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Förord 
 

Examensarbetet som genomförts utgörs av 30 högskolepoäng och är det sista momentet på 

civilekonomutbildningen vid Luleå Tekniska Universitet. Vi som författare till detta 

examensarbete vill passa på att rikta ett stort tack till vår handledare Ossi Pesämaa som under 

arbetets gång kommit med insiktsfulla tankar, stöd och kloka råd.  Hans brinnande engagemang 

och kontinuerliga förmåga att inge lugn och driv har hjälpt oss att förbättra arbetet. Vi vill även 

tacka alla respondenter som tog sig tid att besvara enkäten. Slutligen vill vi rikta ett tack till 

våra studiekamrater och således våra opponenter som med konstruktiv kritik hjälpt oss att 

förbättra arbetet.  

 

Ett stort tack, utan Er hade detta arbete inte varit möjligt att slutföra. 
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Sammanfattning 

 

Examensarbetet förklarar hur finansiell styrning och ekonomiska mål styr de sportsliga målen 

och publiksnittet i elitidrottsklubbar. Examensarbetet för även en diskussion om 

elitidrottsklubbarnas övergång till att bli professionella. Historiskt sett har många idrottsklubbar 

haft betydande ekonomiska svårigheter. Detta gör det relevant att ifrågasätta och avgöra om 

mer professionell styrning ökar sannolikheten att uppnå sportsliga mål. Examensarbetet 

utfördes i Sverige och inkluderar främst de 109 mest attraktiva klubbarna när det gäller 

publiksnittet. 87 av de 109 klubbarna fyllde i ett frågeformulär vilket ger en svarsfrekvens på 

80%. Resultaten ger några intressanta samband och förklaringar. Vi utvecklade ett antal unika 

teoretiska begrepp där alla uppfyller kriterierna för acceptabel tillförlitlighet. Resultaten 

konkretiserar hur den finansiella styrningen och de ekonomiska målen styr de sportsliga målen 

och publiksnittet i elitidrottsklubbarna. Resultatet förklarar även hur ett publiksnitt i hög 

utsträckning kan förklara en rad olika sportsliga mål. Slutsatserna som dras av studien visar att 

klubbar kan genom benchmarking ta lärdom av de nya kunskaper vilket borde kunna medföra 

positiva effekter i varje klubb. 

 

Nyckelord: Elitidrottsklubbar, ekonomiska mål, sportsliga mål, publiksnitt, 

tillväxtdrivare, intäktsdrivare, kostnadsdrivare, elitstyrning, ekonomisk styrning, 

sportslig styrning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

 
This study examines how financial control and economic objectives affect sport objectives and 

attendance average. It further examines sport clubs in transition into professional ones.  The 

history has shown that many sport clubs have been struggling with significant financial 

difficulties. This makes it important to discuss more deeply if professional management affects 

the probability to achieve sport objectives. The thesis is conducted in Sweden asking the 109 

most attractive clubs in terms of audience. 87 out of the 109 clubs filled in a questionnaire 

accounting for a response rate of 80%. The results reveal some interesting explanations and 

connections. We developed several theoretical constructs in which all of them meet criteria of 

reliability. Our results concrete how financial control and economic objectives control sport 

objectives and attendance average in sport clubs. Moreover, our results demonstrate how 

attendance average to a high extent can explain some sport objectives. The implication is that 

sport clubs may use this knowledge by using benchmarking to learn more which may have a 

positive impact on their club. 
 

Keywords: Sport clubs, economic objectives, sport objectives, attendance average, growth 

drivers, revenue drivers, cost drivers, professional management, financial control, sport 

management 
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1. Introduktion  
 

Idrott omfattar både professionell idrott och idrott byggd på en ideell grund som har sin grund 

i sportslig framgång eller tävling. Om tävlingsmomentet saknas benämns ofta idrotten som 

motion eller friluftsliv. (Svensk Idrott 2017) Professionella idrottsklubbar bestäms ofta genom 

organisationens art och inslag av professionella och avlönade utövare (Moore & Levermore, 

2012). Någon skarp gräns på klubb- och föreningsnivå finns inte mellan professionell och icke 

professionell idrott. En avgränsning är att det i den professionella idrotten finns avlönade 

utövare, ledare och organisatörer som driver organisationen mot ett sportsligt mål. Vissa 

organisationer är i gränslandet mellan att vara ideell förening och en professionell förening. 

(Svensk Idrott, 2015) Flera professionella klubbar har således icke professionella inslag såsom 

ungdomsidrott och även motionsidrott. Cirka 90 % av alla barn och ungdomar har i sin uppväxt 

varit aktiv i en idrottsklubb och svensk idrott har idag över 3,1 miljoner medlemmar, 650 000 

ideella ledare och runt 20 000 klubbar. (Riksidrottsförbundet, 2016) År 2015 var BNP i Sverige 

4181 miljarder kronor (Ekonomifakta, 2016) och av dessa var 3 % från sport-, fritids- och 

nöjesverksamhet. Detta motsvarar cirka 125,43 miljarder kronor. (Idrottens affärer, 2016) 

 

Trots denna ekonomiska omfattning saknas det ibland en idé om hur pengar och resurser ska 

fördelas inom idrottsklubbar. Geeraert, Alm och Groll (2014) anser att idrott förutom att inneha 

en förmåga att öka den offentliga hälsan genom fysiska aktiviteter, har en potential att framföra 

värderingar såsom; att bidra till integration, att skapa ett meningsfullt tidsfördriv, och en 

ekonomisk och social sammanhållning. Wicker, Pinz och von Hanau (2011) bevisade att 

sportprestationer hos idrottsutövare dessutom kan påverka invånarnas uppfattningar och 

förväntningar om nuvarande och framtida ekonomiska situationer. Sporten är inte sällan en del 

av en plats attraktionsförmåga. Ett ökat publikantal hos elitidrottsklubbar är av stort intresse 

eftersom dessa enligt Hamil, Holt, Michie, Oughton och Shailer (2004) är viktiga intressenter 

som bidrar ekonomiskt för att hålla sin klubb vid liv. Lieber och Alton (1983) kom fram till att 

den ekonomiska påverkan som idrottsevenemang har på samhället är likställd med en 

nettoförändring i ekonomin. Förändringarna i ekonomin kännetecknas enligt Dawson, Blahna 

och Keith (1993) men även av Howard och Crompton (1995) av att besökare på 

idrottsevenemangen spenderar tid och pengar. Spendering av pengar i områden och 

verksamheter i och runt arenan tenderar dessutom att öka enligt författarna. Idrotten är därför 

en betydelsefull källa för nya arbetstillfällen som i förlängningen skapar nya skatteintäkter. Det 

senare är särskilt tydligt bland verksamhet runt elitidrottsklubbar. Flera av dessa positiva 

ekonomiska effekter har dessutom en mulitiplikatoreffekt på samhället. Det är viktigt att 

understryka att det också förekommer negativa aspekter. En bristande ekonomistyrning i 

elitidrottsorganisationer har enligt Geeraert et. al. (2014) en potential att framhäva betydande 

negativa följder för samhället. Vidare förekommer våld kring elitidrottsevenemangen (Scott, 

2012), spridning av ovälkomna värderingar (Forbes, Adams-Curtis, Pakalka, & White, 2006) 

och ekonomiska kriser i elitidrottsklubbar (Lago, Simmons & Szymanski 2006). Exempelvis 

var Västerås IK Hockey våren 2016 extremt konkurshotad (SVT Sport, 2016), vilket även 

Ängelholms FF var samma år (SVT Nyheter, 2017). När dessa ekonomiska problem inträffar 

hos klubbar finns det dock oftast investerare, banker och offentliga auktoriteter som är villiga 

att stödja eller rädda dem från finansiella problem (Storm & Nielsen, 2012). Hos storklubbar 

som Real Madrid och FC Barcelona finns enligt Barajas och Rodriguez (2010) och Lago et. al. 

(2006) ingen risk att dessa går i konkurs oavsett vilka ekonomiska problem som de utsätts för. 

Anledningen till detta är att kommunen kliver in och gör allt för att rädda dem. I Ängelholm FF 

erhölls inget ekonomiskt stöd från kommunen men klubben hindrade konkursen i sista stund då 

både sponsorer och fotbollsföräldrar trädde fram och sköt till pengarna som behövdes (SVT 

Nyheter, 2017). En grundläggande orsak till ekonomiska kriser i fotbollsklubbar är enligt Lago 



2 
 

et.al. (2006) den massiva ökningen av inkomster från TV-avtal och andra källor. Ökade intäkter 

stimulerade spelarköp, vilket ledde till att utgifterna överträffade inkomsterna. Klubbarna har 

således haft en begränsad kostnadskontroll. Liu, Liu, Lu, Wang och Wang (2016) kommer 

vidare fram till att elitfotbollsklubbar spenderar stora mängder pengar på fotbollsstjärnor för att 

erhålla kommersiella intäkter och en prestigefylld status. Vidare menar författarna att flödet av 

transfersummor från spelarövergångar visar på en ökad trend från 2011 till 2015. I Sverige 

ökade spelarlönerna mellan 2008–2015 från 267,6 miljoner till 334,6 miljoner kronor. 

Spelaromsättningen i Allsvenskan var år 2015 155,6 miljoner kronor, år 2014 133,9 miljoner 

kronor och år 2013 10 miljoner kronor. (Svensk Fotboll, 2015) Elitidrottsklubbar skiljer sig på 

flera olika sätt från vanliga företag. Hamil et. al. (2004) uttrycker att dualiteten som kan uppstå 

mellan den sportsliga framgången för en klubb och att fungera som en affärsverksamhet är 

något som skiljer dem från vanliga företag. Företag kan fortsätta att bedriva sin verksamhet 

även om det inte finns några konkurrenter, något som är omöjligt för elitidrottsklubbar. Företag 

och elitidrottsklubbar mäter prestationer på olika sätt. Ett företags huvudsyfte är att göra vinst, 

men om elitidrottsklubbar har som primärt syfte att göra vinster kan det enligt Yeh och Taylor 

(2008) uppstå problem. Detta då klubbarna kanske inte tillfredsställer medlemmarna och fansen 

eftersom de istället hamnar i botten av tabellen.  

 

Det finns en del forskning om ekonomistyrning i elitidrottsklubbar. Gerrad (2005) framförde 

att klubbar som försökte få en balans mellan den finansiella och den sportsliga prestationen vid 

en given nivå av resursallokering kunde bidra till betydande sportsliga prestationer. Detta var 

på bekostnad av en försämring i den finansiella prestationen. Samagio, Couto och Caiado 

(2009) kom fram till att det fanns en extremt hög positiv korrelation mellan den finansiella 

prestationen och den sportsliga prestationen. Författarna kom också fram till att det positiva 

sambandet mellan den finansiella och sportsliga prestationen inte skulle varit så högt om 

ledarna hade varit benägna att endast maximera vinsterna så mycket som möjligt. Vidare visade 

de att sportchefer försöker att maximera den sportsliga framgången och minimera vinsterna så 

mycket som möjligt. Detta var något som Gerrad och Dobson (2000) också argumenterade för: 

en maximerad sportslig prestation med en minimal nivå av vinst. Morrow (1999) diskuterade 

däremot att den sportsliga framgången skulle maximeras i samverkan med säkerställandet att 

klubbens betalningsförmåga behölls. Enligt en undersökning av Hamil et. al. (2004) med 

fotbollsklubbar i de fyra högsta ligorna i England visade det sig att 67 % av respondenterna 

medgav att de skulle kunna dra lärdom av en guide till ett strävansvärt sätt att sköta ett företag. 

Detta stärker relevansen då det medgivet finns en efterfrågan på mer praktisk kunskap om 

ekonomistyrning, finansiell planering och riskbedömning. Historiskt sett har det visat sig att 

den sportsliga framgången förutsätter en hållbar finansiell ekonomi (Barros, Scafarto & 

Samagio 2014), som i sin tur kräver en hållbar finansiell kontroll och styrning (Farquhar, 

Machold & Ahmed 2005).  

 

Få klubbar har blivit professionella fullt ut i Sverige. Många befinner sig istället i ett 

semitillstånd med en del professionalism. Få studier har studerat och till vår kännedom ingen 

svensk hur finansiell styrning och ekonomiska mål styr de sportsliga målen och publiksnittet. 

Den offentliga informationen är begränsad och ofullständig inom detta område. Detta tyder på 

att det måste vara viktigt att även studera elitfotbollsklubbar och elitishockeyklubbar i Sverige. 

Anledningen till att dessa sporter väljs är att det finns mycket pengar i dessa och att ekonomiska 

kriser förekommer alltför ofta. Dessa ekonomiska kriser påverkar de idrottsliga prestationerna 

och har en effekt på samhället. Vidare har fotbollsklubbar och ishockeyklubbar också liknande 

ekonomistyrningsförhållanden enligt Farquhar et. al. (2005).  
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Ovanstående medger att det är problematiskt för många elitidrottsklubbar att ha en sportslig 

framgång med en sund ekonomi och ett rimligt risktagande. Detta samtidigt som klubbar ska 

tillfredsställa deras viktigaste intressent som är supportrarna. Således bör detta område vara 

relevant att studera och därmed att skapa ökad kunskap inom området. Den ökade kunskapen 

kan vidare användas till benchmarking hos kubbarna för att lära sig och anpassa kunskaperna 

till klubben. Det handlar således inte om att kopiera kunskapen enligt Krell (2003), Lankford 

(2002) och Smith (1997). Sportchefer och ledare i idrottsklubbar kan skaffa sig nödvändiga 

idéer för att kritiskt kunna analysera och förbättra sitt existerande arbete. Benchmarking är 

således ett användbart verktyg för att förbättra styrningen i klubbarna (Böhlke & Robinson, 

2009).  Detta även om organisationer måste dra sina egna slutsatser från benchmarking. 

Benchmarking kan bidra till minskade kostnader och att utveckla nya styrmetoder genom att 

dra nytta av hur andra redan styr (Ibid). Med avseende på detta identifierade problem lyder 

studiens forskningsfrågor; 

 

• Hur styr finansiell styrning och ekonomiska mål de sportsliga målen och publiksnittet 

i elitidrottsklubbarna? 

  

• I vilket skede övergår elitidrottsklubbarna till att bli professionella? 

 

 

1.1 Syfte  

Syftet är att öka kunskapen om hur finansiell styrning och ekonomiska mål kan användas i 

elitidrottsklubbar för att uppnå de sportsliga målen och ett högre publiksnitt. Syftet är också att 

föreslå konkreta definitioner för att bestämma hur en professionell elitidrottsklubb kan kännas 

igen. För att uppnå syftet har hypoteser upprättats utifrån tidigare forskning. Genom en 

enkätundersökning som följdes av en statistisk analys kunde samband framställas för att 

uppfylla syftet och besvara forskningsfrågorna. Genom att uppnå syftet kommer vi bidra till ny 

kunskap om hur finansiell styrning och ekonomiska mål kan styra de sportliga målen och 

publiksnittet i elitidrottsklubbarna. Vi kommer även bidra med ny kunskap om hur en 

professionell elitidrottsklubb kan definieras. Med detta hoppas vi kunna bidra med att klubbarna 

får ett material att jobba vidare med och att de får en förbättrad helhetsbild av sin egna 

elitidrottsklubb. Anledningen till detta tror vi är att elitidrottsklubbar som både inkluderas och 

exkluderas i denna studie kan använda materialet som benchmarking för att lära sig och anpassa 

de nya kunskaperna till klubben. Detta bör kunna bidra till positiva praktiska åtgärder i deras 

finansiella styrning och ekonomiska målsättningar som bör kunna gynna klubbarna sportsligt 

och publikmässigt. 
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1.2 Disposition  

 

Kapitel 1 – Introduktion: Det första kapitlet redogör för studiens bakgrund och en helhetsbild 

över dess ämnesområde. Ämnesområdet problematiseras och i slutet av kapitlet presenteras 

studiens forskningsfrågor och studiens syfte.  

