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Förord 
 

 

Vi som fotbollsnördar har fått tillbringa de tio senaste veckorna med att forska berörande ett 

ämne som vi älskar. Möjligheten att få skriva en kandidatuppsats med fotboll som tema känns 

fortfarande overkligt. Samarbetet författarna emellan har kretsat kring effektivt arbete och 

skönt fotbollssnack vilket har hjälp oss se ljuset i tunneln.    

 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter som deltagit i denna studie. Ert 

engagemang och er vilja att dela med er av erfarenheter och kunskap betyder otroligt mycket 

för oss som bara är i början av våra karriärer.  

 

Vidare vill även tack vår handledare Tobias Stark som har inspirerat och stöttat oss genom 

denna resa. Hans passion för idrottens globala utvecklingen har smittat av sig och fått oss att 

vilja genomföra detta examensarbete. 

 

Slutligen vill vi nämna vår kära klass, CSM 16. Tack vare er har de tre senaste åren på 

Linnéuniveristet varit oförglömliga. Det har varit en ära att få lära känna er, kör hårt och lycka 

till i framtiden!  

 

 

Växjö, den 22:e maj 2019 
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Abstrakt 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka kommersialiseringen av svensk elitfotboll på 

herrsidan. Mer precist har det handlat om att belysa hur inhemska elitföreningar ser på och 

upplever bolagiseringen av föreningens verksamhet. För att besvara studiens frågeställningar 

har en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer tillämpats vid insamling 

av data. Respondenterna utgör elitföreningar inom svensk fotboll som både bedriver 

bolagiserade (IdrottsAB) och icke bolagiserade verksamheter. Studien har undersökt fem 

fotbollsföreningar från Allsvenskan och en fotbollsförening från Superettan.  

 

I studien har teoretiska perspektiv som institutionell teori och globalisering varit tongivande 

och applicerats för att tolka resultatet i analysen och diskussionen. Resultatet från 

respondenterna har givit en tydligare bild om motivation som ligger bakom beslutet om att 

omvandla elitverksamheten till IdrottsAB och vad det medför till utveckling. Studien påvisar 

att det finns ett distinkt samband som berör syftet med bolagisering, men det finns en viss 

skildring inom förändringsarbetet med tanke på föreningarnas historia, organisationsstruktur 

och resursanvändning. Studien har även identifierat varför elitföreningar inom svensk fotboll 

inte väljer att bolagisera verksamheten utan beslutar att förbli en ideellt allmännyttig förening. 

Trots kommersialiseringens utveckling lever svensk elitfotboll vidare i konceptet om en 

folkrörelse med fokus på konservativa värderingar och medlemmarnas intresse. 

Förhoppningarna med den här studien är att öppna intresset för kommersialiserings utveckling 

och ge en ökad förståelse kring bolagisering och de effekter samt möjligheter som det medför. 

 

Nyckelord: Kommersialisering, professionalisering, bolagisering, elitfotbollsförening, 

IdrottsAB, 51-procentsregeln, affärsutveckling, föreningsmedlemmar     
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Begreppslista 
 

Kommersialisering – Grundar sig i att göra något till föremål för vinstdrivande 

affärsverksamhet.  

 

Professionalisering – Verksamheter förvandlas till en effektiviserad rationell organisation där 

yrkesrollerna är avlönade samt utövas på heltid. 

 

Idrottsaktiebolag (IdrottsAB) – IdrottsAB är en form av aktiebolag som bedriver idrottslig 

verksamhet som ändamål och arbetar under SF:stadgar. Genom att bolagisera föreningens 

elitverksamhetet bildas ett IdrottsAB. Föreningarna äger i dessa fall IdrottsAB tillsammans 

med eventuella aktieägare.  

 

Ideellt allmännyttig förening – En ideellt allmännyttig förening bedriver verksamheten 

utefter ideellt ändamål. En ideell verksamhet får inte driva en affärsverksamhet eller främja 

medlemmarnas ekonomiska intressen.   

 

Elitidrott  - Den svenska elitidrotten utgörs av dem föreningar och individer som tävlar på en 

mästerskapsnivå. Denna sektion av svenska idrottsrörelsen är endast en liten del av Sveriges 

utövare och är i flera avseenden ett kontroversiellt diskussionsämne i Sveriges demokratiska 

idrottsrörelse. 

 

51-procentsregeln – En grundläggande regel för idrottssverige. Regeln ser till att ingen 

enskild ägare som privatperson eller företag har tillåtelse att köpa röstmajoritet i ett 

IdrottsAB. Majoriteten måste ligga hos medlemmarna i föreningen och därmed kan 

föreningens verksamhet hanteras på ett demokratiskt vis.  

 

Moms – En mervärdesskatt som alla människor betalar på de varor och tjänster vi köper. 

Verksamheter är momspliktiga om de bedrivs i bolagsform. Företag behöver deklarera 

ingeånde- och utgående moms. Mellanskillanden redogör för hur mycket företaget får eller 

behöver betala tillbaka, detta benäms som momskvittering.  

 

Kapitalism – Ett ekonomiskt system där tillgångar ägs av privata aktörer och produktionen 

styrs och korrigeras av marknadskrafter.  

 

Idealism – Bygger på någonting önskvärt och förebildligt, ofta också ouppnåeligt. Idealister 

anser vara osjälviska och arbetar för höga ideal utan att tänka på egen vinning under ideella 

företeelser.   

 

Konservatism – Ett samhällsbevarande tänk som bygger på att sträva efter traditioner och 

värna om gamla system.  
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1  Inledning 
 

I följande avsnitt presenteras en introduktion av ämnet med en efterföljande 

problemdiskussion. 

 

 

1.1  Bakgrund 

 

Den kommersialiserade elitfotbollen består av klubbar, spelare, sponsorer och publik vilket 

utgör en idrottsbransch som existerar på en internationell marknad (Sund 2008). De styrande 

transnationella organisationerna, Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 

och Union of European Football Associations (UEFA) opererar med syftet att mobilisera och 

utveckla fotbollen utifrån ett sportsligt, ekonomiskt och politiskt perspektiv. Professionalism 

och kommersialism har fått ett större inflytande i svensk fotboll under de senaste 20 åren och 

effekterna alltmer av detta har inneburit ett genombrott för svensk fotboll. Den trendiga 

övergången från amatörism till kommersialism och professionalism genomsyrar dagens 

fotboll vilket har öppnat upp för en marknadsstyrd fotbollsindustri.        

 

Startpunkten för transformeringen av svensk fotboll kan från ett historiskt perspektiv vara år 

1967 då Riksidrottsförbundet (RF) avskaffade amatörreglerna inom svensk idrott, vilket 

skapat mer utrymme för två centrala aktörer, staten och marknaden (Peterson 2005). Processer 

som kommersialisering och professionalisering fick därefter allt starkare inflytande på den 

svenska idrottens utveckling. Dessa två förändringsprocesser påverkar varandra i hög grad 

men en kommersiell verksamhet behöver inte bara professionaliserad. Peterson (2005) menar 

att kommersialisering grundar sig i att göra något till föremål för vinstdrivande 

affärsverksamhet. Denna omfattande förändringsprocess har integrerats i svensk idrott i stor 

utsträckning då kommersiell idrott anordnas för att ge vinst och verksamhetens ekonomiska 

intresse prioriteras i många avseenden före utövarna. Peterson (2005) poängterar dock att det 

existerar än idag verksamheter som arbetar efter samma villkor som cirkulerade 

idrottsrörelsen fram till att amatörbestämmelserna togs bort.  

 

Vad innebär egentligen professionalisering och hur kan begreppet förankras med idrott? 

Genom professionalisering förvandlas en idrottslig verksamhet till en effektiviserad och 

rationell organisation där yrkesrollerna är avlönade samt utövas på heltid (Peterson 2005). 
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Enligt Fundberg (2009) beskriver ekonomisk ersättning och licenserade utbildningar en 

verksamhet av professionell status, vilket även innebär att en förening går från lek till blodigt 

allvar. Den svenska idrottsrörelsen har påverkats av dessa kapitalistiska marknadskrafter, 

genom att se till idrotter som herrfotbollen och herrhockeyn kan vi konstatera att övergången 

från folkrörelse till medelstora företag är förekommande på elitnivå (Ericsson & Horby 2016).  

 

Nästa steg i förändringsprocessen av svensk fotboll föll när Svenska Fotbollsförbundet 

(SvFF) beslutade 1999 att godkänna elitidrottsverksamhet i bolagsform, i takt med belsutet 

omvandles AIK Fotboll till Sveriges första Idrottsaktiebolag (IdrottsAB). Enligt Peterson 

(2005) har bolagiserade idrottsföreningar som ändamål att tjäna pengar likt privata företag. 

Dock är majoriteten av sveriges idrottsföreningar inte bolagiserade till den mån att de bedriver 

ett IdrottsAB, det är hur som helst förekommande att ideella föreningar bedriver aktiebolag 

och näringsverksamhet i anknytning till sin organisation men det innebär inte att föreningen 

betraktas som bolagiserad. För att förtydliga innebär IdrottsAB en bolagisering av 

elitverksamheten. Men Backman (2009) menar att fotbollen utgör en av de kapitaltätaste 

sporterna och är alldeles för komplicerad och värdefull för att bedrivas i traditionell 

föreningsform. De största europeiska klubbarna är investeringsprojekt som köps och säljs på 

en global marknad, i denna mening ligger Sverige efter i utvecklingen trots att fler klubbar 

inom svensk elitfotboll bolagiserats på senare år.    

 

En motivering enligt Backman (2009) till bilda ett Idrottsaktiebolag (IdrottsAB) är de tydliga 

och klara skatteregler som tillkommer i förhållning till kapitalanskaffning och 

momskvittering. Denna form av aktiebolag är dock inte befriad från ideella verksamhetsregler 

utan ska förhålla sitt arbete under RF och SF:s stadgar och måste bedriva en ideell idrottslig 

verksamhet som ändamål likt andra icke bolagiserade föreningar. För att uppfylla dessa krav 

behöver föreningen en naturlig anknytning till idrotten i sin sidoverksamhet, röstmajoritet på 

bolagsstämma och ska förhålla sig till förutsättningarna som föreskrivs i SvFF:s stadgar §21 

Idrottsaktiebolag (2018). Den stora skillnaden i omvandlingen till Idrottsaktiebolag är att alla 

kommunala och statliga bidrag försvinner vilket en ideellt allmännyttig förening åtnjuter, 

samt att en bolagsskatt ska betalas på vinsten hos föreningen (Backman 2009). I 

organisationsstrukturen är det föreningarna som äger IdrottsAB:et och eventuella dotterbolag 

tillsammans med aktieägare, i samband med 51-procentsregeln utgörs uppbyggnaden av 

idrottsföreningar där medlemmar är med och påverkar hur organisationen ska se ut. Denna 

grundläggande regel för idrotts-Sverige beskyddar föreningar från enskilda investerare som 
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privatpersoner eller företag från att köpa röstmajoritet i ett Idrottsaktiebolag eller förening 

(Sveriges Television 2013). Sjölin (2018) menar att regeln säkerställer en föreningsdemokrati 

och bevarar engagemanget, supporterkulturen och gemenskapen.  

 

1.2  Problemdiskussion 

 

Med utgångspunkt tagen i Kamras m.fl. (2003) konstaterande har svenska elitfotbollsklubbar 

länge präglats av att vara ideella föreningar utan vinstintresse. Elitfotbollsklubbar har likt alla 

ideella föreningar sitt ursprung i att gynna verksamhetens medlemmar och aktiva. Trots detta 

har sportsliga framgångar blivit allt mer betydelsefullt inom professionell idrott vilket har 

gjort att svenska elitfotbollsklubbar även söker ekonomisk framgång. Peterson (2003) menar 

att fotbollsklubbar som tävlar på elitnivå befinner sig därför in en komplicerad situation. 

Svenska idrottsföreningar strävar efter sportsliga framgångar men på senare år har den 

ekonomiska faktorn haft allt större inflytande. Balansgången mellan det ekonomiska intresset 

och de idrottsliga förväntningarna tydliggör svårigheterna med att driva en elitfotbollsklubb. 

 

Med massmedias inflytande och det stora generella intresset för fotboll bland Sveriges 

befolkning har det skapats en debatt om pengarna inom elitfotboll. Klubbar som existerar på 

högsta nivån investerar ofta kapital i evenemanget som sker runt själva kärnprodukten där 

fokuset ligger på faciliteter och inramning hävdar Kamras m.fl. (2003). Ett annat utfall 

av  kommersialiseringens och professionaliseringens breda utsträckning inom idrottssektorn 

har således öppnat möjligheter för individer som har en vilja och intresse att satsa på en 

karriär inom idrotten som ett heltidsyrke med bra lön (Peterson 2003). Detta har lett till att 

den svenska herrfotbollens högsta serier inte enbart hanterar väl avlönade spelare utan även 

ledare och personal. Samtidigt finns en aktiv marknad där klubbdirektörer köper och säljer 

spelare med syftet att förbättra föreningens förutsättningar. Trots denna till synes sett positiva 

marknadsutveckling kan kommersialisering hota den svenska idrottens demokratiska 

folkrörelse (Ericsson & Horby 2016). Utvecklingen av svenk elitidrott har inneburit har 

föreningar omvandlas till en marknadsprodukt med syftet att generera kapital främst genom 

en bolagisering av verksamheten. Ericsson & Horby (2016) menar att företagstyrda 

verksamheter minimerar inflytandet från medlemmar och supportar.    

 

I relation till dessa processer är diskussionen om en framtid utan 51-procentsregeln 

återkommande inom svensk fotboll. Med landets traditioner som grundar sig i en demokratisk 
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idrottsrörelse anses ett sådant beslut som ett hot mot den svenska fotbollskulturen, då den 

generella uppfattningen är att glädjen, gemenskapen och engagemanget riskerar att försvinna 

om externa aktörer ges allt för stor makt. Motparten påstår att de sportsliga resultaten hade 

förbättrats och med det hade även den svenska fotbollens utveckling på europeisk nivå ökat 

markant (Fensby 2018). En omtalad parallell som hänvisas till är den österrikiska föreningen 

Red Bull Salzburg, tidigare SV Austria Salzburg, som köptes upp av Red Bull koncernen. 

Denna affär ledde till en helomvändning för föreningen som bytte klubbnamn, emblem och 

färg på matchtröjorna. Samtidigt har föreningen objektivt sett även etablerat sig i den 

europeiska toppfotbollen och som en stormakt i det österrikiska seriesystemet. Frågan i detta 

sammanhang är om sportslig framgång kan motiveras när det är på bekostnad av 

föreningsdemokratin.  

 

Bolagiseringen av idrottsverksamheter har många intressanta aspekter som bör diskuteras 

utifrån olika perspektiv och synpunkter. En bolagiserad verksamhet möjliggör en 

kapitalanskaffning men kan inte garantera en stabiliserad ekonomi med 51-procentsregeln 

som gör en investering till mindre lukrativ affär. Att förknippa kapital med sportslig framgång 

kan även vara en fallgrop då idrottens oförutsägbarhet inte kan standardiseras och utfallet inte 

kan säkerställas (Backman 2009). Svensson (2013) diskuterar hur bolagisering inom svensk 

fotboll hotar bidraget till samhället vilket Svenska Fotbollsförbundet värdegrund strävar efter. 

De sociala aspekterna av fotbollsrörelsen hamnar i bakgrunden i en kapitalistisk inriktad 

elitfotboll vilket kan ge negativa konsekvenser för näringslivet och dess demokratiska 

värderingar.  

 

Tendenser i den globalisering som sker i samhället pekar mot att elitfotboll, 

kommersialisering och affärer är svåra att separera från varandra enligt Backman (2009) som 

även poängterar att det dock inte får glömmas bort att ideella allmännyttiga föreningar har 

enligt lagstiftningen skattefördelar som ett IdrottsAB inte har. Detta ger fotbollsföreningar en 

utmaning att navigera genom RF och skatteverkets tolkningsbara reglemente rörande 

ändamålskrav och hävd, samtidigt strukturera verksamheten runt de tydliga skatteregler som 

berör aktiebolag. Idag är Sveriges elitföreningar uppbyggda i en variation av 

organisationsstrukturer som berör ett helt spektrum från fullt ideella allmännyttiga till 

bolagiserade ideella verksamheter för att dra nytta av båda sidorna i den kommersiellt 

växande globaliserade idrotten (Backman 2009). Frågan som kvarstår är vilka motiv, 

resonemang och prioriteringar som ligger bakom föreningarnas ställningstagande till 
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bolagisering, med tanke på föreningshistorik, ekonomisk situation, sportsliga ambitioner och 

medlemmarnas röster.  

 

2  Syfte och frågeställningar 
 

I följande avsnitt presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. 

 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka kommersialiseringen av svensk elitfotboll på 

herrsidan. Mer precist handlar det om att belysa hur inhemska elitföreningar ser på och 

upplever bolagiseringen av föreningens verksamhet.   

