
Örebro Universitet 

Institutionen för hälsovetenskap och medicin 

Idrott C 

Examensarbete, 15 hp 

HT 2012 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Bolagiseringens påverkan på elitfotbollen 
- fallet Örebro SK Elitfotboll AB 

 
 
 
 
 
 
      
   
 
      

    

 

 

 

 

 

Författare: Tommi Uksila & Thomas Norman	    



	   2	  

SAMMANFATTNING 
1967	  tog	  svensk	  idrott	  beslutet	  att	  avskaffa	  amatörreglerna,	  vilket	  innebar	  att	  idrottare	  

nu	  kunde	  ta	  emot	  pengar	  för	  sitt	  idrottsutövande.	  Det	  dröjde	  dock	  fram	  till	  slutet	  på	  

1980-‐talet	  innan	  svensk	  fotboll	  på	  allvar	  professionaliserades	  och	  där	  hela	  

spelartrupper	  heltidsanställdes	  av	  fotbollsklubben.	  I	  och	  med	  TV:s	  och	  medias	  ökade	  

inblandning	  och	  intresse	  i	  fotbollen	  har	  sporten	  kommersialiserats	  allt	  mer	  och	  idag	  

kommer	  stora	  delar	  av	  fotbollsklubbars	  intäkter	  från	  TV,	  reklam	  och	  sponsring.	  1999	  

tog	  Riksidrottsförbundet	  ett	  beslut	  som	  gav	  idrottsföreningar	  tillåtelse	  att	  starta	  ett	  

aktiebolag	  (IdrottsAB)	  som	  arbetar	  jämsides	  med	  den	  ideella	  föreningen,	  dock	  med	  

begränsningen	  att	  ägandet	  i	  aktiebolaget	  till	  51	  %	  måste	  innehas	  av	  den	  ideella	  

föreningen	  och	  dess	  medlemmar.	  I	  svensk	  fotboll	  har	  trenden	  med	  IdrottsAB	  inte	  tagit	  

den	  fart	  som	  först	  förutspåddes,	  med	  tre	  allsvenska	  klubbar	  2012	  som	  valt	  vägen	  att	  

bolagisera	  verksamheten.	  En	  av	  dessa	  tre	  klubbar	  är	  Örebro	  SK	  som	  2006	  bildade	  ÖSK	  

Elitfotboll	  AB	  efter	  att	  2004	  ha	  blivit	  tvångsnedflyttade	  till	  Superettan	  på	  grund	  av	  ett	  

negativt	  eget	  kapital.	  Syftet	  med	  den	  här	  studien	  är	  att	  undersöka	  hur	  bolagiseringen	  har	  

påverkat	  ÖSK,	  vilka	  för-‐	  och	  nackdelar	  som	  upplevs	  med	  IdrottsAB,	  om	  fokus	  på	  det	  

ekonomiska	  tagit	  överhand,	  om	  bolagisering	  hotar	  det	  ideella	  engagemanget	  och	  vilka	  

för-‐	  och	  nackdelar	  som	  ses	  med	  51-‐procentsregeln.	  Denna	  studie	  drivs	  med	  en	  kvalitativ	  

ansats	  där	  vi	  valt	  att	  intervjua	  fem	  personer	  med	  koppling	  till	  ÖSK.	  Respondenterna	  

ansåg	  att	  den	  största	  anledningen	  till	  att	  klubben	  valde	  att	  bolagisera	  var	  dels	  att	  ett	  

aktiebolag	  ger	  ett	  proffsigare	  intryck	  samt	  att	  reglerna	  som	  gäller	  för	  aktiebolag	  är	  

betydligt	  tydligare	  än	  de	  som	  gäller	  för	  ideella	  föreningar.	  Detta	  är	  även	  de	  största	  

fördelarna	  tillsammans	  med	  ett	  större	  fokus	  på	  marknadsintäkter.	  Delade	  meningar	  

råder	  om	  huruvida	  momspliktigheten	  varit	  positiv	  eller	  negativ	  för	  klubben.	  Den	  stora	  

nackdelen	  anses	  vara	  poliskostnader	  vid	  matcharrangemang	  som	  faktureras	  aktiebolag	  

men	  inte	  ideella	  föreningar.	  Respondenterna	  påpekar	  att	  bolagiseringen	  varit	  

betydelsefull	  för	  klubben,	  om	  beslutet	  inte	  tagits	  hade	  vägen	  tillbaka	  till	  Allsvenskan	  

varit	  mycket	  längre.	  Vad	  gäller	  51-‐procentsregeln	  råder	  det	  delade	  meningar	  om	  ett	  

avskaffande	  av	  den	  vore	  positiv	  eller	  negativ	  för	  svensk	  fotbolls	  konkurrenskraft	  

internationellt.	  

	  
Nyckelord:	  IdrottsAB,	  professionalisering,	  kommersialisering,	  51-‐procenstregeln	  	  
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1.	  INLEDNING	  

Denna del fungerar som en kort inledning till studiens undersökta område och 

därefter följer en redovisning av tidigare forskning i ämnet. 

 
 

”En fördel med aktiebolagsformen är att vi kunnat tillföra ekonomiska resurser från privata 

finansiärer (Spelarinvest AB). Det har gett en större ekonomisk styrka och stabilitet. En 

nackdel är de diskussioner om poliskostnader som nu dykt upp senaste året. Hur vi är 

organiserade är en fråga som hela tiden måste hållas levande.” 

 

Ovanstående citat är från ÖSK Elitfotboll AB:s ordförande Björn Åqvist, som framförts i en 

chatt med supportrar och andra intresserade av ÖSK i Nerikes Allehanda under hösten 2012 

(na.se). ÖSK är en av tre allsvenska elitfotbollsklubbar som valt att bolagisera sin 

elitverksamhet och Åqvist tar här ovan upp de för ÖSK viktigaste faktorerna till att man tog 

det beslutet och varför man fortfarande håller fast vid den verksamhetsmodellen. Bolagisering 

av kommersialiserade idrottsklubbar är något som blir allt vanligare i svensk idrott och antalet 

IdrottsAB kommer säkerligen öka under de närmaste åren, även om den förväntade 

utvecklingen inte tagit fart ännu. I grannländerna Danmark och Norge är dock bolagiseringen 

mer utbredd, men kopplingen mellan IdrottsAB och sportslig framgång är långt ifrån självklar 

vilket de få IdrottsAB i svensk fotboll samt ÖSK:s degradering till Superettan vittnar om. 

Frågan diskuteras dock flitigt inom svensk idrott och i media och därför har vi för avsikt att 

undersöka vilken påverkan bildandet av ett IdrottsAB haft på en svensk elitfotbollsklubb. Det 

hela handlar om en kamp mellan den moderna, kommersialiserade idrotten och den klassiska 

svenska idrottsmodellen med medlemsägda föreningar där föreningsdemokrati råder, vilket 

gör ämnet så hett omdiskuterat då det finns förespråkare för bägge sidor. På ena sidan finns de 

som vill konkurrera med resten av Europa och som ser att ett slopande av 51-procentsregeln 

då är den rätta vägen att gå för att locka till sig kapitalstarka investerare, medan det på andra 

sidan står förespråkare för den svenska idrottsmodellen som anser att ett fritt ägande riskerar 

att resultera i konkursbon och medlemsövergivna klubbar. Detta är en viktig fråga som 

kommer avgöra vilken väg svensk idrott i allmänhet och svensk fotboll i synnerhet tar in i 

framtiden och därför ser vi denna studie som viktig för att få svar på en del kritiska frågor 

samt öka förståelsen för bolagiseringens innehåll samt dess för- respektive nackdelar. Den här 

studien kommer fokusera på hur verksamheten i ÖSK har förändrats sedan klubben 2006 tog 

beslutet att bolagisera verksamheten fram till idag, både vad gäller sportsliga och ekonomiska 
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faktorer. Vilka för- respektive nackdelar upplever personer inom klubben att bolagiseringen 

har bidragit till? Finns det fler fördelar än möjligheten till ett ökat kapitaltillskott? Är de höga 

poliskostnaderna den största nackdelen med att bedriva ett IdrottsAB, eller finns det andra, 

större nackdelar? ÖSK kommer utgöra fallet i denna studie och förhoppningen är att såväl 

ÖSK som andra svenska fotbollsklubbar kommer kunna finna värde i den. 

	  

1.1	  Tidigare	  forskning	  	  
 

Det finns inte ett överflöd av studier som behandlar bolagisering av elitfotbollsklubbar, men 

en del finns ändå att studera. Professionaliseringen av svensk fotboll är desto mer beforskad 

och bland andra Thomas Peterson har forskat en hel del inom det området och flera av hans 

studier har varit av nytta för oss då han genom sina beskrivande studier tydligt klargör för hur 

svensk fotboll under tid har förvandlats från en amatörsport till att genom den allt mer 

utbredda professionaliseringen bli en kommersiell produkt. (Peterson 2000; Peterson, 2002; 

Billing, Franzén & Peterson, 2004) 

 

Den norske forskaren Hallgeir Gammelsaeter har forskat kring den norska och även den 

skandinaviska fotbollen, där han studerar och jämför hur ländernas respektive 

bolagiseringstrender har påverkat sporten i stort och de enskilda klubbarna (Gammelsaeter & 

Jakobsen, 2008; Gammelsaeter, 2009). Gammelsaeter har varit en stor inspirationskälla för 

oss i detta arbete och med tanke på hans tidigare forskning om bolagiseringen inom den 

skandinaviska fotbollen fick vi oerhörd nytta av de tidigare studier han har bedrivit. Tack vare 

hans studier har vi fått en historisk bild av och bakgrundsfakta om hur både 

professionaliseringen och bolagiseringstrenden tagit fart och utvecklats i Skandinavien, samt 

vilken påverkan detta haft på klubbar i Norge, Danmark och Sverige. Kunskap om traditionen 

är av stor betydelse för att förstå inställningen till de eventuella förändringar som väntar 

svensk fotboll. Han har också givit oss idéer om vilka forskningsansatser som är fördelaktiga 

att använda i den här typen av studier, exempelvis intervjuer av högt uppsatta personer inom 

klubben blandat med mer kvantitativa angreppsätt där ekonomiska resurser och sportslig 

utveckling undersöks. 

 

När en elitfotbollsklubb bolagiseras så professionaliseras verksamheten ännu mer. Flera 

studier pekar på hur klubbar har fått en bättre organisation efter att man fått in kompetent 
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personal, något som ofta sker i samband med bolagiseringar (Gammelsaeter & Jakobsen, 

2008; Gammelsaeter, 2009; Dahlgren & Engström, 2009). I samband med bolagisering 

tillkommer även en större mängd kapital, vilket till stora delar är syftet med att bolagisera och 

detta ställer krav på en mer professionellt fungerande verksamhet. Bland annat är ett 

aktiebolag momspliktigt vilket innebär att personal som behärskar dessa frågor måste 

anställas, liksom personer som har kompetens kring olika skattefrågor och så vidare. När 

verksamheten drivs som en ideell förening finns inte samma ramar och regelverk som i 

aktiebolagslagen, vilket kan vara både till fördel och nackdel för den ideella föreningen. För 

bolaget som verkar under aktiebolagslagen krävs betydligt mer än av en ideell förening, 

exempelvis den nämnda skyldigheten att redovisa moms (IdrottsAB-utredningen, 2010). Ett 

IdrottsAB är också speciellt eftersom man inom ett renodlat aktiebolag inte förväntar sig att 

”kunder” ställer upp och arbetar ideellt, medan det i idrotten finns en tradition om ideellt 

engagemang och dess bevarande. 