 

Kapitel 2 – Teoretisk referensram: I detta kapitel presenteras den valda teoretiska 

referensramen. Kapitlet belyser teorier kring mål, ekonomiska mål, ekonomisk styrning mot 

sportsliga mål, sportsliga mål och professionella elitidrottsklubbar. Avslutningsvis presenteras 

ett ramverk över de hypoteser som prövas. 

 

Kapitel 3 – Metod: Kapitlet presenterar de tillvägagångssätt och metoder som använts i 

studien. Därefter följer en fullständig beskrivning av studiens valda instrument. Slutligen 

avslutas kapitlet med ett avsnitt kring de metodproblem som uppstått och studiens reliabilitet 

och validitet.  

 

Kapitel 4 – Empiri och statistisk analys: I studiens fjärde kapitel presenteras studiens 

datainsamling som är grunden för den statistiska analysen som också genomförs i detta kapitel.  

 

Kapitel 5 – Analys och resultatdiskussion: Studiens analys presenteras i det femte kapitlet 

och resultatet jämförs med tidigare studier. Detta för att se likheter och skillnader jämfört med 

den tidigare forskningen. 

 

Kapitel 6 – Slutsatser: I det avslutande kapitlet presenteras svaret på studiens 

forskningsfrågor. Inledningsvis presenteras de teoretiska implikationerna, de praktiska 

implikationerna  och de metodologiska implikationerna. Därefter presenteras studiens 

begränsningar och avslutningsvis förslag på vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram  
 

Följande avsnitt kommer att behandla relevant litteratur från tidigare forskning och teorier 

som tillsammans hjälper till att skapa en grundläggande förståelse av ämnesområdet. 

Avslutningsvis presenteras en teoretisk analysmodell som sammanknyter teoriavsnittet. 

 

2.1. Mål 

Organisationer har målsättningar som påverkar agerandet för att uppnå en specifik uppgift, som 

oftast är uttalade under en begränsad tid. Förhållandet mellan målet och prestationen är som 

starkast när utövarna är engagerade till de uppsatta målen. (Locke & Latham, 2002) Ett ökat 

engagemang till målen uppnås enligt Locke (1996) när utövarna är övertygade om att målet är 

viktigt. Inom idrotten är utövarna synnerligen nära målen i den dagliga och årsvisa prestationen. 

Varje skada, övergång eller annat avbrott kan direkt knytas till en prestation. Risker värderas 

därför också med hänsyn till statusen på humankapitalet i klubben. Vidare är det viktigt att 

utövarna är övertygade om att det uppsatta målet kan uppnås och att målen bör utformas med 

hänsyn till förmågan att skapa motivation (Locke, 1996). Även detta antagande är särskilt 

påfallande i elitidrottsklubbar och särskilt i avseende på hur klubben leds och styrs. Ofta om 

klubbar inte kan motsvara prestationen eller förväntningar är låga på att ledaren kan ta klubben 

till det uppsatta målet ersätts ledaren (Karg, McDonald & Schoenberg, 2015). Det är oftast mer 

påfallande i elitidrottsklubbar än bland vanliga företag.  

 

Målen bör vara specifika och tydliga eftersom detta leder till att prestationen mer noggrant kan 

bli reglerad (Locke, 1996). En verksamhetsknuten målbild är ofta tydlig inom sport (Heinze, 

Soderstrom & Zdroik, 2014). Det finns ofta en god kunskap om förutsättningar för att nå ett 

sportsligt mål i professionella klubbar. Målen är ofta även betydligt mer aktiva eftersom 

målbilden ändras från säsong till säsong (Ibid). Feedback på prestationen är som mest effektiv 

när denna uttalas i samband med målsättningen. En sådan uppföljning och feedback är även 

den vanlig i professionell idrott (Cruickshank, Collins & Minten, 2015). Prestationer värderas 

ständigt i förhållande till förväntningar och ouppfyllda förväntningar resulterar ofta i att spelare 

byts ut eller flyttas till lag i samarbete med klubben. Individer behöver därför känna till vad 

som är en bra eller dålig prestation för att möjliggöra bästa möjliga prestation (Ibid). En indirekt 

mekanism krävs i målsättningen, som inkluderar strategier för att utföra arbetsuppgifterna och 

planering (Locke, 1996). Mycket av sådana strategier ligger naturligt för idrottsklubbar 

eftersom prestationen i klubbarna är central och konsekvenserna av prestationen är direkt. Detta 

förklarar Locke (1996) med att det krävs tydlig information om förutsättningar för att nå målen. 

Det krävs också och en uttalad och riktad procedur om hur en individ ska gå tillväga för att 

kunna nå målen. Målsättningar som inte anpassas utefter förändrade omständigheter i 

omgivningen kanske bidrar till onödig kontraproduktivitet. Vidare ger en målsättning ett 

underlag att jämföra den önskade eller nuvarande prestationen med en tidigare prestation.  

 

 

2.1.1 Mål i elitidrottsklubbar 

 

Som tidigare diskuterats i denna studie mäts prestationer på olika sätt i företag och 

elitidrottsklubbar. Ett företags huvudsyfte är att göra vinst, men om klubbarna har som 

huvudsakligt syfte att göra vinster enligt Yeh och Taylor (2008) kanske de inte tillfredsställer 

medlemmarna och fansen sportsligt. Detta eftersom klubbarna istället kan hamna i den nedre 
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halvan av tabellen. En elitidrottsklubb bör ha två huvudmål enligt Scafarto et. al. (2014); 

prestation på planen och finansiell stabilitet. Dessa mål skiljer sig åt mellan elitidrottsklubbar 

och Barros, Peypoch och Tainsky (2014) menar att klubbarnas affärsstrategi måste stämma 

överens med deras egenskaper. Anledningen är att det annars uppstår en ineffektivitet. Målen 

består av mjuka och hårda mål som elitidrottsklubbar arbetar mot med sin ekonomistyrning. De 

mjuka målen är svåra att mäta eftersom de är komplexa. Några strategier har ännu inte blivit 

automatiserade för mjuka mål och det förekommer inget direkt konkret tillvägagångssätt för att 

uppnå dessa mål. De hårda målen är däremot konkreta och synliga. (Locke & Latham, 2002) 

Locke (1996) har förklarat att målen bör vara specifika och tydliga. Det leder till att prestationen 

mer noggrant kan bli reglerad. 

 

2.2 Ekonomiska mål  

De ekonomiska målen i denna studie är av tre olika typer av mål. Dessa är tillväxtdrivare, 

intäktsdrivare och kostnadsdrivare. 

 

 

2.2.1 Tillväxtdrivare 

 

Garcia-del-Barrio och Szymanski (2009) menar att lag från England och Spanien i näst högsta 

divisionen är mindre benägna att spendera mycket pengar på talanger och vunna matcher. 

Istället är de närmare att vara vinstmaximerande än lag från högsta divisionen, vilket kanske 

avspeglar lagets åtstramade budget hos lag som presterar sämre. Författarna kom även fram till 

att lag som hade varit mer framgångsrika i ligan historiskt sett visade på tendenser att rikta in 

sig mer mot vinstmaximering jämfört med en maximering av vunna matcher.  

 

Idrott har som tidigare nämnt i detta examensarbete en funktion som består av en 

attraktionsförmåga. Lieber och Alton (1983) kom fram till att den ekonomiska påverkan som 

idrottsevenemang har på samhället kan sammankopplas med en nettoförändring i ekonomin. 

Förändringarna i ekonomin innebär enligt Dawson et. al. (1993) och Howard och Crompton 

(1995) att besökare på idrottsevenemangen investerar sin tid och sina pengar. Spendering av 

pengar i och omkring arenan tenderar dessutom att öka enligt författarna.  

 

 

2.2.2 Intäktsdrivare 

 

Enligt Barros och Silvestre (2006) är marknadsföring och sponsorskap de mest väsentliga 

aktiviteterna inom sport med avseende på att säkerställa intäkter. Haas, Kocher och Sutte (2004) 

diskuterar att ekonomiska mål bidrar till att locka supportrar till arenorna. Enligt Hamil et. al. 

(2004) är fotbollssupportrar viktiga intressenter som bidrar ekonomiskt för att hålla sin klubb i 

liv. Scafarto et. al. (2014) nämner två intäktsdrivare som påverkar klubbens effektivitet; 

nämligen TV- och sponsorintäkter. Sponsorintäkter genereras av klubbar för att företag vill 

förbättra företagets image. Få åskådare är en tydlig intäkt till att få är intresserade. Ett svalt 

intresse ger även få möjligheter att locka nya företag och att synas i TV (Abratt, Clayton, & 

Pitt, 2015). Exempelvis har storklubbarna i högsta divisionen i franska ligan stora sponsoravtal 

jämfört med de sämre klubbarna (Barros et.al., 2014). Buraimo (2008) menar att om klubbar 

har mer publik till matcherna kommer det leda till en ökad TV-publik. Publik och publiksnitt 

är därför en viktig sportslig och finansiell hälsoindikator för idrottsklubbar.  

 

http://www.tandfonline.com/author/Clayton%2C+Brian+C
http://www.tandfonline.com/author/Pitt%2C+Leyland+F
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Barros et. al. (2014) kom också fram till att det fanns en hög grad av olikhet med publiksiffror, 

arenakapacitet och löner mellan lag i högsta divisionen i Frankrike. Detta är således egenskaper 

som skiljer klubbarna åt. Beroende på hur klubbens egenskaper ser ut ska utformandet av de 

ekonomiska målen avspegla detta. Författarna menar att om en mindre framgångsrik 

elitidrottsklubb anammar en affärsstrategi från en framgångsrik elitidrottsklubb kommer detta 

leda till en omfattande ineffektivitet. Dessa strategier blir särskilt tydliga eftersom klubbars 

egenskaper skiljer sig i stor utsträckning och samma strategi kan därmed inte tillämpas.  

 

Det diskuterades i introduktionsdelen att det när ekonomiska problem inträffar hos 

elitidrottsklubbar oftast finnas investerare, banker och offentliga auktoriteter som är villiga att 

stödja eller rädda dem från ekonomiska stålbad såsom konkurser (Storm & Nielsen, 2012). I 

storklubbar som Real Madrid och FC Barcelona finns enligt Barajas och Rodriguez (2010) och 

Lago et. al. (2006) knappt någon risk att dessa klubbar går i konkurs oavsett vilka ekonomiska 

svårigheter som de utsätts för. Anledningen till detta är att kommunen kliver in och gör väldigt 

mycket för att rädda dem. 

 

 

2.2.3 Kostnadsdrivare 

 

Beslutsfattandet av målen såsom att bestämma spelarlöner, identifiera förbättringspotentialer 

för klubben med exempelvis förändringar i spelsätt och vilka spelartyper som förvärvas och 

behålls påverkar enligt Carmichael, Rossi och Thomas (2014) klubbens kommersiella och 

finansiella framgång. Denna framgång inkluderar vidare faktorer såsom prispengar, publik, 

antal medlemmar och intäktskällor som är kopplade till klubbens varumärke och sponsorer. 

Författarna menar att det finns ett samband mellan beslutsfattandet gällande kostnader, tillväxt 

och intäkter. 

 

Enligt Jewell, Simmons och Szymanski (2014) går det att argumentera för att huliganism inte 

är påtagligt skadligt för en elitidrottsklubbs ekonomiska situation i England och Wales. Därmed 

argumenterar de för att en aspekt av säkerhetskostnader inte påverkar den ekonomiska 

situationen särskilt negativt. 

  

2.3 Ekonomisk styrning mot sportsliga mål  

Ekonomisk styrning i elitidrottsklubbar handlar om förmågan att på ett effektivt 

tillvägagångsätt möta strategiska mål (Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson 

2014). Det har historiskt sett sig visat sig att sportslig framgång kräver en hållbar finansiell 

ekonomi (Scafarto et. al., 2014), som i sin tur kräver en hållbar finansiell kontroll och styrning 

(Farquhar et. al., 2005). Enligt Samagio et. al. (2009) omfattas styrning av en fotbollsklubb av 

att vinstmaximering är ett fokus. Precis som företag försöker idrottsklubbar matcha 

verksamheten och verksamhetsmål mot finansiella mål. De finansiella målen hjälper 

idrottsklubbar att överleva och bestämmer även utrymmet för hur resurser kan allokeras (Smart 

& Wolfe, 2000).  En finansiell styrning av idrottsklubben bidrar till att följa upp och väga 

förväntningar mot idrottsliga mål (Rohde & Breuer, 2016). En sådan uppföljning redovisas mot 

finansiärer och andra intressenter.  Finansiella mål handlar således om att försäkra sig om att 

klubben har tillräckliga intäkter för att kunna täcka operationella kostnader och för att 

säkerställa möjligheten att investera i förvärv av nya och bättre spelare.  Finansiella mål är även 

knutna till förmågan eller bristen att kunna behålla de bästa spelarna för klubben. Det kanske 

kändaste exemplet med tydlig ägarkoppling är styrning av fotbollsklubben Chelsea (Wilson, 

http://journals.sagepub.com/author/Simmons%2C+Rob
http://journals.sagepub.com/author/Szymanski%2C+Stefan
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Plumley & Ramchandani, 2013). Det strategiska humankapitalet med spelarna i centrum görs 

inte bara tillgängligt för den egna klubben utan även som utbytesvara och potentiell försäljning 

till andra klubbar. Szymanski och Kuypers (1999) menar att det finns en långsiktig trend där 

fotbollsklubbarna strävar efter att kombinera vinstmaximeringen med prestationen på 

fotbollsplanen. Scully (1995) kom fram till en teori som innebar att elitidrottsklubbar tävlar 

inom två områden; dels resultat på planen och dels en finansiell prestation. Traditionellt sett har 

dessa områden förenats då en klubbs framgång på planen stimulerar klubbens förmåga att 

tilldelas resurser och att kunna allokera dessa på ett mer effektivt sätt. Sett till det direkta och 

indirekta sambandet mellan klubbens sportsliga framgångar och finansiella stabilitet, borde 

dessa enligt Parks, Quarerman och Thibault (2007) användas tillsammans för att avspegla 

klubbens prestation. Det är sedan tidigare känt att detta samband inte kan observeras direkt, 

men en antydan till dess existens kan fås baserat på resultatet på planen och resultatet i 

bokslutet.  

 

Szymanski (2001) kom fram till att den ökade ojämnheten i fördelning av inkomst mellan 

klubbar inte förändrade hur konkurrenskraften såg ut. Sannolikheten för att en klubb skulle 

vinna eller förlora en specifik match blev inte märkbart påverkad av att den finansiella 

prestationen förbättrades. Däremot finns studier som visar att den långsiktiga sportsliga 

prestationen gynnas av en tydlig styrning (Wilson et. al., 2013). Barros och Santos (2004) kom 

fram till att klubbar som hade varit framgångsrika sportsligt inte nödvändigtvis hade varit 

framgångsrika finansiellt. Däremot är kraven och förutsättningar för professionella klubbar mer 

eller mindre bestämda av finansiell kompetens och styrning matchat mot idrottsliga 

förutsättningar (Olson, Duray, Cooper & Olson, 2016). Viss litteratur identifierar därför också 

ett positivt samband mellan dessa idrottsliga prestationer och finansiell styrning. Haas et. al. 

(2004) visar hur tyska fotbollsklubbar tydligt hade en god balans mellan sportslig och finansiell 

styrning. De kom även fram till att effektivitetsnivån inte hade något samband med den 

sportsliga prestationen. 

 

2.4 Sportsliga mål  

Kesenne (2007) anser att sportklubbar ska betraktas som nyttomaximerande på jakt efter icke 

finansiella mål. Detta inkluderar exempelvis vunna matcher och en ökning av klubbens 

popularitet. Denna teori stärks av Samagio et. al. (2009) där författarna menar att sambandet 

mellan den finansiella och sportsliga prestationen inte skulle ha varit så starkt som det var om 

cheferna i elitidrottsklubbarna endast skulle bry sig om att maximera vinsterna. Målsättningar 

hos elitidrottsklubbar kan inte enbart innehålla finansiella mått (Scafarto et. al., 2014). 