 

1. Vad medför bolagiseringen till utvecklingen av en elitsatsande fotbollsförening? 

2. Varför har inte fler elitföreningar bolagiserats? 

3. Hur påverkas föreningsdemokratin av bolagiseringen?   

4. Hur utvecklar elitföreningar sitt arbete inom affärsutveckling?  

5. Hur upplever elitföreningar 51-procentsregeln?  
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3  Tidigare forskning 
 

I följande avsnitt kommer tidigare forskning presenteras som har förankring till studiens 

syfte. Inledningsvis diskuteras kommersialisering och bolagisering inom svensk fotboll, detta 

följs av en genomgång av ämnet utifrån ett nordisk perspektiv för att jämföra utvecklingen av 

elitfotbollen i närliggande kulturer. Avsnittet avslutas med ett internationellt perspektiv för att 

ge en bredare syn på elitfotbollen och vad den innebär för nationer, marknaden och 

supportrar. Målet är att få en ökad kunskap och förståelse kring områdets historia samt 

utveckling som sätter utgångspunkten och forskningsläget för studiens analys och diskussion. 

   

 

3.1  Sverige 

 

Den svenska fotbollsforskningen utgör närmast en egen litterär genre. Bland de forskare som 

har varit med dem att driva på utvecklingen märks inte minst Tomas Peterson, Bill Sund och 

Torbjörn Andersson. Av dem har särskilt Sund och Peterson varit drivande i att beforska 

fotbollens kommersialisering.   

 

Sund (2008) diskuterar hur svensk fotboll gick igenom en kris vid slutet av 1970-talet och 

början på 1980-talet. De nationella klubblagen prioriterade en defensiv fotboll kretsat kring 

försvarsspel som kallades för robotfotbollen. Många ansåg systemet som tråkigt med 

begränsat individuellt handlingsutrymme. I takt med svenska internationella framgångar och 

den massiva kommersialiseringen via tv och media försvann krisen då svensk fotboll plötsligt 

genomsyrade teknisk kvalité och ett mer offensivt spel, fotbollen befann sig i en 

professionaliseringsprocess. Denna förändring gjorde att Sverige fick ett växande intresse för 

fotboll som existerar än idag. Sund (2008) argumenterar för att fotbollen fick en tydlig och 

stark ställning i samhället och det är en avspegling av de professionella ligornas popularitet 

runt om i Europa. Andersson (2011) har en annan syn på denna tid och menar att under 1970- 

och början på 1980-talet var svensk fotboll inne i en guldålder, han argumenterar för att vi 

hade stora sportsliga framgångar internationellt och därav prioriterades ingen kommersiell 

nyordning. Svensk fotboll kunde i lugn och ro arbeta med att utveckla välorganiserade lag 

vilket skapade mindre utrymme för en ökning av sponsorintäkter. 
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När Sund (2008) sedan diskuterar problematiken med svensk fotboll utifrån ett 

omvärldsperspektiv utgår han från ekonomiska- och organisatoriska orsaker, brister i 

spelsystem samt normer och attityder. Inom svensk fotboll existerar ett regelsystem som 

hindrar företag och andra externa aktörer att köpa upp klubben. Företag kan däremot köpa 

andelar i klubben vilket gör att verksamheten bolagiseras. Som tidigare nämnt har bland annat 

AIK fotboll genomgått denna förändringsprocess med förhoppningarna att utvecklas. Enligt 

Sund (2008) har detta väckt intresse och funderingar då klubben inte nått internationella 

framgångar trots en bolagiserad satsning, han menar att det beror på hur den professionella 

fotbollen i Sverige drivs av en ideell folkrörelse. Han påpekar även att svensk fotboll står 

inför en utmaning utifrån bakomliggande organisatoriska orsaker som klubbarnas effektivitet 

och beslutsförmåga.  

 

Enligt Sund (2008) har paternalistisk ledarskap en lång tradition inom svensk fotboll och 

påverkat dess utveckling, den står för medinflytande och delaktighet där beslutstrukren oftast 

är dold. Ute i de europeiska toppklubbarna ser organisationsstrukturen annorlunda ut. Dessa 

aktörer tror på  ledarskapsmodeller som grundar sig i att driften av klubben är centraliserad till 

en högre nivå, där ledningen och klubbdirektören tar alla tunga och avgörande beslut vilket 

effektiviserar processen. Till skillnad från det europeiska toppskiktet är svensk idrott 

organiserad som en självständig demokratisk folkrörelse, men på senare år har kommersiella 

villkor upplevts hota idrottens demokrati. Hotet utgörs ifrån att svensk idrott har omvandlats 

till en marknadsprodukt med ändamål att vara konkurrenskraftig på internationell nivå enligt 

Ericsson & Horgby (2016), konsekvensen av detta blir att den svenska idrotten separerar sig 

mer och mer från sina ideella ideal. Sedan början på 1920-talet har 

kommersialiseringsprocesser påverkat den svenska idrotten där framförallt manlig elitfotboll 

har haft stor betydelse. Effekterna av kommersialisering har inneburit att elitidrottare klassas 

som professionella yrkesutövare och föreningar har valt att bolagisera delar av verksamheten 

för att generera kapital. Redan vid 1980 började ett flertal svenska idrottsföreningar styras 

som företag genom att de bolagiserade delar av verksamheten genom riskkapitalbolag. 

Beslutet medförde att aktörerna bilade marknadsavdelningar där en sportchef tog över 

ansvaret för handeln av spelare medan en klubbdirektör ansvarade för verksamhetens 

ekonomiska intresse. Konsekvensen av denna utveckling har gjort att föreningar på senare år 

omvandlar hela elitverksamheten till idrottsaktiebolag (Ericsson & Horgby 2016).  
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Peterson (2003) menar att professionaliseringens framväxt inom svensk elitfotboll har 

medfört att verksamheter omvandlas från lek till blodigt allvar. Ledare, tränare och övriga 

anställda är oftast avlönade och besitter rätt kompetens. Detta sker inte utan ekonomiska 

resurser, här uppstår det en relation mellan professionalism och kommersialism. Dem två 

viktigaste byggstenarna inom svensk elitfotboll är således professionaliseringen och 

marknadsanpassningen. Kommersialiseringens utveckling är i sin tur beroende utav den 

svenska elitfotbollens bevakning i TV och media. Grönkvist (2000) nämner att media ökar 

intresset för sport och möjligheterna för exponering av reklam skapar förutsättningar för 

klubbarna att dra in sponsorintäkter som genererar en positiv utveckling utifrån ett ekonomisk 

perspektiv. Exponeringen medför att klubbens varumärke växer och blir mer attraktivt på 

marknaden. TV-bolag betalar även ofantligt stora summor pengar till Svenska 

Fotbollsförbundet för att få tillgång till Allsvenskans sändningsrättigheter, detta 

kapitaltillskott förbättrar klubbarnas möjligheter att gå med vinst (Kamras m.fl. 2003). 

 

Det går inte att ignorera att kommersialiseringens krafter inte endast påverkar elitidrotten på 

seniornivå utan även barn- och ungdomsidrott. Kommersiell elitidrott leder ofta till 

selektering, tävlingshets och utslagning redan i de yngre åldrarna. Denna utveckling kan 

skapa obalans utifrån ett samhällsperspektiv eftersom ojämlikheterna växer och statens 

förutsättningar att stötta idrotten minskar. I dagens samhälle finns det även t.ex. privata 

företag som agerar utanför RF:s reglemente och erbjuder bollträning och barngymnastik i 

form av idrottslig aktivitet. Idrottsrörelsens ständiga utveckling har under en längre period 

diskuterats och kritiserats. Marknadsstyrda verksamheter och bolag prioriterar likviditet och 

produktivitet, med det försvinner den demokratiska uppbyggnaden där syftet är att främja 

deltagande och solidaritet (Peterson 2003).  

 

I och med föreningarnas tillväxt och utveckling inom professionalismen beslutade Svenska 

Fotbollförbundets att införa en elitlicens inom svensk fotboll som ett verktyg för att 

kontrollera och stabilisera klubbarnas ekonomi. Elitlicensen innebär bland annat att klubbarna 

måste agera inom goda ekonomiska ramar och presentera ett positivt eget kapital (Sund 

2008). Som tidigare nämnt har ett flertal svenska klubbar valt att bolagisera sin verksamhet. 

De danska klubbarna var tidigast i Norden med att genomföra en sådan förändring då deras 

aktier publicerades på börsen i Köpenhamn. AIK skrev 1999 idrottshistoria när klubben 

bolagiserade elitverksamheten enligt 51-procentsregeln. För första gången kunde externa 

aktörer köpa aktier i en börsnoterat fotbollsklubb. Under tiden var AIK Sveriges största 
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förening sett till antalet medlemmar, därför ansågs beslutet vara lämpligt (Andersson 2016). 

Bolagiseringen gjorde att AIK sålde aktier värda 53 miljoner kronor där 26 miljoner 

tilldelades AIK Fotboll AB och resten gick till AIK Fotbollsförening. Processen gjorde AIK 

till en stor aktör med siktet på internationella framgångar. Årsomsättningen låg på ca 100 

miljoner, en siffra som endast IFK Göteborg hade uppnått tidigare. Dåvarande ordförande 

Sune Hellströmer förväntade sig att bolagiseringen skulle innebära en omsättning på 60-100 

miljoner. Det var inte första gången svensk elitfotboll hade gjort felaktiga bedömningar kring 

ekonomiska spekulationer (Andersson 2016). 

 

Trots det växande kommersiella och professionella inflytandet har den svenska elitfotbollen 

ideella inslag, elitfotbollsklubbar är som tidigare nämnt till grunden ideella föreningar med 

fokus på medlemmarnas vilja och inte verksamhetens ekonomiska intresse (Kamras m.fl. 

2003). Helsingborgs IF:s före detta marknadschef har vid ett tillfälle uttryckt att klubben inte 

är något affärsdrivande företag, klubben ägs av medlemmarna och så står det även i 

verksamhetens stadgar. Uttalandet kan tolkas genom att det inte borde finnas något 

återupprepande problem mellan kommersialism och idealism. Det dagliga besutfattandet inom 

en fotbollsklubb bör därför kretsa kring den ideella värdegrunden och inte utifrån ett 

ekonomisk perspektiv (Kamras m.fl. 2003). Detta tankesätt kan ifrågasättas genom att studera 

Landskrona BoIS. Under 90-talet satsade BoIS på en bolagisering av klubben. Projektet fick 

stor kritik då förening var skuldsatt och hade stora svårigheter med att leverera sportsliga 

resultat i den näst högsta serien. Sverige befann sig i en ekonomisk kris präglad av en vikande 

sponsormarkand, men BoIS gjorde satsningen just för att lösa klubbens ekonomiska 

bekymmer (Andersson 2011). Enligt Sund (2008) genomsyrar konservatism svensk fotboll 

där få individer våga tänka nytt. Svensk fotboll behöver granska, studera och implementera 

nya strategier och idéer som möjliggör en transformering från svensk basic till innovation. 

Trots samhällets ständiga utveckling befinner sig fotbolls-Sverige i ett läge där vi tror att vi 

kan allt. Om vi samtidigt förlorar de viktigaste matcherna blir det ytterst svårt att hitta en 

lösning på problemet. Och en stor anledning till att den svenska klubbfotbollen inte lyckas nå 

större framgångar ligger i självgodheten.  
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3.2  Norden 

Den svenska fotbollsforskaren Torbjörn Andersson (2011) har studerat svensk fotboll i ett 

nordiskt perspektiv. Han menar att Sverige har en lång fotbollshistoria präglad av kontinuitet. 

Fram till 1980-talet var svensk fotboll tveklöst mer kommersialiserad än dansk och norsk 

fotboll. Detta blir tydligt då Sverige avskaffade amatörreglerna 1967, Danmark gjorde samma 

förändring 1978 och i Norge skedde det först 1984. Den stora skillnaden mellan Sveriges och 

dess grannländer var att förändringen hade större effekt i Danmark och Norge, detta eftersom 

kvalitén på deras fotboll var så pass låg att amatörismens försvinnande markerade en rejäl 

nysatsning. I takt med förändringen professionaliserades fotbollsligorna i Danmark och Norge 

år 1991, ligorna döptes efter stora sponsorer och i Danmark såldes tv-rättigheter för dyra 

pengar. När Danmark släppte amatörideologin fick dem ett således ett tydligare kommersiellt 

tänk än Sverige, det framgår av att dem accepterade reklam på matchtröjorna vid början på 

70-talet och när Bröndby IF blev den första proffsklubben i norden 1985. Bröndby IF 

kommersialiserade sin verksamhet i högre grad än storklubbarna IFK Göteborg och Malmö 

FF. Bröndby IF bolagiserades 1987 och blev därmed den andra klubben i historien efter 

Tottenham Hotspurs, därefter gjorde fler danska klubbar samma omvandling (Andersson 

2011).  

 

Genom att studera omsättningen bland de skandinaviska fotbollsklubbarna under 2000-talets 

början framkommer det att Sverige har varit ett stillastående land. Allsvenskan hade en klart 

bättre utveckling än norska ligan under 1990-talet, Norge gjorde sedan en kraftig satsning 

genom att öka publiksiffrorna vilket ledde till att de accelererade förbi Sverige (Andersson 

2011). Under 2007 hade klubbarna i Allsvenskan ett genomsnitt på 18,5 miljoner i sponsor- 

och reklamintäkter medan norska klubbar låg på hela 37 miljoner. Vid samma period hade 

intäkterna för de danska klubbarna ökat markant och därmed hade Danmark passerat både 

Sverige och Norge. Mellan 2006 och 2008 hade Danmarks fem största klubbar en högre 

omsättning än de fem största i Sverige. Sponsorintäkterna i den danska ligan var under 2008 

dubbelt så höga jämfört med Allsvenskan trots att den danska ligan endast bestod av 10 lag. 

Ett område som Danmark hade blivit väldigt skickliga på var att arrangera kringaktiviteter 

med anknytning till fotbollen, svenska fotbollsklubbar hade inte gett sig in på denna marknad 

förutom BK Häcken och deras enorma satsning med Gothia Cup. Sund (2008) tydliggör att 

Sverige är ett eftersläpande land, detta eftersom starka krafter och institutioner har arbetet mot 

en marknadsanpassning inom svensk fotboll.             

 



  
 

 16 

 

3.3  Internationellt 

För att få en förståelse av den internationella fotbollen kan en blick till den globala idrotten ge 

ett bredare perspektiv som kan placera fotbollsindustrin i sin kontext. Houlihan & Green 

(2008) hävdar att vi får ta hänsyn till tre olika tryckpunkter; kommersialisering, globalisering 

och regeringsinflytande i frågan om vad som format och påverkat idrotten. Dessa tre 

sammankopplade processer tillsammans med nationernas kultur och historia byggt idrottens i 

olika konstellationer världen över. Följande stycken kommer beröra dessa olika punkter och 

exemplifiera hur olika faktorer kan ha en påverkan på idrotten i olika delar av världen. 

 

Som tidigare nämnt menar Peterson (2005) att kommersialisering avser en strävan efter 

finansiella transaktioner och  ekonomisk vinst. Den globala idrottens utveckling världen över 

präglas idag av merchandiseförsäljning, mediarättigheter, licensavgifter och kontrakt. Medans 

föreningarns intäker grundar sig i sponsorkontrakt, biljettförsäljning och transferintäkter 

(Sund 2003). Idrotter av kommersiellt värde är därav organiserade för att generera en positiv 

omsättning och samtidigt skapa underhållning samt en kvalitetsupplevelse för åskådaren. 

Houlihan & Green (2008) resonerar att transformationen av de forna amatöridealen och 

globaliseringen av den kommersiella idrotten bygger på tre kapitalistiska dimensioner: Den 

första; transformationen av idrottsevenmang, föreningar och atleter till varumärken och 

handelsvaror. Den andra; expansionen av idrotten som en plattform för icke-sportbaserade 

företag att växa ekonomiskt, exempelvis sponsorer och tv-sändare. Den tredje; En växande 

marknad för merchandise och idrottsrelaterade företag som driver försäljning av utrustning 

och idrottskläder. 

 

En viktig aspekt att ta i beräknelse när det handlar om förändringar inom 

idrottsliga  sammanhang är regeringar och makthavares ställning till idrottssektorn och hur de 

uppfattar idrotten. Med exempel som Skandinavien och Europeiska Unionen:s unika bild av 

framtagna ideal som förespråkar “den Europeiska modellen av idrott” där välgörenhet och 

allmännytta ligger i fokus i kontrast med den amerikanska kommersialiserade modellen som 

bygger på den fria marknaden och kapitalistiska ideal (Houlihan & Green 2008). Med ett 

växande intresse för elitidrott på nationell, internationell nivå och idrottens enorma globala 

marknad har de europeiska idealen haft svårt att etablera sig i nyliberalistiska välfärdsstater 

där idrotten är en del av den industriella ekonomin. Nationella sportorganisationer i länder 

som England, Australien och Kanada har sedan början av 2000-talet genomgått en 
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förändringsprocess inom sina organisationer med uppmuntran eller press från staten att 

bedriva professionaliserade och moderniserade verksamheter. Fenomenet elitidrott började 

etablera sig runt om i världen i slutet av 1900-talet, därav är det ett relativt nytt fenomen. Med 

detta är det viktigt att ta hänsyn till länders historiska perspektiv i förhållande till deras elit 

policy utveckling. Exempel på detta är de östeuropeiska kommuniststaterna och fattigdomen 

som präglat deras samhälle, Tysklands nations återuppbyggnad efter andra världskriget och 

statens investering i idrotten, forna kolonier och de västerländska inflytandet på kulturen och 

den nyfunna olje rikedomens påverkan i Norges syskonrivalitet med Sverige och Danmark 

(Houlihan & Green 2008). Regeringar och nationer har således olika anledningar och 

incitament att driva och finansiera elitverksamhet. 