 

I Dahlgren & Engströms studie från 2009, där de intervjuat representanter för allsvenska 

klubbar för att få deras syn på bl.a. bolagiseringen, uttrycker många att de främsta 

anledningarna till att bolagisera ligger i möjligheten att få in mer kapital samt att 

aktiebolagslagen erbjuder ett tydligare regelverk än vad fallet är för ideella föreningar. 

Anledningarna till att de föreningar som fortfarande är ideella inte valt att bolagisera 

verksamheten är främst att de inte ser att en sådan förändring skulle ge dem några ekonomiska 

fördelar samt en klubb som nämner momsskyldigheten som något negativt vid bildande av 

IdrottsAB. Dessutom anses traditionens makt vara stor inom svensk idrott, det finns ett 

självändamål i att behålla den ideella föreningen eftersom detta kännetecknar den svenska 

idrottsmodellen (Dahlgren & Engström, 2009). I samma studie har ÖSK:s VD Jan Karlsson 

intervjuats och han berättar där att den främsta anledningen till att man valde att bilda 

IdrottsAB var för att lättare kunna attrahera företagsgrupper samt att det tydliga regelverket är 

den klara fördelen med att bolagisera verksamheten. Vad gäller nackdelar pekar Karlsson på 

de risker som finns när externa investerare skjuter till pengar i klubben, samtidigt som han 

tror att ett slopande av 51-procentsregeln skulle tvinga fler klubbar att bolagisera för att kunna 

vara med och konkurrera (Dahlgren & Engström, 2009). Dahlgrens och Engströms studie har 

varit till stor nytta för oss eftersom de genomfört en studie som liknar vår, med skillnaden att 

de undersökt alla allsvenska klubbar medan vi fokuserar på en specifik. Studien har försett oss 

med idéer om hur vi bäst kan gå till väga vid en sådan här undersökning, samtidigt som vi haft 
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stor nytta av de resultat de fann. Vår studie går mer på djupet i en klubb eftersom arbetets 

omfattning begränsat oss från att bredda studien. 

 

Andra nackdelar med att driva sin elitfotbollsklubb i ett bolag är risken att gå i konkurs, något 

som inträffat i Danmark och som även skulle ha inträffat i Norge om det inte vore för de 

ägarregleringar de har (Storm, 2011; Gammelsaeter & Jakobsen, 2008; Gammelsaeter, 2009).  

I Danmark har bolagiseringen i vissa fall lett till stora framgångar på den europeiska scenen. 

FC Köpenhamn har blivit en maktfaktor inom dansk fotboll och har även medverkat i 

prestigefyllda Champions League under flertalet säsonger under 1990- och 2000-talet. Även 

andra klubbar, som exempelvis Bröndby IF, har lyckats bra tack vare bolagiseringen och 

tillförseln av mer kapital. Detta är det mål som många klubbar önskar nå genom att bolagisera 

verksamheten, att kunna konkurrera med övriga europeiska klubbar (Storm, 2009). 

Torbjörn Andersson skriver i sin bok ”Spela fotboll bondjävlar” att Bröndby under 1992 

försökte köpa upp en bank, ett köp som var nära att förgöra klubben då det renderade i 

extrema skulder. Under denna period fungerade ekonomin och de sportsliga resultaten 

parallellt med varandra i Bröndby. Detta blev dock en vändning i tänkandet kring 

bolagiseringen eftersom de insåg att man var tvungen att hålla dessa två faktorer separata och 

oberoende av varandra. Något de danska fotbollsklubbarna har lyckats allt bättre med 

(Andersson, 2011). 

 

Allsvenskan kom att tappa mark rent ekonomiskt till de flesta andra ligorna i Europa. 

Framförallt kom norsk- och dansk fotboll rusandes förbi. Eftersom den traditionella 

föreningsdemokratin, som i stor grad existerar i Sverige, inte fanns i samma utsträckning i 

norsk- och dansk fotboll kunde de genomföra en kommersialisering av fotbollsklubbarna i en 

snabbare takt. Nya arenor byggdes i Norge och Danmark samtidigt som många företag var 

mer villiga att sponsra fotbollsklubbarna (Andersson, 2011). Även Anderssons bok har varit 

till nytta i vår studie då hans beskrivning av den svenska fotbollen väl kompletterar de studier 

som främst Peterson och Gammelsaeter tidigare genomfört. Boken lyfter fram både 

professionaliseringen samt bolagiseringen vilket ger en god referensgrund i vår studie. 

 

Den tidigare forskningen, trots sin någorlunda ringa omfattning, ger en god inblick i de 

problem och processer som bolagiseringen leder eller kan leda till. Framförallt kommer 

Gammelsaeters forskning att bli viktig för oss eftersom den lyfter fram hur bolagiseringen har 

påverkat fotbollen i Skandinavien både positivt och negativt. Även Dahlgrens och Engströms 
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examensarbete från 2009 kommer vara till stor användning då den lyfter upp i stort sett 

samma frågeställningar som vi i vår studie.  

 

Ekonomiskt så innebär bolagisering både större möjligheter och högre risker. Med 

bolagiseringen drivs klubbens professionaliseringsgrad ett snäpp djupare in i organisationen. 

Denna typ av ökad professionalisering möter inte bara en ökad ekonomisk hotbild utan den 

ideella traditionens inflytande tycks vara stor.  

 

1.2	  Uppsatsens	  disposition	  
 

Arbetet är upplagt på ett sådant sätt att det ovanstående kapitlet är en inledning där läsaren 

presenteras för området samt tidigare forskning inom området. Nedan följer i tur och ordning 

kapitel 2 där studiens syfte och frågeställningar tas upp, följt av kapitel 3 där det redogörs för 

bakgrundsinformation och teoretiska begrepp. Därefter, i kapitel 4, presenteras metoddelen 

där det beskrivs vilket metodansats vi använt och hur vi gått tillväga, följt av kapitel 5 där 

studiens resultat presenteras och efter det ett avslutande kapitel med diskussion och analys av 

de resultat som erhölls. 

 

Med denna korta redovisning av studiens innehåll redogör vi nedan för studiens syfte och de 

frågeställningar studien har drivits utifrån. 
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2.	  SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  

	  
Syftet med den här studien är att förklara och förstå en svensk elitfotbollsklubbs bolagisering 

och dess eventuella förändring över tid från 2006 fram till dags dato. De centrala begreppen 

som kommer att användas är förenings- och tävlingsfostran, resultat- och vinstmaximering 

samt professionella respektive ideella ideal. För att svara på detta syfte har vi använt följande 

frågeställningar: 

 

Frågeställningar 

 

• Hur har beslutsfattandet/föreningsdemokratin påverkats av bolagiseringen? 

• Vad präglar synen på det professionella respektive ideella arbetet? 

• Vilka för- respektive nackdelar upplevs med bolagiseringen? 

• Vilka för- respektive nackdelar upplevs med 51-procentsregeln? 

	  

2.1	  Problemdiskussion	  	  	  
 

Genomgången av tidigare forskning genererar en del frågor som vi kommer att återkomma till 

i diskussionsdelen. Peterson menar till exempel att dagens kommersiella idrott, i synnerhet 

fotbollen, mer och mer börjar drivas likt företag. Det handlar om stora affärsverksamheter, 

som enligt Peterson (2002) är mer intresserade av att gå med vinst än att nå sportsliga 

framgångar. Är det verkligen så att elitklubbarna drivs i vinstsyfte snarare än i syfte att nå 

sportsliga framgångar? 

 

I Sverige blev det 1999 tillåtet för ideella idrottsföreningar att överlåta sin tävlingslicens till 

ett aktiebolag med föreningens namn. Dock med förbehållet att föreningen skulle ha en 

majoritet av rösterna och därmed det sista ordet. Idag, 12 år senare, använder sig enbart tre lag 

i Allsvenskan av denna möjlighet, nämligen AIK, Djurgården och Örebro SK (Analys av 

allsvenska klubbars ekonomi, 2011). Varför har enbart dessa lag valt att bolagisera sin 

elitverksamhet och inte andra? Kan det vara så att bolagiseringens nackdelar än så länge 

överväger fördelarna? 
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En het fråga inom svensk idrott är den om 51-procentsregeln, att föreningen måste ha 

majoriteten av rösterna i ett s.k. IdrottsAB (Dahlgren & Engström, 2009). Skulle en 

avskaffning av den begränsningen leda till att svensk fotboll då får möjligheten att bli mer 

konkurrenskraftig internationellt genom att locka till sig rika investerare som satsar stora 

pengar på svenska klubbar, eller skulle en sådan förändring snarare hota den svenska 

idrottsmodellen? 

 

Tomas Peterson har skrivit om begreppen förenings- och tävlingsfostran (SOU: 2008-59) och 

frågan är om en utbredd bolagisering av elitidrottsklubbar hotar den traditionella synen på 

föreningsfostran för att istället ge plats åt tävlingsfostran och dess principer. Kommer fokus 

läggas mer på att specialisera de bästa eller ska idrotten vara en plats för alla?  

 

I syfte att förstå och förklara den svenska fotbollens tradition kommer nu blicken att riktas 

bakåt i historien. Därefter återkommer vi till en mer teoretisk diskussion där vi mer utpräglat 

formar våra analytiska begreppsverktyg.  
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3.	  BAKGRUND	  OCH	  TEORI	  

I detta avsnitt ämnar vi först redovisa för den svenska fotbollens historia samt 

professionaliseringens utveckling och påverkan på fotbollen. Som ett led av 

professionaliseringens utbredning och denna studies syfte blir det nödvändigt att även 

förklara hur bolagiseringstrenderna har påverkat skandinavisk fotboll. En presentation av 

ÖSK ges också i detta kapitel. 

3.1	  Den	  tidiga	  professionaliseringen	  

 

Fotbollen har sedan dess födelse i Storbritannien och resten av Europa i slutet på 1800-talet så 

sakteliga professionaliserats i olika takt runtom i Europa. I England, fotbollens hemland som 

det så ofta kallas, professionaliserades elitfotbollen redan 1885, då spelare och ledare erhöll 

lön för de utförda uppgifterna på och vid sidan av fotbollsplanen (Gammelsaeter, 2009). 

Länderna i södra Europa var inte sena med att hänga på utvecklingen, åtminstone inte om man 

jämför med Sverige och de övriga nordiska länderna (Billing, Franzén & Peterson, 2004).  