 

Hur sportsliga mål upprättas i elitidrottsklubbar varierar. Exempelvis hade Auxerre från 

andraligan i Frankrike som ett sportsligt mål att satsa mycket resurser på att fostra talanger för 

att sedan sälja dessa vidare till topplagen. Intäkterna från försäljningarna återinvesterades i att 

utveckla träningsanläggningen. Författarna menar att elitidrottsklubbar ska agera beroende på 

hur deras egenskaper ser ut och därmed ska utformandet av de sportsliga målen avspegla detta. 

En anledning är att om en elitidrottsklubb anammar en framgångsrik strategi som en annan 

elitidrottsklubb använt eller använder kommer det leda till en omfattande ineffektivitet. Detta 

givet att egenskaperna hos klubbarna är relativt olika. (Barros et.al., 2014) Enligt Balyi (2001), 

Deloitte och Touche (2003) och de Bosscher, Heyndels, De Knop, Van Botten och Shibliet 

(2008) är en viktig sportslig målsättning att utbilda tränarna i elitidrottsklubbarna. Detta för att 

möjliggöra en potential till att utveckla egna talangers förmågor och därmed få ut det bästa 
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möjliga av ungdomsverksamheten. Samagio et. al. (2009) kommer fram till att en viktig 

sportslig målsättning är att förvärva och behålla de bästa spelarna för elitidrottsklubbarna. 

 

2.5 Professionella elitidrottsklubbar 

Scafarto et. al. (2014) diskuterar att den italienska regeringen uppmuntrat italienska 

fotbollsklubbar att implementera mer professionalism inom deras organisation. 

Professionalismen innebär enligt dem att fotbollsklubbarna upprättar en hållbar styrning för att 

kombinera sportsliga resultat med ekonomiska resultat. Samagio et. al. (2009) anser att 

professionalism inom sport till stor del grundar sig på en ökad ekonomisk omfattning och en 

ökad ekonomisk dynamik. Detta medför att klubbar mer transformeras till kommersiella 

företag. Moore och Levermore (2012) konstaterade att engelska fotbollsklubbar huvudsakligen 

kunde identifieras som små- och medelstora företag. Författarna argumenterade för att det finns 

två sätt att betrakta en klubb som professionell och lik små- eller medelstora företag. Det första 

är det kvantitativa måttet som utgörs av storlek, omsättning och antalet avlönade individer i 

organisationen. Det andra är att klubbarnas mentalitet, egenskaper i klubben och 

organisationskultur är lik sådana företag. I egenskaperna inkluderades resursbegränsningar som 

på samma sätt i elitidrottsklubbar begränsar att kunna avlöna kompetent personal för att arbeta 

med en specifik uppgift. Författarna ansåg att det var väldigt viktigt att ha dessa faktorer i åtanke 

för att kunna förklara de aktiviteter som sker i styrningen vid sidan om fotbollsplanen. Kraven 

och förutsättningarna för professionella klubbar är mer eller mindre bestämda av finansiell 

kompetens och styrning matchat mot idrottsliga förutsättningar (Olson et. al., 2016) 

 

Givet den teoretiska referensramen ovan är publik och publiksnitt en viktig sportslig och 

finansiell hälsoindikator för idrottsklubbar. Det finns belägg att anta att egenskaper hos 

elitidrottsklubbar påverkar hur de utformar sin styrning och därmed de ekonomiska- och 

sportsliga målen. En mindre framgångsrik elitidrottsklubb kan inte anamma en affärsstrategi 

från en framgångsrik elitidrottsklubb. Det kan leda till en omfattande ineffektivitet eftersom 

dessa klubbars egenskaper skiljer sig åt i stor utsträckning. Slutligen finns det belägg för att 

anta att elitidrottsklubbar ska skötas likt hur företag bedrivs för att de ska betraktas som 

professionella.  

 

2.6 Hypotes  

Den huvudsakliga hypotesen för denna studie är att finansiell styrning och ekonomiska mål styr 

de sportsliga målen och publiksnittet i elitidrottsklubbar. Vidare innebär detta att om en 

elitidrottsklubb inte har någon uttalad finansiell styrning och ekonomiska mål har den heller 

inte några sportsliga mål.  
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Figur 1: Ramverk över hypoteser som prövas 
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3. Metod                                                                                                    
 

I följande avsnitt presenteras den forskningsansats och vetenskapsteoretiska 

ställningstaganden, som studien grundar sig på. Metod beskriver även tillvägagångssättet för 

genomförande och urval framgå. Avslutningsvis förs en diskussion gällande studiens 

trovärdighet. 

3.1 Forskningsansats och vetenskapsteoretiskt ställningstagande 

Studien utgick från en deduktiv metod. Detta innebar ett antal testbara hypoteser 

sammanfattades i en modell som grundade sig på litteratur och teori inom området (Mitroff, 

Betz, Pondy & Sagasti, 1974). Hypoteserna prövades sedan i en empirisk granskning. I 

prövningen ingick ett antal begrepp som vi operationaliserade. (Bryman & Bell, 2005) 

Hypoteserna är således avgränsade och testbara uttalande som uttrycker logiska förhållanden 

mellan exempelvis två teoretiska begrepp (Bacharach, 1989). Dessa förhållanden är baserade 

på den teoretiska referensramen och specifikt konstruerade för att anpassa studiens problem 

(Forza, 2002; Mitroff et. al., 1974) Begreppen som uttrycker relationer mellan hypoteserna är 

ekonomiska mål, styrning, sportsliga mål och publiksnitt. Dessa begrepp handlade som tidigare 

nämnt om att den finansiella styrningen och ekonomiska målen styrde de sportsliga målen och 

publiksnittet. Det bygger teoretiskt på att ekonomiska mål och drivkrafterna, som ofta förvisso 

är nödvändiga, är underställda de sportsliga målen. Således blev alltså de ekonomiska och de 

sportsliga målen måtten postulerade i ett samband för att överblicka om dessa samverkade. 

Därefter valdes respondenter för studien, som framgår längre fram i detta metodkapitel.  I det 

påföljande steget samlades empiri in med ett undersökningsinstrument, enkäten, för att sedan 

sammanställa resultatet. När empirin från enkäten samlats in bearbetades den med Windows 

Excel och analyserades därefter med statistikprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) version 24. Genom en regressionsanalys med hypotesprövning kunde de 

uppställda hypoteserna verifieras eller falsifieras (Moore, McCabe, & Craig (2014). Detta 

möjliggjorde att med studien kunna förklara om den finansiella styrningen och ekonomiska 

målen, de oberoende variablerna, styrde den sportsliga målsättningen och publiksnittet, de 

beroende variablerna, i elitidrottsklubbarna. En anledning till att den deduktiva metoden valdes 

till den här studien var att risken minimerades att gå miste om väsentliga variabler som 

konstaterats i tidigare studier. I nästa steg tolkades analysresultaten för att få fram 

forskningsresultaten och de empiriska sambanden från studien. Denna process följdes för att 

klarlägga om hypoteserna som ställdes upp i den teoretiska referensramen fick stöd eller inte. 

Slutligen analyserades resultaten och förklarades med stöd från den teoretiska referensramen. 

Detta ledde till slutsatser, som innebar att forskarna skulle lyckas övertyga läsarna varför 

resultaten hade en väsentlig betydelse och var valida. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Syftet med studien var att öka kunskapen om hur den finansiella styrningen och de ekonomiska 

målen kan användas i elitidrottsklubbar för att uppnå de sportsliga målen och ett högre 

publiksnitt. Studien skulle också föreslå konkreta definitioner för att bestämma hur en 

professionell elitidrottsklubb kan kännas igen. För detta ändamål hade studien ett analytiskt 

synsätt. Detta innebar att studien skulle ge objektiva svar oberoende av individerna från 

elitidrottsklubbarna i Sverige som deltog i studien. Konsekvensen av valet av ett analytiskt 

synsätt blev att försöka komma fram till en teori som grundade sig i flertalet verifierade 

hypoteser, beskrivningar och klargöranden av varför verkligheten såg ut som den gjorde. Denna 

förklaring inkluderade orsak- och verkansamband och därmed blev resultatet sammanställt av 

flera faktorer som tillsammans formade verkligheten. (Arbnor & Bjerke, 1994) För att koppla 
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detta till studien blev orsak- och verkansambanden att den finansiella styrningen och de 

ekonomiska målen styrde de sportsliga målen och publiksnittet i elitidrottsklubbarna. 

 

 

3.2 Undersökningsansats  

En så kallad tvärsnittsdesign användes i denna studie. En sådan design kännetecknas bland 

annat av att enkäter tillämpades och att forskarna samlade in data från flera olika fall och inte 

bara ett. (Forza, 2002) Detta skedde vid en specifik tidpunkt med avsikten att generera 

kvantitativa eller kvantifierbara data som kopplades till minst två variabler. Dessa variabler 

granskades sedan för att möjliggöra analyser av mönster för olika samband. Variablerna hade 

flera aspekter, vilket gjorde det viktigt att sönderdela dem till flera indikatorer. Detta ledde till 

att variablerna blev mer mätbara. (Ibid) Tvärsnittsdesignen innebar ett insamlande av 

informationen och data från individer med hjälp av e-postade frågeformulär och telefonsamtal. 

Dessa frågeformulär och telefonsamtal rörde data och information om elitidrottsklubbarna som 

individerna i fråga tillhörde. (Ibid) De många fallen som datan samlades in från kunde 

exempelvis röra organisationer, vilket var fallet i denna studie med elitidrottsklubbarna. Med 

en tvärsnittsdesign var forskarna intresserade av variation. Variationen kunde endast skapas om 

fler än ett fall studerades. Anledningen till detta var att sannolikheten för variationen med alla 

väsentliga variabler ökade och att forskarna kunde komma fram till mer precisa olikheter mellan 

olika fall. Med andra ord innebar detta att sannolikheten ökade för att upptäcka mer precisa 

skillnader mellan elitidrottsklubbarna. Detta krävde en metod som var systematisk och 

standardiserad. (Bryman & Bell, 2005) Den specifika tidpunkten innebar att forskarna samlade 

in data samtidigt om variablerna som var väsentliga för studien. När en respondent svarade på 

en enkät skedde detta i stort sett vid ett och samma tillfälle. (Ibid) Det innebar att genomförda 

enkätutskick via telefon och e-post mer eller mindre skedde vid samma tillfälle eller period. 

Det är viktigt att poängtera att det eventuellt inte fanns en tillräcklig hållbar tidsmässig relation 

mellan variablerna, eftersom empirin samlades in under samma tidpunkt. Detta innebar dock 

inte att det var omöjligt att dra kausala slutsatser (Ibid) mellan hur den finansiella styrningen 

och de ekonomiska målen styrde de sportsliga målen och publiksnittet i elitidrottsklubbarna. 

Det var heller inte omöjligt att dra slutsatser om definitionen om hur en professionell 

elitidrottsklubb kunde kännas igen. 
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3.3 Datainsamlingsmetod  

Valet av datainsamlingsmetod baserades på faktorer som tid, kostnad och resursbegränsningar 

(Forza, 2002). Ovanstående styrde tillvägagångssättet i datainsamlingen. I denna studie 

baserades datainsamlingen på en intern registerdata med elitidrottsklubbarna som hade högst 

publiksnitt i Sverige. 

 

 

3.3.1 Urval  

 

Behovet av att skapa ett urval är praktiskt taget alltid aktuellt vid en kvantitativ undersökning. 

Ett urval är en delmängd av populationen (Forza, 2002). Urvalsramen i denna studie grundade 

sig på en intern registerdata med de 109 herr- och damklubbarna med högst publiksnitt i 

Sverige.  Populationen sorterades sedan i två grupper.  

 

Tabell 1 Sammanställning av respondentgrupper, urval och antal svar. 

Respondentgrupp Urval                                                                          Antal svar 

1.    Grupp 1 
Enkäten skickades till 60 herrklubbar från de två högsta ligorna i 

fotboll och ishockey. 
53 

      

2.    Grupp 2  

Grupp 2 är en kontrollgrupp med dam-och herrklubbar från 

sporter som bandy, innebandy, speedway, fotboll, ishockey, 

basket och handboll som baserades på den interna registerdatan. 

41 

 

Ovanstående tabell illustrerar urvalet som är baserat på den interna registerdatan med 

elitidrottsklubbar med högst publiksnitt i Sverige. I Grupp 1 fanns fotbollsklubbar och 

ishockeyklubbar från de två högsta herrligorna i varje sport. Därefter inkluderades Grupp 2 av 

klubbar från sporterna; speedway, bandy, innebandy, handboll, fotboll, ishockey och 

basket.  Den sista gruppen utgjorde kontrollgruppen som förklaras mer ingående i 

empiriavsnittet. Dessa elitidrottsklubbar lade grunden för att uppnå studiens syfte och 

majoriteten av klubbarna var fotbolls- och ishockeyklubbar. 

 

 

3.3.2 Icke sannolikhetsurval 

 

Studiens urval var således inte ett sannolikhetsurval, utan ett bestämt urval som speglade 

elitidrottsklubbarna med högst publiksnitt. Detta urval baserades på den interna registerdatan 

av de 109 klubbarna med högst publiksnitt i Sverige. Dock fanns det fåtalet undantag som inte 

ingick i denna interna registerdata, klubbar som både inkluderades i Grupp 1 och Grupp 2. I 

varje klubb valdes sedan en respondent ut. Tanken var att ordföranden eller VD:n valdes 

beroende på vem som var mest lämplig för studien (Bryman & Bell, 2013). Detta säkerställdes 

genom en förfrågan om den svarande var tillgänglig som respondent till enkäten. Studiens 

tillvägagångssätt var kostnadseffektivt och inte lika tidskrävande jämfört med om 
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surveyintervjuer baserade på ett sannolikhetsurval hade genomförts. Detta var av stor betydelse 

eftersom det fanns en begränsad tid med studien och att urvalet befann sig på olika platser i 

Sverige. Det underlättade dessutom att tid inte behövde spenderas på att resa till de olika 

respondenterna och att göra återbesök hos dem. Valet av denna urvalsmetod bidrog i stor 

utsträckning till att det undveks en krävande hantering av de bortfall som kunde ha förekommit. 

Detta eftersom den valda urvalsmetoden med största sannolikhet uppskattades ge en hög 

svarsfrekvens från respondenterna. (Bryman & Bell, 2013) 

 

 

3.3.3 Pilotstudie och enkätens utformning  

 

Innan enkäten skickades ut genomfördes en pilotstudie i syfte för att förbättra enkäten. Enkäten 

blev således testad och validerad. Pilotstudien hanterade eventuella oklarheter som skulle 

kunnat ha uppstått efter att enkäten skickades ut. Detta går helt i linje med rekommendationer 

från bland annat Forza (2002). Feedback från pilotstudien bidrog till att revideringar 

genomfördes för att öka tydligheten och validiteten i enkäten. Det var av stor betydelse då det 

skulle vara problematiskt att förbättra enkäten när den blivit utskickad.  

 

I en enkätundersökning är instrumentet avgörande för att samla in datan (Bryman & Bell, 2013). 

Detta var betydelsefullt för studien eftersom instrumentet var standardiserat och medförde 

högre validitet till att systematiskt pröva hypoteserna. Enkäten utformades efter en mätskala 

som gav studien de variationer som var relevanta för den (Hair, Black, Babin & Anderson, 

2010). En intervallskala upprättades för att ge studien högsta möjliga precision, vilket 

resulterade i att indikatorerna blev mätbara. Slutligen kunde variationerna hos indikatorerna 

analyseras mellan elitsidrottsklubbarna. (Hair et. al., 2010). Språket i påståendena matchade 

respondenternas språkkunskap (Forza, 2002) vilket var viktigt eftersom respondenterna i 

majoriteten av fallen själva svarade på enkäten utan intervjuarnärvaro. I ett fåtal fall besvarades 

enkäten via telefon. Enkäten bestod av slutna frågor, hade en tydlig struktur och var kortfattad 

för att inte mista respondenternas intresse. Därmed blev enkäten lättare att förstå och besvara, 

som bör ha medfört ett bättre empiriskt resultat (Bryman & Bell, 2013). 