 

I Sverige drivs elitfotbollen i föreningsform där seriesystemet är öppet för alla föreningar, 

detta innebär att samtliga inblandade aktörer tävlar på samma villkor. En amatörspelare inom 

t.ex. division 8 ingår alltså i samma seriesystem som en professionell spelare i Allsvenskan 

(Kamras m.fl. 2003). Detta speglar vår historia som har sina rötter i folkrörelsen och 

demokratiska värderingar. Det svenska systemet kan ställas mot de kommersialiserade 

proffsligorna i USA. Det amerikanska seriesystemet är stängt och består endast av en 

proffsliga i varje sport där samtliga lag är privatägda bolag och kan inte heller relegeras på 

grund utav sportsliga resultat (Miller m.fl. 2001). Syftet med bildandet av dessa lag är att öka 

omsättningen och gå med vinst genom att underhålla publiken och satsa på försäljning av 

merchandise. Bairner (2001) menar att i USA händer det att de stora franchiseklubbarna byter 

namn, emblem och ibland även stad, mycket av detta beror på den massiva och pågående 

urbaniseringen. Ett problem som lyfts fram är att amerikanska sporter inte existerar på en 

global nivå. Den idrottsliga verksamheten utspelar sig istället på nationell nivå där städer 

möter städer eller där egentligen stora franchisebolag ställs mot varandra (Bairner 2001).  

 

Med ett ökat medialt intresse för elitfotbollen under 1990-talet gavs den europeiska 

toppfotbollen en plattform att utvecklas och expandera. Möjligheterna att synas och sälja 

produkter på den globala marknaden genom TV-sändningar väckte intresse hos investerare 

som satsar stora summor pengar och professionaliserade verksamheterna (Nauright & 

Ramfjord 2010). Trots detta var den ekonomiska situationen i fotbollseuropa i en nedåtgående 

trend. Om verksamheterna i Premier League hade följt företags praxis hade hälften av lagen 

varit bankrupt enligt Millward (2013). Roten av detta problem låg i att inkomsterna från den 

nya marknaden investerades i ny talang för att nå sportslig framgång istället för en hållbar 
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långsiktigt satsning. Detta resulterade tillslut i stora skuldbelopp i föreningar runt om i Europa 

(Dimitropoulos 2011). För att förhindra detta etablerade UEFA “Financial Fair Play” (FFP) 

för att stabilisera och disciplinera föreningsekonomin likt den svenska elitlicensen. Schubert 

(2014) hävdar att det dock skapats en dispyt mellan klubbar och UEFA då de tvingas arbeta 

inom en viss gräns av deras tillgångar och samtidigt nå sportslig framgång, och det är inte 

ovanligt att klubbar manipulerar sin balansräkning för att kringgå FFP reglerna. 

Dimitropoulos (2011) menar att det finns två unika områden för att undersöka bolagiserade 

och centraliserade europeiska fotbollsföreningar. Först eftersom fotbollsindustrin saknar en 

marknad för företagskontroll i och med UEFA och FIFA:s kontroll, den andra, bolagiserade 

föreningar tenderar att ha centraliserade styrelser. Tillsammans låter detta den dagliga 

verksamheten inom föreningar skötas diskret utan översyn från utomstående eller statliga 

kontroller. 

  

För att konkretisera ett potentiellt utfall av den kapitalistiska fotbollen kan vi återkoppla till 

Red Bull koncernen som år 2005 köpte den österrikiska fotbollsklubben Salzburg, den affär 

som gjorde att klubben ändrade namn, färger och emblem. Detta hade realistiskt sett aldrig 

skett inom den svenska fotbollen i och med att 51-procentsregeln hindrar externa aktörer att 

genomföra radikala förändringar utan medlemmarnas stöd. Bohlin (2018) hävdar att denna 

regel är essentiell för den svenska fotbollens framtid, om klubben säljs kan medlemmarna inte 

längre vara med och påverka vilket innebär att ägaren har fria händer och kan själv ta beslut 

om vad som ligger i klubbens intresse. Sjölin (2018) antyder att fotbollen har en betydande 

roll i samhället eftersom den förespråkar demokrati och engagerar barn- och ungdomar. Och 

Red Bull Salzburg är ett kontroversiellt exempel på vad som potentiellt kan ske om 

medlemsdemokratin försvinner, genom att lämna fotbollens fundamentala demokratiska 

värderingar, ignorera supportrarnas kärlek till klubben för kommersialistiska och 

kapitalistiska intressen. 

 

 

Den svenska fotbollen blir generellt under olika omständigheter omtalad som unik i åtanke 

om engagemang och föreningarnas demokratiska styre. Men likt Sverige bygger den tyska 

elitfotbollen och Bundesliga på den demokratiskt reglerade 51-procentsregeln. Grunderna i 

reglemente bygger på samma hörnstenar och ideella verksamheter som den Svenska modellen 

där röstmajoriteten ligger hos föreningens medlemmar genom demokratiskt valda 

representanter (Deitl & Franck 2007). Trots tydliga likheter i strukturen och regleringen av 
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elitfotbollen finns det stora skillnader, främst ekonomiskt. Den tyska fotbollens 

supporterkultur och engagemang är högt beaktad i fotbollsvärlden med ett publiksnitt på 45 

000 i den inhemska ligan och medlemsantal stiger upp till 291 000 i föreningar som Bayern 

München (Statista 2019). Stödet från supportrar och sponsorer har gett en helt annan 

ekonomisk slagkraft till den tyska fotbollen som är etablerad bland de fem toppligorna i 

Europa tillsammans med England, Spanien, Italien och Frankrike (Deitl & Franck 2007).  

 

I Bundesliga är det dock en förening vars medlemsantal sticker ut, RB Leipzig. Föreningen är 

även den anknuten till Red Bull koncernen som en av deras tre fotbollsföreningar (Salzburg, 

New York och Leipzig) och bedriver en verksamhet med enbart 750 röstberättigade 

medlemmar (Statista 2019). Föreningen har varit ett diskussionsämne, framförallt inom tysk 

men även världsfotbollen när de tagit sig med fartfylld fotboll och en satsning på unga 

talanger från tyska division 5 till toppen av Bundesliga sedan Red Bulls tillträde 2009. Den 

kommersiellt blockerande 51-procentsregeln är till för att förhindra företag från att erhålla en 

röstmajoritet i en förening, trots detta har Red Bull lyckats navigera runt dessa regler. Genom 

att till en början privatisera medlemskap kunde de byta namn, tröjor och emblem. När 

föreningen sedan steg genom seriesystemet blev de tvungna att öppna upp medlemsstrukturen 

för att behålla sin elitlicens. Genom att höja medlemskapspriset i föreningen till en årlig 

kostnad av €1000 (jämför med Bayern München, €60) kunde de till en början hålla sig till 

enbart 17 röstberättigade föreningsmedlemmar, flera av dem Red Bull anställda (The 

Guardian 2016).  

 

Kommersialiseringen av den tyska fotbollsföreningen har mött mycket stark kritik från 

konkurrerande ledningar och supportrar som hävdar att de dödar dem demokratiska ideal som 

den tyska fotbollen bygger på. Detta har resulterat i protester av misstyckande bortafans som 

vägrat besöka deras matcher, olämpliga föremål har kastats in på plan och spelarbussar har 

attackerats. Men satsningen har även positiva utfall, Red Bull har lyckats ta ett lag från forna 

Östtyskland till Bundesliga för första gången sedan 2009 och har ökat turismen i staden 

Leipzig som är Tysklands snabbast växande stad och har fått smeknamnet “Hypezig” och 

betraktas som ett billigare Berlin (The Economist 2016). 

 

 

3.4  Summering 
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Sedan krisen under 1970-1980 talet har svensk fotboll genomgått en professionalisering- och 

kommersialiseringsprocess som har omvandlat fotbollen från lek till blodigt allvar där 

kommersialiseringen gett utrymme för professionalismen att växa inom föreningslivet. Till 

skillnad från många länder är svensk idrott organiserad som en självständig demokratisk 

folkrörelse, men på senare år har kommersiella villkor hotat idrottens demokrati. Hotet 

kommer ifrån att svensk idrott har till synes sett omvandlats till en marknadsprodukt med 

ändamålet att vara konkurrenskraftig på internationell nivå. Effekterna av kommersialisering 

har inneburit att elitidrottare klassas som professionella yrkesutövare och föreningar har valt 

att bolagisera verksamheten för att generera kapital. Dock finns det regelsystem inom svensk 

fotboll som förhindrar utvecklingen till fullt kommersiella företag och behåller det unika 

föreningslivets ideal och folkrörelsen. Trots det växande kommersiella och professionella 

inflytandet har den svenska elitfotbollen fortfarande ideella inslag, elitfotbollsklubbar är till 

grunden ideella föreningar där fokus ligger på medlemmarnas vilja och inte verksamhetens 

ekonomiska intresse.  

 

Sverige har en lång fotbollshistoria präglad av kontinuitet. Fram till 1980-talet var svensk 

fotboll tveklöst mer kommersialiserad än dansk och norsk fotboll. Den stora skillnaden mellan 

Sveriges och dess grannländer var att förändringen hade större effekt i Danmark och 

Norge.  Dansk fotboll ansågs vara mer attraktiv eftersom sponsorer stimuleras av nytänk och 

framgång, svensk fotboll höll sig kvar i sitt fyrkantiga agerande och kommersialiseringen fick 

ingen större uppmärksamhet. Ett område som Danmark hade blivit väldigt skickliga på var att 

arrangera kringaktiviteter med anknytning till fotbollen. Allsvenskan hade en klart bättre 

utveckling än norska ligan under 1990-talet, Norge gjorde sedan en kraftig satsning genom att 

öka publiksiffrorna vilket ledde till att de accelererade förbi Sverige. 

 

Den globala idrotten utgörs av tre punkter, kommersialisering, globalisering och 

regeringsinflytande. Dessa tre sammankopplade processer tillsammans med nationernas kultur 

och historia formar idrottens uppbyggnad i olika variationer världen över. Kommersialiserings 

kraft visar sig vara tydlig när arenor, klubbar, emblem och färger förknippas med företag. 

Med ett växande intresse av elitidrott på nationell och internationell nivå har de Europeiska 

idealen haft svårt att etablera sig i nyliberalistiska välfärdsstater där idrotten är en del av den 

industriella ekonomin. Med det ökade mediala intresset för elitfotbollen under 1990-talet gavs 

den europeiska toppfotbollen en plattform att utvecklas och expandera. Möjligheterna att 

synas och sälja produkter på den globala marknaden genom exponering i TV väcktes intresse 
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hos investerare som satsat stora summor pengar som professionaliserat verksamheterna. 

Forskningen visar på att denna maktkamp leder till en otydlig framtid för den svenska 

elitfotbollen som har stor utvecklingspotential men är fortsatt begränsad av konservativa 

ideal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 22 

4  Teoretiska perspektiv 
 

I följande avsnitt redogörs för studiens teoretiska perspektiv. Studien fokuserar på 

institutionell teori, globalisering, organisationsutveckling och elitidrott som bytesvärde samt 

bruksvärde. De teoretiska perspektiven har applicerats vid studiens analys och diskussion för 

att tolka de omständigheter som cirkulerar idrotten och föreningslivet. 

   

4.1 Institutionell teori 

 

Företag har ofta ett externt krav från kunder eller aktieägare att legitimera sin verksamhet. 

Institutionell teori hänvisar till en imitationsprocess där metoder och begrepp blir etablerade 

och alldagliga i företag oavsett om de är effektiva eller nödvändiga. För att förtydliga innebär 

teorin “om alla andra gör det bör vi också göra det”. Genom att göra detta ökar företag sin 

legitimitet och sin chans att överleva (Meyer & Rowan 1977). Teorin kan delas upp i fyra 

mindre beståndsdelar, institutioner, organisationsfält, homogenisering och isomorfism som 

utgör teorin i sin helhet. Dessa är användbara verktyg för att konkretisera och förstå 

föreningarnas tillvägagångssätt och aktioner.  

 

 
4.1.1  Institutioner 

 

Definitionen av en institution behöver tydliggöras för att enklare förstå perspektivet om 

institutionell teori. Eriksson-Zetterquist (2009) beskriver en institution som ett resultat av när 

individer i samspel försöker tillfredsställa varandras behov. Interaktionen leder till handling 

vilket i sin tur leder till att mönster belönas då gruppmedlemmarna samarbetar. Genom 

processen skapas kulturella objekt som består av symboliska värderingar. En institution 

möjliggör en organiserad och etablerad procedur som representeras av en social ordning med 

syftet att uppnå kvalité och status. En institution assisterar den mänskliga omvärlden med att 

skapa ordning och struktur.       

 
4.1.2  Organisationsfält 

 

Ett centralt begrepp inom institutionell teori är organisationsfält som redogör att omgivningen 

både skapar och skapas av organisationer. Industrier som både befinner sig inom samma 

bransch och integrerar med varandra utgör ett organisationsfält (Eriksson-Zetterquist 2009). 

Organisationer är sammankopplade via normativa och kulturella processer vilket begreppet 
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fält tydliggör. Organisationer som verkar inom samma fält kommer integrera med varandra 

eftersom samtliga är beroende utav samma resurser. I västvärldens struktureras och domineras 

de flesta organisationsfält av stora institutioner som marknaden, offentlig förvaltning och 

frivilliga verksamheter. Genom att organisationer får tillhörighet i ett speciellt fält leder det 

även till att de får den kunskap de behöver för att identifiera och rekrytera arbetskraft samt 

andra essentiella resurser som möjliggör en potentiell utveckling.   

 

 
4.1.3  Homogenisering 

 

När ett organisationsfält etableras och struktureras kommer det präglas av homogenisering. 

Struktureringen av ett fält möjliggör flera olika former av homogenisering, ett exempel kan 

vara att en organisationen tar beslutet om att vara en byråkrati (Eriksson-Zetterquist 2009). 

Vid den tidpunkt fältet är etablerat kommer nykomlingar försöka efterlikna de etablerade 

organisationerna genom att exponera samma homogena kraft. Detta kan möjligtvis ge en ökad 

förståelse för varför en organisationen inte vill operera självständigt. 

Homogeniseringsprocessen förklarar hur organisationer ständigt strävar efter att likna 

varandra, därmed existerar inget utrymme att operera självständigt.   

 

 
4.1.4  Isomorfism 

 

Isomorfism är ytterligare ett centralt begrepp inom institutionell teori som ger en ökad 

förståelse av hur organisationer strävar efter att bli mer och mer lika varandra (Eriksson-

Zetterquist 2009). Inom isomorfism förekommer det tre centrala mekanismer som på ett eller 

annat sätt påverkar och styr organisationen, dessa är de tvingade krafterna, de imiterande 

krafterna och de normativa krafterna. De tvingade krafterna är till exempel politiska beslut 

och statens regleringar. Inom ett särskilt fält existerar det starka organisationer som kräver att 

de svaga organisationerna ska anpassa sig efter formella och informella villkor. Staten utgör 

en stark organisation eftersom dem har makten att påverka andra organisationer med 

lagstiftning och dem kan begära eftertraktade resurser. De imiterande krafterna innebär att 

organisationen drar sig till att imitera andra på grund av osäkerhet. Det omfattar oftast 

vanemässiga svar på osäkerheten kring situationen vilket får organisationer att studera och 

imitera andra (Eriksson-Zetterquist 2009). De normativa krafterna handlar om 

professionalism och utbildningar inom organisationer. Vid rekrytering av personal och annan 

arbetskraft söker en organisation kunskap och kompetens inom olika yrkesroller.         
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4.2  Globalisering 

 

Med denna teori tar studien utgångspunkt i Steger’s (2008) mening att fenomenet kan 

förklaras som en förändringsprocess med utgångspunkt i att världen består av olika samhällen 

som påverkar varandra utifrån ekonomiska, politiska eller kulturella perspektiv. För att 

enklare förstå processen kan den delas upp i fyra olika kvaliteter som definierar fenomenet. 

Den första innebär globalisering som ett skapande eller ett multiplicerande av existerande 

sociala nätverk och aktiviteter som sprider sig över geografiska, ekonomiska, kulturella eller 

politiska gränser. Den andra leder en expansion av dessa sociala relationer och aktiviteter. 

Följt av den tredje, acceleration och intensifiering av den sociala kommunikationen. Den 

fjärde kvaliteten menar att globalisering i sig själv inte sker enbart med ett materiellt ändamål 

utan kan även spridas genom folkets växande medvetenhet och vilja att ta del av information 

(Steger 2008). Bairner (2001) argumenterar för att globalisering är en värdefull funktion som 

lagt sin prägel på det nutida samhällslivet. Med detta kan teorin vara användbar för att förstå 

hur samhällets utveckling påverkat fotbollen ekonomiskt, politiskt och kulturellt. Samt hur 

fotbollen som idrott sprider sig över internationella gränser.  

 

4.3  Organisationsutveckling 

 

I hand med globaliseringens utveckling av samhället är förnyelse och innovation 

betydelsefullt. Forslund (2012) menar att organisationer är beroende utav förnyelse och 

omvandling för att överleva. Inom idrotten är det grundläggande för organisationer att hänga 

med i samhällets ständiga utveckling, därför är det essentiellt att kontinuerligt arbete med att 

förnya verksamhetens erbjudande. Organisationsutveckling grundar sig i att utvärdera en 

verksamhet, detta kan vara utifrån arbetsmetoder, ledarskaps- och organisationsmodeller. 