 

Enligt Peterson (2002) innebar professionaliseringen inom idrotten i Sverige en gradvis 

övergång från ett amatöristiskt och folkdemokratiskt tänkande till ett löne- och 

marknadsbaserat tänkande. Utövandet av idrotten och i synnerhet fotbollen, efter 1967, 

började under den inledande professionaliseringen ske på helt andra premisser än tidigare. Det 

handlade om ett utövande och styrande som blev mer likt den struktur som finns i många 

elitfotbollsföreningar och småföretag idag, med hel- och deltidsavlönad personal, ekonomer, 

sportchefer och klubbdirektörer (Peterson, 2002). 

 

3.1.1	  Svensk	  fotboll	  före	  och	  efter	  avamatöriseringen	  
	  

Svensk fotboll bedrevs i amatörismens tecken och det var just den svenska idrottsmodellen 

med demokratiskt medlemsägda föreningar som gav upphov till den svenska idrotten på 

1800-talet. Idrotten i Sverige bedrevs inte för att man skulle tjäna pengar eller bli 

professionell idrottsman, det handlade mer om föreningsfostran, att idrottsföreningarna skulle 

fostra ungdomar till att bli goda medborgare ute i det ”riktiga” livet (Billing, Franzen & 

Peterson, 2004). Det var således karaktärsdaning och uppfostran snarare än tävlingsfostran 

som idrottsföreningarna var ämnade för. Självklart fanns det även en tävlingsaspekt under 
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första halvan av 1900-talet, men idrotten genomsyrades av sportslighet och en vilja att vinna 

snarare än resultatfixering och ekonomisk vinstmaximering (Billing, Franzén & Peterson, 

2004). Anledningen till att amatörismen levde kvar så pass länge i Sverige var främst att den 

svenska idrottsmodellen hade ett så starkt fäste i samhället. Dessutom sågs det ofta som fult 

att tjäna pengar på idrott, eftersom det motsade hela syftet med idrotten. Desto mer 

uppmärksamhet idrotten fick desto svårare blev det att hålla kvar vid de gamla idealen om 

amatöridrott, eftersom resultat och sportsliga framgångar började betyda allt mer i det svenska 

samhället.  

 

I mitten på 1900-talet upptäckte man att de bästa spelarna lockades utomlands där de kunde 

tjäna pengar på sin fotboll istället för att spela amatörfotboll hemma i Sverige. På grund av 

denna utveckling var svensk fotboll tvungen att göra något, så 1967 bestämdes att även den 

svenska klubbfotbollen skulle avskaffa amatörreglerna för att kunna behålla de bästa svenska 

spelarna på hemmaplan och således öka kvaliteten i de inhemska fotbollsligorna samt även få 

ett slagkraftigt landslag. Det var nämligen så att det svenska landslaget hade tappat i 

konkurrenskraft sedan VM 1958 då man slutade tvåa. Publiken hade också börjat svika de 

inhemska ligorna, något som självklart försämrade de svenska klubbarnas ekonomi. (Billing, 

Franzén & Peterson, 2004; Peterson, 2000)  

 

Men professionaliseringen skedde inte i ett vakuum utan att någon tog strid för amatörismen. 

Motståndare fanns förstås och Jonny Hjelms forskning “Fotboll åt alla!” beskriver att det år 

1969 presenterades ett betänkande i form av parollen: Idrott åt alla, vilket kan nämnas som 

inledningen till ett ökat statligt intresse och ekonomiskt stöd till den breddidrott som kom att 

prägla det svenska samhället. I betänkandet om Idrott åt alla såg man idrotten som en väg till 

att få hela befolkningen att förbättra såväl hälsa som välmående. Idrott åt alla sågs som ett av 

de allra viktigaste elementen till det ökade stödet från staten till idrottsrörelsen (Hjelm, 2009). 

Svenska Fotbollförbundet ingick som specialidrottsförbund i Riksidrottsförbundet som var en 

sorts paraplyorganisation, som än idag har en direktkontakt med staten. Detta medförde att 

Svenska Fotbollförbundet fick möjlighet att hantera och delegera ut det statliga stödet (Hjelm, 

2009).  

 

Generellt är det så att när pengar blandas in i leken, då blir allt mycket mer allvarligt och 

seriöst. Så även när det kommer till fotbollen. Att professionalisera sporten innebar att 
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spelarna blev anställda fotbollsspelare, vilket gav dem mer tid att träna och bli duktiga på sin 

idrott. Likaså drevs klubbarna mer professionellt med utbildad personal, vilket drev fotbollen 

framåt (Billing, Franzén & Peterson, 2004). För att kunna nå större sportsliga framgångar 

internationellt var det nödvändigt att svensk idrott följde andra länders exempel och införde 

professionell idrott. 

 

Det var dock inte helt problemfritt att överge amatörreglerna för vissa klubbar. I stort sett alla 

klassiska svenska lag åkte ur Allsvenskan någon gång efter 1967, det var bara Malmö FF som 

klarade av denna övergång på bästa sätt. Det var visserligen inget som var förvånande 

eftersom MFF under en längre tid agerat som en professionell förening med kvalificerade 

personer på rätt plats i föreningen. (Billing, Franzen & Peterson, 2004)    

 

I och med beslutet att slopa amatörreglerna stod svensk fotboll ut i jämförelse med sina 

nordiska grannländer som ännu inte professionaliserat sin fotboll och detta var något som 

visade sig i både organisationen av fotbollen samt de sportsliga resultaten, både vad gäller 

klubblag och landslag (Andersson, 2011; Peterson, 2000). 

1978 var det så dags för Danmark att följa Sverige och stora delar av Europa när även de 

valde att införa professionell fotboll, något de kände sig tvungna att göra eftersom de annars 

skulle halka efter alltför mycket. I Norge tog det däremot betydligt längre tid innan 

professionella fotbollsspelare tilläts, något som inte inträffade förrän 1991.  

 

Man bör dock ha i åtanke att den svenska fotbollen inte var fullt ut professionaliserad från och 

med slopandet av amatörreglerna 1967. Det dröjde 22 år innan Malmö FF 1989 

heltidsanställde alla sina spelare, vilket klargör att fotbollen snarare var semi-professionell 

under 70- och 80-talet (Andersson, 2011). På detta sätt kan alltså 

professionaliseringsprocessen också förstås som en slags avamatöriseringsprocess som till 

vissa delar fortfarande pågår inom svensk elitfotboll då den till stora delar fortfarande är 

beroende av ideell arbetskraft och organiserad i form av föreningsdemokratier med 

medlemsinflytande. När exempelvis Norge 1991 valde att slopa amatörreglerna så blev den 

norska fotbollen fullt ut professionaliserad på en gång (Gammelsaeter, 2009). 
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3.1.2	  Kommersialisering	  och	  medialisering	  

 

Professionalisering innehåller alltså flera aspekter (ekonomiska, sportsliga och traditionella), 

men av dessa tycks allt som oftast de ekonomiska villkoren vara mest centrala. 

Professionaliseringens ekonomiska verksamheter kan sammanfattas i begreppet 

”kommersialisering”, vilket vi nu kommer att gå in lite djupare på. 

 

I och med att amatörreglerna slopades och fotbollen professionaliserades och medialiserades 

öppnade en helt ny värld av ekonomiska möjligheter upp sig. När TV:n lanserades och blev 

en produkt som återfanns i många hushåll, samt när radio och övriga medier gav idrotten stort 

utrymme, ökade intresset och spänningen kring sporten och detta gav i sin tur företag 

möjligheter att synas och marknadsföra sig i samband med idrottsevenemang samt synas 

tillsammans med kända idrottsmän (Sund, 2003). 

 

Elitfotbollen är idag en professionaliserad och kommersialiserad sport, vilket leder till att de 

kommersiella TV-bolagen ofta lägger sina satsningar på fotbollen. Professionalismen och 

kommersialismen har varit beroende av varandra under många år och det är på grund av 

denna symbios som fotboll i stort sett återfinns överallt. Elitfotbollen har blivit en 

underhållningsindustri med bruks- och bytesvärde som centrala faktorer (Peterson, 2002). 

Anledningen till att man går på en fotbollsmatch är på grund av att man får någonting i utbyte. 

Det kan handla om lycka, glädje eller själva upplevelsen. Detta är i enlighet med det Tomas 

Peterson (2002) skriver i artikeln ”En allt allvarligare lek”, nämligen att professionalismen har 

bidragit till att elitfotbollen generellt blivit mer kommersialiserad, bland annat genom 

reklampauser mitt under idrottsmatcher och spelarimporter. Fotbollsprodukten har gått från 

amatöridealens lek till professionalismens allvar och på det sättet har det skapats en marknad 

där det handlar om att gå med vinst. Det, om något, bör kallas kommersialiserad idrott 

(Peterson, 2002).  

 

Denna ekonomiska utveckling av den svenska idrotten ställde givetvis krav på de 

administrativa uppgifterna inom respektive förening. Det var inte längre möjligt att välja ut 

vem som helst av föreningens medlemmar att ta hand om kassan och den ekonomiska biten, 

nu var man istället i behov av kunnig personal som kunde hantera de mer avancerade 

arbetsuppgifterna (Billing, Franzén & Peterson, 2004). Till detta krävdes i princip akademiskt 

utbildad personal. 
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Denna kommersialisering och medialisering av idrotten har dock inte påverkat alla idrotter, 

utan främst fotboll och ishockey eftersom de redan innan professionaliseringen var de mest 

populära idrotterna som attraherade mest publik (Peterson, 2002). Inom dessa två stora 

idrotter kan vi bland annat se en tydlig trend i att matcher som förut spelades under samma 

dag nu sprids ut över veckans alla dagar. I ishockeyn förekommer idag reklampauser, där 

matchen vid en avblåsning bryts under någon minut för att TV ska kunna visa reklam. Det 

finns även exempel från fotbollen där till exempel Enköping SK i mitten på 2000-talet mitt 

under pågående match förkunnade att hörnan var sponsrad av ett visst företag, allt i 

kommersialismens tecken (Peterson, 2002; Kamras, Ovin & Persson, 2003). Detta krävs av 

den kommersiella idrotten idag eftersom den framställs som en produkt som ska säljas på en 

marknad där kommersiella intressen styr (Peterson, 2003). Sponsorer kräver en viss 

exponering för att ingå avtal med idrottsföreningar och i dagens fotboll härstammar den 

största delen av intäkterna från sponsoravtal, merchandiseförsäljning och TV-intäkter, vilket 

gör denna del livsnödvändig för klubbarna (Analys av allsvenska klubbars ekonomi, 2011).  

 

Utöver detta har arenorna och dess utnyttjande stor betydelse för fotbollsklubbarna. En 

fotbollsmatch säljs inte bara som en match, den säljs som ett evenemang, ett evenemang som 

tilltalar fler kunder än enbart den fotbollsintresserade (Billing, Franzén & Peterson, 2004). 

Arenor som ägs och drivs av klubbarna kan och bör även användas till mer än bara fotboll, 

som exempelvis konserter, för att på så sätt öka intäkterna. 

 

Dagens elitfotboll handlar om att sälja en produkt för att generera så stora intäkter som 

möjligt för att därigenom kunna inhandla spelare och personal som kan bidra till sportsliga 

och ekonomiska framgångar. Här ska man dock komma ihåg att detta enbart gäller toppskiktet 

av fotbollen, medan det i de lägre divisionerna fortfarande är det ideella arvet som regerar. 

