kiruna är 
det också stor omsättning på styrelsemedlemmarna, vilket gör att det även i deras fall har 
en brist på det. I Luleå har däremot styrelsemedlemmarna suttit på sina poster en längre 
tid och kontinuiteten finns, vilket leder till att Luleå har mer personer i styrelsen som har 
förtroende för varandra.  
 
En diskussion kring det här är varför Luleå har kunnat behålla sina styrelsemedlemmar 
medan Boden och Kiruna har haft stor personalomsättning. Vi tolkar det som att det är 
mycket högre status att sitta i en elitserieklubb, än i två klubbar som har haft väldigt 
ansträngd ekonomi och ”dalat” i systemet. Istället för att lösa sina problem så har 
medlemmarna i Boden och Kirunas fall istället avgått. Boden säger också att det är lätt 
för styrelse medlemmarna att istället för att ta sitt ansvar så väljer de den ”lätta” vägen 
och lämnar sina platser till förfogande. För att bygga upp ett förtroende i styrelsen, som är 
en viktig del, måste Boden och Kiruna lösa det här på något sätt. Frågan är hur man ska 
få medlemmarna att sitta kvar när man inte har som i Luleås fall, den här höga statusen, 
måste man hitta alternativa lösningar att jobba efter. Kiruna har, till viss del, försökt ta 
tag i problemet genom att ge styrelsemedlemmarna mer stimulerande uppgifter så att de 
inte får göra det så kallade ”smutsjobbet”. Det jobbet sköts mer av de anställda i 
föreningen.     

5.1.2 Styrningen 
Bruzelius och Skärvad (2004) skriver ”för att en organisation ska vara välstyrd ska den 
vara effektivt målinriktad och effektivt samordnad”. Luleå har klara mål och är effektivt 
målinriktad där alla vet vad de ska jobba mot. De har klara åtgärder för att jobba mot 
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dessa mål. De har även nyrekryterat personal som ska göra att målen kan uppnås, vilket 
gör att de är effektivt samordnade. Både Boden och Kiruna har även dem klara mål. Båda 
klubbarna jobbar eller har många idéer om olika aktiviteter som ska göra att de uppnår 
sina mål. Elitlicensen har även gjort att Boden och Kiruna har fått ett slags ramverk att 
följa efter. Deras kapital får nu inte ligga på minus, vilket har gjort att klubbarna har 
blivit tvingade att bli mer effektiva och målinriktade. Däremot är det sämre resurser och 
båda klubbarna får ta vad de får, och jobba med det efter de förutsättningarna. Vi tolkar 
det som att de inte har möjlighet att vara effektivt samordnade på grund av de knappa 
resurserna. I matrisen nedan visar vi hur klubbarna ligger till. Luleå är en förening som är 
både effektivt målinriktad, och bra samordnad. Kiruna och Boden har också en bra 
målinriktning, men är sämre samordnade. 
 
                                                                 Målinriktad 
                                                        Effektivt          Ineffektivt 
 
                                  Effektivt 
 

Samordnad  
 
                                Ineffektivt 
 
 
Figur 3                                 
 
En diskussion kring varför det är svårt för klubbar som Boden och Kiruna att bli en riktigt 
bra välstyrd förening, samordnad är att eftersom både Boden och Kiruna ät till stora delar 
ideella föreningar och har många krafter som jobbar ideellt fortfarande är det svårt att 
vara såväl effektiva i sina arbeten som att vara trogna sina ideal. Luleå har anställda som 
genomför de arbeten som styrelsen delegerar åt dem, medan Boden och Kiruna jobbar 
med mer ideella krafter. Styrelsen sätter målen, men till skillnad från Luleå genomför 
styrelsemedlemmarna i Kiruna och Boden arbetet själv. Det försvårar styrningen och de 
har även sina vanliga jobb vid sidan av själva styrelsearbetet i föreningen.  
 