Forslund (2018) antyder att det finns ett behov av att utveckla idrottsföreningar eftersom 

dessa verksamheter måste anpassa sig efter en omvärld som ständigt förändras. Inom 

organisationsutveckling är det förekommande att individer gör motstånd mot förändring, detta 

på grund av osäkerheten och rädslan om vad utvecklingen kan leda till samt hur det kommer 

påverka individens roll och ställning.     
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4.4  Elitidrott som bytesvärde- och bruksvärde 

 

Elitidrott som bytesvärde bygger på kommersialistiska grunder, värdet blir priset som en 

produkt (arrangemanget) köps och säljs för på marknaden. Här tar kommersiella intressen 

över och har inflytande på verksamhetens arbetssätt i hopp om att säkerställa en 

tillfredställning av kundens behov och krav som konsumenter. Inom idrottens värld innebär 

detta exempelvis omotiverade pauser i tävlingssammanhang, tävlingar utförs på obekväma 

arbetstider för utövare, seriespel sprids över olika veckodagar och utövare importeras för att 

utvidga intresset nationellt och en internationell skala. För utövarnas del ställs det 

prestationskrav som representant i utbyte mot investerat kapital av föreningen, detta utbyte 

kan i sin tur leda till moraliska tankeställare då utövare i första hand ses som resurser istället 

för människor (Peterson 2003).  

 

Bruksvärde refererar till det värde som finns för de som producerar en vara samt dem som 

konsumerar, i idrottsliga termer innebär detta utövarna och publiken. För utövarnas del finner 

dem ett värde i att motionera och utföra sin idrott, åskådarnas värde finner dem i att stödja vid 

sidan av och underhållning. Produkten kan således även ha ett bytesvärde men utan ett 

bruksvärde för någon av dessa parter finns det ingen anledning att producera produkten. 

Skillnaden mellan dessa värden är att en produkt med bruksvärde inte produceras med 

ekonomisk motivering (Peterson 2003).  
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5  Metod 
 

I följande avsnitt presenteras de metodologiska valen som tillämpats för studien. 

Inledningsvis uppstår en diskussion kring studiens forskningsmetod, datainsamling och urval, 

detta följs av bearbetning och analys av data samt källkritiska överväganden. 

  

 

5.1  Forskningsmetod 
 

Denna studie är avsedd att undersöka kommersialisering av svensk elitfotboll på herrsidan. 

Mer precist handlar det om att belysa hur inhemska elitföreningar ser på och upplever 

bolagiseringen av föreningens verksamhet. Insamlingen av data har grundat sig i att studera 

respondenternas åsikter, erfarenheter och berättelser, därav är studien formulerad efter en 

kvalitativ forskningsmetod. Bryman m.fl. (2017) förklarar denna ansats som en 

forskningsstrategi där vikten läggs på att betona ord snarare än siffror vid insamling och 

analys av data. Genom att studera respondentens uppfattning kan det vara svårt att mäta 

resultatet, detta har gjort att en kvalitativ metod är bäst lämpad för denna studie.  

 

För att möjliggöra denna kvalitativa studie har det varit essentiellt att utgå från de steg som 

utgör den kvalitativa forskningsprocessen. Bryman m.fl. (2017) antyder att studien bör delas 

upp i olika moment, inledningsvis skapas generella frågeställningar som agerar som verktyg 

för att besvara problemdiskussionen. Identifiering av relevanta undersökningspersoner 

kommer därefter vilket tillåter en naturlig övergång till steg tre och fyra som är insamling och 

tolkning av data. Sista steget av forskningsprocessen handlar om att rapportera studiens 

slutliga resultat och eventuella slutsatser.  

 

5.2  Datainsamling 

 

Studien syftar till att undersöka hur elitföreningar inom svensk fotboll ser på och upplever 

bolagisering, därför har metoder som semistrukturerade intervjuer tillämpats vid insamling av 

data. Fördelen med en semistrukturerad intervju är att den är har hög flexibilitet och leder till 

utförliga svar. Den som leder utgår från en intervjuguide med möjligheten att lägga till 

potentiella frågor som kan förstärka konversationen och skapa en större frihet (Bryman, Bell 

& Harley 2017). Stort fokus har lagts på att skapa en tillitsfull relation till respondenterna, 
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detta genom att tidigt i processen tillfredsställa situationen vilket har möjliggjort att objekten 

ställer upp på intervju.  

 

På grund av den geografiska spridningen har intervjuerna genomförts via telefon bortsett från 

två som genomförts via mail på önskemål från respondenterna. Bryman m.fl. (2017) menar att 

vid telefonintervju går det inte att tolka respondenternas kroppsspråk. Detta har författarna 

tagit hänsyn till genom att tillämpa hög objektivitet. Inför processen konstruerades två 

intervjuguider, en för bolagiserade elitföreningar och en för icke bolagiserade elitföreningar 

som bestod av ett antal genomtänkta frågor som har bearbetats vid varje moment. 

Semistrukturerade intervjuer undviker standardiserade frågor vilket har tillåtit respondenterna 

att tala fritt med möjligheten att få följdfrågor. Enligt Markula & Silk (2011) bör frågorna i en 

intervjuguide ha stark koppling till studiens syfte och frågeställningar, frågorna bör även vara 

relativt öppna och ge respondenterna en frihet. Då fotbollsklubbarna förväntas ha olika 

strategier, värderingar och erfarenheter king bolagisering och kommersialism, har denna 

information utnyttjats vid skapande av intervjuguider. Samma intervjuguider har skickats och 

bearbetats vid studiens två mailintervjuer, respondenterna gav författarna även möjligheten att 

skicka följdfrågor vilket förenklade tolkningen av data. Även här har författarna tillämpat hög 

objektivitet med tanke på att det inte gick att tolka respondenternas kroppsspråk.      

 

Konfidentialitet och anonymitet kan inom kvalitativa undersökningar skapa svårigheter, 

därför blir det centralt att vara diplomatisk när respondenter riskerar att identifieras (Bryman, 

Bell & Harley 2017). Dessa aspekter har övervägts innan genomförande av samtliga 

intervjuer och därav har frågan ställts till samtliga objekt om dem föredrar anonymitet. Som 

Hedenborg (2016) påpekar är det även viktigt att se över respondenter då ingen är den andra 

lik. Det kan innebära att personer har ett intresse över att svara på ett visst sätt, de kan ha 

långa eller korta svar eller vill inte besvara frågan överhuvudtaget. Vad får dessa olika 

scenarion för påverkan på undersökningen och hur kan författaren påverka intervjun för att få 

bästa möjliga utfall? För att nå bästa effekt gäller det att vara tydlig och transparent i syftet 

med forskningen, att intervjun genomförs inte för att kritisera föreningars arbete utan enbart 

för att få en bättre förståelse av hur dem arbetar. Författarna har därför öppnat upp sig och 

varit transparenta vilket har ökat möjligheten att få ärliga svar från respondenterna vilket i sin 

tur gör att studien kan uppnå sitt syfte. 

 



  
 

 28 

Utöver en kvalitativ metod är studien formad utefter en litteraturöversikt och granskning av 

tidigare forskning som har förankring inom området. Bryman m.fl. (2017) diskuterar vikten 

av att bilda sig en uppfattning och samla på sig kunskap om vad som tidigare undersökts inom 

fältet. Genom att studera relevant vetenskapligt material kan syftet och trovärdigheten med 

studien stärkas. När författarna ser till genomförd forskning med fokus på Sverige och Norden 

har studien gjort ett urval och främst sett till tre forskare och författare, Bill Sund, Tomas 

Peterson och Torbjörn Andersson. Dessa forskare ger studien en bred kunskapsbild när det 

gäller diskuterade förändringsprocesser samt dess påverkan på vår fotbollshistoria. 

 

5.3  Urval 

 

Vid kvalitativa studier är det förekommande att forskaren identifierar urvalet av respondenter 

på egen hand till skillnad från kvantitativa studier där urvalet oftast sker slumpmässigt 

(Markula & Silk 2011). Denna studie använder sig av en målstyrd urvalsmetod. 

Respondenterna har således inte valts ut slumpmässigt utan dem har valts baserat på deras 

relevans för studiens frågeställningar (Bryman, Bell & Harley 2017). Syftet med studien är att 

belysa hur elitfotbollsklubbar ser på och upplever bolagiseringen av föreningens verksamhet. 

Urvalet av intervjuobjekt föll därför i att kontakta professionella elitfotbollsklubbar i 

Allsvenskan och Superettan, detta eftersom kommersialiseringen har haft störst effekter på 

denna nivå. Inom svensk fotboll existerar det även endast ett fåtal klubbar som har 

omvandlats till IdrottsAB. Med detta i beräknelse har urvalet varit relativt begränsat, det har 

samtidigt förenklat processen med att identifiera intervjuobjekt. En viktig frågeställning i 

denna studie är varför fler elitföreningar inte har bolagiserats. Detta har lagt grunden till 

varför författarna inte endast valt att studera föreningar med IdrottsAB, dem har även vänt sig 

till ideella allmännyttiga föreningar som driver aktiebolag i anknytning till verksamheten.    

 

5.4  Respondenter 

 

Djurgårdens IF (DIF) 

 

Djurgårdens IF bildades år 1891 och är en av Sveriges största föreningar med ca 14000 

medlemmar. Tävlar i Allsvenskan. År 1991 ombildades DIF i en alliansförening. DIF har 

bolagiserat sin elitverksamhet och driver i dagsläget Djurgårdens Elitfotboll AB (IdrottsAB). 

Detta bolag ägs till 100% av DIF Fotbollsförening och ingår i en koncern med fem andra 

bolag.    
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Malmö FF (MFF) 

 

Malmö FF bildades 1910 och har ca 7000 medlemmar. Tävlar i Allsvenskan. Malmö FF har 

inte omvandlat sin elitverksamhet till ett IdrottsAB. MFF Fotbollsförening driver två 

aktiebolag där dem har motsvarande 100% röstandel, MFF Event AB och Malmö FF AB. 

MFF Event AB äger Swedbank Arena och bolaget syftar främst till uthyrning av 

anläggningen.   

 

Östersunds FK (ÖFK) 

 

Östersunds FK bildades 1996 och har ca 1550 medlemmar. Tävlar i Allsvenskan. År 2016 

bolagiserade föreningen sin elitverksamhet och driver i dagsläget Östersund FK Elitfotboll 

AB (IdrottsAB) som ingår i en koncern med tre bolag. Östersunds Fotbollsförening har 

motsvarande 100% röstandel i bolaget.  

 

Halmstad BK (HBK) 

 

Halmstad BK bildades 1914 och har ca 2200 medlemmar. Tävlar i Superettan. Föreningen har 

bolagiserat sin elitverksamhet och driver i dagsläget HBK Elitfotboll AB (IdrottsAB). Bolaget 

ingår i en koncern med tre bolag där Halmstad BK är moderbolaget.  

 

IFK Göteborg (IFK) 

 

IFK Göteborg bildades 1904 och har ca 5000 medlemmar. Tävlar i Allsvenskan. IFK har inte 

bolagiserat sin elitverksamhet. Föreningen driver aktiebolaget IFK Göteborg Promotion AB 

som ägs till 100% av IFK Fotbollsförening. Bolaget syftar till reklam- och 

marknadsaktiviteter knutna till föreningen.     

 

Hammarby IF (HIF) 

 

Hammarby IF bildades 1897 och är en av Sveriges största föreningar med ca 10 000 

medlemmar. Tävlar i Allsvenskan. År 1999 ombildades HIF i en alliansförening. HIF har 

bolagiserat sin elitverksamhet och driver i dagsläget Hammarby Fotbolls AB (IdrottsAB) som 
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ingår i en koncern med två bolag. HIF Fotbollsföreningen äger 51% av sitt IdrottsAB, 

resterande 49% ägs av det amerikanska bolaget AEG Sports.  

 

5.5  Bearbetning och analys av data 

 

Samtliga telefonintervjuer spelades in med respondenternas godkännande. Efter genomförd 

intervju transkriberades det inspelade materialet, detta för att förenkla tolkningen av data. 

Bryman m.fl. (2017) lyfter vikten av inspelning och transkribering vid användning av 

kvalitativa metoder då det underlättar för forskaren vid genomgång av resultat. Fokus har 

legat på att identifiera vad individen säger och inte hur den säger det, transkriberingen blev 

därmed ett centralt verktyg vid skapande av analys och diskussion          

 

Strauss & Corbin (1990) diskuterar en vetenskaplig metod för att analysera data som heter 

Grounded Theory. Metoden bygger på kodning av data och identifiering av teorier vilket 

tillåter resultatet att växa fram. Genom att fastställa likheter och skillnader kan forskaren 

kontrollera vad som är relevant och värdefullt för studien. Denna metod har applicerats i 

denna studie vid tolkning och analys av data. Det har varit essentiellt att studera all insamlad 

empiri från respondenterna och identifiera det mest centrerade. Detta har sedan övergått till 

processen om att ta den informationen och jämföra med vetenskapligt material för att se 

likheter och skillnader. Förhoppningarna är att en sådan granskning leder fram till ett resultat 

som uppfyller studiens syfte och besvarar frågeställningarna.   

 

5.6  Källor 

 

Gratton & Jones (2010) diskuterar vikten av källor, trovärdigheten ökar genom att använda 

många olika källor samt att använda källor som kompletterar varandra. Databaser som 

OneSearch och Google Scholar har använts för att hitta vetenskapligt material. Exempel på 

sökord har varit: Kommersialisering, professionalisering, bolagisering, globalisering, 

elitfotboll, 51-procentsregeln. I denna studie har författarna valt att dela in använda källor i 

grupper efter kombinerad validitet och reliabilitet. Dessa grupper har valts att benämnas som 

klass 1, klass 2, klass 3. De källor som prioriteras är tillhörande klass 1 och är peer reviewed 

och baserade på vetenskap, dessa källor lägger grunden till studiens forskning vidare inom 

ämnet tillsammans med publicerade monografier och kurslitteratur. Sekundära källor (klass 2) 

bygger på vetenskapliga artiklar och forskning av etablerade organisationer såsom centrum 

för idrottsforskning. Källor i klass 3 utgörs av tidskrifter och diverse information som är 
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relevant utifrån forskningsämnet. Även resultatet från de kvalitativa intervjuerna i form av 

insamlad data utgör en stor del av studiens källor.  

 

5.7  Källkritik 

 

Urvalet av använda källor grundar sig i uppfattad validitet och reliabilitet, för att bedöma 

dessa kvaliteter i publicerade artiklar, forskning och undervisningsmaterial är det nödvändigt 

att ifrågasätta författarens intentioner. Frågor som kan ställas är exempelvis, vem har skrivit 

texten? När? För vem? I vilket syfte? (Hedenborg 2016). I de fall att en källa är 

opinionsbaserad ska det framföras klart och tydligt i text för att ge läsaren en chans att skapa 

sin egen uppfattning. Källor som har prioriterats är peer reviewed-vetenskapliga texter vilket 

innebär att dem är granskade och godkända av oberoende forskare (klass 1). I de fall att 

relevant information hittas i publicerat material som inte uppfyller kraven för klass 1 har 

författarna varit kritiska och kontrollerat dess validitet. Detta har gjorts genom att se över 

vilka källor som använts i den publicerade texten, vem eller vilken institution har publicerat, 

vad har utgivaren tidigare publicerat och kan det finnas egna intressen som spelar in i 

slutsatsen av forskningen.  

 

5.8  Metoddiskussion 

 

Studien syftar till att undersöka kommersialiseringen av svensk elitfotboll på herrsidan med 

fokus på hur elitföreningar ser på och upplever bolagiseringen av föreningens verksamhet. En 

kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsteknik valdes som 

tillvägagångssätt. Forskningen kring kommersialisering och bolagisering är omfattande vilket 

har skapat goda förutsättningar till att finna relevanta teorier med förankring till studiens 

syfte. Vid insamling av data föll valet i att kontakta elitföreningar inom Allsvenskan och 

Superettan. Inför denna studie räknade författarna med en relativt låg svarsfrekvens på grund 

utav den begränsade tillgängligheten bland elitföreningar inom svensk fotboll. Av de 

elitföreningar som kontaktades var det totalt sex som godkände deltagande, fem klubbar från 

Allsvenskan och en klubb från Superettan. Med tanke på det låga antalet hade en bättre 

planering kunnat resultera i att fler elitföreningar hade deltagit i studien, med den 

utgångspunkten hade även studiens resultat kunnat se annorlunda ut. Trots antalet är 

författarna nöjda med urvalet utifrån respondenternas historia, erfarenheter, 

organisationsstruktur och utveckling. En styrka i studiens metodprocess är att bägge 

författarna har närvarat vid samtliga intervjuer vilket har gett fler infallsvinklar vid tolkning 
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av data. De intervjuer som genomfördes via mail var med Hammarby IF och Östersunds FK,  

de utgick efter samma intervjuguider som telefonintervjuerna med möjligheten till följdfrågor. 