Detta i sig skapar en intern laddning inom fotbollen eftersom det finns de som ser fotbollen 

som en produkt att köpa och sälja på en marknad samt de som engagerar sig i fotbollen tack 

vare kärleken till sporten. Den svenska idrottsmodellen lever således i allra högsta grad kvar i 

regionerna under toppskiktet. Detta leder till en kamp gällande 51-procentsregeln även inom 

Svenska Fotbollförbundet då det enbart är den absoluta eliten som tjänar på ett slopande av 

den regeln. Slopandet riskerar alltså att skapa en strängare ”klasskillnad” mellan elitlag och 

lagen i exempelvis division 2-3. De kommer att få det svårare att hävda sig och ta sig uppåt i 

seriesystemet (förutsatt att inte en storsponsor går in och finansierar). Spänningsmomentet 
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inom den svenska fotbollen påverkas också eftersom risken finns att ett antal lag drar ifrån 

övriga, likt topplagen ute i de största europeiska ligorna som prenumererar på topplaceringar 

år efter år. Allsvenskan har under lång tid varit väldigt jämn där det är svårt att på förhand 

utse en klar favorit och detta moment riskerar alltså att försvinna vid en ökad bolagisering. FC 

Köpenhamn är ett exempel på ett nordiskt lag som fått just den utvecklingen efter att den 

danska fotbollen bolagiserades.  

 

Van Uden (2005) beskriver professionaliseringsprocessen väl där han tar den nederländska 

proffsklubben Vitesse som exempel. Från att enbart sälja fotboll har klubben förvandlats till 

en industri som koncentrerar sig på att sälja upplevelseunderhållning och se sig själva som ett 

rent företag. Detta fenomen går att jämföra med den utveckling svensk fotboll går igenom. 

Professionaliseringen av elitfotbollsföreningar bidrar till att man inte enbart tävlar på den 

sportsliga marknaden utan även på företagsmarknaden för att på så sätt få den starkaste 

helhetsprodukten. Detta leder i vissa fall till att det sportsliga hamnar i skymundan eftersom 

det ställs oerhörda krav på föreningen, såväl ekonomiskt som organisatoriskt. Man bör dock 

alltid komma ihåg att även traditionen har en stor inverkan på klubbens varumärke. 

Traditionens makt är som vanligt stor. 

 

Idrotten i allmänhet och den svenska fotbollen i synnerhet har i korthet gått från att präglas av 

amatörideal till att bli en professionell verksamhet med avlönad personal. Detta innebär inte 

att det ideella engagemanget till viss del har försvunnit, men det har kompletterats med och 

utmanats av avlönad personal för att på så sätt skapa en större kontroll över verksamheten. Ser 

man till spelarlöner kan dessa skapa osämja i gruppen om en spelare får mer betalt än en 

annan, vilket är fallet i alla klubbar. I och med detta har den klubblojalitet som kännetecknade 

amatörföreningarna i stort sett försvunnit eftersom pengarna mer eller mindre styr spelarens 

lojalitet. Det har dock inte stannat där, professionaliseringen i sin tur har bidragit till att de 

ekonomiska möjligheterna och kraven inom föreningarna blivit allt större och viktigare, vilket 

har resulterat i att fler och fler föreningar valt att ta det ytterligare ett steg längre. 

Idrottsföreningarna har förvandlats till företag som i stort sett sköts som vilket aktiebolag som 

helst och det är detta som brukar kallas för bolagisering. 
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3.1.3	  Bolagisering	  i	  Skandinavien	  

 

När den danska fotbollen professionaliserades 1978 ändrades även reglerna och det tilläts att 

en tredje part kunde ta över fotbollsklubbens licens, med andra ord var det möjligt för ett 

aktiebolag att ta full kontroll över driften av fotbollsklubben och fortfarande spela i samma 

seriesystem som andra ideellt drivna föreningar (Gammelsaeter, 2009). Risken med att 

överlåta kontrollen till ett externt aktiebolag eller en privat investerare ligger självfallet i att 

denne kan göra vad den vill med klubben och detta beslut resulterade bland annat i att en del 

klubbar (t.ex. Frem, B1909 och Lyngby) gick i konkurs och försvann från fotbollskartan på 

grund av aktiebolagets skulder (Gammelsaeter, 2009). Danmark var också ett av de första 

länderna som lät börsintroducera fotbollsklubbar, något som Bröndby IF gjorde redan 1987. 

Idag återfinns flera danska klubbar på börsen samtidigt som alla danska elitklubbar är 

bolagiserade (Gammelsaeter, 2009). 

 

I Norge beslutade man 1991-1992 att tillåta tredje part att ta över en viss del av klubben, i de 

flesta fall marknadsdelen. Det var alltså möjligt att driva ett aktiebolag som hade rättigheten 

att använda sig av klubbens namn när det kom till sponsring, marknadsföring och PR samt 

hospitality och merchandiseförsäljning (Gammelsaeter & Jakobsen, 2008). Aktiebolaget 

kunde också ta hand om personalkostnaderna (även spelarlönerna), vilket självklart 

underlättade för vissa klubbar att möta de krävande licenskraven, se exempelvis Molde FK 

(Gammelsaeter & Jakobsen, 2008; Gammelsaeter, 2009).  Spelare och personal var dock 

tvungna att vara medlemmar i den ursprungliga föreningen, även om deras lön i praktiken 

betalades av aktiebolaget. I den norska fotbollen fanns alltså en begränsning över hur stor 

kontroll ett aktiebolag kunde ha, något som medförde att klubbarna när som helst kunde säga 

upp samarbetet med aktiebolaget utan att förlora sina tillgångar (Gammelsaeter & Jakobsen, 

2008). Licensen att ställa upp med ett lag i seriesystemet tillhörde således idrottsföreningen, 

inte aktiebolaget. De ursprungliga reglerna var också tydliga med att aktiebolaget inte fick ha 

något att säga till om när det kom till sportsliga frågor, men däremot fick man sätta ihop en 

sportslig kommitté bestående av representanter från både den ideella föreningen samt 

aktiebolaget så länge majoriteten av representanterna var från föreningen. 2003 valde man 

dock att häva den regeln eftersom det upplevdes omöjligt att kontrollera hur stort inflytande 

aktiebolagets representanter hade (Gammelsaeter, 2009).  
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I Sverige togs 1999 ett beslut om att tillåta bolagisering av idrottsklubbar, men med den 

tydliga skillnaden gentemot danska klubbar att föreningen skulle ha majoriteten av rösterna, 

alltså minst 51 % (Gammelsaeter, 2009). Licensen kunde alltså här innehas av aktiebolaget, 

men föreningen hade majoriteten av rösterna i aktiebolaget. Det är det här som åsyftas när 

man talar om den svenska 51-procentsregeln.  

 

Sverige tog därmed något av en mellanväg om man jämför med dess nordiska grannar. Varför 

svensk idrott valde den vägen beror säkerligen på att den svenska idrottsmodellen med 

demokratiskt medlemsägda föreningar fortfarande var så fast förankrad i den svenska 

idrottskulturen att man inte bara kunde ge upp det helt plötsligt. Dels skrämde säkert vissa 

exempel på misskötta fotbollsklubbar som senare gått i konkurs på grund av aktiebolaget de 

bildat bort många från att välja den danska, fullt ut bolagiserade vägen. 51-procentsregeln 

försäkrade att idrottsföreningarna fortsatt skulle vara medlemsägda, så att ingen utomstående 

skulle kunna komma in i klubben och bestämma över driften av klubben. Det sista ordet 

ligger således alltid hos medlemmarna.  

 

3.1.4	  Bolagisering	  i	  Sverige	  

 

Bolagisering av en fotbollsklubb innebär att föreningen börjar drivas som ett aktiebolag 

(IdrottsAB) till skillnad från en klassisk ideellt fungerande idrottsförening. Detta innebär att 

föreningen enklare kan locka och mottaga kapital från privata investerare för att på så sätt 

stärka sina ekonomiska muskler. Detta eftersom investerarna får aktier i bolaget i utbyte mot 

kapital. Ett bolag har även lättare att locka samarbetspartners/sponsorer tack vare att det ofta 

ses som mer professionellt att driva ett aktiebolag, vilket i sin tur även det leder till en starkare 

ekonomisk ställning (Dahlgren & Engström, 2009). En klubb som bolagiserar sin 

elitverksamhet har också krav på sig att ha en ungdomsverksamhet vars ekonomi står utanför 

aktiebolaget (Gammelsaeter, 2009). Det finns regler och förordningar som skiljer sig mellan 

föreningar som drivs som aktiebolag och de som fungerar som ideella föreningar, men 

anpassningen av dessa skiljer sig från land till land. 

 

I artikeln Fotbollen som arbetsmarknad skriver Sund (2003) att vissa av elitföreningarna på 

grund av de ekonomiska och professionella kraven som existerar bildat aktiebolag för 

elitverksamheten. Detta är en tydlig effekt av professionaliseringen. Elitlagens intäkter inom 
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fotbollsbranschen är baserade på såväl marknads- och reklampengar som biljettintäkter och 

transferintäkter.  

 

I Sverige finns en del tydliga skillnader gällande lagar och regler för idrottsaktiebolag kontra 

ideell förening. En ideell förening har exempelvis rätt till kostnadsfri polisbevakning vid 

matcher, medan idrottsaktiebolag istället behöver stå för den notan själva. Ordningslagen från 

1994 beskriver att aktörer som anordnar evenemang i vinstsyfte ska ersätta polismyndighetens 

kostnader för att hålla ordning vid det aktuella evenemanget. En ideell förening bedriver inte 

sin verksamhet i vinstsyfte, men det gör däremot ett IdrottsAB, därav kostnadsansvaret.  

Dessutom skiljer det sig när det kommer till skatte- och momsfrågor. Ett exempel på detta är 

att IdrottsAB måste betala en vinstskatt (28 %), vilket ideella föreningar inte behöver göra. 