Enligt Hedberg, et al (1994) finns det olika verktyg som är en förutsättning för styrning. 
Dessa verktyg är bland annat budgetering, intern resultatrapportering och kalkylering. 
Alla klubbarna använder verktyg för att följa upp sin styrning. Boden använder sig av 
budgetering och resultatuppföljning. I Kiruna använder man sig av aktivitetslistor och 
ekonomiska prognoser. Luleå säger att de följer upp målen, men inte hur de gör.  

5.1.3 Kompetensens relation till företagets verksamhet 
Berglund & Blomquist (1999) menar att om kompetensen ska vara värdefull för 
organisationen ska det vara relaterat till företagets verksamhet, affärsidé, mål och strategi. 
I Boden anser de inte att de väljer kompetensen efter deras mål. Det gjorde de inte heller 
för tio år sedan. Däremot i Kiruna försöker de hitta kombinationer av kompetens som 
klarar av att genomföra de mål föreningen satt upp. I Luleå har de ändrat sin kompetens i 
styrelsen de senaste tio åren. Förut bestod den mycket av idrottsfolk och nu består den 
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mer av personer med ekonomisk/näringslivs kompetens. Detta gör de för att de måste för 
att ”hänga med” i utvecklingen och för att det omsätts så mycket pengar. Klubbarna 
måste nu också ha den ekonomiska kompetensen. Vi tolkar det som att Boden har, trots 
det de säger att de inte väljer kompetens efter deras mål, så väljer de kompetensen efter 
den verksamhet eller strategi de har i föreningen. Detta på grund av att klubben talar om 
att om de saknar en viss kompetens plockar de in den och det måste vara relaterat till 
deras verksamhet annars skulle de inte söka efter just den kompetensen.   

5.1.4 Kompetenshöjning 
Axelsson (1996) pekar på tre olika former för att höja kompetensen som är viktiga för att 
ha den rätta kompetensen i organisationen. Ett sätt är Rekrytering, befordran och 
personalrörlighet. Alla tre klubbarna tar ut den kompetensen de anser är viktigt vid 
rekryteringen. Anser de att det behövs en ytterligare kompetens tar de in den vid 
rekryteringen. Någon slags befordran har de inte. Däremot är det stor personalrörlighet i 
Boden och Kiruna i och med den stora personalomsättningen i styrelsen. Vi tolkar dock 
det i det här fallet som att det är något negativt på grund av att förtroendefulla relationer 
blir svårt att bygga upp. De får däremot in ny kompetens på det viset, men de tappar även 
den befintliga kompetensen. Ett andra sätt är ett formellt lärande och ett icke- formellt. 
Dessa former av kompetenshöjning sker inte i någon av de tre klubbarna. Det tredje sättet 
med olika former av verksamhets- och organisationsförändringar i syfte att utveckla 
företagskompetensen inträffar inte heller i någon av de tre föreningarna. Däremot tolkar 
vi det som att styrelsemedlemmarna i de olika föreningarna till viss del får höjd 
kompetens i takt med att lärandet av varandra ökar i styrelsen när de arbetar tillsammans. 
 
En intressant diskussion kring det här är för att få upp förtroendefulla relationer, som är 
en viktig del, skulle en slags ”morot” kunna göra att styrelsemedlemmarna stannar längre 
på sina poster och ett förtroende byggs upp. Den så kallade ”moroten” skulle i det här 
fallet vara en slags befordran som var möjlig att uppnå. I Luleå använder de inga 
belöningssystem för att behålla deras kompetens men eftersom klubben är en ansedd 
organisation och det innebär hög status hos medlemmarna att sitta i Luleås styrelse så 
räcker det för att få medlemmarna att stanna kvar, och det är på så vis lättare att bygga 
upp ett förtroende bland medlemmarna. Statusen att sitta i Bodens eller Kirunas styrelse 
är däremot inte lika hög, där tolkar vi att en slags ”morot” skulle behövas för att få 
medlemmarna att sitta kvar längre.   
 