Syftet med detta var att få ett sammanhängande mönster vid resultat och analys genom att inte 

förändra formuleringen av frågor. Författarna anser därmed inte att respondenternas svar via 

mailintervju har påverkat studiens validitet och reliabilitet. 
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6  Resultat och analys 
 

I följande avsnitt kommer de svar och redogörelser att presenteras som framkommit från de 

kvalitativa intervjuerna som genomförts. Avsnittet kommer tematiseras utefter studiens 

frågeställningar. Varje delavsnitt behandlar resultatet från respondenterna genom en 

analytisk koppling till tidigare forskning och de teoretiska perspektiven. Syftet är att besvara 

de frågeställningar som studien ämnar undersöka.  

     

 

6.1  Vad medför bolagiseringen till utvecklingen av en elitsatsande 
fotbollsförening? 

 

För att lyckas besvara frågeställningen om vad bolagiseringen medför till utvecklingen av en 

elitsatsande fotbollsförening är det essentiellt att redogöra för syftet och motivationen som 

ligger bakom en verksamhets beslut om att bilda Idrottsaktiebolag. Peterson (2005) menar att 

den kommersialiserade elitidrotten produceras för en marknad och anordnas för att ge vinst. I 

takt med denna utveckling har flertalet elitföreningar inom svensk fotboll valt att omvandla 

elitverksamheten till Idrottsaktiebolag. Bolagiserade verksamheter har som ändamål att tjäna 

pengar utifrån kommersiella intressen och kapitalanskaffning för externa investerare (Peterson 

2005). Genom att studera resultatet från respondenterna går det att ställa frågan, stämmer 

forskningen med verkligheten?  

 

Djurgårdens IF (DIF) bolagiserade sin elitverksamhet år 2006 och vid den tidpunkten var den 

ekonomiska situationen i föreningen stabil utifrån föreningens egna uppfattning. Det fanns 

inga ambitioner att på kort sikt ta in nya pengar via IdrottsAB eftersom bolaget ägs till 100 % 

av föreningens medlemmar. Diskussionen som låg bakom beslutet var om hur föreningar 

skulle beskattas, deras idrottsliga verksamhet hade en så pass stor ekonomisk tillväxt att de 

knappt kunde identifieras som ideell förening. Regelverket kring beskattning och moms har 

tydliga förhållningsregler och är mer anpassat efter aktiebolag enligt Backman (2009), 

konsekvensen av detta ledde till att DIF valde att bilda IdrottsAB. Halmstads BK (HBK) 

bolagiserade sin elitverksamhet 2009 utefter samma principer som DIF, föreningen hade inget 

uttryckt intresse av kapitalanskaffning genom IdrottsAB, och även deras bolag ägs till 100% 

av föreningens medlemmar. Syftet var att ha kunna följa och hantera svensk skattelag både 

ordentligt och korrekt. Kommersialiseringen är alltså inget HBK prioriterar, de menar att 

samtliga affärer hade kunnat ske i moderföreningen men där kan dem inte hantera momsen. 
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Med ett IdrottsAB såg HBK en fördel med att bedriva en momspliktig verksamhet, när det 

gällde elitverksamheten kunde de dra fler fördelar i att få hela organisationen att uppträda som 

ett professionellt företag. 

 

Resultatet från Djurgårdens IF och Halmstads BK som berör motivationen att bolagisera 

verksamheten kan analyseras med hjälp av institutionell teori. Paralleller kan dras med 

isomorfism som förklarar hur organisationer både styr och påverkar varandra. Denna aspekten 

kan hänvisas till de så kallade tvingade krafterna som reglerar lagstiftning och formella samt 

informella villkor (Eriksson-Zetterquist 2009). Staten utgör en stark organisation i detta fält 

och kan därmed påverka svaga organisationer, exempelvis fotbollsföreningar, med sitt 

regelverk. DIF och HBK:s beslut om att bilda IdrottsAB grundar sig i svensk lagstiftning och 

de tydliga reglerna betraktande beskattning och momskvittering. Detta för att således ta 

avstånd från de tvetydiga skattereglerna rörande ändamålskrav, hävd och näringsverksamhet i 

anknytning till ideella organisationer.      

 

Östersunds FK:s (ÖFK) berättelse kring deras bolagisering 2016 påvisar att det kan 

existera  kommersiellt intresse vid omstrukturering av verksamhet. Motivationen bakom 

ÖFK:s förändring skiljer sig från DIF och HBK och kan förankras med Petersons (2005) 

forskning rörande bolagisering med avseende till kapitalanskaffning. ÖFK såg möjligheter att 

få in externt kapital, samtidigt separera ungdoms- och elitverksamheten för att utforma en 

struktur inom organisationen som säkerställer att ingående kapital ämnat för elitverksamheten 

skapar förutsättningar för uttalat ändamål. Hammarby IF (HIF) bolagiserade sin 

elitverksamhet 2001 utefter liknande förhållanden som ÖFK. Föreningen såg förutsättningar 

för att utvecklas genom kapitalanskaffning, därav har de sålt 49% av sitt IdrottsAB till det 

amerikanska bolaget AEG Sports. HIF såg även möjligheter genom att dela på ungdoms- och 

breddverksamheten samt de kommersiella delarna av klubben som a-lag herr, sponsring, 

biljettförsäljning osv. Det huvudsakliga syftet var att ungdoms- och breddverksamheten inte 

skulle påverkas negativt utifrån ekonomiska och organisatoriska aspekter. Dåliga resultat och 

investeringar skulle inte vara en belastning för ungdomsverksamheten då dem ska stå på egna 

ben och växa utan påverkan från elitverksamheten.    

 

Genom att vidare studera det positiva och negativa utfallet med bolagisering blir det enklare 

att förstå vad förändringen medför till utvecklingen av en elitsatsande fotbollsförening. DIF, 

HBK  ÖFK och HIF är eniga och klargör att den tydliga lagstiftningen som berör beskattning 
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och moms är mer anpassat för IdrottsAB. Bolagiseringen får därav en positiv effekt eftersom 

dessa föreningar arbetar utefter ett tydligare regelverk i förhållande till bolagsskatt, med 

skillnad från de ideella allmännyttiga föreningar som endast bedriver aktiebolag i anknytning 

till verksamheten. En ytterligare positiv effekt är att föreningarna har rätt att dra utgående 

moms på tjänster som säljs vilket ger möjligheten att momskvittera. Institutionell teori 

tydliggör hur statens makt kan påverka mindre organisationer och deras beslut (Eriksson-

Zetterquist 2009). Teorin kan återigen kopplas in i sammanhanget då DIF, HBK, ÖFK och 

HIF har skapat bra förutsättningar för att utvecklas genom att anpassa sina verksamheter efter 

statens regleringar. Och även IFK Göteborg (IFK) som ännu inte har bolagiserat sin 

elitverksamhet ser de affärsmässiga fördelar som tillkommer med IdrottsAB. 

 

 “När vi som ideell förening gör affärer med externa parter och så är vi ju momspliktiga, vi 

kan inte dra av moms på samma sätt.” (IFK Göteborg 2019). 

 

Trots de positiva förmåner som tillkommer genom driften av IdrottsAB finns det även 

negativa effekter och aspekter som kan skapa svårigheter för en elitsatsande fotbollförening. 

Backman (2009) diskuterar faktumet att bolagiseringen medför inga skattelättnader eller 

kommunala bidrag. DIF, HBK och ÖFK delar liknande åsikter och erfarenheter när det 

kommer till den negativa sidan av bolagisering. Samtliga föreningar lyfter att en av de största 

nackdelarna med IdrottsAB är den bolagsskatt som ska betalas på vinsten, ideella 

allmännyttiga föreningar är istället skattemässigt gynnade. En annan nackdel som nämns är 

hur statens finansiella stöd försvinner vid bolagisering av föreningens verksamhet. DIF 

uttrycker sig även om de skattefrågor och problematik som uppstår vid transferering av 

pengar mellan deras aktiebolag och skattefria föreningsverksamhet. För att göra detta krävs en 

aktieutdelning som är beskattad. De poängterar därmed vikten av planeringen kring vilka 

delar av verksamheten som bedrivs i bolagsform respektive förening för att undgå de 

skatterisker som medkommer vid en transferering av likvida medel. Även ÖFK nämner 

förhållandet mellan aktiebolag och skattefri föreningsverksamhet som ett problem i åtanke 

med koncernstruktur då dessa två verksamheter faller under samma koncernredovisning med 

olika förhållningsregler.  

 

Halmstads BK uttrycker de eventuella negativa effekterna som bolagiseringen kan ha på 

föreningens image. De menar att det finns en uppfattning av att föreningen bedriver en 

renodlad näringsverksamhet som enbart handlar efter ekonomisk framgång, vilket kan vara 
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skadligt för föreningen då de befarar att de ideella krafterna riskerar försvinna. Möjligheten 

för en förening som HBK att drivas som ett kommersiellt företag utan ideella krafter är en 

omöjlig uppgift utifrån deras uppfattning. De menar att begreppet “förening” har på senare år 

blivit svårdefinierat och förknippas fortfarande med gamla historiska ideal som inte längre 

speglar verkligheten för en elitförening. Även Hammarby IF diskuterar de känslomässiga 

nackdelarna med bolagisering, till exempel att deras mest initierade supportrar har en 

generellt negativ inställning till kommersialiseringen av fotbollen och Hammarby fotboll som 

klubb i synnerhet.  Ericsson & Horgby (2016) diskuterar denna effekt i anknytning till de 

kommersialiseringsprocesser som påverkat den svenska elitfotbollen vilket har mynnat ut i en 

separation mellan professionalism och ideella krafter. Samtidigt grundar sig alla 

fotbollsföreningar i Sverige på ideella ideal och inte verksamhetens ekonomiska intresse 

(Kamras m.fl. 2003). 

 

“Vi står och faller med ideella insatser.” (Halmstads BK 2019). 

 

Kamras m.fl. (2003) konstaterar att elitföreningar inom svensk fotboll står inför svårigheter 

med att hitta balansgången mellan de sportsliga förväntningarna och det ekonomiska intresset. 

Djurgårdens IF erkänner att det är en komplicerad uppgift inom elitidrotten att hitta en balans 

mellan ekonomin och den sportsliga framgången. Oavsett om det handlar om en ideellt 

allmännyttig förening eller ett Idrottsaktiebolag står alla inför samma utmaningar. I och med 

att föreningen äger sitt IdrottsAB till 100% har de inga externa aktieägare. Men DIF klargör 

hur lätt det är att bli sugen på sportslig framgång och med den mentaliteten sätts även hela 

verksamheten i hög risk eftersom framgång i deras mening kostar pengar. Målsättningen för 

DIF är att prioritera sportslig framgång men inte genom att sabotera föreningens ekonomi.  

 

“Kockar du ner allt vi håller på med i elitidrotten så gäller det att hitta balansen mellan 

ekonomin och den sportsliga framgången vilket är skitsvårt.” (Djurgårdens IF 2019). 

 

I förhållande till Djurgårdens IF.s uttalande om prioriteringar konstaterar Hammarby IF att 

föreningen har utifrån ett historiskt perspektiv haft svårigheter med att balansera det 

ekonomiska och sportsliga intresset. Främst har effektiviteten på den sportsliga verksamheten 

inte varit tillfredsställande, dem menar att för mycket kapital har investerats i spelartruppen 

utan att nå någon vidare sportslig framgång. Situationen har förändrats de senaste åren med 

tanke på att föreningens nuvarande ekonomiska ställning är relativt stark samtidigt som den 



  
 

 37 

sportsliga verksamheten presterar bra i förhållande till investerad krona i spelartruppen. HIF:s 

bolagisering har bidragit till deras restoration och utveckling genom att verksamheten har 

professionaliserats med tydliga strategiska uppdrag sett till intäktsgenerering och de sportsliga 

förväntningarna. HIF:s IdrottsAB syftar till att förvalta föreningens kommersiella rättigheter 

vilket möjliggör investeringar i den sportsliga verksamheten.  

 

Fortsättningsvis i analysen rörande relationen mellan ekonomiskt intresse och sportsliga 

framgångar har Östersunds FK en vision om att vara svenska mästare och spela europeisk 

tävlingsfotboll, uppdraget är alltså att vidareutveckla sin verksamhet och spelare för spel i 

svensk och europeisk elitfotboll. ÖFK har en övergripande målsättning som säger att 

föreningen ska vara transparenta och nyfikna på utveckling, de ska även omsätta över 500 

miljoner och de ska vinna Allsvenskan. Verksamhetens vision kan kopplas till Forslunds 

(2018) forskning kring organisationsutveckling som grundar sig i att verksamheter strävar 

efter förnyelse. ÖFK är tydliga med vilken riktning föreningen ska sträva efter, dem erkänner 

även att föreningen är beroende av utveckling och förändring om de ska förbli en del utav den 

svenska elitfotbollen. Som tidigare nämnt äger ÖFK sitt IdrottsAB till 100%, detta innebär att 

moderföreningen har ställt ett ägardirektiv till bolaget utifrån den vision och målsättning som 

årsmötet i föreningen antagit. Men balansgången mellan den sportsliga framgången och det 

ekonomiska intresset blir återigen en komplex uppgift, verksamheten vill generera en hög 

omsättning och samtidigt spela på europeisk mark. Bolagiseringen 2016 ingick i 

verksamhetens förändringsarbete, syftet var att ta in externt kapital med förhoppningarna att 

utvecklas. Med tanke på att föreningen inte sålt andelar i sitt IdrottsAB går det att ifrågasätta 

vilken riktning föreningen har tagit med verksamheten och vilka bakomliggande orsaker som 

försatt föreningen i denna situation.       

 

Halmstads BK befinner sig i en turbulent ekonomisk situation, föreningen har helt enkelt för 

lite eget kapital för att må riktigt bra. Det sportsliga och ekonomiska kolliderar inte rent 

praktiskt eftersom föreningens kassa är såpass liten att de knappt överlever. HBK erkänner att 

dem naturligtvis vill tjäna pengar men inte utifrån ett kommersiellt intresse. Syftet med deras 

ekonomi är att bygga en starkare förening, dem har inga planer att sälja andelar i sitt 

IdrottsAB. HBK vill inte riskera att sitta i en styrelse med ett antal aktieägare som fattar beslut 

vilket är korrekt utifrån ägardirektiv men inte föreningens målsättning. HBK:s uttalande kan 

kopplas till Kamras m.fl. (2003) teorier om att elitföreningar inom svensk fotboll präglas av 
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att vara ideella verksamheter utan ett ekonomiskt intresse där huvudfokus läggs på 

föreningens medlemmar och aktiva.         

 

“Det enda skälet med ekonomisk förstärkning är ju för att ge styrelsen i HBK bättre 

förutsättningar för att kunna få klubben att fungera bra. Och då gör man ju inte det i HBK 

elitfotboll AB, det gör du ju i en annan identitet.” (Halmstads BK 2019).  

 

6.2  Varför har inte fler elitföreningar bolagiserats? 

 

Sund (2008) hävdar att den svenska fotbollen har befunnit sig i ett tillstånd av konservatism 

utan utrymme för nytänkande och utveckling. Trots samhällets utveckling har svensk fotboll 

hamnat i en situation där den drabbats av självgodhet med djupa rötter i folkrörelsen. När AIK 

bolagiserades år 1999 var detta banbrytande inom den kommersialistiska aspekten av den 

svenska fotbollen med tanke på möjligheterna att sälja andelar och snabbt anskaffa kapital.  

 

Malmö FF (MFF) har trots sin starka ekonomiska och sportsliga position inom svensk 

elitfotboll inte bolagiserat sin verksamhet. En stor del av deras framgång bygger på spel i 

Europa och Champions League samt dyra spelarförsäljningar. MFF:s aspekt är att fördelarna 

av driften som ideell förening väger över i förhållande till de positiva utfallen av en eventuell 

bolagisering, motiveringen bakom detta ligger i att de inte ser en möjlighet att tjäna mer 

pengar som IdrottsAB än vad föreningsformen gör i dagsläget. MFF poängterar att den 

föreningsform som bedrivs i Sverige är unik i dess form med medlem- och supporter 

engagemang, att starta en process och jämföra sig med föreningar utanför Sveriges gränser 

hade inte stärkt dess konkurrenskraft i Europa eftersom deras förutsättningar på marknaden 

och omständigheter är annorlunda. I deras mening är det viktigare att behålla de 

medlemssäkra föreningarna för att där finns förankringarna i svensk fotboll.  

 

Enligt Forslund (2018) är det förekommande inom organisationsutveckling att individer gör 

motstånd mot förändringar och förnyelser, detta för att det kan existera en rädsla för det 

okända och exludering vid utveckling. Inom IFK Göteborg har frågan om bolagisering varit 

aktuell från och till genom åren, men beslutet har alltid legat hos medlemmarnas vilja att vara 

med och påverka. Genom en bolagisering hade föreningen även behövt göra en förändring i 

dess stadgar och en separation av elitverksamheten upplevs minimera medlemmarnas 

inflytande vilket de klart och tydligt har röstat emot. Just frågan om kontroll av IdrottsAB är 
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något som oroar IFK, trots 51-procentreglens inverkan och röstmajoritet kan resterande 49% 

ha en stark position och influens i avgörande frågor om föreningens framtid.  