 

Enkäten skickades via e-post som en bifogad fil i ett Word-dokument eftersom det programmet 

var välkänt och borde kunnat underlätta för respondenterna. Det upprättades en 

introduktionsinformation i e-postmeddelandet. Därefter kunde respondenterna markera de svar 

som stämde in på deras elitidrottsklubb och sedan skickades enkäten tillbaka (Bryman & Bell, 

2013). Möjligheterna att faxa eller skriva ut svaren för att sedan skicka via den vanliga posten 

fanns också för respondenterna (Sheehan & Hoy, 1999). Respondenterna kunde besvara 

enkäten när tid fanns, vilket underlättade datainsamlingen. (Bryman & Bell, 2013). En fördel 

med denna metod var att den var kostnadseffektiv eftersom utskrift av papper inte behövdes 

och även att den var tidsbesparande (Cobanoglu, Warde & Morec, 2001). 

 

 

3.4 Litteraturstudie 

Den teoretiska referensramen i denna studie grundade sig på olika vetenskapliga artiklar och 

litteratur som rörde dess ämnesområde. De sökord som främst användes illustreras av tabell 2. 

Den visar också antalet sökträffar för respektive sökord där den huvudsakliga databasen var 

Google Scholar. Det var också fallet att vetenskapliga artiklar användes som har i sin tur 

refererat till andra vetenskapliga artiklar och referenser som också togs i beaktning. I 



15 
 

referenslistan i denna uppsats hittas samtliga litteraturkällor som använts, under rubriken 

litteratur. 

 

Tabell 2 Träffbild centrala begrepp.   

Sökord            Databas Antal sökträffar 

“football clubs management” Google Scholar                                       107 000 

“benchmarking sport”   Google Scholar 31 800 

“goal setting theory performance 

feedback”   

Google Scholar 1 020 000 

“football economics income”   Google Scholar 105 000 

“sport management profit maximization” Google Scholar 27 300 

“european professional football economics” Google Scholar 101 000 

“football player transfer”     Google Scholar 65 000 

“sporting events sponsorship”       Google Scholar 54 800 

“financial crisis football clubs”     Google Scholar 74 200 

“sport management efficiency football” Google Scholar 51 800 

“evaluating sport performance football 

clubs” 

Google Scholar 33 900 

“profits in professional football”     Google Scholar 73 400 

“sport management football clubs structure 

efficiency” 

Google Scholar 29 600 

“football clubs sponsorship” Google Scholar 30 600 

 

 

3.5 Mätinstrument 

De huvudsakliga begreppen i studien behövde operationaliseras för att mätbarheten i studien 

skulle möjliggöras (Forza, 2002). Den tidigare forskningen har presenterat teoretiska begrepp 

som integrerats till denna studie. Begreppen återfinns i den teoretiska referensramen och 

därmed kapitel två i denna uppsats. En del av begreppen har reviderats för att anpassas till just 

den här studien. Dock ska det påtalas att dessa är mer eller mindre identiska. Enkätfrågorna 

framgår i sin helhet av appendix. 

 

Tabell 3 Operationalisering av teoretiska begrepp i enkätundersökningen. 

Teoretiskt begrepp Operationalisering av teoretiskt begrepp i 

enkätundersökningen 

Sportsliga mål  De sportsliga mål som upprättas för att 

utveckla elitidrottsklubbarna sportsligt 

Tillväxtdrivare Den tillväxt som styr elitidrottsklubbarnas 

sportsliga mål och publiksnitt 

Intäktsdrivare De intäkter som styr elitidrottsklubbarnas 

sportsliga mål och publiksnitt 

Kostnadsdrivare De kostnader som försvårar att nå 

elitidrottsklubbarnas sportsliga mål och högt 

publiksnitt 

Elitstyrning Den styrning som innefattar inslag av 

professionalitet i elitidrottsklubbarna som 

styr de sportsliga målen och publiksnittet 
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Ekonomisk styrning De ekonomiska åtgärderna i 

elitidrottsklubbarna som styr de sportsliga 

målen och publiksnittet 

Sportslig styrning De sportsliga åtgärderna i 

elitidrottsklubbarna som styr de sportsliga 

målen och publiksnittet 

 

 

3.6 Dataanalys 

Analysen av datan genomfördes i SPSS. Innan datan analyserades filtrerades en oberoende 

variabel och två beroende variabler bort. Dessa variabler visade inga signifikanta skillnader i 

kontrollen innan analysen genomfördes. Totalt analyserades 94 enkätsvar. Spearmans 

korrelationsmatris upprättades för att upptäcka om det förekom en hög inbördes korrelation 

mellan variablerna (Hair et. al., 2010; Pallant, 2010).  Tabellerna i ANOVA användes i syfte 

att undersöka skillnader i medelvärde mellan två eller fler populationer (Pallant, 2010).  Denna 

ANOVA var viktig för att beskriva om det förekom skillnader mellan Grupp 1 och Grupp 2 i 

medelvärde. Studiens hypoteser kunde verifieras eller falsifieras med hjälp av en 

regressionsanalys. Enligt Cohen, Cohen, West och Aiken (2013) användes en regressionsanalys 

för att se om det fanns ett statistiskt samband mellan två eller flera oberoende variabler och en 

beroende variabel.   

 

Signifikansnivån i regressionsanalysen var det avgörande värdet som bestämde om hypotesen 

kunde verifieras eller förkastas. Vanligtvis är signifikansnivån 0.05. Dock förekommer 

signifikansnivån 0.01 också, men denna nivå är svårare att uppnå. Forskarna i denna studie har 

valt en signifikansnivå på p<0.05, som innebar att det var 5 % risk att hypotesen inte 

verifierades. (McCabe et.al., 2014)   

 

 

3.7 Generalisering  

Urvalet i studien lade grunden för generaliseringen som är av intresse i en tvärsnittsdesign 

(Bryman & Bell, 2013). En del av studiens syfte var att elitidrottsklubbar som både inkluderades 

och exkluderades i studien skulle kunna använda materialet som benchmarking för att lära sig 

och anpassa de nya kunskaperna till klubben. Generaliseringen var relevant för studien då 

generaliseringsfokuset i en kvantitativ studie karaktäriserades av att det existerat en fråga om 

det var möjligt att få ett representativt urval. Forskarna ska kunna argumentera för att resultaten 

inte var unika endast för den specifika grupp som studerades. (Bryman & Bell, 2005). 

Generaliseringen innehöll också inslag av extern validitet, som innebar att resultat och 

upptäckter generaliserades till andra tydligt specificerade populationer i Sverige. (Cook & 

Campbell, 1979) Den höga svarsfrekvensen på 80 % från elitidrottsklubbarna ska därmed kunna 

användas och kopplas till andra sammanhang och situationer, exempelvis till andra 

elitidrottsklubbar i Sverige.  
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3.8 Metoddiskussion 

Användningen av flera variabler medförde ett fokus för att minimera mätfel och öka validiteten 

i studien. Alla variabler som användes måste antas ha haft någon grad av mätfel. Målet har varit 

att minimera dessa mätfel och för att göra det behövde det riktas ett fokus på två viktiga 

kriterier; reliabilitet och validitet. (Hair et. al., 2010) Reliabilitet innebär hur pålitliga och 

följdriktiga måtten och mätningarna varit på ett begrepp. Inledningsvis är det tre faktorer som 

bestämmer måttets reliabilitet; intern reliabilitet, internbedömarreliabilitet och stabilitet. Den 

interna reliabilitetens betydelse är om de indikatorer som skapat ett index varit pålitliga. 

Internbedömarreliabilitet handlar om att det kan ha funnits en risk för subjektiva bedömningar 

när svar från enkäten tolkats. Denna problematik borde i viss utsträckning förekommit hos 

respondenterna i Grupp 1 och Grupp 2. Slutligen innebär stabilitet att resultatet från 

respondenterna inte varierat över en tid utan att måttet är stabilt (Bryman & Bell, 2013). 

Studiens datainsamling gjordes under en specifik period på ett par veckor. Med andra ord är det 

inte omöjligt att förutsättningarna hos klubbar i Grupp 1 och Grupp 2 skulle kunna ha ändrats 

efter datainsamlingen. Hair et. al. (2010) definierar validitet genom att i vilken grad det 

författarna avser att mäta verkligen mäts. I enkäten i denna studie har olika indikatorer fastställts 

för att få fram mått hos de olika klubbarna som innehöll ekonomiska mål, elit-, sportslig- och 

ekonomisk styrning mot sportsliga mål. Med en samtidig validitet var syftet att fastställa 

kriterier som grundade sig i att forskarna trodde att dessa olika fall skiljde sig åt och gav 

relevans för begreppen i fråga. Detta var av relevans vid en studie om på vilka elitidrottsklubbar 

som definierades som professionella. I och med detta utformades kriterier i enkäten som kunde 

ifrågasättas om måtten vi fick ut verkligen mätte begreppet. (Bryman & Bell. 2013). För att 

säkerställa validiteten utformades enkäten tydligt och välutfört med flertalet revideringar innan 

den skickades ut. 
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4. Empiri och statistisk analys                                                                                    
 

I detta avsnitt presenteras studiens empiriska resultat. Olika statistiska analyser visar på 

fördelningar, korrelationer, signifikansnivåer och reliabilitet. Avslutningsvis framställs en 

regressionsanalys med hypotestest. 

4.1 Beskrivande statistik                                                                                                 

Nedanför beskrivs statistik och tydliggjord information om respondenterna som deltagit i 

studien. Beteckningen N visar hur många som deltagit och tabell 4 förbättrar helhetsbilden hur 

fördelningen av respondenter ser ut. 

Tabell 4 Beskrivande statistik om elitidrottsklubbarna. 

*General Manager, Supporteransvarig, Marknadsansvarig, Administrativchef, Ekonomichef 

 

Tabell 4 beskriver mer ingående statistik om elitidrottsklubbarna som deltagit i 

undersökningen. En intressant fördelning är att 95.7 % av respondenterna är män och 4.3 % är 

kvinnor som visar på att det är en snedfördelning av kön i urvalet. De två dominerande 

befattningarna utgörs av ordförande posten och klubbchefsposten/klubbdirektörsposten på, 

40.4 % respektive 34.7 %. Fördelningen av antalet sporter i tabellen visar på att 43.6 % är 

fotbollsklubbar och 30.9 % är ishockeyklubbar. Dessa utgör tillsammans majoriteten av 

klubbarna med 74.5 %. Det är inte en märkbar skillnad i antalet klubbar mellan Grupp 1 och 

Grupp 2.  Grupp 1 utgör 56.4 % och Grupp 2 43.6 % av klubbarna.  
 

Bakgrund                                        Antal  Andel 

Kön N = 121                                   % = 100           

Man 

Kvinna                                                                     
 

90                                                 95.70 % 

4                                                     4.30 % 

Befattning 

Ordförande 

VD 

Klubbchef/Klubbdirektör 

Övriga* 

 

 

38                                                 40.40 %       

14                                                 14.90 %    

33                                                 34.73 %  

  9                                                   9.60 % 

Antal Sporter 

Fotboll                                                         

Ishockey                                                    

Speedway 

Innebandy                                                

Handboll 

Bandy 

Basket 

 

41                                                 43.60 % 

29                                                 30.90 % 

  7                                                   7.40 % 

  3                                                   3.20 % 

  7                                                   7.40 %   

  5                                                   5.30 % 

  2                                                   2.20 % 

Sammansättning 

Grupp 1                                                                    

Grupp 2                                                           

  

53                                                 56.40 %     

41                                                 43.60 %                             
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4.2 Spearmans korrelationsmatris 

Tabell 5 illustrerar en korrelationsmatris över samtliga enkätpåståenden som mäter variablerna 

(F1-F14). Matrisen upprättades för att upptäcka om det förekom en hög inbördes korrelation 

mellan variablerna (Hair et. al., 2010; Pallant, 2010). I studiens fall är det ekonomiska och 

sportsliga variabler som mäts för att undersöka om det förekommer förhållanden mellan dessa 

två variabler (McCabe et. al., 2014). En korrelation varierar mellan -1 till +1 och kan således 

vara positiv eller negativ. Om värdet är 0 finns det inget samband. En hög inbördes korrelation 

visar på en hög reliabilitet. Tabell 5 visar att det både finns inslag av positiv och negativ 

korrelation mellan variablerna. Det uppstod multikollinearitet i tabell 5. Det innebär att flera 

variabler mäter samma sak (Hair et al., 2010). Enligt dessa författare bör forskare anta att det 

förekommer multikollineariet då flertalet variabler gemensamt mäter samma sak. Med andra 

ord var det rätt väntat att multikollineariet skulle upptäckas i denna studie. Matrisen utläses 

genom att fokusera på de värden som har en signifikansnivå på p<0.05 och p<0.01. 

Signifikansnivån illustreras genom stjärnor där *=p<0.05 och **=p<0.01.   
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Tabell 5 Spearmans korrelationsmatris enkätpåståenden. 
  

*p<0.05, **p<0.01 

F1: Att placera sig högt upp i tabellen och ha framgångar i strategiska cuper, F2: Organisk tillväxt, F3: Spelarstrategier, F4: Representation i landslag, F5: Publiksnitt, F6: Tillväxtdrivare 1, F7: Tillväxtdrivare 2, 

F8: Intäktsdrivare 1, F9: Intäktsdrivare 2, F10: Kostandsdrivare 1, F11: Kostnadsdrivare 2, F12: Elitstyrning, F13: Ekonomisk styrning, F14: Sportslig styrning

 
M SD N   F1  F2  F3  F4   F5  F6   F7  F8  F9 F10 F11  F12 F13 F14 

F1   
0.86 0.95 94              

 

F2  
1.32 0.56 94 .23*             

 

F3    
0.77 0.94 94 .25* .10            

 

F4   
0.49 0.97 94 .35** .41** .15           

 

F5   
1.13 0.74 94 -.02 .18 .32** .10          

 

F6    
1.17 0.85 94 .07 .04 -.01 -.13 .10         

 

F7    
1.37 0.68 94 .27** .29** .26* .22* .24* .26*        

 

F8   
0.55 1.03 94 -.05 -.09 .03 .05 .39** .20 .08       

 

F9    
0.02 1.14 94 .08 .01 .29** -.04 .16 .13 .09 .21*      

 

F10 
0.04 0.86 94 -.10 -.08 .15 .07 -.04 .01 .06 .14 .30**     

 

F11 
4.11 1.04 94 -.05 -.16 .13 -.12  .10 .17 .05 -.04 .13 .06    

 

F12  
3.87 1.18 94 .00 .05 .02 .00 -.04 .08 .18 -.02 -.01 .01 .19   

 

F13 
4.38 1.06 94 .24* .08 .22* .26*  .04 -.01 .09 .11 .10 .01 .10 .20*  

 

F14 
3,520 3,827 94 .20 .20 .16 .21* -.13 .18 .28** -.25* .19 -.00 -.01 .36** .25* 
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4.3 Regression 

Nedan presenteras hypotesprövningar av de hypoteser som sammanställts i den teoretiska 

referensramen. Detta för att kunna svara på studiens två forskningsfrågor; Hur styr finansiell styrning 

och ekonomiska mål de sportsliga målen och publiksnittet i elitidrottsklubbarna, och i vilket skede 

övergår elitidrottsklubbarna till att bli professionella? Dessa besvaras av de hypoteser som får 

signifikant stöd till att verifieras i regressionsanalysen. Det huvudsakliga syftet med examensarbetet 

är att studera hur finansiell styrning och ekonomiska mål styr de sportsliga målen och publiksnittet. 