Axelsson (1996) tar upp tre olika vägar att gå för att förbättra möjligheterna till högre 
kompetens. Här säger sig alla tre klubbarna att deras kontaktnät är jätteviktigt för att 
identifiera och välja ut de individer som passar bäst in De tar även in personer med höga 
positioner i näringslivet. Det gör de för att de är lättare att forma och lättare kan passa in i 
organisationen. Jätteviktigt att de personer som sitter i styrelsen har ett brett kontaktnät 
trycker alla tre föreningarna på. 

5.1.5 Kvantitativa och kvalitativa kompetensen 
Antilla (1997) pratar om den kvalitativa och den kvantitativa kompetensen som är viktiga 
att ha för att ha bra kompetens i organisationen. Författaren ger förslag på tre olika 
åtgärder som kan genomföras för att bibehålla den kvantitativa kompetensen. Den enda 
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punkten som stämmer in på de tre klubbarna är att de styr rekryteringen så att nya 
medarbetare kompletterar organisationen inom prioriterade kompetensområden. Alla tre 
klubbarna tar in om de anser att det saknas en kompetens, den nya kompetensen i 
styrelsen. Här tolkar vi det som att det däremot är en brist i att alla tre klubbarna att det 
saknas olika kompetenser. I Luleå så saknas det en person med juridisk bakgrund, en 
advokat. I Kiruna så anser de sig saknas kompetens på marknads biten och i Boden så 
saknar de en ”politisk” kompetens som skulle betyda mycket som kontaktnät för 
föreningen. 
 
En diskussion kring det här är varför de inte tar in en ny kompetens när de anser att den 
saknas i föreningen och skulle ge intäkter. Här tolkar vi det som att det till stor del 
handlar om resurser. Med införandet av elitlicensen vänds det på varje krona i 
föreningarna för att få det att gå ihop. Att sätta in en ny kompetens i föreningarna kostar 
även pengar och med den strama budgeten i klubbarna, har de inte den möjligheten att 
lägga ut mer pengar, även fast det skulle löna sig i framtiden. Frågan är då hur 
elitlicensens syfte gör att klubbarna får en bättre ekonomi. Är det inte en brist med 
elitlicensen att inte klubbarna kan göra investeringar som lönar sig på lång sikt 
ekonomiskt. Luleå är även starkt kritiskt till just det här med elitlicensen, och anser att 
istället för att redovisa resultat en gång per år, och klara de det inte så degraderas dem, så 
skulle en uppföljning var tredje månad under ett år på dem som inte uppfyllde kravet vara 
en bättre lösning. Vi tolkar det som att en vidare diskussion och debatt kring det här 
skulle behövas, så att syftet med elitlicensen, att ge klubbarna bättre ekonomi, verkligen 
skulle fungera och inte vara ett hinder för klubbarnas långsiktiga lönsamhet. 
 
I Luleå söker de mycket efter kompetenser som har stora kontakter i näringslivet och den 
befintliga styrelsen innehåller mycket av det också. I Kirunas fall så är styrelsens 
kontaktnät viktigt. Kiruna säger att det är väldigt viktigt vid till exempel införande av ny 
kompetens i styrelsen. När de till exempel ska byta kassör, så väljs den nya efter kontakt 
med den gamla. Boden säger även de att det är viktigt att styrelsemedlemmarna har brett 
kontaktnät. 
 