Alltså kan ideella föreningar som går med vinst investera hela överskottet i verksamheten, 

medan ett IdrottsAB i sin tur måste betala en vinstskatt. (IdrottsAB-utredningen, 2010) 

 

Utöver detta är IdrottsAB precis som alla andra aktiebolag momspliktiga, något som ideella 

föreningar än så länge inte är. Detta innebär att IdrottsAB kan dra av momsen i sina 

transaktioner av varor och tjänster, något som ideella föreningar inte kan göra. Huruvida detta 

är en fördel för de klubbar som bedriver sin verksamhet i ett IdrottsAB eller i en ideell 

förening råder det delade meningar om (Dahlgren & Engström, 2009). Vissa klubbar anser det 

vara tydligare och mer professionellt att redovisa moms, plus att man får dra av momsen vid 

transaktioner, medan andra klubbar ser det som tyngande administrativt arbete som kräver 

kunnig personal. Vidare är en nackdel för IdrottsAB att statliga och kommunala bidrag inte 

längre är tillgängliga, eftersom de endast riktas mot ideella föreningar. På detta sätt kan stat 

och kommun inte kräva föreningsfostrande verksamheter av ett IdrottsAB i samma 

utsträckning som tidigare. Det finns således både fördelar och nackdelar med båda 

organisationsformerna, men frågan är vilka som väger tyngst? Tidigare forskning har 

konstaterat att det inom de allsvenska klubbarna finns olika synsätt på vad som är bra och 

dåligt (Dahlgren & Engström, 2009). Därför blir det viktigt för varje klubb att undersöka och 

komma underfund med vilken företagsform som passar dem bäst. Det mest troliga är att varje 

klubb har speciella förutsättningar och därmed kräver olika tillvägagångssätt för att nå 

framgång. Det finns inte ett specifikt framgångsrecept som passar alla. I denna studie försöker 

vi ta reda på hur aktiebolagsformen har påverkat ÖSK och vilka för- respektive nackdelar 

personer inom klubben anser att bolagiseringen har bidragit till.  
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3.1.5	  51-‐procentsregeln	  

 

51-procentsregeln har varit väldigt omtalad i Sverige under senare år, då de två stora 

kommersiella idrotternas specialförbund, Svenska Fotbollförbundet och Svenska 

Ishockeyförbundet, argumenterat för ett hävande av denna regel. Regeln innebär en 

begränsning av aktiebolags och privata investerares inflytande i en idrottsförening, eftersom 

föreningen och dess medlemmar måste äga minst 51 % av rösterna. Skulle regeln hävas skulle 

det vara fritt fram för privata investerare och/eller företag att köpa in sig i idrottsföreningar 

och ta full kontroll över dem. Regeln finns idag för att värna om den svenska idrottsmodellen 

med demokratiskt medlemsägda föreningar. Vid den senaste Riksidrottsstämman (2011) 

röstade man ner förslaget om att häva regeln, men man gav samtidigt riksidrottsstyrelsen i 

uppdrag att fortsätta utreda frågan (rf.se). 

 

Frågan frambringar fortfarande en het diskussion mellan de olika parterna, de som vill behålla 

den svenska idrottsmodellen som den är och de som vill att varje specialidrottsförbund för sig 

ska få bestämma huruvida en total bolagisering ska vara tillåten inom just den idrotten.	  

Svenska Fotbollförbundets före detta ordförande Lars-Åke Lagrell samt Svenska 

Fäktningsförbundets ordförande Lars Liljegren menar att man är stolta över den 

föreningsdemokrati som finns i Sverige och att denna kommer leva kvar trots ett hävande av 

51-procentsregeln, men att det är dags för svensk idrott att själv kunna välja vilken väg man 

vill gå (Svensk fotboll, 2011). Detta är något som talar för att även de mest kommersialiserade 

idrotterna värnar om den svenska traditionen med föreningsdemokrati och medlemsägda 

föreningar. Samtidigt visar det att den en gång så mäktiga centralorganisationen (RF) börjar 

tappa i makt i förhållande till främst de största specialidrottsförbunden.	  

 

Motståndarna till ett hävande av 51-procentsregeln fruktar att det ideella arbete som läggs ned 

inom svensk idrott i hög grad riskerar att försvinna om föreningar tillåts att bolagisera sin 

verksamhet. Dessutom finns det så klart skräckexempel som visar hur rika investerare tagit 

över kontrollen i klubbar enbart för att sälja spelarna för att sen ta pengarna och sticka 

(Dahlgren & Engström, 2009). Det finns även de som menar att en bolagisering av 

elitfotbollen till största del skulle gynna storstadslagen, vilket i längden skulle kunna påverka 

jämnheten i Allsvenskan. Risken, att enbart lag som exempelvis AIK, Djurgården, IFK 

Göteborg och Malmö FF skulle ha med toppen av Allsvenskan att göra, är att intresset för den 

idag jämna och oförutsägbara Allsvenskan skulle minska (Dahlgren & Engström, 2009). Även 
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förespråkarna av en hävning av 51-procentsregeln är inne på att det i sådana fall skulle krävas 

en del begränsningar gällande vad privata investerare som köper upp en majoritet av en 

förening kan och inte kan göra med klubben (Dahlgren & Engström, 2009). Dock säger Alf 

Johansson, VD för Djurgården Elitfotboll AB, i Dahlgrens och Engströms studie från 2009 att 

begränsningarna inte får bli för stora eftersom det i sin tur kan avskräcka investerarna från att 

gå in med sina privata pengar i klubben, likt så som fallet är idag med 51-procentsregeln. 

 

3.1.6	  Fallet	  ÖSK	  Elitfotboll	  AB	  i	  siffror	  

 

En klubb som valt att bolagisera sin elitverksamhet är Örebro SK Fotboll, som den 1 januari 

2006 bildade aktiebolaget ÖSK Elitfotboll AB (oskfotboll.se). Detta gjordes efter att klubben 

2004 tvångsnedflyttats från Allsvenskan till Superettan på grund av ett negativt eget kapital, 

något som inte får förekomma i en elitfotbollsklubb enligt Elitlicenskravet (Anvisningar till 

elitlicensens ekonomikriterier, 2012). Under säsongerna 2005 och 2006 spelade ÖSK i 

Superettan sedan tvångsnedflyttningen och då beslutades att klubben skulle bolagisera 

elitverksamheten för att på så sätt kunna ta sig upp i Allsvenskan och konkurrera med de bästa 

klubbarna. 

 

Anledningen till att ÖSK valde att bolagisera sin verksamhet, enligt klubbens hemsida, är att 

man i och med detta ansåg sig ha en bättre möjlighet att kunna tillgodogöra sig riskkapital 

från intresserade placerare (oskfotboll.se).  

 

Uppbyggnaden av ÖSK Elitfotboll AB ser ut som så att riskkapitalbolaget Spelarinvest AB 

äger 47,4 % av rösterna och 90 % av kapitalet, medan ÖSK Fotbollsklubb äger 52,6 % av 

rösterna och 10 % av kapitalet. Därmed äger idrottsföreningen majoriteten av rösterna i 

aktiebolaget, men kapitalet som investerarna pumpar in ägs till 90 % av dem själva.  

Enligt ÖSK:s hemsida består Spelarinvest AB av ”ett antal privata investerare med ÖSK-

hjärta”. Dessa investerare hoppas på lång sikt få en rimlig avkastning på sina investerade 

pengar. Enligt klubbens hemsida finns idag cirka 200 aktieägare i Örebro Spelarinvest AB, 

varav alla har investerat mellan 5000 (minimibelopp) och 100 000 kr. I dagsläget uppgår det 

sammanlagda investerade beloppet till 13 miljoner kr, men förhoppningen är att denna siffra 

ska stiga till 20 miljoner kr (oskfotboll.se). 
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I Dahlgrens och Engströms (2009) studie klargör flera klubbar som valt att bolagisera sin 

verksamhet att den största anledningen till beslutet var att få in kapital i klubben och i och 

med detta öka intäkterna och den ekonomiska omsättningen. I Allsvenskan säsongen 2012 

fanns, som tidigare nämnt, tre klubbar som drev sin elitverksamhet i ett IdrottsAB, AIK 

Fotboll AB, Djurgården Elitfotboll AB och ÖSK Elitfotboll AB. AIK är en av Sveriges största 

klubbar med ca 15 000 medlemmar och de bildade sitt IdrottsAB redan 1999, samma år som 

bolagiseringen tilläts i Sverige. Djurgården är även de en av landets största föreningar och 

består av ca 13 800 medlemmar och de valde att bedriva sin elitfotbollsverksamhet i 

bolagsform från och med 2006, samma år som även ÖSK valde att bilda sitt IdrottsAB. 

(Dahlgren & Engström, 2009) 

Anledningen till att fler klubbar inte valt att bolagisera kan vara att det faktiskt inte finns 

några klara bevis på att de klubbar som valt bolagsformen ökat sina intäkter så pass mycket 

att de ideella klubbarna anser det vara värt att ändra verksamhetsmodell (Analys av allsvenska 

klubbars ekonomi, 2011) 

 

 

 
 

Ovan syns tydligt hur ÖSK:s intäkter och kostnader ökat stadigt under 2000-talet, bortsett från 

säsongerna 2005 och 2006 då man spelade i Superettan och omsättningen naturligt var lägre. 

Ser man bara till dessa siffror utan att ta hänsyn till andra faktorer ser det ut som att klubbens 

intäkter har ökat sedan bolagiseringen 2006, men då ska man komma ihåg att omsättningen i 

Allsvenskan totalt har ökat markant under de senaste åren samtidigt som ligan utökades från 

14 till 16 lag säsongen 2008 (Analys av allsvenska klubbars ekonomi, 2011). Utökningen av 

lag bidrar naturligt till ökade intäkter eftersom det blir fler matcher under en säsong.  

Figur	  1	  
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Det är dock svårt att enbart med hjälp av resultaträkningar ta reda på huruvida ÖSK har 

upplevt en högre intäktsgenerering efter bildandet av IdrottsAB, därför kommer vi i denna 

studie att intervjua personer inom klubben för att få deras syn på saken. 

 

 

 

 
 

Ovan ser vi hur omsättningen i Allsvenskan har ökat under de tio senaste åren. Kurvan är 

ganska lik den omsättningskurva ÖSK har. Intäkterna och kostnaderna har i det närmaste 

fördubblats sedan 2001. Miljardvallen sprängdes redan 2007 och året efter det utökades lagen 

i Allsvenskan från 14 till 16, vilket vidare har ökat omsättningen än mer. 

 

Själva syftet med att bolagisera idrotten är självklart att nå så stora sportsliga framgångar som 

möjligt. Elitklubbarna har som mål att vinna matcher och ligatitlar och det är likadant i hela 

världen. Det finns möjligtvis ett fåtal klubbar som anser det vara viktigare att gå med vinst 

och kunna dela ut pengar till aktieägare, men dessa klubbar är i stor minoritet. För den stora 

massan handlar idrott fortfarande om sportslig framgång och då kan en god ekonomi ofta vara 

ett bra verktyg för att nå de uppsatta målen. (Dahlgren & Engström, 2009) 

För de allsvenska klubbarna har möjligheten att bolagisera, som nämnt ovan, handlat om att 

kunna öka sina intäkter och därigenom sin omsättning för att kunna vara med och slåss om de 

bästa spelarna och därmed de främsta placeringarna.  

Nedan redogörs för hur ÖSK har placerat sig i Allsvenskan mellan 2001 och 2012: 

 

Figur	  2	  
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Det är tydligt att framgångarna ökade efter återkomsten till Allsvenskan 2007. Den första 

säsongen kämpade klubben om att undvika nedflyttning, men sedan blev resultaten stadigt 

bättre under de tre kommande säsongerna. Efter succésäsongen 2010 som slutade med en 

allsvensk tredjeplats gick det däremot utför och säsongen 2012 hamnade ÖSK på en 

femtondeplats, en placering som innebar nedflyttning till Superettan. Tabellmässigt sett blir 

bolagiseringens konsekvenser något kluvna med den inledande uppgången men avslutande 

nedgången. Detta väcker i sin tur frågan om när resultatet av en organisationsförändring av 

typen bolagisering ska bedömas. Det är svårt att utifrån tabellplaceringen svara på om den 

inneburit en framgång eller motgång för klubbens sportsliga resultat. 