 

 

6.3  Hur påverkas föreningsdemokratin av bolagiseringen? 

 

Ericsson & Horby (2016) har påpekat att kommersialiseringen kan hota den svenska idrottens 

demokratiska folkrörelse. Marknadsaktörer vill generera kapital och företagstyrda 

verksamheter förminskar medlemmarnas och supportnernas inflytande. Peterson (2003) 

antyder att marknadsstyrda verksamheter prioriterar produktivitet och likviditet, detta skapar 

mindre utrymme för demokrati och solidaritet. Denna fundering gav upphov till 

frågeställningen om att undersöka hur föreningsdemokratin och det ideella engagemanget 

påverkas av bolagiseringen.  

 

Djurgårdens IF upplever inte att verksamhetens bolagisering utgör något hot mot föreningens 

demokrati, dem äger själva sitt IdrottsAB till 100 % och har inga externa aktieägare att ta 

hänsyn till. DIF nämner i detta fall deras medlemmar och hur dem står bakom 51-

procentsregeln då den styr vad som sker i föreningen. DIF trycker på att det finns svårigheter 

med att hitta en balansgång mellan det fina föreningslivet och en kommersiell verksamhet. 

Men förståelsen för att föreningen behöver pengar för att nå sportslig framgång är tydlig, 

medlemmarna är medvetna om kommersiella krafter skapar förutsättningar för att attrahera 

bra fotbollsspelare. DIF berättar att föreningens ledning arbetar ständigt med att hålla en sund 

relation med de aktiva ideella ledarna. Detta sker när ledningen till exempel visar upp sig på 

hemmamatcherna och påvisar god kommunikation genom att hälsa på alla som jobbar kring 

arrangemanget. Samtliga fotbollsledare i ungdomsverksamheten erbjuds ett antal utbildningar 

vilket gör att de besitter rätt kunskap och kompetens. Ledarna blir även utbildade med hur de 

ska bete sig, detta eftersom ledarna ska representera klubbmärket och vara ansiktet utåt. 

Arbetet med att utbilda och utveckla sina ledare kan förankras med Institutionell teori och de 

normativ krafterna som tydliggör att organisationer strävar efter professionalism och 

kompetensutveckling (Eriksson-Zetterquist 2009). Föreningens ställning till 

kommersialisering är limiterad men målsättningen är fortfarande att bedriva en verksamhet av 

professionell status med effektiviserat arbete och kompetent personal.  

 

 “Jag tycker inte vi är något företag, vi är istället en professionell föreningsverksamhet.” 

(Djurgårdens IF 2019). 
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Hammarby IF:s uttalande kring bolagisering och föreningsdemokrati kan delvis kopplas till de 

åsikter som berör Djurgårdens IF. I dagsläget anser inte föreningen att bolagiseringen utgör 

något hot mot medlemmarnas engagemang och delaktighet. HIF arbetar mycket med 

transparens och information till sina medlemmar med syftet att just undvika den typen av 

funderingar. Teoretiskt sett har HIF råd att avlöna alla sina funktionärer och volontärer men 

föreningen har tagit ett beslut om att inte göra det. Detta beror dels på kostnadsskäl men också 

på den starka tron för idrottsrörelsen och vad den betyder för människor som engageras i den. 

HIF är dock medvetna om att föreningens ekonomiska utveckling och finansiärers inflytande 

kan komma att skapa bekymmer för det ideella engagemanget. Resultatet från HIF kan 

kopplas till Petersons (2003) teorier om att marknadsstyrda verksamheter prioriterar 

produktivitet och likviditet över demokrati. Med tanke på att HIF har sålt 49% av andelarna i 

sitt Idrottsaktiebolag till AEG Sports finns det tendenser som påvisar en strävan efter 

kommersialisering och tillväxt.          

 

“Det ideella engagemanget tror jag kommer bli ännu svårare att upprätthålla i takt med att vi 

som klubb växer ekonomiskt och stärker våra finanser.” (Hammarby IF 2019). 

  

I dagsläget äger Östersunds FK sitt IdrottsAB till 100 % vilket inte var föreningens 

målsättning när de bolagiserade elitverksamheten 2016, syftet var att utvecklas genom att ta in 

externt kapital. Men likt Djurgårdens IF har detta skapat utrymme för ÖFK:s medlemmar och 

deras vilja eftersom de kan vara med och påverka vilken riktning föreningen ska ta. ÖFK 

hävdar därför att deras bolagisering inte har inneburit något särskilt hot mot 

föreningsdemokratin och det ideella engagemanget. Halmstads BK strävar efter samma 

värderingar som DIF och ÖFK, dem har tydliggjort att det är föreningen och ingen annan som 

ska ha kontroll. Det är alltså verksamhetens medlemmar som prioriteras och inte det 

ekonomiska intresset, även HBK äger deras IdrottsAB till 100 % vilket hindrar 

maktinflytande från externa parter. Petersons (2003) teorier om att marknadsstyrda 

verksamheter förminskar demokrati och solidaritet kan inte förankras med resultatet från DIF, 

HBK och ÖFK. Det finns ett distinkt samband mellan dessa verksamheter som påvisar att 

även bolagiserade elitföreningar arbetar med att bevara föreningsdemokrati och 

medlemmarnas vilja.                  
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 “Vi sysslar ju med föreningsdemokrati och vi har ett verktyg som heter HBK elitfotboll AB 

ingenting annat.” (Halmstads BK 2019). 

 

Däremot skiljer sig den externa synen från de föreningar som inte bolagiserats i uppfattningen 

om hur demokratin påverkas i en förening som placerat sin elitverksamhet inom IdrottsAB. 

IFK Göteborg hävdar att medlemmarnas inflytande begränsas vid en sådan utveckling medans 

Malmö FF ser en eventuell bolagisering som ett hot mot deras supporter- och 

medlemsengagemang.  

 

 

6.4  Hur utvecklar elitföreningar sitt arbete inom affärsutveckling? 

 

Exponeringen av Allsvenskan och Superettan är begränsad på en global skala men 

globaliseringen av idrottens kommersialism och teknologi har påverkat och inspirerat svensk 

fotboll genom att prägla marknaden med nya alternativ till hur vi kommunicerar, marknadsför 

varumärken direkt till kunder och knyter relationer med medlemmar. Sedan avskaffningen av 

de amatörregler som präglade svensk idrott fram till 1967 har marknaden fått större utrymme 

och möjligheten för föreningar att kapitalisera på sin verksamhet växer i takt med samhällets 

utveckling (Peterson 2005). Fotbollsföreningar i Sverige opererar på en bred marknad vilket 

utifrån våra resultat leder till att det finns en skildring av fokusområden hos de olika 

verksamheterna som i sin tur har olika motiv och arbetssätt kring drivande projekt och affärer.  

 

Eriksson-Zetterquist (2009) beskriver en institution som ett resultat av individer i samspel 

vilket leder till handlingar, genom detta skapas kulturella objekt och symbolistiska 

värderingar. En institution möjliggör en organiserad och etablerad procedur med social 

ordning med syftet att uppnå kvalité och status. När det handlar om affärsutveckling menar 

IFK Göteborg att deras primära fokus är att ha en långsiktig strategi i klubben och en 

genomtänkt affärsplan som kan driva verksamheten med en röd tråd genom föreningen och 

koppla dess aktiviteter till ändamål. Genom att verkställa dessa aktiviteter som går i parallell 

med utnämnd strategi kan föreningen på så sätt stärka kännedomen, integriteten och sitt 

varumärke. Att arbeta långsiktigt är något som även Hammarby IF strävar efter, de har som 

mål att dubblera sina intäkter de kommande åren. Deras nästa steg i utvecklingen är att arbeta 

utifrån effektivitetsmått för att få ut mer av befintliga resurser, vilket de konstaterar ställer 

krav på strategi, struktur och organisation i bolaget och föreningen.  
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Enligt Houlihan & Green (2008) är transformationen av idrottsevenemang och atleter till 

handelsvaror den första dimensionen av tre i utvecklingen av den kommersiellt globaliserade 

idrotten. Petersons (2003) teori om elitidrott som bytes- och bruksvärde kan även appliceras 

till Houlihan & Green (2008) dimensioner där kommersiella intressen tar över och har 

inflytande på verksamhetens arbetssätt för att tillfredställa kundens behov och upplevelse som 

konsumenter. Halmstads BK har påbörjat en förnyelse av sitt koncept rörande upplevelsen på 

sin arena i anknytning till matcharrangemang. Konceptet inkluderar en foodcourt 

involverande tio externa restauratörer som förser sponsorer och föreningens nätverk vid 

arrangemang med mat och dryck. Det har även konstruerats en pub som är tillgänglig för 

föreningens medlemmar med utsikt över planen. Samtidigt med en ungdomsverksamhet och 

A-trupp full av unga talangfulla spelare har de förhoppningar om dyra spelarförsäljningar. Här 

ser HBK även utvecklingspotential av deras transfernät då det påstås existera intresse 

cirkulerande deras spelare från i föreningar utanför Sveriges gränser som kan leda till 

möjligheter att skapa nya relationer och samarbeten. En utveckling av transfernätet kan 

kopplas till Steger´s (2008) fyrastegsprocess berörande globaliseringens kvalitéer där de två 

första innebär skapande och expansionen av sociala nätverk och aktiviteter över geografiska, 

ekonomiska, kulturella eller politiska gränser. 

 

Malmö FF tog en gång i tiden ett beslut om att bygga en egen arena, Swedbank Stadion, vilket 

idag är grunden till deras utveckling som fotbollsförening. Med driften av arenan äger dem 

hela affären involverande evenemang och matcher, detta är ett verktyg som ger möjligheten 

att hitta synergieffekter mellan försäljning och drift, de bygger relationer med leverantörer 

och säger sig själva ha större möjligheter att hitta potentiella partners och sponsorer. 

Östersunds FK:s arbete fokuserar till stor del att ligga i framkant för att anses som attraktiva 

partners för sponsorer, med detta erbjuds en variation av möjligheter för att tillfredsställa dess 

behov i form av synlighet och exponering på arenan, logemöjligheter och aktivering i 

samband med företagsevent. I dessa fall kan vi identifiera expansionen av idrotten som en 

plattform för icke-sportbaserade företag vilket den andra dimensionen i Houlihan & Green´s 

(2008) teori rörande transformationen av den globala kommersiella idrotten.  

 

Den tredje och sista av Houlihan & Green´s (2008) dimensioner inkluderar en växande 

marknad för merchandise och sportvaror. Utifrån resultatet från respondenterna är 

det  underförstått att elitföreningar driver någon form av merchandise verksamhet dock i olika 

former. IFK Göteborg driver merchandise och promotion i bolagsform genom IFK Göteborg 
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promotion AB, här sker försäljning av halsdukar, tröjor och så vidare. Malmö FF driver även 

merchandiseförsäljning där de omsätter ca 15 miljoner kronor årligen, försäljningen ligger 

dock inte i något av deras bolag utan utgår från föreningen. Hammarby IF:s merchandise-affär 

är outsourcat till sportvaro-koncernen Intersport, detta innebär att Intersport sköter 

försäljningen av klubbens merchandise och delar en så kallad ”royalty fee” till föreningen. 

Djurgårdens IF:s merchandiseförsäljning drivs i anknytning till Djurgården Hockey sedan 

2017 och har en gemensam butik i Globen. De ser samarbetet som en riskminimering och en 

verksamhet som kan drivas året om då deras säsonger överlappar. Problemet enligt DIF är 

svårigheterna att tjäna pengar på merchandise över tid som en stadig inkomstkälla då 

marknaden upplevs större än vad den egentligen är. Deras intresse är därefter inte 100 % 

kommersiellt och kapitalistiskt utan en viktig del av merchandiseförsäljningen för dem 

handlar om varumärkesbyggande och exponering i samband med stolthet hos supportrar.  

 

Hammarby IF menar att de försöker ligga i framkant för att utveckla sin verksamhet för att 

öka intäkterna till bolaget. Deras främsta problem är saknaden av expertkompetens på vissa 

områden för att nå en snabbare progression. De erkänner att mognadsgraden hos deras 

medarbetare kopplat till affärsutveckling är relativt låg. Djurgårdens IF har identifierat ett 

liknande problem i sitt kontinuerliga arbete inom affärsutveckling. Enligt DIF är 

administrationen i fotbollsföreningar relativt liten när resurser investeras i spelare och tränare. 

De som arbetar administrativt är ofta hårt arbetsbelastade och fyller en variation av 

arbetsroller. För att åtgärda detta problem har de anställt en person vars ansvar är enbart att 

arbeta med affärsutveckling och olika projekt. Affärsutvecklingspositionen är menad att driva 

och testa nya projekt, exempelvis hantering av lojalitetskoncept och E-Sport vilket DIF ser 

som en stark växande marknad. Detta kan i sin tur kopplas till organisationsutveckling 

(Forslund 2012) och det globaliserade samhällets prägling av tillväxt och föreningarnas behov 

av förnyelse och utveckling. 

 

Steger´s (2008) tredje globaliserings kvalité utgör accelerationen och intensifieringen av den 

sociala kommunikationen. Östersunds FK och Djurgårdens IF erkänner att dem existerar i ett 

samhället som rör sig framåt, därför är det essentiellt att anpassa sig efter den ständiga 

utvecklingen. På senare år har digitaliseringen gjort avtryck vilket har skapat utrymme för 

media och andra sociala kanaler. I takt med utvecklingen har ÖFK och DIF genomgått 

förändringen från traditionella till innovativa. Föreningarna vill satsa på att bedriva en mer 

digital verksamhet med stort fokus på exponering av varumärke och byggande av en 
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nätverksplattform. IFK:s arbete kan rationaliseras ihop med ÖFK och DIF:s utveckling samt 

Steger´s (2008) teorier kring globalisering. IFK ser ett behov av att förnya verksamhetens 

affärskonceptet med tanke på den massiva digitaliseringen. Enligt dem är den svenska 

idrottsrörelsen konservativ, ett exempel kan ges vid fotbollsmatcher då åskådaren dyker upp 

med sin matchbiljett och sitt matchprogram i pappersform. Dessa bitar arbetar IFK med att 

utveckla genom att styra och förenkla proceduren via en applikation i telefonen. 

Applikationen kan även bidra till de kommersiella aspekter cirkulerande matchevenemang 

genom ökad tillgänglighet för åskådaren där de kan beställa öl, mat, tröjor och halsdukar 

direkt i telefonen.  

 

“Jag tror att hänga med i den digitala utvecklingen är ju A&O oavsett vilken verksamhet du 

pratar med i dagsläget.” (IFK Göteborg 2019) 

 

Malmö FF:s arbete inom affärsutveckling kan förankras med Eriksson-Zetterquist´s (2009) 

teorier kring institutionell teori som tydliggör att organisationer inom samma fält är i behov 

av interaktion. MFF har nyligen strukturerat om verksamheten och satsat på en marknad- och 

kommunikationschef som ansvarar för deras business to business, alltså marknadsstrategin 

som syftar till att göra affärer med andra företag inom samma fält. MFF ser stora 

utvecklingsmöjligheter för tillväxt genom att ständigt sträva efter lönsamma partnerskap med 

aktörer som vill exponeras via idrottssektorn. MFF konstaterar dock att verksamheten kan 

förbättra sitt arbetet inom affärsutveckling. Med tanke på föreningens status och framgång 

ligger de längst fram i utveckling bland svenska elitfotbollsföreningar vilket tyder på en 

ständig hunger för progression och förnyelse. MFF menar att ansvaret faller på dem att testa 

nya strategier och modeller men inte till den mån att de varken hinner eller orkar med. MFF:s 

syn på deras affärsutveckling kan kopplas till Forslunds (2018) forskning om att rädsla och 

osäkerhet kan uppstå vid organisationsutveckling. Det är inte alls ovanligt att individen är 

rädd för det okända och bekväm utifrån sitt handlande vilket kan identifieras i MFF. 

Föreningen har både möjligheter och resurser att utvecklas men risken för att misslyckas har 

lagt sin prägel på affärsutvecklingen.                 

 

“Man kan alltid göra saker bättre, man kan göra det snabbare, men när man är störst 

behöver man köra loket men vi ska inte ligga så långt fram att vi lägger rälsen för då orkar vi 

inte riktigt med.” (Malmö FF 2019).   
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6.5  Hur upplever elitföreningar 51-procentsregeln? 

 

En bolagiserad verksamhet möjliggör en kapitalanskaffning men kan inte garantera en 

stabiliserad ekonomi med 51-procentsregeln vilket gör en potentiell investering till en mindre 

lukrativ affär (Backman 2009). Som tidigare nämnt är 51-procentsregeln en grundläggande 

regel för idrott-Sverige med syftet att skydda föreningar från externa investerare att köpa 

röstmajoritet i ett Idrottsaktiebolag (Sveriges Television 2013). Resultatet från samtliga 

respondenter i denna studie påvisar ett tydligt mönster vid åsikter och erfarenheter kring 51- 

procentsregeln. 

 

Djurgårdens IF:s syn på 51-procentsregeln grundar sig i föreningens medlemmar och deras 

vilja. Dem är tydliga med att DIF är en medlemsförening och att de ska förhålla sig till vad 

medlemmarna bestämmer. Sund (2008) menar att svensk fotboll står inför stora utmaningar, 

den långa traditionen av ledarskap präglat av delaktighet och medinflytande har påverkat 

klubbarnas effektivitet och beslutsförmåga. DIF äger sitt IdrottsAB till 100 % vilket tyder på 

att intresset för att sälja andelar existerar inte. Beslutet om att inte attrahera externt kapital 

tydliggör att DIF är en ideell föreningen som vill bevara 51-procentsregeln inom svensk 

fotboll.  