För att bibehålla den här kvalitativa kompetensen fokuserar sig klubbarna mycket på att 
ha ett bra kontaktnät. En diskussion kring det här är varför fokuseringen är så stark på just 
det. Här tolkar vi att det skiljer mycket mellan ett vanligt företag och elitidrottsföreningar. 
I dessa föreningar är sponsorintäkterna en väldigt viktig del för klubbarnas överlevnad. 
Har man då styrelsemedlemmar med stora kontaktnät i näringslivet genererar det större 
intäkter åt klubbarna. För att få in en bra kompetens i styrelsen tolkar vi det även så att de 
befintliga medlemmarna, med dess breda kontaktnät, lättare kan påverka att det kommer 
in mer duktiga och kompetenta medlemmar i styrelsen. 
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6 Resultat och slutsatser 
Syftet med vår uppsats har varit att: ”öka förståelsen för hur elitishockeyföreningar 
hanterar kompetensförsörjningen i organisationen för att kunna styra mot de uppsatta 
målen”.  I detta avsnitt kommer vi att komma fram till slutsatser och resultat efter vår 
insamlade information från litteraturen och vår fältstudie. Slutligen kommer vi att ge 
förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Slutsatser 
Som slutsatser kan vi säga att efter de senaste tio åren med ökade omsättningar i 
elitklubbarna och införandet av elitlicensen har Luleå ändrat sin kompetens och styrning 
efter deras mål och de ser sig själv som ett företag i näringslivet. I företaget säljer de 
ishockeyn som en underhållande produkt. Vid jämförelse med den teori vi tagit upp i 
kapitel 3, är det många saker som stämmer överens med hur Luleå tänker och agerar i sin 
hanterar av kompetensförsörjningen i styrelsen för att kunna styra mot deras mål. Det 
finns en klar bild hur styrelsen ska fungera och vad den ska klara av. Det finns mångfald i 
styrelsen och ett förtroende hos medlemmarna som är nödvändigt för att styrelsen ska 
fungera bra. Luleå är effektivt målinriktade och effektivt samordnade som enligt 
Bruzelius & Skärvad (2004) kännetecknar en välstyrd organisation. De använder även 
olika verktyg för att följa upp sina mål. Kompetensen som de eftersträvar i styrelsen är 
direkt kopplade mot deras styrning och deras verksamhet och mål som de har. De senaste 
tio åren har föreningen gått mot ett företag och i styrelsen har det kommit in folk med 
mer ekonomisk kompetens än idrottslig som klubben gick efter förut. För att inneha rätt 
kompetens i styrelsen tar de in den kompetens som de behöver vid rekryteringen. För att 
personerna ska fungera i styrelsen så tar de in personer vid urvalet med höga positioner i 
näringslivet så att de lättare kan formas och passa in. För att bibehålla den kvantitativa 
kompetensen styr de rekryteringen så att nya medarbetare kompletterar organisationen 
inom prioriterade kompetensområden. För att tillgodose den kvalitativa kompetensen 
hjälper de målgruppen att skapa ett ändamålsenligt kontaktnät. Luleå har dock en brist 
och det är att de saknar en advokat i styrelsen. 
 
I Bodens och Kirunas fall är det vid jämförelse med teorin vissa brister i hur de hanterar 
kompetensförsörjningen i styrelsen för att kunna styra mot deras uppsatta mål. Boden 
säger också att hade klubben haft en annan kompetens i styrelsen för tio år sedan när det 
var ett topplag i allsvenskan hade det mycket väl fortfarande kunnat vara ett bra lag i 
allsvenskan, men styrelsens kompetens gick inte hand i hand med utvecklingen som har 
skett de senaste åren. Medan Luleå tog in annan kompetens i styrelsen för att styra mot 
deras mål så har Bodens och Kirunas kompetens varit densamma. Boden hade för många 
personer som bara såg till och jobbade mot de sportsliga framgångarna och den 
ekonomiska biten kom i andra hand. De hanterar sin kompetensförsörjning i att de har 
mångfald i styrelsen. För att styra upp mot deras uppsatta mål har de olika verktyg för att 
kunna ha en bra uppföljning. För att höja sin kompetens rekryterar de den kompetensen 
vid urvalet. För att förbättra möjligheterna till höjd företagskompetens så identifierar de 
och väljer ut de individer som passar bäst in. Här har deras kontaktnät stor betydelse för 
att få in rätt folk i styrelsen. För att bibehålla den kvantitativa kompetensen så styr de 
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rekryteringen att nya medarbetare kompletterar organisationen inom prioriterade 
kompetensområden. För att tillgodose den kvalitativa kompetensen hjälper de 
målgruppen att skapa ett ändamålsenligt kontaktnät.  
 