Syftet är också att föreslå konkreta definitioner för att bestämma hur en professionell elitidrottsklubb 

kan kännas igen. För att göra detta har fyra sportsliga mål och ett objektivt mål på publiksnitt testats 

för att identifiera de samband vi förväntat oss. Sammanlagt prövades 20 modeller där styrning läts gå 

in i modellen efter att varje ekonomiskt mål testats mot respektive sportsligt mål och det objektiva 

målet. Materialet är omfattande och därför kommer endast de resultat som är statistiskt signifikanta 

diskuteras. För att avgöra storleken på sambanden mellan de beroende- och oberoende variablerna 

studerade vi om beta-värdet är positivt eller negativt. Ett p-värde<0.001 har ett starkt signifikant 

samband och ett p-värde<0.05 visar endast att sambandet är signifikant (McCabe et.al., 2014). De 

fullständiga påståendena till enkäten återfinns i appendix. 

 

För att tydliggöra denna kommunikation har oberoende variabler av liknande karaktär slagits samman 

och tillsammans utgör de en gemensam benämning. Modell 1 utgörs av ekonomiska mål i form av 

tillväxtdrivare, intäktsdrivare och kostnadsdrivare. Detta framgår i figur 2 i teoretiska referensram 

avsnittet. Modell 2 utgörs av de ekonomiska målen och elitstyrning. Modell 3 utgörs av ekonomiska 

mål, elitstyrning och ekonomisk styrning. Slutligen inkluderas modell 4 av ekonomiska mål, 

elitstyrning, ekonomisk styrning och sportslig styrning. 

 

 Tabell 6 Hypotesprövning 1. 

  
Sportsligt mål 1 Placera sig högt i tabellen och ha framgång i strategiska cuper 

Hypoteser Modell 1a Modell 2a Modell 3a Modell 4a 
 

β p β p β p β p 

Tillväxtdrivare 1 -0,106 0,355 -0,098 0,400 -0,103 0,381 -0,097 0,396 

Tillväxtdrivare 2 -0,002 0,981 0,009 0,932 0,009 0,932 0,030 0,783 

Intäktsdrivare 1 0,296 0,008 0,294 0,008 0,303 0,008 0,288 0,010 

Intäktsdrivare 2 -0,032 0,777 -0,042 0,717 -0,041 0,725 -0,071 0,537 

Kostnadsdrivare 1 0,126 0,253 0,132 0,233 0,131 0,241 0,110 0,314 

Kostnadsdrivare 2 -0,153 0,160 -0,149 0,171 -0,150 0,172 -0,140 0,192 

Elitstyrning 
  

-0,064 0,541 -0,056 0,607 -0,074 0,485 

Ekonomisk styrning 
    

-0,045 0,672 -0,091 0,390 

Sportslig styrning 
      

0,245 0,020 

R 
 

,329 
 

,335 
 

,338 
 

,412 

R2 
 

11% 
 

11% 
 

11% 
 

17% 

Adj R2 
 

5% 
 

4% 
 

3% 
 

8% 
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I tabell 6 testade vi fyra olika modeller, 1a-4a. Dessa oberoende variabler testade sportslig målsättning 

1 som beroende variabel. Den sportsliga målsättningen innebar i detta fall att placera sig så högt upp 

i tabellen som möjligt samt att placera sig bra i och ha framgång strategiska cuper. Vi testade hur 

ekonomiska mål påverkade denna sportsliga målsättning. Vi ser att vi kan förklara mellan 3.5–9.1 % 

av variationen i den beroende variabeln. När vi ser mer specifikt på var den variationen kommer ifrån 

ser vi att intäktsdrivare 1 i form av sponsorer, TV och publik kan styra en sådan sportslig målsättning 

(Modell 1a: p<0.05, β=0.30). Intäktsdrivare 1, den oberoende variabeln, har en märkbar effekt på den 

beroende variabeln, sportsligt mål 1. Detta utläses genom att p-värdet är lägre än den valda 

signifikansnivån på 0.05. Beta-värdet visar att ju mer fokus som sker i en elitidrottsklubbs ekonomiska 

målsättning på intäktsdrivare 1 och således sponsorer, TV och publik desto högre placeringar upp i 

tabellen och mer framgång i strategiska cuper tenderar den sportsliga målsättningen att inkludera. 

 

Modell 4d (p<0.05, β=0.25) illustrerar att det finns en positiv korrelation mellan intäktsdrivare 1, 

sponsorer, TV och publik, och sportslig styrning. Den sportsliga styrningen ges bra signifikant stöd 

till att kunna styra sportslig målsättning 1 med att placera sig högt upp i tabellen och att placera sig 

bra i strategiska cuper. Beta-värdet visar att ju mer en elitidrottsklubb jobbar med sportslig styrning 

desto mer tenderar den sportsliga målsättningen att inkludera placeringar högre upp i tabellen och 

mer framgång i strategiska cuper. Vi kan verifiera hypoteserna H1a och H4a (p<0.05) och falsifiera 

H2a och H3a (p>0.05). Därmed verifieras att intäktsdrivare 1 och sportslig styrning kan styra 

sportsligt mål 1. 

 

Tabell 7 Hypotesprövning 2. 

  
Sportsligt mål 2 Organisk tillväxt med egna produkter och tränarutbildning 

Hypoteser Modell 1b Modell 2b Modell 3b Modell 4b 
 

β p β p β p β p 

Tillväxtdrivare 1 0,174 0,128 0,201 0,076 0,207 0,071 0,209 0,069 

Tillväxtdrivare 2  -0,017 0,869 0,020 0,847 0,020 0,848 0,027 0,800 

Intäktsdrivare 1 0,269 0,014 0,262 0,015 0,252 0,022 0,247 0,025 

Intäktsdrivare 2  -0,165 0,148 -0,195 0,084 -0,196 0,084 -0,206 0,072 

Kostnadsdrivare 1  0,010 0,924 0,031 0,769 0,033 0,757 0,026 0,809 

Kostnadsdrivare 2 -0,068 0,526 -0,057 0,589 -0,056 0,596 -0,053 0,620 

Elitstyrning 
  

-0,206 0,047 -0,215 0,042 -0,221 0,038 

Ekonomisk styrning 
    

0,049 0,632 0,034 0,747 

Sportslig styrning 
      

0,082 0,425 

R 
 

,357 
 

,409 
 

,411 
 

,419 

R2 
 

13% 
 

17% 
 

17% 
 

18% 

Adj R2 
 

7% 
 

10% 
 

9% 
 

9% 

 

I Tabell 7 testade vi fyra olika modeller, 1b-4b. Dessa oberoende variabler testade sportslig 

målsättning 2 som beroende variabel. Den sportsliga målsättningen innebar i detta fall organisk 

tillväxt med att producera egna produkter, att ta hem egna produkter och att utbilda tränarna i 

ungdomslagen. Vi testade hur ekonomiska mål påverkar denna sportsliga målsättning. Vi kan förklara 

mellan 6.7–9.9 % av variationen i den beroende variabeln. Tabellen illustrerar att det finns bra stöd 

för att förklara att intäktsdrivare 1 med publik, TV och sponsorer kan styra den sportsliga 
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målsättningen med organisk tillväxt genom egna produkter och utbildade tränare (0.05<p, β=0.27). 

Detta utläses genom att p-värdet är lägre än den valda signifikansnivån på 0.05. Beta-värdet visar ett 

positivt samband som innebär att ju mer elitidrottsklubbar arbetar med intäktsdrivare 1 och således 

publik, TV och sponsorer desto mer tenderar den sportsliga målsättningen att inkludera organisk 

tillväxt med att producera egna produkter, att ta hem egna produkter och att utbilda tränarna i 

ungdomslagen. 

 

Tabell 7 visar även att elitstyrning har stöd till att kunna styra sportslig målsättning 2 som är organisk 

tillväxt med att producera egna produkter, att ta hem egna produkter och att utbilda tränarna i 

ungdomslagen (p<0.05, β=-0.22). Det bekräftas att det finns en positiv korrelation mellan 

publikintäkter, TV-intäkter och sponsorintäkter och att producera egna produkter, ta hem egna 

produkter och att utbilda tränarna i ungdomslagen. Detta utläses genom att p-värdet är lägre än den 

valda signifikansnivån på 0.05. Beta-värdet visar ett negativt samband som innebär att ju mer en 

elitidrottsklubb arbetar med elitstyrning desto mindre tenderar den sportsliga målsättningen att 

inkludera organisk tillväxt. Vi kan verifiera hypoteserna H1b och H2b (p<0.05) och falsifiera H3b 

och H4b (p>0.05). Därmed verifieras att intäktsdrivare 1 och elitstyrning kan styra sportsligt mål 2. 

 

Tabell 8 Hypotesprövning 3. 

  
Sportsligt mål 3 Spelarstrategier genom förvärv och att behålla de bästa spelare 

Hypoteser Modell 1c Modell 2c Modell 3c Modell 4c 
 

β p β p β p β p 

Tillväxtsdrivare 1 0,309 0,005 0,300 0,007 0,298 0,007 0,303 0,006 

Tillväxtdrivare 2 -0,088 0,378 -0,101 0,323 -0,101 0,326 -0,086 0,400 

Intäktsdrivare 1 0,188 0,066 0,190 0,063 0,193 0,066 0,181 0,080 

Intäktsdrivare 2 -0,148 0,167 -0,138 0,203 -0,138 0,207 -0,161 0,138 

Kostnadsdrivare 1  0,234 0,024 0,227 0,029 0,227 0,031 0,211 0,042 

Kostnadsdrivare 2  0,101 0,320 0,097 0,340 0,097 0,344 0,105 0,298 

Elitstyrning 
  

0,069 0,483 0,071 0,480 0,057 0,564 

Ekonomisk styrning 
    

-0,012 0,905 -0,047 0,634 

Sportslig styrning 
      

0,189 0,055 

R 
 

,475 
 

,480 
 

,480 
 

,513 

R2 
 

23% 
 

23% 
 

23% 
 

26% 

Adj R2 
 

17% 
 

17% 
 

16% 
 

18% 

 

I Tabell 8 testade vi fyra olika modeller, 1c-4c. Den visar ett mycket bra stöd till att förklara att fokus 

i den ekonomiska målsättningen på tillväxtdrivare 1 med att öka intäkter runt arena, medlemsantal 

och sponsoravtal kan styra sportslig målsättning 3 med de ekonomiska spelarstrategierna med att 

behålla de bästa spelarna och att förvärva de bästa spelarna (0.05<p, β=0.31). Detta utläses genom att 

p-värdet är lägre än den valda signifikansnivån på 0.05. Vi kan förklara mellan 16.6 %-19.6 % av 

variationen i den beroende variabeln. Beta-värdet visar ett positivt samband som innebär att ju mer 

en elitidrottsklubb fokuserar på tillväxtdrivare 1 med att öka intäkter runt arena, medlemsantal och 

sponsoravtal desto mer tenderar den sportsliga målsättningen att inkludera de nämnda 

spelarstrategierna. 
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Tabellen visar även att kostnadsdrivare 1 som rör säkerhetskostnader och arenakostnader har bra 

signifikant stöd för att dessa kostnader huvudsakligen försvårar sportslig målsättning 3 med att 

behålla de bästa spelarna och förvärva de bästa spelarna (p<0.05, β=0.23). Detta utläses genom att p-

värdet är lägre än den valda signifikansnivån på 0.05. Beta-värdet visar ett positivt samband som 

innebär att ju mer en elitidrottsklubb fokuserar på att minska kostnadsdrivare 1 desto mer tenderar 

den sportsliga målsättningen att inkludera de nämnda spelarstrategierna. H1c verifieras (p<0.05) och 

H2c, H3c, H4c (p>0.05) falsifieras. Därmed verifieras att tillväxtdrivare 1 och kostnadsdrivare 1 kan 

styra sportsligt mål 3. 

 

Tabell 9 Hypotesprövning 4. 

  
Sportsligt mål 4 Representation i landslag 

Hypoteser Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4  
β p β p β p β p 

Tillväxtdrivare 1 0,051 0,661 0,064 0,580 0,063 0,591 0,069 0,542 

Tillväxtdrivare 2 -0,209 0,055 -0,190 0,085 -0,190 0,087 -0,169 0,118 

Intäktsdrivare 1 0,264 0,017 0,261 0,019 0,263 0,021 0,246 0,025 

Intäktsdrivare 2 0,056 0,625 0,041 0,724 0,041 0,725 0,010 0,933 

Kostnadsdrivare 1  -0,076 0,489 -0,065 0,554 -0,066 0,554 -0,088 0,416 

Kostnadsdrivare 2  0,073 0,499 0,079 0,468 0,079 0,472 0,090 0,398 

Elitstyrning 
  

-0,103 0,329 -0,101 0,350 -0,120 0,253 

Ekonomisk styrning 
    

-0,010 0,928 -0,059 0,578 

Sportslig styrning 
      

0,260 0,013 

R 
 

,321 
 

,336 
 

,336 
 

,420 

R2 
 

10% 
 

11% 
 

11% 
 

18% 

Adj R2 
 

4% 
 

4% 
 

3% 
 

9% 

 

I Tabell 9 testade vi fyra olika modeller, 1d-4d. Dessa oberoende variabler testade sportslig 

målsättning 4 som beroende variabel för att kunna se om hypoteserna kunde verifieras eller falsifieras. 

Den sportsliga målsättningen innebar i detta fall att ha spelare från elitidrottsklubben representerade 

i ungdomslandslag, juniorlandslag och seniorlandslag. Vi testade hur ekonomiska mål påverkar denna 

sportsliga målsättning. Tabell 9 visar att det finns ett stöd på signifikansnivån 0.05 med att 

intäktsdrivare 1 med publikintäkter, TV-intäkter och sponsorintäkter kan styra sportslig målsättning 

4 med att ha spelare från sin elitidrottsklubb representerade i ungdomslandslag, juniorlandslag och 

seniorlandslag (p<0.05, β=0.26). Detta utläses genom att p-värdet är lägre än den valda 

signifikansnivån på 0.05. Vi förklara mellan 2.8 % - 9 % av variationen i den beroende variabeln. 

Beta-värdet visar ett positivt samband som innebär att ju mer en elitidrottsklubb fokuserar på 

intäktsdrivare 1 desto mer tenderar den sportsliga målsättningen att inkludera representation i 

landslag. 

 

Tabell 9 ger även stöd till att sportslig styrning kan styra sportslig målsättning 4 med representation i 

landslag (p<0.05, β=0.26). Detta utläses genom att p-värdet är lägre än den valda signifikansnivån på 

0.05. Beta-värdet visar ett positivt samband som innebär att ju mer en elitidrottsklubb fokuserar på 

sportslig styrning desto mer tenderar den sportsliga målsättningen att inkludera representation i 
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landslag. Detta innebär att vi kan verifiera hypoteserna H1d och H4d (p<0.05) och falsifiera H2d och 

H3d (p>0.05). Därmed verifieras att intäktsdrivare 1 och sportslig styrning kan styra sportsligt mål 4. 

 

Tabell 10 Hypotesprövning 5. 

  
Objektivt mål Publiksnitt 

Hypoteser Modell 1e Modell 2e Modell 3e Modell 4e 
 

β p β p β p β p 

Tillväxtdrivare 1 -0,141 0,187 -0,131 0,224 -0,094 0,353 -0,089 0,368 

Tillväxtdrivare 2 0,144 0,150 0,158 0,122 0,157 0,101 0,174 0,065 

Intäktsdrivare 1 0,280 0,006 0,278 0,007 0,212 0,030 0,200 0,037 

Intäktsdrivare 2 -0,284 0,009 -0,295 0,007 -0,302 0,003 -0,326 0,001 

Kostnadsdrivare 1 0,239 0,021 0,246 0,018 0,258 0,008 0,241 0,012 

Kostnadsdrivare 2  -0,061 0,546 -0,057 0,574 -0,052 0,584 -0,043 0,641 

Elitstyrning 
  

-0,074 0,447 -0,138 0,142 -0,153 0,097 

Ekonomisk styrning 
    

0,326 0,001 0,288 0,002 

Sportslig styrning 
      

0,203 0,026 

R 
 

,485a 
 

,490b 
 

,582c 
 

,613d 

R Square 
 

24% 
 

24% 
 

34% 
 

38% 

Adjusted R Square 
 

18% 
 

18% 
 

28% 
 

31% 

 

I Tabell 10 testade vi fyra olika modeller, 1e-4e. Den visar studiens objektiva mål som är publiksnitt. 