 

 

Figur	  3	  
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3.2	  Undersökningens	  analysverktyg	  
 

Både Lagrell och Liljegren pekar på traditionens inflytande i svensk idrott och kampen om 

51-procentsregeln kan i det stora hela ses som en kamp mellan ett bevarande av den ideella 

föreningens traditioner i form av föreningsdemokrati kontra en övergång till aktiebolag. Ser 

man då på detta i ett historiskt perspektiv så handlar det om en folkrörelse som mer och mer 

går mot att förvandlas till en kommersiell produkt. Vad detta innebär mer konkret för 

föreningarna har Tomas Peterson diskuterat utifrån begreppsparet tävlings- och 

föreningsfostran. Vi ska nu alltså återgå till ett mer teoretiskt resonemang med syftet att 

försöka skapa ett tydligt analysverktyg som kan användas i vår undersökning. 

 

3.2.1	  Föreningsfostran	  kontra	  tävlingsfostran	  
 

Hårdraget kan man säga att idrotten har haft två centrala uppdrag, där det ena härstammar från 

samhället i stort och det andra från idrotten själv. Föreningsfostran kännetecknas av att det 

lyfter fram samhälleliga värden och principer, vilket är något typiskt för den 

föreningsdemokratiska svenska idrottsmodellen. Principerna handlar om att alla ska få vara 

med och ha tillgång till idrotten oavsett kön, ålder, socioekonomisk status eller härkomst. Det 

är den ideella idrotten som erhåller stöd från staten i form av bland annat olika bidrag och de 

föreningsdemokratiska värdena sammanfattar i stor utsträckning statens mål med 

idrottsstödet. Dessa principer om öppenhet, delaktighet och jämlikhet är inget som samhället 

har tvingat på idrottsrörelsen, utan det är något som idrottsrörelsen traditionellt varit 

uppbyggd av sedan 1904 genom Riksidrottsförbundets organisation med 

föreningsdemokratier uppbyggda av medlemmarnas inflytande och lika rösträtt. Staten har 

dock haft vissa krav på föreningsverksamhetens utformning för att legitimera statsstödet. 

(SOU: 2008-59)   

 

Idrottens andra uppdrag är idrottens eget påfund. Tävlingsfostran ska förstås som ett 

samlingsnamn för de värderingar och principer som idrotten är uppbyggd av. Det handlar dels 

om den grenspecifika utbildning som förbund och föreningar tillhandahåller när det gäller 

olika idrotter samt dels om själva konsten att handskas med tävlandet, att tävla mot andra och 

att vinna eller förlora. Det handlar om principer som exempelvis att övning ger färdighet och 

att all träning lägger grunden för framgångar under tävling. Andra viktiga principer är 
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regelefterlevnad, att inte fuska eller använda otillåtna preparat samt hur man beter sig mot 

lagkamrater, motståndare och tränare. (SOU: 2008-59)   

 

Den svenska idrottsrörelsen består av föreningar som till stora delar tar sig an båda dessa 

uppdrag. Det är ofta i barn- och ungdomsidrotten som problem uppstår om huruvida 

föreningarna lutar mer åt tävlings- eller föreningsfostran. Det blir allt vanligare med tidig 

specialisering och selektering där målet är att de bästa ska bli ännu bättre inom en viss idrott, 

medan de sämre får leta sig någon annanstans. Att dessa två centrala uppdrag kan återfinnas i 

symbios i en och samma förening är inget ovanligt, men risken för en konflikt mellan de båda 

uppdragen där den ena delen vill ta överhand är också överhängande. Vissa klubbar lyckas 

med den här balansgången medan andra lutar mer åt det ena eller andra hållet. Lite slarvigt 

kan man, likt Tomas Peterson (SOU: 2008-59), säga att föreningsfostran jobbar utifrån 

principen att ”många ska bli fler” medan tävlingsfostran mer handlar om ”många ska bli 

färre”. Problemet består således av att föreningsfostran alltid strävar efter jämbördighet och 

bredd inom idrotten medan tävlingsfostran strävar efter åtskillnad mellan individer, endast de 

bästa får vara med. Kontrasten mellan de båda uppdragen är således uppenbar. (SOU: 2008-

59) 

 

Elitidrott handlar till stora delar om tävlingsfostran. Det främsta målet som en elitförening har 

är att vinna och bli bättre och därför krävs de bästa utövarna. Är det då möjligt att inom en 

allsvensk elitfotbollsklubb som bolagiserat sin verksamhet skönja ett större fokus på just 

tävlingsfostran kontra föreningsfostran som är så typiskt för den svenska idrottsmodellen med 

föreningsdemokrati? I praktiken tvingas aktiebolaget och den ideella föreningen att arbeta 

jämsides, vilket borde leda till konflikter i samarbetet eftersom de båda parternas 

grundprinciper är vitt skilda. En föreningsstyrelse består av ideella krafter utan arvode för det 

jobb de utför, medan en bolagsstyrelse i de allra flesta fall består av noga utvalda individer 

som erhåller lön för mödan. Att arbeta i samma rum och med samma frågor som några som 

erhåller ett arvode kan skapa en konflikt mellan parterna. Det skulle också i praktiken kunna 

vara så att de som sitter i bolagsstyrelsen anser sig lite mer viktiga för klubbens välbefinnande 

och framgång än de som sitter i föreningsstyrelsen.  

 

Bolagsstyrelsens största intresse borde vara att gå med så stor ekonomisk vinst som möjligt, 

likt alla aktiebolag, medan föreningsstyrelsen mer lutar sig mot den svenska idrottens gamla 

grundprinciper i form av föreningsfostran. Detta kontrastfyllda samarbete borde innebära 
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konflikter mellan de båda parterna gällande hur klubben ska drivas, om målet ska vara 

ekonomisk alternativt sportslig framgång, samt hur de ska förhålla sig till varandra. Andra 

områden som påverkas är också medlemmarnas inflytande och synen på det ideella arbetet. 

Den bolagiserade idrottsklubben får kanske en viss negativ syn på ”inkompetenta” 

medlemmar som ska ha inflytande i beslutsprocesser eller att det kan vara svårt att kontrollera 

och vara krävande gentemot ideell personal. Samtidigt vilar idrottens spänningsmoment 

framför allt i dess tävlingsfostrande drag, spänningen medför underhållning och det är i 

korthet denna som säljer produkten idrott till TV och annan publik. I sin förlängning innebär 

kanske den helbolagiserade idrotten att allt färre idrottsutövare arbetar allt hårdare för att nå 

toppen. 

 

3.2.2	  Resultatmaximering	  kontra	  vinstmaximering	  
	  
Innan amatörreglerna avskaffades 1967 handlade elitidrotten enbart om en sak, att tävla och 

helst av allt vinna. Det är detta idrotten har handlat om och på det sättet den svenska 

idrottsrörelsen är uppbyggd. Efter avamatöriseringen har den svenska elitidrotten rört sig mer 

och mer mot det professionella, först genom en sorts semi-professionalisering och därefter en 

alltmer utbredd professionalisering. I och med televisionens intrång har idrotten blivit föremål 

för kommersiella krafter som utnyttjar idrotten för marknadsföring och PR. Som nämnt här 

ovan så tog RF 1999 ett beslut som tillät svenska föreningar att bilda IdrottsAB för att på så 

sätt öka konkurrenskraften inom svensk fotboll. Att ändra verksamheten till att bedriva den i 

aktiebolagsform kan ses som ett steg mot att mer och mer fokusera på ekonomiska resultat 

och vinster istället för sportsliga resultat. Med resultatmaximering menas att klubben först och 

främst strävar efter att nå bästa möjliga sportsliga resultat, medan vinstmaximering handlar 

om att främst sträva efter att nå så stora ekonomiska vinster som möjligt. 

 

Peterson (2002) påpekar i sin studie att svenska elitfotbollsklubbar idag mer strävar mot att ha 

ett vinstmaximeringstänk än resultatmaximering. Frågan är om det verkligen är på det sättet 

eller om det fortfarande är så att de sportsliga resultaten är de som främst eftersträvas? 

 

I dagens svenska fotboll är det i de allra flesta fall de sportsliga framgångarna som 

uppmärksammas och lyfts fram i medier och bland supportrar. Vad gäller klubbarnas 

ekonomiska situation uppmärksammas de oftast enbart när den situationen är illa däran. Det 

skrivs om krisklubbar och så vidare men det är sällan som en klubb med goda ekonomiska 
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resultat lyfts fram i medierna. Med detta menar vi att vår känsla är att det i hög grad 

fortfarande är de sportsliga resultaten som avgör huruvida en klubb av allmänheten och 

supportrarna ses som framgångsrik eller ej. Med det sagt är det inte lika klart att personerna 

som arbetar inom klubbarna ser likadant på situationen. Precis som vi tog upp i 2.2.1 så borde 

det uppstå en konflikt mellan en bolagsstyrelse och en föreningsstyrelse gällande om det är 

det ekonomiska eller det sportsliga som bör prioriteras i första hand. 

	  

3.2.3	  Professionalisering	  kontra	  ideell	  verksamhet	  
 

I och med den svenska idrottens väg från amatöridrott till professionell idrott har även frågan 

väckts om huruvida denna professionalisering hotar det ideella arbete som kännetecknat den 

svenska idrottsrörelsen sedan dess födelse. Desto mer professionaliserade föreningarna och 

aktiebolagen blir desto mer troligt är det att de ideella arbetarna ersätts med avlönad personal 

med rätt kompetens och utbildning (Gammelsaeter & Jakobsen, 2008; Gammelsaeter, 2009; 

Dahlgren & Engström, 2009). Men är det så att idrottsklubbarna inte har någon nytta av 

ideella arbetare längre eller finns det fortfarande utrymme för dem?  

 

Behovet av utbildad personal med facklig kompetens borde i och med den utbredda 

professionaliseringen överstiga behovet av ideell arbetskraft. Samtidigt bör man komma ihåg 

att en klubb inte har råd att arvodera alla som arbetar inom klubben. I ett IdrottsAB önskar 

man sysselsätta så kvalificerade personer som möjligt, både i bolaget och i föreningen, men 

det borde med största sannolikhet vara så att de mer krävande arbetsuppgifterna utförs av 

anställd och kompetent personal medan mer alldagliga sysslor kan skötas av ideella krafter. 

Därmed inte sagt att den avlönade utför ett bättre arbete än den ideelle, men 

anställningsförhållandena gör det lättare för klubben att lägga ett större ansvar på någon som 

är anställd.  