I vår undersökning framkommer det dock vissa brister i hur föreningarna hanterar sin 
kompetensförsörjning. Varken Boden eller Kiruna har en riktig kravbild på vad styrelsen 
ska klara av. Personerna i styrelserna gör så gott de kan med tiden de har till förfogande. 
Förtroendefulla relationer som är viktigt att inneha i styrelsen saknas även det på grund 
av den stora personalomsättningen som råder i klubbarna. Kiruna och Boden har inte 
möjligheten, som i Luleås fall, att inneha den höga statusen att sitta i styrelsen som gör att 
medlemmarna sitter kvar. Kiruna och Boden är inte heller effektivt samordnade vilket 
kännetecknar en välstyrd organisation.  

6.2 Avslutande diskussion 
Som avslutande diskussion framkommer det i vår undersökning att skillnaden som råder 
mellan Luleå som spelar i elitserien och Boden och Kiruna som spelar i division 1 är att 
det är svårt för föreningarna att drivas på samma sätt. Det som skiljer klubbarna åt 
handlar till stor del om tre olika orsaker. Den ena orsaken är resurserna i klubbarna. 
Boden och Kiruna som är mycket mindre städer och får på så vis svårare att få in 
sponsorpengar, vilket gör att klubbarna har olika förutsättningar för att lyckas. 
Kravbilden som Luleå har, men som saknas i Boden och Kiruna, kan direkt hänföras till 
de olika resurserna klubbarna har. I Luleå gör man ”rätt” saker medan det i Boden och 
Kiruna inte är det viktigaste att de gör precis ”rätt” saker utan att de är sysselsatta och tar 
tag i saker själva.  
 
Den andra orsaken är statusen och attraktionskraften som klubbarna har. Boden och 
Kiruna som har sämre status får svårare att bygga upp förtroendefulla relationer i 
styrelsen, medan Luleå får det gratis på grund av den höga statusen det innebär att sitta i 
Luleås styrelse.  
 
Den tredje stora orsaken som skiljer klubbarna åt är det ideella arbetet. Medan Luleå går 
mer mot att fungera som ett företag, trots att det ideella arbetet släpar kvar lite grann, ser 
sig Boden och Kiruna fortfarande som ideella föreningar. På grund av de här olika 
fokusarna så kan Luleå fungera mer som en välstyrd förening. De har anställda som ska 
föra föreningen i rätt riktning. Boden och Kiruna vill vara effektiva i sin styrning, medan 
det fortfarande är det ideella som styr. Det är en svår balansgång. Klubbarna har ett stort 
beroende kring de så kallade ”eldsjälarna” och de ideella krafterna i föreningen. Utan de 
här personerna så skulle inte klubbarna överleva. För att Boden och Kiruna ska bli en 
välstyrd förening så måste klubbarna öka resurserna och gå mer mot en företagsinriktad 
organisation. Båda klubbarna har gått ett steg mot vägen och jobbar på, och har många 
funderingar på, hur de ska kunna bringa intäkter till föreningarna vid sidan av den 
sportsliga biten. 
 
Elitlicensen har påverkat klubbarna olika. Frågan är om man ska se elitlicensen som 
någonting positivt för klubbarna. Vi anser att elitlicensen har ett bra syfte men att det 
även har drabbat klubbarna på fel sätt. För Luleå har inte elitlicensen påverkat dem så 
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mycket. För deras del så anser vi att det mest har haft en negativ inverkan på klubben. 
När omsättningen har ökat så mycket som den har gjort är det viktigt att tänka långsiktigt 
för att kunna öka lönsamheten.  
 