Detta objektiva mål testades för att se vad som kan styra ett högt publiksnitt för en elitidrottsklubb. 

Det kan förklaras mellan 18.2 %-31.2 % av variationen i den beroende variabeln. Tabell 9 visar att 

det finns ett stöd på signifikansnivån 0.05 att intäktsdrivare 1 med publikintäkter, TV-intäkter och 

sponsorintäkter kan styra publiksnittet för en elitidrottsklubb (p<0.05, β=0.28). Detta utläses genom 

att p-värdet är lägre än den valda signifikansnivån på 0.05. Beta-värdet visar ett positivt samband som 

innebär att ju mer en elitidrottsklubb fokuserar på intäktsdrivare 1 desto högre tenderar publiksnittet 

att vara. Tabell 10 illustrerar också att intäktsdrivare 2 med kommunala bidrag och externa 

intressentintäkter kan styra publiksnittet för en elitidrottsklubb (p<0.05, β=-0.28). Detta utläses 

genom att p-värdet är lägre än den valda signifikansnivån på 0.05. Beta-värdet visar ett negativt 

samband som innebär att ju mer en elitidrottsklubb fokuserar på intäktsdrivare 2 med kommunala 

bidrag och externa intressentintäkter desto mindre tenderar publiksnittet att vara. 

 

Tabell 10 visar även att kostnadsdrivare 1 som rör arenakostnader och säkerhetskostnader har stöd på 

signifikansnivån 0.05 för att dessa huvudsakliga kostnader försvårar att nå ett högt publiksnitt 

(p<0.05, β=0.24). Detta utläses genom att p-värdet är lägre än den valda signifikansnivån på 0.05. 

Beta-värdet visar ett positivt samband som innebär att ju mer en elitidrottsklubb fokuserar på att 

kontrollera eller minska dessa kostnader desto högre tenderar publiksnittet att vara.  

 

Den ekonomiska styrningen i klubbarna har ett starkt signifikant stöd (p<0.05, β=0.28) för att kunna 

styra ett högt publiksnitt. Detta utläses genom att p-värdet är 0,001, alltså inte lägre än 

signifikansnivån 0.001. Därför väljs signifikansnivån på 0.05 och p-värdet 0.001 är således lägre än 

denna. Beta-värdet visar ett positivt samband som innebär att ju mer en elitidrottsklubb fokuserar på 
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ekonomisk styrning desto högre tenderar publiksnittet att vara. Även den sportsliga styrningen har ett 

signifikant stöd till att förklara att den kan styra publiksnittet (p<0.05, β=0.20). Detta utläses genom 

att p-värdet är lägre än signifikansnivån 0,05. Beta-värdet visar ett positivt samband som innebär att 

ju mer en elitidrottsklubb fokuserar på sportslig styrning desto högre tenderar publiksnittet att vara. 

Det innebär att hypoteserna H1e, H3e och H4e (p<0.05) verifieras och hypotesen H2e falsifieras 

(p>0.05). Därmed verifieras att intäktsdrivare 1, intäktsdrivare 2, kostnadsdrivare 1, ekonomisk 

styrning och sportslig styrning kan styra publiksnittet. 

 

4.4 Skillnader i medelvärde 

Genom att använda ANOVA tydliggörs det skillnader i medelvärde mellan Grupp 1 och Grupp 2. Då 

kunde vi jämföra grupperna med varandra mot oberoende variabler och beroende variabler. Tidigare 

har två grupper inte jämförts i studien vilket gör det intressant om skillnader finns mellan grupperna. 

Skillnader identifierades som förväntat och de mest signifikanta skillnaderna beskrivs nedan i tabell 

11–13. Grupp 1 inkluderar klubbar från SHL, Hockeyallsvenskan, Fotbollsallsvenskan och 

Superettan (N=53). Den andra gruppen, Grupp 2, inkluderar klubbar från Elitserien i speedway, 

Damfotbollsallsvenskan, Svensk elithandboll dam, Handbollsligan, Hockeyettan, Svenska superligan 

innebandy, Elitserien i bandy och Basketligan (N=41). Standardavvikelsen förkortas SA och 

medelvärdet förkortas M. Signifikansen av varje effekt och samspel bedöms utifrån F-värdet. Är F-

värdet högt tyder det på skillnader mellan grupperna och signifikansnivån är stark. Ett p-värde<0.001 

har ett starkt signifikant samband och ett p-värde<0.05 visar endast att sambandet är signifikant. 

(McCabe et.al., 2014) De fullständiga påståendena till enkäten återfinns i appendix. 

Tabell 11 Beskrivande data påståenden sportsliga mål. 

Sportsliga mål Grupper N M SA Min Max  F Sig. 

Placera sig högt i tabeller och framgång i 

strategiska cuper  

Grupp 1 53 0,89 0,94 -2,00 2,00 0,12 0,728 

Grupp 2  41 0,82 0,99 -2,00 2,00 
  

Total 94 0,86 0,95 -2,00 2,00 
  

Organisk tillväxt med egna produkter och 

tränarutbildning 

Grupp 1 53 1,42 0,49  0,00 2,00 4,49 0,037 

Grupp 2 41 1,18 0,62 -0,67 2,00 
  

Total 94 1,32 0,56 -0,67 2,00 
  

Spelarstrategier, genom förvärv och behålla bästa 

spelarna 

Grupp 1 53 0,85 0,93 -2,00 2,00 0,83 0,364 

Grupp 2 41 0,67 0,95 -2,00 2,00 
  

Total 94 0,77 0,94 -2,00 2,00 
  

Representation i landslag Grupp 1 53 0,57 0,93 -1,33 2,00 0,76 0,386 

Grupp 2 41 0,39 1,02 -2,00 2,00 
  

Total 94 0,49 0,97 -2,00 2,00 
  

Objektivt mål Publiksnitt Grupp 1 53 5016 4536 523 22885 21,9 0,000 

Grupp 2 41 1636 980 122 4258 
  

Total 94 3542 3842 122 22885 
  

Grupp 1: SHL, Hockeyallsvenskan, Fotbollsallsvenskan, Superettan; Grupp 2: Övriga 

Tabell 11 tydliggör skillnader i de sportsliga målen och i det objektiva målet mellan Grupp 1 och 

Grupp 2. Det illustreras att Grupp 1 är betydligt mer drivna att prioritera att producera egna produkter, 

att ta hem egna produkter och att utbilda tränarna i ungdomslagen i den sportsliga målsättningen. 

Skillnaden mellan Grupp 1 och Grupp 2 gällande medelvärdet för den organiska tillväxten får stöd på 

en signifikansnivå på 0.05 eftersom p<0.05. F-värdet är 4.49 vilket indikerar att det finns ett 

signifikant stöd. Det illustreras även stora skillnader i medelvärde på publiksnittet mellan Grupp 1 

och Grupp 2. Medelvärdet är 5016 i Grupp 1 och 1636 i Grupp 2 och skillnaden får ett starkt stöd på 
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signifikansnivån 0.001 eftersom p<0.001. F-värdet är 21.9 vilket tyder på att det finns ett starkt 

signifikant stöd. 

Tabell 12 Beskrivande data påståenden ekonomiska mål. 

Ekonomiska mål Grupper N M SA Min Max   F Sig. 

Tillväxtdrivare 1 Grupp 1 53 1,08 0,82 -1,00 2,00 0,72 0,398 

Grupp 2 41 1,21 0,63 0,00 2,00 
  

Total 94 1,13 0,74 -1,00 2,00 
  

Tillväxtdrivare 2 Grupp 1 53 1,45 0,59 0,00 2,00 15,10 0,000 

Grupp 2 41 0,80 1,00 -2,00 2,00 
  

Total 94 1,17 0,85 -2,00 2,00 
  

Intäktsdrivare 1 Grupp 1 53 1,62 0,43 0,00 2,00 19,88 0,000 

Grupp 2 41 1,04 0,80 -1,67 2,00 
  

Total 94 1,37 0,68 -1,67 2,00 
  

Intäktsdrivare 2  Grupp 1 53 0,43 1,15 -2,00 2,00 1,48 0,227 

Grupp 2 41 0,70 0,86 -1,00 2,00 
  

Total 94 0,55 1,03 -2,00 2,00 
  

Kostnadsdrivare 1 Grupp 1 53 0,18 1,15 -2,00 2,00 2,52 0,116 

Grupp 2 41 -0,20 1,11 -2,00 1,50 
  

Total 94 0,02 1,14 -2,00 2,00 
  

Kostnadsdrivare 2  Grupp 1 53 0,08 0,89 -2,00 2,00 0,25 0,618 

Grupp 2 41 -0,01 0,83 -2,00 1,33 
  

Total 94 0,04 0,86 -2,00 2,00 
  

Grupp 1: SHL, Hockeyallsvenskan, Fotbollsallsvenskan, Superettan; Grupp 2: Övriga 

Tabell 12 beskriver skillnader i medelvärde i de ekonomiska målen mellan Grupp 1 och Grupp 2. Det 

illustreras att Grupp 1 i större utsträckning väljer att fokusera på tillväxtdrivare 2 och därmed att sälja 

spelare och ha vinsttillväxt i den ekonomiska målsättningen. Skillnaden mellan Grupp 1 och Grupp 2 

i medelvärde mellan att fokusera på att sälja spelare och ha vinsttillväxt får ett starkt stöd på 

signifikansnivån 0.001 eftersom p<0.001. F-värdet är 15.10 vilket indikerar att det finns ett starkt 

signifikant stöd för skillnaden. Det illustreras även att det finns skillnader att Grupp 1 i större 

utsträckning väljer att fokusera på intäktsdrivare 1. Intäkter från TV, publik och sponsorer utgör 

därmed skillnader i medelvärde mellan grupperna. Detta får ett starkt stöd på signifikansnivån 0.001 

eftersom p<0.001. F-värdet är 19.88 vilket indikerar att det finns ett starkt signifikant stöd för 

skillnaden.  

Tabell 13 Beskrivande data påståenden styrning. 

Styrning Grupper N M SA Min Max F Sig. 

Elitstyrning Grupp 1 53 4,25 1,18 2,00 6,00 2,19 0,143 

Grupp 2 41 3,93 0,82 2,00 5,00 
  

Total 94 4,11 1,04 2,00 6,00 
  

Ekonomisk styrning Grupp 1 53 4,32 0,94 2,00 5,00 21,61 0,000 

Grupp 2 41 3,29 1,21 0,00 5,00 
  

Total 94 3,87 1,18 0,00 5,00 
  

Sportslig styrning Grupp 1 53 4,49 1,14 2,00 6,00 1,26 0,265 

Grupp 2 41 4,24 0,94 2,00 6,00 
  

Total 94 4,38 1,06 2,00 6,00 
  

Grupp 1: SHL, Hockeyallsvenskan, Fotbollsallsvenskan, Superettan; Grupp 2: Övriga 

Tabell 13 beskriver skillnader i medelvärde i styrningen mellan Grupp 1 och Grupp 2. Det 

illustreras att Grupp 1 i större utsträckning väljer att fokusera på ekonomisk styrning jämfört med 

Grupp 2. Detta får starkt stöd på 0.001 signifikansnivå eftersom p<0.001. F-värdet är 21.61 vilket 

också indikerar att det finns ett starkt signifikant stöd för skillnaden.  
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5. Analys- och resultatdiskussion                                                                                                       
 

I detta kapitel analyseras studiens resultat med utgångspunkt i tidigare forskning. Först presenteras 

studiens resultat. Sedan sätts studiens resultat i jämförelse med tidigare resultat och det sker en 

analys mellan de likheter och olikheter som finns.                                                                    

5.1 Sportsligt mål 1 Tabellplacering och strategiska cuper 

Resultatet i denna studie har ett signifikant stöd att ekonomiska mål från sponsorer, TV och publik 

kan styra den sportsliga målsättningen med hög tabellplacering och framgång i strategiska cuper. En 

placering högt upp i tabellen och en framgång i strategiska cuper bör kunna möjliggöra att klubbens 

matcher med större sannolikhet TV-sänds, vilket kan leda till att företags incitament att sponsra 

elitidrottsklubbar ökar. Detta eftersom företagen även når ut till en TV-publik som bör genera ökade 

sponsorintäkter. Analysen får stöd av tidigare forskning av Abratt et. al. (2015) som verifierat att 

företag sponsrar elitidrottsklubbar för att förbättra deras image, som i sin tur bidrar till att klubbens 

effektivitet påverkas. Således bör sponsorintäkter, TV-intäkter och publikintäkter vara en 

förutsättning för att ha en sportslig målsättning med placeringar högt upp i tabellen och framgångar i 

strategiska cuper. Denna analys får stöd och bekräftas av Scafarto et. al. (2014) som påtalade 

sponsorintäkternas och TV-intäkternas påverkan på en elitidrottsklubbs effektivitet. Detta bör vara 

till större fördel för storklubbar i Sverige än för mindre klubbar eftersom Barros et. al. (2014) bevisat 

att storklubbarna i högsta divisionen i franska ligan har stora sponsoravtal jämfört med de sämre 

klubbarna. Detta är av stor relevans eftersom sponsorskap är en av de mest väsentliga aktiviteterna 

inom elitidrottsklubbar enligt Barros och Silvestre (2006).  

Resultatet i denna studie har ett signifikant stöd till att sportslig styrning kan styra det sportsliga målet 

att placera sig högt upp i tabellen och ha framgång i strategiska cuper. Därmed tyder detta på att väl 

avgränsade mål och en väl avgränsad sportslig styrning är ett viktigt fokus som kan styra denna 

sportsliga målsättning. Detta ligger i linje med Lockes (1996) syn på att effektiv styrning förutsätter 

att målen är avgränsade, tydliga och mätbara. Mål som är kopplade till elitidrottsklubbar är också ofta 

tydliga inom sport (Heinze et. al., 2014). Elitidrottsklubbar som har en målsättning att placera sig 

högt i tabellen och ha framgång i strategiska cuper bör därför fokusera mer på att ha en tydlig och 

avgränsad sportslig styrning än de som inte har den sportsliga målsättningen. Analysen får stöd av 

Barros et. al. (2014) att sportsliga mål varierar i elitidrottsklubbar och därmed att de bör arbeta utefter 

sina egenskaper och förutsättningar. Något som också stödjer denna analys är att det finns studier som 

visar att den långsiktiga sportsliga prestationen gynnas av en tydlig styrning (Wilson et. al., 2013). 

 

 

5.2 Sportsligt mål 2 Organisk tillväxt 

Resultatet i denna studie har ett signifikant stöd för att förklara att ekonomiska mål från publik, TV 

och sponsorer kan styra organisk tillväxt genom att producera egna produkter, att ta hem egna 

produkter till elitidrottsklubben och utbilda tränarna i ungdomslagen. Ett fokus på att generera intäkter 

från publik, TV och sponsorer bör således kunna vara en bra förutsättning för elitidrottsklubbar till 

att styra den sportsliga målsättningen med att producera egna produkter, att ta hem egna produkter 

och utbilda tränarna i ungdomslagen. Detta får stöd av Barros et. al. (2014) som visade att en fransk 

elitfotbollsklubb använde sina resurser för att investera dessa i ungdomsverksamheten. En satsning 

främst på att utbilda tränarna och producera egna produkter kan således vara en väsentlig grund för 

sportslig framgång. Detta stöds av Balyi (2001), Deloitte och Touche (2003) och de Bosscher et. al. 

http://www.tandfonline.com/author/Abratt%2C+Russell
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(2008) som konstaterade att en viktig sportslig målsättning för att nå framgång kan vara att utbilda 

ungdomstränarna i elitidrottsklubbarna. Detta för att möjliggöra en potential till att utveckla egna 

talangers förmågor och därmed få ut det bästa möjliga av ungdomsverksamheten. 