 

“Den frågan diskuteras inte internt här överhuvudtaget.” (Djurgårdens IF 2019).    

 

Östersunds FK:s och Halmstads BK:s uppfattning kring 51-procentsregeln kan förankras med 

de åsikter som cirkulerar Djurgårdens IF. ÖFK diskuterar vikten av regeln då den hindrar 

riskkapitalister med andra ändamål att ta över de mest lukrativa klubbarna. HBK medger att 

51-procentsregeln inte har någon större påverkan på deras verksamhet utifrån beslutet om att 

äga sitt IdrottsAB till 100 %, medlemmarnas vilja går alltså före en kapitalanskaffning. 

Föreningarnas ställningstagande kan kopplas till Kamras m.fl. (2003) forskning kring ideella 

inslag inom elitfotboll där fokus ligger på medlemmarnas vilja trots inflytandet från 

kommersialism. 

 

Hammarby IF är i en förhållandevis annan situation än DIF, ÖFK och HBK då deras 

koncernstruktur är uppbyggd på de sätt att föreningen och medlemmarna äger 51% av bolaget 

och har samtidigt varit mottagliga mot kapitalanskaffning och extern påverkan. Föreningen 

anser att det externa inkommande kapitalet har varit direkt nödvändigt för klubbens 
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överlevnad samt att de har en “väldigt god” relation med ägarna i bolaget vilket påverkar 

verksamhetens framgångar. Föreningen ställer sig dock bakom medlemmarnas positiva syn 

till 51-procentsregeln och menar att framtiden ligger i deras händer. De påpekar även att 

svensk fotboll visat sig konkurrenskraftiga i Europa trots reglementet. Samtidigt ser dem 

eventuella möjligheter vid förändring av restriktioner rörande kapitalanskaffning för de 

föreningarna med starka varumärken i Sverige.  

 

Sund (2008) hävdar att den svenska idrottsrörelsen som en demokratisk folkrörelse är 

problemet som ligger bakom den svenska klubbfotbollens brist på internationell framgång.    

IFK Göteborg och Malmö FF utgör två av sveriges största fotbollsföreningar med ett 

gemensamt val om att inte bolagisera sina verksamheter. MFF är distinkta med att 51-

procentsregeln ska vara kvar inom svensk fotboll, det viktigaste för dem är att bevara 

förankringen inom föreningslivet och hos deras medlemmar. MFF konstaterar dock en fördel 

med att slopa regeln och det är att svensk fotboll hade blivit mer konkurrenskraftig i Europa, 

men dem anser att den marknaden inte existerar i Sverige i dagsläget. IFK markerar att 

medlemmarna utgör deras idrottsliga verksamhet och att deras vilja ska styra riktningen i 

föreningen. IFK står bakom 51-procentsregeln men det handlar inte endast om vilka fördelar 

och nackdelar den medför utan mer på vilket land som föreningen verkar i. Dem nämner att 

Sverige är ett land vars idrott har präglats av en folkrörelse i över 100 år vilket tyder på att det 

alltid kommer finns utrymme för demokrati och ideella krafter.  

 

 “Alltså medlemmarna är ju vår förening, det är det som är grejen med medlemsförening.” 

(IFK Göteborg 2019).    
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7  Diskussion 
 

I följande avsnitt kommer resultatet från analysen diskuteras. Framställningen utgår från 

studiens frågeställning. Tanken är att sammanfatta och ifrågasätta resultatredovisningen 

samt presentera väsentliga slutsatser.   

 

 

7.1 IdrottsAB 

 

Utvecklingen av svensk elitfotboll har under årtionden präglats av ett ställningstagande 

mellan den idealistiska folkrörelsen och kommersialistiska marknaden. Inflytandet från det 

globaliserade marknadsstyrda fotbollseuropa och dess framgångar får delar av fotbollssverige 

att drömma sig tillbaka till storhetstiden då Allsvenskan kunde mäta sig med de allra största. 

Samtidigt lever folkrörelsen kvar i de idealistiska ideal med medlemssäkra föreningar och 

delaktighet som gör svensk fotboll unik i en annars kapitalistisk global bransch. Maktkampen 

har mynnat ut i en form av dualitet inom fotbollen då sportslig framgång prioriteras hos 

supportrar och ledning men priset av framgång får inte vara för kostsamt eller skadligt för vad 

som är “svensk fotboll”.  

 

Resultatet från respondenterna som berör motivation att bilda IdrottsAB påvisar en skildring 

mellan verksamheternas ställningstagande och bakomliggande motiv till bolagisering utifrån 

föreningshistorik, resursanvändning och sportsliga ambitioner. Dessa aspekter är essentiella 

att ha i åtanke vid diskussion kring föreningarnas utvecklingsarbete, det går att generalisera 

åtagandet att alla organisatoriska ledningar arbetar med goda intentioner till respektive 

förenings utveckling mot uppsatta mål och visioner. Vägen till framgång kan dessvärre ta 

olika spår påverkade av vilka värderingar föreningar förankrar sig i. Hammarby IF och 

Östersunds FK:s ändamål med bolagiseringen av verksamheten var att attrahera externt 

kapital via försäljning av bolagsandelar. Obervera att ÖFK ännu inte genomfört hänvisat 

ändamål med tanke på att föreningen äger 100 % av IdrottsAB i dagsläget. Det är även viktigt 

att komma ihåg att HIF har befunnit sig i en svår ekonomisk situation där externa 

investeringar varit vital för deras överlevnad. Föreningarnas motiv framlägger därmed bevis 

för att marknadsstyrda verksamheter inom svensk elitfotboll har ett intresse för 

kommersialisering och ekonomisk tillväxt. Effekten av detta blir även att elitföreningar 

separerar bredden från elitverksamheten för att utforma en tydligare organisationsstruktur som 

säkerställer att ingående kapital skapar förutsättningar för sportslig framgång och expansion. 
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Separationen möjliggör däremot att elitverksamheten kan utvecklas samtidigt som 

breddverksamheten beskyddas från de risker som en bolagiserad verksamhet medför.  

 

Genom att se till Djurgårdens IF och Halmstads BK går det att identifiera en annorlunda bild 

om vad bolagisering medför till utvecklingen av föreningens verksamhet. Föreningarnas 

bakomliggande intresse baseras inte på kapitalistiska motiv eller intentioner, bolagiseringen 

utgör ett verktyg med syftet att förenkla driften av föreningsverksamheten. Dock går det inte 

att negligera att det existerar ekonomiskt intresse, inte utav extern kapitalanskaffning utan 

främst fördelarna med momskvittering och beskattning som bolagiseringen medför. DIF och 

HBK:s beslut om att inte sälja bolagsandelar tyder på att föreningarna värderar 

medlemmarnas åsikter men inte en utveckling präglat av kapitalism. Benämningen av 

folkrörelse och demokrati kan i synnerhet förankras med den riktningen som föreningarna valt 

att ta. Bolagiseringen syftar till att förenkla driften kring de verksamhetsdelar som berörs av 

svensk lagstiftning, inte en ekonomisk tillväxt med kommersialistiska intressen. DIF och 

HBK vill inte riskera att exkludera sina medlemmar genom att låta externa parter investera 

kapital och ställa ägardirektiv som är lukrativa utifrån deras ambitioner men är utanför 

ramarna av föreningens vision. Trots de bolagiserade föreningarnas organisatoriska 

omstrukturering har de objektivt sett svårt att lämna ramarna för vad uppfattningen att vara en 

medlemsförening egentligen innebär. RF:s reglemente existerar som en gräns för vad som 

regelrätt tolkas som en ideell förening, men det finns en brist på föreningar som töjer och 

utmanar denna gräns i strävan efter utveckling. Utifrån på Eriksson-Zetterquist`s (2009) 

teorier om Institutionell teori har det skett är en form av homogenisering med tanke på att 

fotbollsföreningar skall vara och bedrivas på ett visst sätt för att tillåtas vara en del av svensk 

fotboll. Idéer som motsätter sig bilden av en svensk fotbollsförening bemöts ofta med kritik 

och negativism vilket i många fall förhindrar utveckling. 

 

Det går därmed att ifrågasätta Halmstads BK:s motiv med att inte sälja bolagsandelar med 

tanke föreningens prekära ekonomiska situation. Föreningens kassa är såpass liten att de 

knappt överlever vilket tyder på ett behov av finansiellt stöd. Med bolagiseringen har HBK 

skapat sig möjligheter att ta in extern kapital men medlemmarnas vilja och intresse har gjort 

att föreningen har tagit avstånd från externt inflytande. Frågan är om medlemmarnas vilja 

egentligen är i föreningens bästa intresse eller hindrar det föreningen att uppnå sin fulla 

potential. Med detta utfall går det att konstatera att kapitalistiska krafter har påverkat svensk 

fotboll med tanke på att flertalet elitföreningar valt att omvandla elitverksamheten till 
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IdrottsAB. Men de idealistiska ideal som genomsyrat svensk fotbollshistoria och dess 

utveckling lever kvar i föreningarnas sätt att organisera och bevara den konservativa 

uppfattningen om vad det innebär att vara en “förening”.   

 

Som tidigare konstaterat har fotbollen i takt med globaliseringen och dess mediala exponering 

utvecklats till en marknadsstyrd industri, detta exluderar inte svensk fotboll. Ett problem för 

den svenska idrottsrörelsen är att föreningslivet har inte hunnit med i utvecklingen. Realiteten 

är att dagens elitföreningar står inför mer komplexa situationer och utmaningar än att 

organisera ideell arbetskraft och “kioskförsäljning”. Föreningarnas behov av att utvecklas 

kräver professionalism och expertis för att kunna hantera svårigheten med att balansera 

ekonomi och sportsliga framgångar. Det innebär inte att det ideella engagemanget är 

oväsentligt, Sveriges elitföreningar står och faller med ideella insatser. Problematiken uppstår 

när de ideella krafterna och saknaden av kompetens påverkar beslutstagandet i ledningen av 

föreningen. Alla responderande föreningar poängterar att de lyssnar och agerar i den direktion 

medlemmarnas majoritet representerar. Fotbollsföreningar drivs idag mer eller mindre som 

företag och är till synes sett professionaliserade, detta är väsentligt för dess överlevnad i 

föreningslandskapet där möjligheterna att må ekonomiskt väl grundar sig i sportsliga 

framgångar eller kapitalanskaffning. Och även vid framgångar är ekonomiskt välmående 

ingen garanti i samma utsträckning som kapital inte garanterar sportsliga resultat. Hammarby 

IF konstaterar att de haft problem med balansgången mellan ekonomiskt och sportsligt 

intresse när stora investeringar i spelartruppen utgav inte en önskad effekt. Även om HIF:s 

situation har förändrats under de senaste åren påpekar dem att det existerar en viss avsaknad 

av expertkompetens som kan driva föreningen framåt. 

 

7.2 Ideella allmännyttiga föreningar 

 

Den europeiska toppfotbollen existerar på en global marknad där de största fotbollsklubbarna 

drivs som företag och investeringsprojekt. Den svenska herrfotbollen har till en viss del 

påverkats av kapitalistiska marknadskrafter, detta blir tydligt då verksamheter övergår till 

medelstora företag med syftet att tillfredsställa nya behov. Trots den intensiva utvecklingen på 

europeisk nivå lever konceptet av folkrörelse vidare inom svensk fotboll med tanke på att 

majoriteten av elitföreningar arbetar utefter de villkor som genomsyras av idealism.  
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Malmö FF och IFK Göteborg utgör två av Sveriges största fotbollsföreningar som än idag 

bedriver verksamheten som en ideellt allmännyttig förening. MFF har i dagsläget en stark 

ekonomisk och sportslig position inom svensk fotboll vilket är anmärkningsvärt med tanke på 

att de inte har bolagiserat elitverksamheten. Föreningen ser inte en möjlighet att tjäna mer 

pengar genom IdrottsAB, för dem är det viktigare att bevara den unika förankringen inom 

svensk fotboll med fokus på föreningsdemokrati och ideellt engagemang. Inom IFK har 

frågan om bolagisering varit aktuell genom åren men i slutändan har medlemmarnas vilja 

varit avgörande. En eventuell bolagisering hade inneburit en separation mellan eliten och 

bredden vilket hade påverkat stadgarna och minimerat inflytandet från medlemmarna. Det går 

att ifrågasätta den natur och karaktär som präglar elitföreningar som MFF och IFK. Trots 

samhällets ständiga utveckling befinner de sig i ett läge utan utrymme nytänkande och 

förändring med djupa rötter i folkrörelsen. Det får inte glömmas MFF:s starka ekonomiska 

position bygger på deras framgångar i Champions League, konstruktionen av Swedbank 

Stadion och lukrativa spelarförsäljningar. Med det utgångsläget som föreningen har är det inte 

konstigt att de är nöjda med sin nuvarande situation och en eventuell bolagisering finns därför 

inte med i deras planer. Frågan som kan diskuteras är om medlemmarna hade haft samma 

förtroende och tålamod utan europeiska framgångar. Det går även att ifrågasätta MFF och 

IFK:s beslut om att låta medlemmarna bestämma vilken riktning föreningen ska ta. En 

potentiell bolagisering hade skapat förutsättningar för kapitalanskaffning och tillväxt med 

viljan hos medlemmarna gör att elitföreningar som MFF och IFK stannar i utvecklingen och 

lever vidare i folkrörelsens konservativa värderingar.                             

 

7.3 Affärsutveckling 

 

Marknaden och intresset cirkulerande den svenska elitfotbollen är generellt begränsad till 

landets gränser med undantag de gånger Allsvenska lag utmärker sig i de kontinentala 

turneringarna Champions League och Europa League. Utmaningen som föreningarna står 

inför är att skapa aktiviteter som är ekonomiskt gynnsamma för föreningens verksamhet. Det 

kräver strategiskt och kontinuerligt arbete genom föreningen så de inte skapar aktivitet för 

“skapandets skull”. Från resultatet kan vi se att detta arbetssätt är något bland annat IFK 

Göteborg och Hammarby IF strävar efter. Det kan vara en lösning till ekonomisk stabilitet om 

aktiviteterna får önskad effekt. Ett bra exempel på lämplig aktivitet är Malmö FF:s beslut om 

konstruktionen av Swedbank Stadion, kommersialiseringens krafter är tydlig när arenor döps 

efter stora företag för att generera positiv omsättning. Projektet var naturligtvis en risk men 
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utfallet har givit föreningen en grundaktivitet att förlita sig till. Problemet är dock inte så pass 

simpelt och ensidigt att en ny föreningsägd arena är lösningen för alla svenska elitföreningar. 

MFF har andra förutsättningar sett till historia och supporterbas än vad konkurrerande 

föreningar befogar över och deras situation har förstärkts ytterligare av sportsliga framgångar 

och spelarförsäljningar. Dessa inkomstkällor är inget som kan garanteras utan på så sätt en 

bonus som kan skapa nya förutsättningar om kapitalet investeras strategiskt och väl. Och 

frågan är även hur den ekonomiska situation hade sett ut utan dessa framgångar med tanke på 

den investering som gjordes i arenabygget. 

 

Halmstads BK står inför en annan situation i Superettan, beslut har tagits om en förbättring av 

upplevelsen runt matcharrangemang för att göra en vistelse på arenan mer lukrativ för 

supportrar och sponsorer. Det kan vara ett steg i riktningen till en stabil inkomstkälla, 

investeringen är inte lika stor eller risktagande som Malmö FF:s stadion men utan sportslig 

framgång är det svårt att använda arenan som en attraktiv plattform för aktivitet. Med tanke 

på HBK:s inställning till spelarförsäljning som inkomstkälla går det återigen ifrågasätta vad 

som prioriteras av de ekonomiska intresset eller sportsliga framgångar.  

 

Resultatet från samtliga respondenter påvisar ett gemensamt affärstänkande med 

utgångspunkt i digitaliseringen och samhället ständiga utveckling. Elitföreningar inom svensk 

fotboll erkänner att de måste anpassa sig efter en omvärld som förändras. Affärsutveckling är 

ett verktyg som tillåter elitföreningar att implementera nya strategier och marknadsplaner som 

skapar förutsättningar för tillväxt. Förändringen som har skett i många elitföreningar inom 

svensk fotboll är deras målsättning med att bedriva en verksamhet präglat av innovativa ideér 

och arbetsmetoder. I takt med utvecklingen har digitaliseringen möjliggjort att det inte längre 

krävs en fysisk närvaro för att följa laget och hålla sig uppdaterad med informationsflöde, 

intervjuer, matcher och höjdpunkter direkt i mobiltelefonen. Men trots digitaliseringens 

revolutionerade påverkan och inflytande på samhället finns det ett nedfall som kan skapa 

bekymmer för svensk fotboll. Eftersom utveckling går såpass snabbt kan det bli svårt för 

elitföreningar att hänga med. IFK Göteborg stärker Sunds (2008) teorier om att svensk fotboll 

genomsyras av konservatism, beteenden kan identifieras i Malmö FF som vill ligga i framkant 

och leda utvecklingen men inte på en nivå som är för stor belastning för verksamheten. 