Ett stort hinder med elitlicensen är att klubbarna tvingas tänka kortsiktigt Detta anser vi 
leder till att klubben inte kan göra några stora investeringar som i framtiden skulle kunna 
leda till en stabil ekonomi, eftersom elitlicensen kräver att föreningarna har ett eget 
positivt kapital för att de inte ska degraderas. Det är som vår respondent i Luleå säger ”de 
kan inte investera i en ny arena som kan vara nödvändigt för att även i framtiden kunna 
konkurrera med de största klubbarna på grund av elitlicensen inte tillåter ett negativt eget 
kapital”. I Boden och Kirunas fall har elitlicensen haft en större inverkan på klubbarna 
och i detta fall anser vi det är i positiv bemärkelse. Klubbarna har, efter införandet av 
elitlicensen, fått en bättre ekonomi och deras fokus har hamnat mer på att ligga bra till 
ekonomiskt. Kiruna har till exempel gått plus rent ekonomiskt varje år efter införandet av 
elitlicensen. Däremot finns det även här en negativ sida av elitlicensen och det är att för 
att Boden och Kiruna ska hitta mer intäkter vid sidan av det rent sportsliga, som de har 
många idéer kring, så behövs det göras olika investeringar och det kostar pengar, vilket 
gör att elitlicensen blir ett stort hinder på vägen.  

6.3 Fortsatt forskning 
Vår studie har visat att elitlicensen påverkar föreningar olika beroende idrottslig och 
ekonomisk nivå, och att den i vissa avseenden är ett hinder för föreningarnas utveckling, 
för att kunna öka lönsamhet. Ett alternativ till fortsatt forskning är att studera hur 
elitlicensen bör vara utformat så att det öppnar möjligheter för hur föreningarna ska 
kunna drivas mer som ett företag och öka lönsamheten. 
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Frågeguide  
1. Vad har ni för struktur i organisationen (t.ex. klubbdirektör, sportchef…)? 
 
2. Hur har införandet av elitlicensen påverkat er organisation? 
 
3. Hur stor är föreningen i form av medlemmar och omsättning? 
 
4. Har omsättningen ökad/minskat sista 6-7 åren (sedan elitlicensen)? 
 
5. Kan du beskriva din uppgift i föreningen, vad du har för kunskap/erfarenheter 

av styrelsearbete? 
 

6. Hur många ingår i styrelsen? 
 

7. Kan du beskriva de olika styrelsemedlemmarna? 
 

8. Vad har styrelsen för uppgift idag? 
 
9. Hur tycker du styrelsearbetet fungerar, gör de ”rätt” saker? 

 
10. Har de någon manual/riktlinjer att arbete efter? 

 
11. Kan du se att styrelsearbetet har ändrats i och med införandet av elitlicensen? 

 
12. Elitlicensen tar upp ekonomisk stabilitet som positivt eget kapital, vad avser ni 

med ekonomisk stabilitet? 
 

13. Vad har föreningen för mål (sportsliga och ekonomiska)? 
 

14. Har dessa mål påverkats av elitlicensen? 
 

15. Hur går ni tillväga för att uppnå dessa mål? 
 

16. Har ni någon uppföljning av att ni går mot, eller uppfyller målen? 
 
17. På vilket sätt sker i så fall uppföljningen? 

 
18. Påverkar målen vilken kompetens ni eftersträvar i styrelsen? 

 
19. Finns det någon kompetens du anser att er styrelse saknar? 

 
20. Hur hanterar ni kompetensförsörjningen i styrelsen (t.ex. väljer ni in den 

kompetens ni anser er behöva, eller kompetensutvecklar ni den ni redan har)? 
 

21. Kan styrelsens kontaktnät påverka valet av styrelsemedlemmar? 
 

22. Anser du att styrelsens kompetens har förändrats de senaste 10 åren?  
 

23. Om ja, vad är i så fall orsaken till det? 