  

Elitstyrning har stöd till att kunna styra den sportsliga målsättningen med att producera egna 

produkter, att ta hem egna produkter och att utbilda tränarna i ungdomslagen. Professionella inslag i 

klubben bör därmed kunna styra att klubbar har denna sportsliga målsättning. En skillnad i 

professionalitet bör kunna vara hur mycket pengar en klubb spenderar på talanger. Detta bevisar 

Garcia-del-Barrio och Szymanski (2009) med att lag från England och Spanien i näst högsta 

divisionen var mindre benägna att överspendera pengar på talanger. Istället är de närmare att vara 

vinstmaximerande än lag från högsta divisionen, vilket kanske avspeglar en åtstramad budget hos lag 

som presterar sämre. Moore och Levermore (2012) bekräftar också detta med att professionella inslag 

som exempelvis antalet avlönade individer speglar hur mycket resurser en klubb kan avsätta till en 

specifik uppgift. Denna skillnad i professionella inslag kan ge effekter som bidrar till att klubbar med 

tydligare elitstyrning kan uppnå den sportsliga målsättningen organisk tillväxt mer än klubbar med 

mindre inslag av elitstyrning. Detta får stöd av tidigare forskning som tyder på att kraven och 

förutsättningarna för professionella klubbar kan bestämmas av finansiell kompetens och styrning 

matchat mot idrottsliga förutsättningar (Olson et. al., 2016). Barros et. al. (2014) kom fram till att det 

fanns en hög grad av olikhet med löner mellan lag i högsta divisionen i Frankrike. Detta bör alltså 

kunna spela roll även i Sverige som dragningskraft när elitidrottsklubbar exempelvis arbetar med att 

ta hem egna produkter till sig och att avlöna fler egna produkter. Det bör diskuteras att beta-värdet 

för elitstyrning var negativt för detta fall i empiriavsnittet. Detta innebär alltså att ju mer en 

elitidrottsklubb arbetar med elitstyrning desto mindre tenderar den sportsliga målsättningen att 

inkludera organisk tillväxt. En förklaring kan vara att en elitidrottsklubb fokuserar på de saker med 

elitstyrningen som inte kan bidra nämnvärt till den organiska tillväxten. Med andra ord innebär detta 

att avsättningar av resurser kanske sker på andra elitstyrningsdelar än att avlöna flera ledare eller 

spelare för den organiska tillväxten. 

 

 

5.3 Sportsligt mål 3 Spelarstrategier 

Resultatet från sportsligt mål 3 har ett signifikant stöd för att förklara att ett fokus på att öka intäkter 

runt arena, öka medlemsantal och sponsoravtal kan styra spelarstrategier med att kunna behålla de 

bästa spelarna och att förvärva de bästa spelarna. Detta får stöd av Dawson et. al. (1993) samt Howard 

och Crompton (1995) som redogjorde att spendering av pengar i och omkring arenan har tenderat att 

öka. Detta tyder på att intäkter runt arenan kan vara av stor betydelse för att uppnå den sportsliga 

målsättningen med spelarstrategier. Vidare bör också ett fokus på att arbeta med att öka sponsoravtal 

kunna ge en positiv effekt på spelarstrategierna. En sådan analys kan få stöd av Scafarto et. al. (2014) 

som diskuterade att sponsorintäkter påverkar klubbens effektivitet. Dessa intäkter bör då kunna 

användas till att förvärva spelare och behålla spelare. 

  

Kostnader runt arena och säkerhet kan försvåra för elitidrottsklubbar att kunna förvärva de bästa 

spelarna och behålla de bästa spelarna. Vidare innebär detta att det finns ett signifikant stöd att dessa 

kostnader påtagligt kan belasta så att klubbar inte har möjlighet att förvärva de bästa spelarna och 

behålla de bästa spelarna. Elitidrottsklubbarna lär anpassa sig efter sina ekonomiska förutsättningar 

när de arbetar med att behålla de bästa spelarna och förvärva de bästa spelarna. Detta har bevisats av 

Barros et. al. (2014) att utformandet av de sportsliga målen ska avspegla beroende på hur 

egenskaperna ser ut i klubbar och därmed agera utifrån dessa egenskaper. Gällande att 

säkerhetskostnaderna kan styra den sportsliga målsättningen med spelarstrategierna negativt för 

elitidrottsklubbarna är det en skillnad gentemot exempelvis England och Wales. Där hade huliganism 
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och säkerhetskostnader som härstammade från detta enligt Jewell et. al. (2014) inte en påtaglig 

negativ inverkan på en elitidrottsklubbs ekonomiska situation. Detta kan tyda på att England och 

Wales inte har likadana problem med säkerhet och säkerhetskostnader vid dessa idrottsevenemang 

jämfört med elitidrottsklubbarna i Sverige. En förklaring kan vara att intäkter kopplat till 

evenemangen i Sverige inte täcker de säkerhetskostnader som är förknippade med det i samma 

utsträckning som i England och Wales. Således tyder detta resultat på en olikhet i jämförelse med 

tidigare forskning. 

 

 

5.4 Sportsligt mål 4 Representation i landslag 

Resultatet i denna studie har ett signifikant stöd för att förklara att ett fokus på ekonomiska mål som 

rör publikintäkter, TV-intäkter och sponsorintäkter kan styra att elitidrottsklubbar har en sportslig 

målsättning med att ha spelare representerade i ungdoms-, junior- och seniorlandslag. Denna 

representation i landslag bör vidare kunna leda till högre attraktion till klubben och att intresset ökar 

att se dess matcher, som bör kunna driva upp publikantalet. Som en positiv effekt av detta bör företag 

vara mer villiga att sponsra dessa klubbar för att förbättra sin image. Detta eftersom de når ut till en 

bredare publik med landslagsrepresentationen hos de attraktiva klubbarna. Analysen stöds av Abratt 

et. al. (2015) som diskuterade att företag sponsrar elitidrottsklubbar för att locka nya kunder och 

förbättra sin image. 

  

Det finns signifikant stöd som kan förklara att en fungerande sportslig styrning kan styra den 

sportsliga målsättningen i elitidrottsklubbar med att ha spelare representerade i landslag. Detta genom 

att klubbar arbetar med mer uttalade mål om representation i landslag. Dessa mål bör vara tydliga och 

avgränsade, som också bör inkludera en avgränsad sportslig styrning. Denna analys får stöd av Locke 

(1996) som kom fram till att en effektiv styrning, i det här fallet en sportslig styrning, förutsätter att 

målen är avgränsade, tydliga och mätbara. Elitidrottsklubbar bör också arbeta med tydliga 

förutsättningar för att nå en sådan sportslig målsättning med att klubbar är landslagsrepresenterade. 

Detta innefattar således en tydlig process om hur en spelare ska gå tillväga för att utvecklas, som 

Locke (1996) konstaterade. 

 

 

5.5 Objektivt mål Publiksnitt 

Det empiriska resultatet tyder på att ett högt publiksnitt kan gynnas av ekonomisk och sportslig 

styrning. Detta kan därmed innebära att elitidrottsklubbar bör fokusera på att ha väl avgränsade mål 

och en fungerande sportslig- och ekonomisk styrning för att få så högt publiksnitt som möjligt. 

Analysen får stöd av Haas et. al. (2004) som argumenterade för att tyska fotbollsklubbar tydligt hade 

en god balans mellan sportslig och finansiell styrning. Rohde och Breuer (2016) diskuterade att en 

finansiell styrning av en idrottsklubb bidrar till att följa upp och väga förväntningar mot idrottsliga 

mål. Detta tyder på att den ekonomiska- och sportsliga styrningen är av stor betydelse för att kunna 

uppnå ett högt publiksnitt. Även Barros et. al. (2014) framförde att historiken tyder på att sportslig 

framgång kräver en hållbar finansiell ekonomi. För att ha en hållbar finansiell ekonomi är det 

fördelaktigt att ha en hållbar finansiell kontroll och styrning (Farquhar et. al., 2005). Detta stärker 

därmed relevansen att ha en tydlig och uttalad ekonomisk styrning om klubbarna har det objektiva 

målet med publiksnitt.  

 

Ekonomiska mål från TV-, publik- och sponsorintäkter har bra stöd att förklara att dessa intäktsdrivare 

kan styra publiksnittet i elitidrottsklubbar. För att få ett högre publiksnitt kan sponsorintäkter vara en 
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relevant aktivitet som bidrar. Barros och Silvestre (2006) har diskuterat att sponsorskap är en av de 

mest väsentliga aktiviteterna inom elitidrottsklubbar. Detta bör möjliggöra att elitidrottsklubbar får 

den ekonomin som krävs för att möjliggöra högre publiksnitt och vidare publikintäkter. Detta ökade 

publiksnitt kan också driva igång en ökad TV-publik. Resultatet får stöd av Buraimos (2008) 

forskning som visat att klubbar med högre publiksnitt till matcherna kommer få en ökad TV-publik, 

vilket i sin tur bör leda till större sponsorintäkter. Publik och publiksnitt är därför en viktig sportslig 

och finansiell hälsoindikator för idrottsklubbar. Hamil et. al. (2004) stödjer också analysen då de 

diskuterat att fotbollssupportrar är viktiga intressenter som bidrar ekonomiskt för att hålla sin klubb i 

liv. Det bidrar slutligen till att elitidrottsklubbar attraherar sponsorer, en ökad TV-publik och 

publikintäkter. 

 

Kommunala bidrag och intressentintäkter bidrar till ett ekonomiskt stöd för elitidrottsklubbar. 

Resultatet visar att dessa intäktsdrivare kan styra hur högt en elitidrottsklubbs publiksnitt kan bli. I 
studiens empiriavsnitt kunde det utläsas att beta-värdet var negativt. En tolkning av detta kan vara att 

elitidrottsklubbar med sämre finansiell ställning också arbetar i större utsträckning med att få 

kommunala bidrag och intressentintäkter. Detta för att tillräckliga resurser inte finns för att driva upp 

publiksnittet. En brist på resurser i form av de viktiga sponsorintäkter som Barros och Silverste (2006) 

nämnde är en möjlig förklaring till att ett för stort fokuserande på de kommunala bidragen och 

intressentintäkterna kan försvåra ett högre publiksnitt. Sammanfattningsvis är en möjlig förklaring 

som styr publiksnittet att ha en god balans mellan att arbeta med bidrag och TV-, publik- och 

sponsorintäkter. 

 

Ekonomiska mål som rör arena- och säkerhetskostnader har bra signifikant stöd att dessa kostnader 

försvårar att nå ett högre publiksnitt. Detta går emot Jewell et. al. (2014) om att säkerhetskostnader 

med exempelvis huliganism inte påtagligt påverkar en elitidrottsklubbs ekonomiska situation 

negativt. Att resultaten skiljer sig åt mellan studierna kan bero på att elitidrottsklubbarna i England 

och Wales inte har likadana problem med säkerhet och säkerhetskostnader som elitidrottsklubbarna i 

Sverige har. En förklaring kan vara att intäkter kopplat till evenemangen i Sverige inte täcker 

säkerhetskostnaderna i samma utsträckning som i England och Wales.  
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6. Slutsatser 
 

Detta kapitel är uppdelat i fem steg. Först presenteras de teoretiska implikationerna, därefter de 

praktiska implikationerna och sedan de metodologiska implikationerna. Kapitlet kommer även att 

diskutera eventuella begränsningar med studien och några förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Teoretiska implikationer 

I början av studien ställdes forskningsfrågorna; 

• Hur styr finansiell styrning och ekonomiska mål de sportsliga målen och publiksnittet i 

elitidrottsklubbarna? 

• I vilket skede övergår elitidrottsklubbarna till att bli professionella? 

 

Syftet är att öka kunskapen om hur finansiell styrning och ekonomiska mål kan användas i 

elitidrottsklubbar för att uppnå de sportsliga målen och ett högre publiksnitt. Syftet är också att föreslå 

konkreta definitioner för att bestämma hur en professionell elitidrottsklubb kan kännas igen.  För att 

uppnå syftet har hypoteser upprättats utifrån tidigare forskning. Genom en enkätundersökning som 

följdes av en statistisk analys kunde samband framställas för att uppfylla syftet och besvara 

forskningsfrågorna. 

  

Studiens resultat stärker tidigare forskning som gjorts i andra länder inom området (Barros et.al., 

2014; Barros & Silvestre, 2006; Balyi, 2001; Deloitte & Touche, 2003; de Bosscher et. al., 2008; 

Garcia-del-Barrio & Szymanski, 2009; Dawson et. al., 1993; Howard & Crompton, 1995; Buraimo, 

2008; Hamil et. al., 2004; Abratt et. al., 2015). Resultatet bekräftar också att en fungerande styrning 

krävs för att nå uppsatta mål (Locke, 1996; Wilson et. al., 2013; Haas et. al., 2004; Heinze et. al., 

2014; Farquhar et.al., 2005; Olson et. al., 2016; Rohde & Breuer, 2016). 

 

Den ekonomiska omfattningen i svensk elitidrott gör att det kräver att elitidrottsklubbarna har allt 

bättre kontroll på sin ekonomi.  Därför är det positivt att vi kunnat generera ny kunskap och 

konkretiseringar hur ideella elitidrottsklubbar och professionella elitidrottsklubbar kan arbeta konkret 

med ekonomiska mål, sportsliga mål, styrning och publiksnitt. Varje mål är riktat och därför är även 

målen beroende av mer eller mindre konkreta aktiviteter (Locke, 1996). Mål och styrning kommer 

även påverka attraktionen av elitidrottsklubbarna där publiken och publikattraktionen bäst speglar 

sportsliga och ekonomiska framgångar.  

 

Detta tyder på att en god hantering av en elitidrottsklubb är av stor betydelse. Studiens resultat visar 

att finansiell styrning och ekonomiska mål har en bidragande effekt på sportsliga mål och publiksnittet 

i elitidrottsklubbarna. För att konkretisera det hela är de mest väsentliga intäktsdrivarna som styr 

sportslig målsättning intäkter från publik, TV och sponsorer. Det är påfallande hur dessa intäkter 

bidrar ekonomiskt och indikerar vara grunden för att elitidrottsklubbar i Sverige ska kunna investera 

sina resurser på de sportsliga målsättningarna. Detta eftersom majoriteten av de sportsliga 

målsättningarna får signifikant stöd av de intäkterna. En intressant skillnad mellan Grupp 1 och Grupp 

2 är att dessa intäkter är av större betydelse för Grupp 1 jämfört med Grupp 2. Sporterna från Grupp 

1 som är fotboll och ishockey är mer attraktiva än många av sporterna från Grupp 2 och bör ha lättare 

att få mer intäkter från publik, TV och sponsorer. Detta eftersom publiksnittet generellt sett i Grupp 

1 är betydligt större än i Grupp 2, vilket bör leda till högre publik-, TV-, och sponsorintäkter. Vidare 

visade resultatet att ekonomisk- och sportslig styrning är av stor betydelse för att elitidrottsklubbarna 

ska uppnå ett högre publiksnitt. Således bör en elitidrottsklubb ha en väl avgränsad ekonomisk- och 
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sportslig styrning för att publiksnittet att kunna bli högre. Detta eftersom elitidrottsklubbarna då 

arbetar med att utvärdera arbetet och ge feedback både ekonomiskt och sportsligt för att utvecklas 

och bli ännu bättre och därmed kunna locka mer publik. Det fanns skillnader mellan Grupp 1 och 

Grupp 2 med ekonomisk styrning. Av detta kan dras slutsatsen att Grupp 2 därmed inte arbetar i lika 

stor utsträckning med att exempelvis utvärdera och ge feedback ekonomiskt som Grupp 1 gör för att 

dra upp publiksnittet. Eftersom Grupp 1 visade på högre publiksnitt än Grupp 2 och att det fanns en 

skillnad med ekonomisk styrning tyder det också på att dessa ekonomiska utvärderingar och feedback 

har en bidragande effekt på publiksnittet. 