 

Eftersom syftet med att bolagisera verksamheten är att öka intäkterna och den totala 

omsättningen kan det vara så att klubbarna i framtiden har råd att arvodera än fler som arbetar 

för klubben. Kanske leder detta till att det ideella arbetet helt försvinner och att klubbarna 

istället får en större kontroll över det arbete som utförs eftersom en anställd person har 

skyldigheter gentemot sin arbetsgivare till skillnad från en ideell arbetare som ställer upp 

frivilligt och som arbetsgivaren därmed inte kan kontrollera. Möjligheten att intresset från de 

som engagerar sig ideellt minskar finns också ju mer sporten professionaliseras, något som 
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Helsingborg drabbats av (Dahlgren & Engström, 2009). För att kunna bli mer professionella 

måste föreningen alltså förstärka betydelsen av ekonomiska frågor i organisationen vilket en 

förening som drivs av ideella ideal inte behöver göra i samma utsträckning. Vilken väg man 

väljer påverkar således idealen i organisationen.  
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4.	  METOD	  

Vid val av metod är det av vikt att först fråga sig vad man vill ta reda på och hur man vill ta 

reda på det, därefter är det enklare att välja vilken metodansats som passar forskningssyftet 

och frågeställningarna bäst. I denna studie anser vi att en kvalitativ ansats är den som passar 

oss bäst, samtidigt som vi valt att samla in data med hjälp av intervjuer. 

 

4.1	  Kvalitativ	  metod	  

	  
Utifrån vårt syfte och de frågeställningar vi valde att utgå ifrån i vår studie ansågs det mest 

lämpligt att bedriva denna studie som en fallstudie med kvalitativ datainsamlingsmetod. 

Ytterligare en anledning till att vi valde den kvalitativa metoden var för att vi ville få ett slags 

djup i svaren, vilket är svårare att nå när man använder en kvantitativ ansats. Vi ville ta reda 

på deltagarnas upplevelser av bolagiseringen och därför ansågs den kvalitativa metoden som 

mest lämplig (Armour & McDonald, 2012).  

	  

När det gäller kvalitativ forskning, likt denna studie, ser forskningsprocessen lite 

annorlunda ut än vid kvantitativ forskning. Den kvalitativa inriktningen är mer subjektiv då 

den handlar om hur människor uppfattar den verklighet de lever i, istället för att som i den 

kvantitativa inriktningen undersöka hur den objektiva verkligheten ser ut. I kvalitativa 

undersökningar sker ingen manipulation av det som avses undersökas, vilket ofta är fallet i 

kvantitativa undersökningar (Armour & McDonald, 2012).   

	  

4.2	  Intervju	  och	  urval	  

	  

Att använda sig av intervjuer vid kvalitativ forskning är vanligt och ses ofta som ett av de 

bästa sätten att nå de djupa subjektiva åsikterna och känslorna hos studieobjektet (Armour & 

Macdonald, 2012; Gratton & Jones, 2010). Det finns olika typer av intervjuförfaranden, men i 

detta arbete vi valt att använda semi-strukturerade intervjuer. Detta innebär att forskaren har 

en intervjuguide med förutbestämda frågor att tillgå, men att den svarande har möjlighet att 

öppet svara på frågorna samt att det finns utrymme för intressanta följdfrågor. Detta medför 

att de båda studieobjekten får väldigt liknande frågor ställda, vilket ökar studiens 
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tillförlitlighet, men att det samtidigt finns en öppenhet där båda parter kan sticka in på 

sidospår om man kommer in på något, för forskningen, intressant (Gratton & Jones, 2010). 

 

Anledningen till att vi valt detta tillvägagångssätt i vår studie är just för att vi vill nå 

tillförlitlighet i studien samtidigt som vi vill att studieobjekten ska känna sig så bekväma som 

möjligt så att vi får svar som kommer till användning i studien. För just våra frågeställningar 

passar semi-strukturerade intervjuer bra då vi önskar få så djup kunskap som möjligt om deras 

subjektiva tankar och åsikter kring hur bolagiseringen av fotbollsklubben har påverkat deras 

verksamhet. Denna bekvämlighet kan förklaras i att de fick fria tyglar i sina tankar och 

åsikter. 

	  

Det smidigaste sättet att få svar på de frågor som ligger till grund för studien för oss som 

studenter i Örebro var att välja att studera fallet ÖSK eftersom vi kände att det var möjligt att 

kontakta klubben och få till intervjuer med högt uppsatta personer.  

I denna studie valde vi naturligt att rikta oss mot personer inom ÖSK alternativt personer som 

tidigare haft en roll inom klubben. Ambitionen var att få intervjua personer på så höga 

positioner i klubben som möjligt och vi hade turen att få våra förstaalternativ att ställa upp på 

en intervju vilket förenklade urvalsprocessen. Det var naturligtvis viktigt att vända sig till 

personer som hade kunskap om och som var insatta i det komplexa område vi undersökte. 

Våra förstaalternativ i sökandet av intervjuobjekt var representanter från både den ideella 

verksamheten som från aktiebolaget vilket möjliggjorde fler infallsvinklar och större bredd i 

studien. Eftersom ingen av oss håller ÖSK som favoritklubb kunde studien bedrivas utan 

några förväntningar och förutfattade meningar.   

	  

4.2.1	  Presentation	  av	  intervjupersoner	  

	  

Antalet intervjuobjekt blev sammanlagt fem personer, då vi ansåg detta räcka för att på bästa 

sätt få svar på våra frågeställningar gällande ÖSK. Dessutom består dessa fem personer av två 

som är anställda av aktiebolaget, två som arbetar ideellt i styrelser samt en person som 

tidigare varit aktiv inom klubben, innan bolagiseringen. Genom att få den spridningen på 

respondenterna anser vi att vi täcker upp väl för att få giltiga svar på de frågeställningar som 

ställs i studien. Att fyra av våra fem intervjuobjekt hade ledande positioner inom 

verksamheten var ett medvetet val, detta eftersom vi ville få fram en tydlig bild av 
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toppskiktets tankar kring bolagiseringen. Eftersom dessa fyra intervjuobjekt fanns med vid 

bolagiseringen ansåg vi att de hade stor tillgång till materialet vi efterfrågade. Alla 

respondenter representerar ÖSK och alla intervjuer skedde på plats på intervjuobjektets valda 

plats. Nedan följer en presentation av de fem intervjuobjekten: 

 

Jan Karlsson, VD för ÖSK Elitfotboll AB 

 

Jan Karlsson anställdes som VD för ÖSK Elitfotboll i samband med bolagiseringen 2006. 

Han har sedan tidigare en bakgrund inom näringslivet. 

 

Lennart Sjögren, sportchef för ÖSK Elitfotboll AB 

 

Lennart Sjögren anställdes 2005 som klubbchef, en roll som i och med bolagiseringen 

ändrades till sportchef. Sjögren har en bakgrund som spelare i klubben, mellan 1988 och 

1994. Sjögrens anställning som sportchef för ÖSK Elitfotboll AB upphörde i slutet på 2012. 

 

Björn Åqvist, ordförande i ÖSK Elitfotboll AB och vice ordförande i Örebro SK 

Fotboll 

 

Björn Åqvist har innehaft rollen som styrelseordförande i aktiebolaget ända sedan 

bolagiseringen. Åqvist är livslång ÖSK-supporter utan tidigare erfarenheter från 

idrottsföreningar, dock från andra föreningar samt eget företagande. 

 

Rose-Marie Frebran, ordförande i Örebro SK Fotboll, ledamot i ÖSK Elitfotboll AB, 

vice ordförande i Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) samt vice ordförande i Svenska 

Fotbollförbundet 

 

Rose-Marie Frebran involverades i ÖSK 2004 då hon genast blev invald som vice ordförande 

i Örebro SK Fotboll. Frebran har en lång karriär som politiker bakom sig och är i dagsläget 

landshövding i Örebro Län. Förutom arbetet i ÖSK är hon även högt uppsatt på förbundsnivå, 

bl.a. som vice ordförande i Svenska Fotbollförbundet samt innehavare av samma roll i 

Föreningen Svensk Elitfotboll. 
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Peter Johansson, klubbchef i ÖSK Ungdom och före detta sportchef för ÖSK 

 

Peter Johansson är idag anställd som klubbchef i ÖSK Ungdom, en systerförening till Örebro 

SK Fotboll och en grenförening till Örebro Sportklubb. Innan bolagiseringen, åren innan 

tvångsnedflyttningen 2004, var Johansson sportchef/klubbchef i Örebro SK Fotboll. 

	  

4.3	  Tillvägagångssätt	  

	  

I absoluta början av studien förkovrade vi oss i tidigare forskning inriktad på 

professionalisering, kommersialisering och bolagisering av europeisk elitfotboll. Trots att en 

del förespråkare för kvalitativ forskning menar att man bör undvika att läsa in sig på ämnet 

för att komma in i studien med så få förutfattade meningar som möjligt (Backman, 2008), så 

kände vi att vi behövde läsa på om området eftersom vi ansåg att detta skulle vara till stor 

hjälp för oss under studiens gång. 

 

När vi väl var pålästa inom området kontaktade vi de personer inom ÖSK som vi önskade 

intervjua via telefon och i de fall vi inte lyckades nå kontakt genom telefonsamtal skickade vi 

mail. Till slut lyckades vi dock få tag på alla respondenter via telefon innan intervjutillfället 

vilket möjliggjorde att vi kunde informera dem om studiens syfte och vad som förväntades av 

dem som intervjuobjekt. 

 

Intervjuerna genomfördes sedan på intervjuobjektets valda plats, där vi under ungefär 30 

minuter gick igenom de frågor som ingick i intervjuguiden (se bilaga) samt övriga relevanta 

följdfrågor. Anledningen till att respondenterna själva fick välja plats för intervjuns 

genomförande var att de på så sätt skulle kunna känna sig mer hemma och avslappnade, vilket 

resulterar i mer givande svar som vi som forskare har nytta av. Intervjuerna genomfördes 

vidare av två intervjuare, varav den ena ställde frågorna i intervjuguiden samtidigt som det var 

möjligt för båda att följa upp med följdfrågor. Under alla intervjuer var det samma person 

som ställde frågorna och det var även samma intervjuguide som användes för alla 

respondenter. Detta för att stärka studiens tillförlitlighet och transparens. Vid varje tillfälle var 

det en person som utgjorde respondent. Att använda oss av fokusgrupper var inte aktuellt då 

vi önskade få så djupa svar som möjligt (Armour & McDonald, 2012). Dessutom var enskilda 

intervjuer det enda möjliga då respondenterna har hektiska scheman. Intervjuerna 
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genomfördes utan att intervjuaren ställde några ledande frågor. Intervjuerna spelades in med 

hjälp av mobiltelefoner för att vi senare lättare skulle kunna analysera resultaten samt gå 

tillbaka och lyssna igen. Det gör det även möjligt att citera respondenten korrekt. Efter 

intervjuernas genomförande transkriberades intervjuerna vilket i sin tur underlättade för oss 

att analysera svaren och få fram de relevanta resultat som eftersöktes. 