Frågan som kan diskuteras är om elitföreningar kommer orka hänga med i utvecklingen när 

ledande aktörer som MFF är vaksamma och försiktiga.            
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Utifrån resultatet från respondenterna och Peterson´s (2005) forskning om rationella och 

effektiviserade organisationer går det att konstatera att svenska elitföreningar driver 

verksamheter av professionell status. Men det går trots professionaliseringen att ifrågasätta 

affärsutvecklingen bland elitföreningar inom svensk fotboll. Frågan angående 

affärsutveckling blir således en om kompetens och hur föreningar erhåller det. Hammarby IF 

erkänner att de försöker ligga i framkant för att expandera sin verksamhet och öka intäkterna. 

Problemet för HIF är att de till stora delar identifieras som en renodlad fotbollsförening med 

limiterad expertkompetens vilket hindrar utvecklingen. Mognadsgraden kopplat till 

affärsutveckling är generellt låg bland medarbetarna vilket är förvånande för en bolagiserad 

elitförening som HIF. Föreningen ser istället stor potential i sin nuvarande situation genom att 

utveckla verksamheten ur ett effektivitetsmått och få ut mer av de befintliga resurser de 

befogar över. Strategin kring affärsutveckling inom HIF tyder på att föreningen har en 

målsättning om att växa både ekonomiskt och organisatoriskt. Men HIF har valt att bortse från 

en extern rekrytering av kompetens kring affärsutveckling, strategin bygger på att utvecklas 

genom en intern satsning vilket kostar både tid och pengar. En intern satsning blir trots allt 

inte utan positiva effekter, genom att satsa på redan integrerad personal existerar möjligheten 

stärka föreningskänslan genom en tilltro till medarbetare samtidigt som mål och visionsarbete 

redan är implicit. Frågan är hur långt en sådan satsning kan föra föreningen framåt. 

Djurgårdens IF har stött på liknande utmaningar inom affärsutveckling men har valt en mer 

direkt väg för att åtgärda problemet genom att anställa extern kompetens. Sett till Sunds 

(2008) teorier om att fotbolls-sverige befinner sig i ett läge där föreningar tror att de kan allt 

leder det fram till frågan om HIF har för djupa rötter i ett konservativt samhälle med ignorans 

för nytänkande eller om en extern satsning gör att föreningen får den affärskompetens som de 

egentligen behöver. 

 

7.4 Föreningsdemokrati/51-procentsregeln 

 

Ericsson & Horgby (2016) argumentar för att den svenska idrotten som en demokratisk 

folkrörelse har under en längre tid hotats av kommersiella villkor och omvandlats till en 

marknadsprodukt. Resultatet från respondenterna i denna studie påvisar ett distinkt samband 

som berör ämnet om bolagisering och föreningsdemokrati. Elitföreningar som DIF, HBK och 

ÖFK har alla varit tydliga med att deras bolagisering inte utgör något hot mot 

föreningsdemokratin och medlemmarnas engagemang. Vad dessa verksamheter har 

gemensamt är att de äger sitt IdrottsAB till 100 % med tanke på ingen försäljning av andelar. 
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Genom att inte behöva anpassa sig till externa ägare kan föreningarna istället utgå från ett 

ägardirektiv som grundar sig i medlemmarnas vilja. Utifrån Hammarby IF går det dock att 

konstatera att marknadsstyrda verksamheter tenderar att sträva efter en ekonomiskt tillväxt 

vilket kan förminska medlemmarnas inflytande. HIF erkänner att de har en stark tro för den 

svenska idrottsrörelsen och att de vill bevara förankringen inom föreningslivet. Men som 

tidigare nämnt har HIF sålt 49% av sitt IdrottsAB till AEG Sports vilket har skapat utrymme 

för externa krafter. Med tanke på föreningens ekonomiska utveckling och finansiärers 

inflytande är de fullt medvetna om att det kan skapa bekymmer för det ideella engagemanget.  

 

Samtliga respondenter i denna studie är positiva till 51-procentsregeln och vill bevara den 

inom svensk fotboll med syftet att främja solidaritet och förankringen inom föreningslivet. 

Men Malmö FF erkänner att svensk fotboll hade blivit mer konkurrenskraftig på internationell 

nivå genom att slopa regeln, men enligt dem finns inte den marknaden i Sverige. Hammarby 

IF tydliggör möjligheterna vid förändring av restriktioner rörande kapitalanskaffning för de 

elitföreningar med de starkaste varumärken i Sverige. IFK Göteborg poängterar dock att 

svensk fotboll har en lång historia som präglats av en folkrörelse och därför kommer det alltid 

finnas utrymme för demokrati och ideella krafter. Det går att konstatera att bolagiseringen 

utgör ett hot mot föreningsdemokratin med tanke på HIF:s uttalande, men med 51-

procentsregeln ligger ansvaret trots allt i medlemmarnas händer. Illusionen om att 

bolagisering och externt inflytande går hand i hand skapar oro och en förvrängd bild som är 

byggd av rädsla och okunskap.            

 

Det går att ifrågasätta elitföreningar inom svensk fotboll och deras drivkraft som ligger bakom 

beslutet om att bilda IdrottsAB. Frågan som kan ställas är vilken riktning som skapar bäst 

förutsättningar för elitföreningarnas långsiktiga arbete. DIF, HBK och ÖFK har valt att satsa 

på en bolagiserad verksamhet med 100 % ägarskap, syftet är att förenkla driften av 

verksamheten och inte attrahera externa likvida medel. HIF:s förändringsarbete har istället 

syftat till kapitalanskaffning och tillväxt genom andelsförsäljning. MFF och IFK har valt en 

helt annorlunda riktning genom att inte bolagisera sin verksamhet, föreningarna vill främja 

solidaritet och föreningsdemokrati och inte påverkas av kapitalistiska marknadskrafter. Detta 

tyder på att det finns en klar skildring inom svensk elitfotboll utifrån föreningarnas 

uppfattning och ställningstagande till kommersialisering samt bolagisering. Resultatet i denna 

studie belyser att svensk elitfotboll avspeglar en demokratisk folkrörelse trots 

kommersialiseringens utveckling. De senaste 20 åren har dock flertalet elitföreningar inom 
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svensk fotboll valt att omvandla elitverksamheten till IdrottsAB, förändringen kan kopplas till 

Eriksson-Zetterquist´s (2009) teorier om Institutionell teori och att organisationer strävar efter 

att bli mer lika varandra med syftet att tillfredsställa nya behov. Teorin pekar mot en framtid 

inom svensk elitfotboll där fler föreningar genomgår förändringen från ideellt allmännyttiga 

till bolagiserade elitverksamheter.  

 

Studien påvisar att majoriteten av bolagiserade elitföreningar inte har målsättningen att 

kommersialisera verksamheten och attrahera externt kapital då medlemmarnas vilja styr 

föreningen. Vad som är oroväckande för den svenska elitfotbollens framtid är beslutsamheten 

att nå utveckling grundat i ett konservativt system. Det går att identifiera en rädsla och oro 

inom svensk elitfotboll för vad kommersialisering och bolagisering innebär för fotbollen. Det 

ligger i människans natur att ifrågasätta det okända och vad en potentiell utveckling kan leda 

till. Svensk elitfotboll har påverkats av en negativ inställning till kommersialisering vilket har 

skapat hinder för både en nationell och internationell utveckling. Det går att ställa sig frågan 

om svensk elitfotboll ska förhålla sig till en demokratisk folkrörelse, har föreningsmedlemmar 

den kunskap och kompetens som behövs för att driva och utveckla en elitfotbollsförening eller 

ska vi vända blickarna utåt och ta nya kliv in i framtiden? En lösning på problemet skulle 

kunna vara att slopa 51-procentsregeln för att se vilka effekter det hade fått inom svensk 

elitfotboll. Det går att konstatera att Sverige hade blivit mer konkurrenskraftig på europeisk 

nivå genom att elitföreningar hade expanderats med hjälp av externa kapitalister. Men med 

tanke på den begränsade svenska marknaden är det svårt att veta hur långt. Trots fotbollens 

djupa rötter i folkrörelsen har Sverige tagit stegen från amatöridealen hela vägen till 

godkännandet av IdrottsAB. Sett till detta händelseförlopp går det inte låta bli att undra, vart 

är vi på väg?    
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8  Slutsats 
 

I följande avsnitt redogörs för de slutsatser som studien påvisar utifrån resultat genom analys 

och diskussion.  

 

 

IdrottsAB 

 

Genom att bolagisera elitverksamheten skapar fotbollsföreningar förutsättningar för 

expansion och kapitalanskaffning. Resultatet i denna studien påvisar att svensk elitfotboll har 

ett limiterat intresse för kommersialisering och ekonomisk tillväxt vid omvandling till 

IdrottsAB. Syftet för majoriteten av elitföreningar är att förenkla driften av verksamheten 

genom att anpassa sig efter svensk lagstiftning som berör beskattning och moms. 

Förändringsarbetet kretsar mer kring ett defensivt tänk än utvecklingen av föreningens 

verksamhet. Bolagiserade elitföreningar tydliggör svårigheterna med att hitta balansen mellan 

det ekonomiska intresset och de sportsliga förväntningarna. Alla elitföreningar erkänner att de 

vill sköta en god ekonomi men samtidigt prioritera sportslig framgång.     

 

Ideella allmännyttiga föreningar 

 

Malmö FF och IFK Göteborg utgör två av Sveriges största fotbollsföreningar och har inte 

omvandlat elitverksamheten till IdrottsAB. Motivation som ligger bakom detta beslut grundar 

sig i att bevara förankringen inom föreningslivet och medlemmarnas vilja. MFF och IFK 

anser föreningsformen i Sverige är unik och en eventuell bolagisering utgör ett hot mot det 

ideella engagemanget. Attityden och mentalitet bland elitföreningar som MFF och IFK 

påvisar att det existerar en rädsla och oro för det okända inom svensk elitfotboll, föreningarna 

är bekväma utifrån sitt handlande och väljer att inte fokusera på en kommersiell 

utveckling.        

 

Föreningsdemokrati 

 

Bolagiserade elitföreningar inom svensk fotboll har en gemensam uppfattning om att 

IdrottsAB inte utgör något hot mot föreningsdemokratin och medlemmarnas vilja. DIF, HBK 

och ÖFK äger sitt IdrottsAB till 100 % vilket hindrar inflytande från externa parter. HIF är 
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denna enda elitföreningen i denna studie om har sålt andelar i sitt IdrottsAB. Föreningen har 

som målsättning att arbeta med transparens och information till sina medlemmar, men i takt 

med deras ekonomiska utveckling och finansiärers inflytande kan det bli svårt att upprätthålla 

det ideella engagemanget. Resultatet kring denna fråga tydliggör att svensk elitfotboll 

genomsyras av idealism och illusionen om svensk idrott som en självständig folkrörelse. Men 

det bevisar även det finns bolagiserade elitföreningar som strävar efter kommersialisering och 

ekonomisk tillväxt.       

 

Affärsutveckling 

 

Elitföreningar inom svensk fotboll inser behovet av att hänga med i samhällets ständiga 

utveckling med utgångspunkt i digitaliseringen. Strävan efter att gå från traditionella till 

innovativa genomsyrar samtliga fotbollsföreningar i denna studie. Resultatet från 

respondenterna som berör affärsutveckling tenderar att visa en vaksamhet och försiktighet 

inom svensk elitfotboll. Malmö FF erkänner att de ligger längst fram i utvecklingen men 

arbetet för inte gå såpass snabbt att de varken hinner eller orkar med. Hammarby IF klargör 

att de saknar kunskap om affärsutveckling, trots det väljer de att satsa på internt snarare än 

extern kompetens med syftet att stärka föreningskänslan och relationen till medarbetarna. 

Resultatet tyder på att svensk elitfotboll står inför en utmaning då vi saknar ett 

progressivt  affärstänkande och en strävan för förnyelse.           

 

51-procentsregeln 

 

Inom svensk elitfotboll upplever fotbollsföreningar att 51-procentsregeln skyddar 

verksamheten från externt inflytande. De respondenter som deltagit i denna studie uppmanar 

om att behålla regeln för att bevara medlemmarnas engagemang och förankringen inom 

föreningslivet. Malmö FF poängterar dock att svensk fotboll hade kunnat nå större framgång 

på internationell nivå vid en eventuell slopning av 51-procentsregeln. IFK Göteborg erkänner 

att svensk idrott har präglats av en folkrörelse i över 100 år vilket innebär att det kommer 

alltid finnas utrymme för demokrati och ideellt engagemang. Trots kommersialiseringens 

utveckling har svensk elitfotboll djupa rötter i folkrörelsens konservativa värderingar. Genom 

att slopa 51-procentsregeln hade Sverige kunnat skapat förutsättningar för elitfotbollen att 

expandera och bli konkurrenskraftig ute i Europa.     

 



  
 

 57 

9  Framtida forskning 
 

Efter avslutad studie anser författarna att syftet har uppfyllts via besvarandet av samtliga 

frågeställningar. Författarna har erhållit en bredare kunskap och förståelse om 

kommersialiseringens- och bolagiseringens utveckling inom svensk elitfotboll samt vad det 

har fått för effekter på inhemska elitföreningar. Utifrån studiens slutsatser har förslag på 

vidare forskning tagits fram. Författarna uppmanar till att vidare forska kring 51-

procentsregeln och hur den svenska fotbollsmarknaden hade utvecklats vid en eventuell 

slopning av regeln. Vidare vore intressant att undersöka kring affärsutvecklingen inom svensk 

elitfotboll med fokus på varumärkesexponering och byggande av långvariga kundrelationer. 

Studiens resultat påvisar att svensk elitfotboll står inför utmaningar inom detta område.   

 

Avslutningsvis krävs det mer forskning som berör medlemmarnas kunskap och kompetens 

kring driften och utvecklingen av en elitsatsande fotbollförening. Medlemmarnas 

prioriteringar i beslutsfattningen behöver även studeras för att ge oss en ökad förståelse om 

balansgången mellan det ekonomiska och sportsliga intresset.   
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11  Bilagor 
 

11.1  Intervjuguide 1 – bolagiserade elitfotbollsföreningar 

 

• Kan ni beskriva eran organisationsstruktur? 

• Vilken motivation ligger bakom ert val att omvandla elitverksamheten till 

Idrottsaktiebolag? 

• Vad medför bolagiseringen till utveckling av er förening? 

• Vad är det positiva respektive negativa utfallet med att bedriva en bolagiserad 

verksamhet? 

• Hur krockar de sportsliga framgångarna med det ekonomiska intresset, vad är 

prioriterat? 

   

• Hur arbetar ni med affärsutveckling i nuläget? Hur stärker ni erat varumärke och dess 

närvaro på marknaden? 

• Vad hade ni kunnat göra bättre? Vad är nästa steg i er utveckling? 

 

• Anser ni att bolagisering utgör ett hot mot er föreningsdemokrati och det ideella 

engagemanget? Med bolagisering krävs en professionaliserad arbetsmiljö, hur 

påverkar detta ert ideella engagemang?  

• Hur arbetar ni för att behålla ett sunt samband mellan kommersialisering av ert 

varumärke och supportrarnas/medlemmarnas engagemang/delaktighet? 

• Hur hanteras beslutstagande vid olika åsikter mellan styrelse och medlemmar? 

• Hur upplever ni 51-procentsregeln? Kan svensk fotboll ha en framtid utan den? 

 

 

11.2  Intervjuguide 2 – icke bolagiserade elitfotbollsföreningar 

 

• Kan ni beskriva eran organisationsstruktur? 

• Vilken motivation ligger bakom ert val att inte omvandla elitverksamheten till 

Idrottsaktiebolag? 

• Vad är syftet med era aktiebolag? 
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• Vilket är det positiva respektive negativa utfallet med att bedriva aktiebolag i 

anknytning till föreningen? 

 

• Hur arbetar ni med affärsutveckling i nuläget? Hur stärker ni erat varumärke och dess 

närvaro på marknaden? 

• Vad hade ni kunnat göra bättre? Vad är nästa steg i er utveckling? 

 

• Anser ni att driften av are aktiebolag utgör ett hot mot er föreningsdemokrati och det 

ideella engagemanget? 

• Hur arbetar ni för att behålla ett sunt samband mellan kommersialiseringen av ert 

varumärke och supportrarnas/medlemmarnas engagemang/delaktighet? 

• Hur hanteras beslutagande vid olika åsikter mellan styrelse och medlemmar? 

• Hur upplever ni 51-procentsregeln? Kan svensk fotboll ha en framtid utan den? 

 

 

11.3  Intervjubrev 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Jacob Johansson och tillsammans med min kollega Oskar Månsson är vi två 

studenter från Sport Management programmet vid Linneuniversitetet i Växjö. Efter tre års 

studier skriver vi just nu vårt examensarbete berörande bolagisering av elitföreningar inom 

svensk fotboll.   

 

För att genomföra vår studie samlar vi in empiri genom att intervjua elitföreningar som 

bedriver aktiebolag i dess olika former. Vi skulle uppskatta om du personligen vill ställa upp 

på en intervju berörande detta ämne eller om du kan hänvisa oss till någon i föreningen som 

kan ha ett intresse för att delta. Intervjun kan genomföras via telefon eller skype och du som 

person är anonym om du så vill. 

 

Studien och intervjun har fokus på kommersialisering och varför föreningar väljer att starta 

Idrottsaktiebolag, vad har det för effekt på förenings utveckling på marknaden? Och vad är 

eran ställning till 51% regeln? 
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Om det finns frågor från ert håll så tveka inte att ställa dem, vi hoppas att vi hör från er. 

 

Med Vänliga Hälsningar Jacob Johansson & Oskar Månsson 
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