 

Gällande definitionen av en professionell elitidrottsklubb går det inledningsvis att diskutera att den 

sportsliga målsättningen med organisk tillväxt och således att producera egna produkter, ta hem egna 

produkter och att utbilda tränarna i ungdomslagen hamnar i fokus. Denna sportsliga målsättning är 

det som enligt de statistiska sambanden tenderar vara avgörande för om en elitidrottsklubb är 

professionell eller inte. Detta tyder på att en professionell elitidrottsklubb har ett tänk med att avsätta 

resurser till att avlöna fler ledare och egna produkter med den utveckling som krävs för att förbättra 

organisationen organiskt med egna produkter. Från de empiriska sambanden mellan intäktsdrivare 1, 

elitstyrning och sportslig målsättning 2 med organisk tillväxt kan det vidare utläsas att en professionell 

elitidrottsklubb är medveten om att intäkter från publik, TV och sponsorer är enormt viktiga för att 

kunna ha den organiska tillväxten som sportslig målsättning. Detta tyder också på att dessa klubbar 

fokuserar väldigt mycket på dessa typer av intäkter. I och med att de är medvetna om detta kan vi 

även dra slutsatsen att en vilja att kunna omsätta mer pengar i en elitidrottsklubb är avgörande för 

huruvida den definieras som professionell eller ej. Med detta i åtanke går det att dra slutsatsen att en 

professionell elitidrottsklubb kan ha svårt vara helt ideell och samtidigt vara professionell med att 

växa organiskt och således att exempelvis avlöna fler ledare och egna produkter.  

 

När vi jämförde Grupp 1 med Grupp 2 visade det på intressanta skillnader. Grupp 1 tenderar att vara 

betydligt mer drivna att prioritera att producera egna produkter, att ta hem egna produkter och att 

utbilda tränarna i ungdomslagen i den sportsliga målsättningen. Detta säkerställer inte helt att alla 

elitidrottsklubbar i Grupp 1 har mer inslag av professionalism och är väldigt organiska i sin tillväxt 

än de i Grupp 2, men det kan indikera att många lag från de två högsta ligorna i fotboll och ishockey 

bedriver en mer professionell verksamhet. Det är alltså dessa kontraster med organisk tillväxt som 

kan förklara graden av professionalism i elitidrottsklubbar i Sverige. 

 

 

6.2 Praktiska implikationer 

Studien har tydliggjort att det skiljer sig i egenskaper och förutsättningar mellan elitidrottsklubbar i 

Sverige. Olika inslag av professionalism kan vara avgörande för hur klubben bedrivs. Detta måste tas 

i beaktning hos varje klubb när den finansiella styrningen och de ekonomiska målen appliceras för att 

uppnå de sportsliga målen och ett högre publiksnitt. Det innebär att det krävs att klubbar analyserar 

sin verksamhet för att på bästa möjliga sätt ta del av den ökade kunskapen genom benchmarking från 

denna studie. Idrottsklubbar kan därmed skaffa sig nödvändiga idéer för att vidare kritiskt kunna 

analysera och förbättra sitt existerande arbete. I praktiken kan det bidra till positiva praktiska åtgärder 

i deras finansiella styrning och ekonomiska målsättningar som bör kunna gynna klubbarna sportsligt 

och publikmässigt. Med andra ord får klubbarna vägledning i hur de kan gå tillväga för att upprätta 

sina sportsliga mål efter sin finansiella styrning och sina ekonomiska mål. De praktiska 

implikationerna är av värde för idrottsklubbar generellt sett eftersom det inte finns mycket forskning 

kring detta område.  Det är också viktigt för att i förebyggande syfte minska risker att ekonomiska 

kriser sker i elitidrottsklubbar. Detta är av stor betydelse eftersom elitidrottsklubbar i Sverige är och 

rör sig allt mer mot att vara professionella och bidrar med så mycket effekter i samhället än bara 
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sportsliga resultat. Detta då det visat sig i tidigare forskning att elitidrottsklubbar kan påverka 

samhället positivt med att bidra till integration, att skapa ett meningsfullt tidsfördriv, ekonomisk och 

social sammanhållning, multiplikatoreffekter och skatteintäkter. Det har också visat sig att klubbarna 

kan påverka samhället med negativa effekter som våld kring idrottsevenemangen, spridning av 

ovälkomna värderingar och ekonomiska kriser.  

 

Klubbarna får med denna studie en sorts konkretisering i hur verkligheten ser ut gällande 

professionalism. Därmed kan de ta lärdom av denna kunskap genom benchmarking när de utformar 

deras finansiella styrning, deras ekonomiska mål och därmed också deras sportsliga mål. Synen på 

elitidrottsklubbar i denna studie skapar en bild av att många klubbar inte längre är byggda på en ideell 

grund utan är närmare företag och klubbar i Sverige håller på att transformeras in i en professionalism 

som finns i de stora europeiska sportligorna. Detta visar därmed att klubbar också måste skötas likt 

ett företag för att förvaltningen av den stora ekonomiska omfattningen ska gå ihop. Studiens resultat 

är användbart för sportligor i andra länder som är av liknande art som Sverige.  Resultatet kan därför 

vara generaliserbart för klubbar i andra länder som också mer eller mindre befinner sig i en liknande 

transformation mot professionalitet. 

 

 

6.3 Metodologiska implikationer 

Studien tydliggjorde en problematisering hos elitidrottsklubbar, fastställde med analyser vad 

problemet kunde beror på och sedan presenterades en lösning till problemet hur den finansiella 

styrningen och de ekonomiska målen kunde styra de sportsliga målen och publiksnittet. Detta 

samtidigt som en ny lösning på definitionen av en professionell elitidrottsklubb presenterades. Dessa 

implikationer är ett bidrag i sig eftersom det till vår kännedom inte har studerats i Sverige. Genom 

denna metod kunde vi förklara hur den finansiella styrningen och de ekonomiska målen kunde styra 

de sportsliga målen och publiksnittet i elitidrottsklubbar i Sverige. Detta eftersom vi visar en möjlig 

anledning till vad som styr de sportsliga målen och publiksnittet och att förslag ges till att bättre 

förklara definitionen av en professionell elitidrottsklubb. Genom att studera indirekta samband kunde 

vi fastställa mer konkret att de intäkter som var av störst betydelse till att kunna styra de sportsliga 

målen och publiksnittet var intäkter från publik, TV och sponsorer. Denna studie är ett lämpligt 

verktyg för att öka kunskapen hur den finansiella styrningen och ekonomiska målen kan styra de 

sportsliga målen och publiksnittet.  I studien användes olika mått i en enkätundersökning. Måtten 

inkluderar sportsliga mål, tillväxtdrivare, intäktsdrivare, kostnadsdrivare, elitstyrning, ekonomisk 

styrning och sportslig styrning. Dessa har till vår kännedom inte använts på detta sätt i tidigare studier 

och forskning. Därmed kan de måtten som tillämpats i studien vara ett bidrag i sig till den framtida 

forskningen inom ämnesområdet.  

 

6.4 Begränsningar  

Studien utgår får en intern registerdata med de 109 attraktivaste elitidrottsklubbarna i Sverige. Det är 

således ett möjligt scenario att attraktiviteten inte bara byggs på de förklaringar som studien fått fram. 

Därmed går det inte med en hundraprocentig säkerhet säga att attraktiviteten beror på det. Studien har 

en begränsning att datainsamlingen inte tagit hänsyn till fler oberoende variabler. Detta exempelvis i 

form av att elitidrottsklubbar marknadsför sig för att exempelvis locka mer publik och därmed försöka 

få ett högre publiksnitt. I och med att det finns forskning som tyder på att marknadsföring är en av de 

mest väsentliga aktiviteterna som elitidrottsklubbar arbetar med (Barros & Silvestre, 2006) skulle 

detta kunnat tagits hänsyn till. Datan hade med en oberoende variabel i form av marknadsföring med 
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stor sannolikhet ytterligare kunnat förklara ett högre publiksnitt. Ett sådant bidrag hade kunnat vara 

väldigt nyttigt för praktiken med finansiell styrning och ekonomiska mål. Vidare är vår uppfattning 

också att den professionella definitionen av en elitidrottsklubb hade kunnat gynnas av en sådan 

förklarande oberoende variabel. Detta för att forskningen som tyder på att marknadsföringen är en 

väldigt väsentlig aktivitet har gjorts på väldigt professionella elitidrottsklubbar. 

 

En ytterligare begränsning är antalet deltagande respondenter i studien. Det begränsade urvalet gjorde 

att det har varit problematiskt att kontakta alla elitidrottsklubbarna som inkluderas i den interna 

registerdatan och de fåtal som exkluderats i registerdatan. För en högre tillförlitlighet i resultatet hade 

en högre svarsfrekvens varit önskad. Det är även möjligt att respondenterna svarat endast efter ett 

önskvärt scenario i deras verksamhet. Detta skulle därmed kunna påverka en påfallande risk för 

skevhet i det empiriska resultatet. 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 

Elitidrottsklubbar i Sverige rör sig allt mer mot att vara professionella. Det bör finnas en potential för 

ett ökat intresse för hur finansiell styrning och ekonomiska mål styr de sportliga målen och 

publiksnittet. Den generella situationen visar att väldigt få vill belysa och prata om detta område.  Vår 

rekommendation är att den framtida forskningen på detta ämnesområde ytterligare tar 

marknadsföringsaspekten i beaktning gällande för att förklara vad som kan styra ett högre 

publiksnitt.  Detta med tanke på att studien visat att sponsorintäkter är av stor betydelse. Vidare finns 

det tidigare forskning som framhävt marknadsföringen och sponsorskapets viktiga ställning som 

aktiviteter i elitidrottsklubbar (Barros & Silvestre, 2006). Därför är det enligt vår mening fördelaktigt 

att inkludera båda dessa i den framtida forskningen. För att utveckla detta kan det vara intressant att 

se hur klubbar arbetar med sitt varumärke och sin image för att attrahera sponsorer och publik. Det 

kan också vara möjligt att utveckla definitionen av den professionella elitidrottsklubben beroende på 

hur mycket den arbetar med just dessa marknadsföringsaspekter. Vi föreslår också att den framtida 

forskningen sker även i andra länder med elitidrottsklubbar som är i en liknande transformation mot 

professionalitet som de i Sverige. 
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Appendix 

 

Enkät 1 

 

Sportsliga mål. 

 

Denna del behandlar era sportsliga mål. I enkäten har olika påståenden upprättats och vårt intresse är 

att få reda på vad för prioriteringar som gjorts för att nå de sportsliga målen utifrån klubbens situation 

och egenskaper. 

 

 

En placering högt upp i tabellen   -2   - 1    0   +1  + 2 

Att ha framgång i strategiska cuper   -2   - 1    0   +1  + 2 

Att hålla oss kvar i serien   -2   - 1    0   +1  + 2 

Att producera egna produkter   -2   - 1    0   +1  + 2 

Att ta hem egna produkter till föreningen   -2   - 1    0   +1  + 2 

Att ha en bra scoutingverksamhet   -2   - 1    0   +1  + 2 

Att utbilda tränarna i ungdomslagen   -2   - 1    0   +1  + 2 

Att behålla de bästa spelarna   -2   - 1    0   +1  + 2 

Att förvärva de bästa spelarna   -2   - 1    0   +1  + 2 

Vara representerade i ungdomslandslag   -2   - 1    0   +1  + 2 

Vara representerade i juniorlandslag   -2   - 1    0   +1  + 2 

Vara representerade i seniorlandslag   -2   - 1    0   +1  + 2 

-2 = Är inte alls prioriterat; -1 = Är sällan prioriterat; 0 = Har svårt att ta ställning; +1 = Är prioriterat; +2 = Är mycket prioriterat 

 

 

Ekonomiska mål Tillväxtdrivare. 

 

Denna del behandlar er tillväxt. I enkäten har olika påståenden upprättats och vårt intresse är att få 

reda på vad för prioriteringar som gjorts för att nå de ekonomiska målen utifrån klubbens situation 

och egenskaper. 

 

Att klubben ökar intäkter i och runt arenan -2   - 1    0   +1  + 2 
Att klubben fortsätter växa i medlemsantalet -2   - 1    0   +1  + 2 
Att klubben fortsätter att öka sponsoravtal -2   - 1    0   +1  + 2 
Att öka intäkter från spelare som säljs till 

andra klubbar 

-2   - 1    0   +1  + 2 

Vinsttillväxt -2   - 1    0   +1  + 2 
-2 = Är inte alls prioriterat; -1 = Är sällan prioriterat; 0 = Har svårt att ta ställning; +1 = Är prioriterat; +2 = Är mycket prioriterat 
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Ekonomiska mål Intäktsdrivare. 

 

Denna del behandlar era intäkter. I enkäten har olika påståenden upprättats och vårt intresse är att få 

reda på vad för prioriteringar som gjorts för att nå de ekonomiska målen utifrån klubbens situation 

och egenskaper. 
 

TV intäkter -2   - 1    0   +1  + 2 

Publikintäkter -2   - 1    0   +1  + 2 

Sponsorintäkter -2   - 1    0   +1  + 2 

Kommunala bidrag -2   - 1    0   +1  + 2 

Externa intressentintäkter -2   - 1    0   +1  + 2 
-2 = Är inte alls prioriterat; -1 = Är sällan prioriterat; 0 = Har svårt att ta ställning; +1 = Är prioriterat; +2 = Är mycket prioriterat 

 

 
Ekonomiska mål Kostnadsdrivare. 

 

Vad skulle du säga om följande med avseende på kostnader för er klubb. 

 

Säkerhetskostnaderna försvårar att nå de ekonomiska målen -2   - 1    0   +1  + 2 

Arenakostnader försvårar att nå de ekonomiska målen -2   - 1    0   +1  + 2 

Sjukvårdskostnader försvårar att nå de ekonomiska målen -2   - 1    0   +1  + 2 

Spelarlöner försvårar att nå de ekonomiska målen -2   - 1    0   +1  + 2 

Lån av spelare försvårar att nå de ekonomiska målen -2   - 1    0   +1  + 2 

-2 = Är inte alls prioriterat; -1 = Är sällan prioriterat; 0 = Har svårt att ta ställning; +1 = Är prioriterat; +2 = Är mycket prioriterat 

 

 

Enkät 2 

 

Här kommer några bakgrundspåståenden gällande styrningen i klubben. Svarsalternativen är Ja eller 

Nej. 

 

 
Styrning Elitstyrning. 

Finns det tankar att börsnotera eller bolagisera 

klubben: 

Ja/Nej 

Finns det tankar att sponsorer blir ägare i 

klubben? 

Ja/Nej 

Spelarna är avlönade: Ja/Nej 
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Ekonomisk styrning. 

 

Vi utvärderar prestationer baserat på 

ekonomiskt genererande värden: 

Ja/Nej 

Vi ger feedback baserat på ekonomiska värden: Ja/Nej 

Vi ger monetära belöningar och bonusar Ja/Nej 

Vi utvärderar om vårt tidigare arbete har gett 

önskad effekt: 

Ja/Nej 

Vi utvärderar om styrningsverktygen matchar 

klubbens egenskaper: 

Ja/Nej 

 

 

Sportslig styrning. 

 

Vi utvärderar ledares sportsliga prestationer: Ja/Nej 

Vi utvärderar spelares sportsliga prestationer: Ja/Nej 

Vi ger alltid feedback för ledares sportsliga 

prestationer: 

Ja/Nej 

Vi ger alltid feedback för spelares sportsliga 

prestationer: 

Ja/Nej 

Vi ger alltid belöningar till ledare för sportsliga 

prestationer: 

Ja/Nej 

Vi ger alltid belöningar till spelare för sportsliga 

prestationer: 

Ja/Nej 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

Ledarna i A-truppen är avlönade Ja/Nej 

Klubben är helt ideell Ja/Nej 

Vår intention är att avlöna flera ledare eller 

spelare: 

Ja/Nej 

Fördelningen av kön i organisationen är relativt 

jämn: 

Ja/Nej 