 

Analysförfarandet började med att vi ordnade våra data på ett sätt som underlättade för oss att 

nå de väsentliga resultaten. Vi transkriberade noggrant och antecknade i viss mån hur 

respondenterna betedde sig och vilka deras känslor var rörande vissa frågor. Detta gjordes på 

en gång efter intervjuernas genomförande eftersom minnet då är som färskast (Armour & 

McDonald, 2012). Nästa steg i processen var att sortera den erhållna datan. Vi valde att 

sortera utefter tre olika skapade teman som enligt oss svarar på undersökningens syfte och 

frågeställningar. Dessa tre teman är följande: upplevda för- respektive nackdelar med 

bolagiseringen; synen på det professionella respektive ideella arbetet; för- respektive 

nackdelar med ett slopande av 51-procentsregeln. Detta förfarande är givetvis subjektivt, då vi 

som forskare väljer ut de delar som vi anser stämmer in på de olika tematiseringarna, medan 

en annan forskare kanske hade valt ut helt andra delar (Armour & McDonald, 2012). Dock 

försöker vi här vara så transparenta som möjligt för att det tydligt ska framgå hur vi har gått 

tillväga. Eftersom vi valde att sortera datan utifrån de tre tematiseringarna var det av största 

vikt att flera gånger noga gå igenom våra data för att hitta det som vi ansåg vara av relevans 

för undersökningens syfte. De teman vi har arbetat utifrån har varit förankrade i tidigare 

forskning, vilket har givit våra analyskategorier en stark validitet (Armour & McDonald, 

2012).   

	  

4.4	  Avgränsningar	  och	  etiska	  överväganden	  

	  

Något man som forskare får avsäga sig vid kvalitativa studier är möjligheten att generalisera 

resultaten över en större population. Vår studie gällande ÖSK går inte att applicera på alla 

svenska elitfotbollsklubbar, eftersom alla klubbar skiljer sig från varandra vad gäller 

förutsättningar och tradition. Dock tror vi att andra klubbar kan ha nytta av denna studie då 

vissa delar av verksamheterna liknar varandra. Det går alltid att plocka lite idéer här och där. 
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Vi som forskare kan heller inte utgå från att alla inom ÖSK har samma åsikter kring studiens 

frågeställningar som just de personer vi har intervjuat, men vi har åtminstone försökt nå så 

högt uppsatta personer inom klubben som möjligt, både anställda och icke-arvoderade.  

Tiden vi har haft till vårt förfogande har i vissa fall varit i minsta laget för att få fram så 

relevanta resultat som möjligt, men samtidigt är det dessa förutsättningar vi hade att utgå ifrån 

vid val av ämne och område att undersöka, så vi anser ändå att studien håller sådan kvalitet att 

valet av forskningsområde är motiverat. 

	  

Inom forskning finns det ett antal etiska regler och normer man bör följa, så inför vår 

kvalitativa studie tog vi del av dessa etiska krav. De olika kraven omnämns i 

vetenskapsrådets studie "Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning" och innefattar informations-, samtyckes-, 

konfidentialitet- och nyttjandekravet.  

 

Innan våra semi-strukturerade intervjuer informerade vi deltagarna om vårt syfte och 

mål med studien och gav därefter deltagarna en detaljerad beskrivning av vilka 

tillvägagångssätt vi skulle använda oss av samt vad som förväntades av dem i intervjun 

(Gustafsson, Hermerén & Peterson, 2004). Detta gjorde vi i enlighet med 

informationskravet. Vid oklarheter tog vi det med deltagaren innan intervjun 

påbörjades.  

 

Eftersom deltagandet var frivilligt fick deltagarna själva möjlighet att bestämma om sitt 

deltagande och vilka villkor som skulle gälla. Deltagarna blev även informerade om att 

de fick avbryta intervjun när som helst (Gustafsson, Hermerén & Peterson, 2004). Detta 

skedde enligt samtyckeskravet. 

 

I enlighet med konfidentialitetskravet förvarades de uppgifter vi fick in från deltagarna 

med största möjliga konfidentialitet och på ett betryggande sätt. Inga utomstående fick 

tillgång till det insamlade materialet utan deltagarnas tillåtelse (Gustafsson, Hermerén & 

Peterson, 2004).  

 

Slutligen applicerade vi nyttjandekravet vilket innebar att de uppgifter vi samlade in från varje 

enskild person endast får användas för vårt forskningsändamål och får således inte brukas i 

andra icke-vetenskapliga syften (Gustafsson, Hermerén & Peterson, 2004). 
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4.5	  Metoddiskussion	  

	  

Vi ville fokusera studien på människors subjektiva tankar och åsikter, samtidigt som vi 

analyserade objektiv data i form av tabeller som beskriver tabellplaceringar, intäkter och 

publiksnitt. Vi försökte uppnå ett gott samarbete mellan subjektiv kontra objektiv data och vi 

anser att vi uppnådde vårt mål eftersom vi i slutändan fick svar på de frågor vi ville få 

besvarade.   

 

Vi genomförde fem intervjuer och samtliga respondenter hade en direkt koppling till ÖSK. 

Något vi hade kunnat göra annorlunda var att nå en större överblick inom området genom att 

intervjua utomstående personer och experter om bolagiseringen av elitfotbollsklubbar, just för 

att få en bredare inblick och andra synvinklar än de vi hade. Vi hade även kunnat göra 

intervjuer med personal längre ned i hierarkin, för att få en större bredd och ett större 

perspektiv på vilken påverkningsgrad bolagiseringen har haft på andra positioner i föreningen. 

Komplexiteten i att intervjua högt uppsatta personer inom en organisation kan vara att de ger 

de svar de tror att läsarna av studien vill höra. Det kan exempelvis vara svårt för högt uppsatta 

personer att anmärka på nackdelar med verksamhetsformen eftersom de i allra högsta grad 

varit drivande i arbetet med att bolagisera verksamheten. Att då ta upp flera nackdelar med 

verksamhetsformen kan ses som att trampa på sina egna tår. Vi som forskare kan enbart 

försöka tyda respondenternas svar och hur ärliga de är i dem, men vi kan inte med säkerhet 

fastställa att de är fullt ärliga. Detta är något man bör ha i åtanke vid redovisningen av 

studiens resultat. 

 

För att samla in data disponerade vi en semi-strukturerad intervjuguide, en intervjuguide som 

överlag fungerade bra. Nu i efterhand känner vi att vår intervjuguide kunde ha innefattat fler 

följdfrågor, just för att verkligen få ut ännu mer av våra frågor och de svar vi åstadkom. Vi 

inledde intervjuerna med slutna allmänna frågor vilket gav oss som intervjuare och 

intervjuobjektet en god möjlighet att acklimatisera oss. Detta medförde att de följande 

frågorna blev lättare för respondenten att besvara.  

 

Något vi dock kunde ha gjort bättre var att avsätta mer tid för intervjuerna (Gratton & Jones, 

2010). Eftersom vi hade en tidsbegränsning på 30-35 minuter gjorde det att respondenterna i 

vissa fall inte fick tillräckligt mycket tid att analysera och reflektera över våra 
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frågeställningar. Dock kände vi att vi fick ut det viktigaste genom de frågor vi hade och 

dessutom hade en längre tidsåtgång kunnat avskräcka respondenterna från att medverka. 

 

Samtliga intervjuer gjordes på platser där vi visste att deltagarna skulle känna sig bekväma, 

nämligen i slutna rum på deras kontor och arbetsplatser. Genom att skapa en trygg miljö för 

respondenten där det finns få störningsmoment kunde vi få mer djup i svaren än om vi hade 

genomfört intervjun i en livligare miljö. Båda ”forskarna” deltog vid samtliga intervjuer, 

något som omedvetet kan ha givit oss ett mentalt överläge och en slags maktposition över 

respondenten. Däremot verkade ingen av respondenterna direkt påverkad av det.  

 

Vi valde även att spela in intervjuerna vilket kan ha gjort respondenterna nervösa och fått dem 

att tänka några gånger extra på vad de sa, vilket i värsta fall kan ha lett till att de missat eller 

hoppat över en del detaljer i de svar vi erhöll. Dock tror vi inte att det hade någon påverkan 

eftersom intervjuobjekten sedan tidigare har erfarenhet från medverkan i andra studier samt i 

media.  

 

Vår oerfarenhet i intervjusituationer kan ha påverkat intervjuernas styrka och tillförlitlighet 

negativt. Dock anser vi själva att intervjuerna genomfördes på ett avslappnat sätt där utrymme 

för följdfrågor och fria associationer fanns. Vi är dock medvetna om att intervjuande kräver 

en del erfarenhet och säkerhet, vilket säkerligen hade stärkt studien än mer. 

 

Kvalitativa studier kräver ofta mer av forskaren än vad kvantitativa undersökningar gör 

(Armour & McDonald, 2012). Dels är intervju-/observationsförfarandet krävande, men även 

analysförfarandet kan vara komplicerat för den oerfarne. Vi har i möjligaste mån gått efter de 

instruktioner och riktlinjer som bland annat ges i Armour & McDonalds bok (2012) och 

utefter dem försökt bilda kategorier att analysera utifrån. Vi är dock fullt medvetna om att vi 

kan ha missat viktiga detaljer på grund av vår oerfarenhet. 
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5.	  RESULTAT	  

I denna del presenteras det material vi samlat in genom våra intervjuer. För att underlätta för 

läsaren har vi valt att presentera resultaten i tre delar, där varje del utgör en av våra tre 

skapade tematiseringar.  

	  

5.1	  Upplevda	  för-‐	  respektive	  nackdelar	  med	  bolagiseringen	  
 

ÖSK Elitfotboll AB:s verkställande direktör, Jan Karlsson, anser att den största anledningen 

till att ÖSK valde att bolagisera sin verksamhet tillika den största fördelen med att fungera 

som ett IdrottsAB är att det upplevs som mer seriöst av omvärlden. Karlsson lyfter fram att 

det är betydligt enklare att nå ett samarbete med partners och sponsorer om man som klubb 

drivs som ett aktiebolag. Vidare påpekar Karlsson att klubben är en av de ledande svenska 

elitidrottsklubbarna vad gäller marknadsintäkter, där dessa utgör strax över 50 % av den totala 

summan intäkter, medan det normala, enligt Karlsson, är att marknadsintäkterna utgör mellan 

30-40 % av de totala intäkterna. Detta, menar Karlsson, har möjliggjorts av att klubben drivs 

som ett aktiebolag och har ett gott samarbete och utbyte av kunskap med sina partners.   

 

Respondenterna var ense om att en stor förändring som skett inom ÖSK sedan beslutet att 

bolagisera verksamheten 2006 var följandet av det regelverk som alla aktiebolag måste följa. 

Aktiebolagslagen gäller alla aktiebolag, även IdrottsAB och dessa lagar och ramar är betydligt 

mer strikta än vad regelverket för ideella föreningar är. Björn Åqvist anser att det var detta 

strikta regelverk som var den största orsaken till att ÖSK överhuvudtaget valde att bolagisera 

sin verksamhet. I och med att verksamheten måste följa detta regelverk har organisationen 

varit tvungen att professionaliseras ännu mer, något som enligt Åqvist skiljer sig gentemot 

ideella föreningar. Med det menar han att vid en bolagisering och vid ökade kapitalintäkter, är 

det lättare att locka till sig kompetent personal, både anställda och icke-arvoderade, eftersom 

företagsformen ger en större trygghet. 

 
Det är lättare att våga sitta i en styrelse om man vet att det är ett aktiebolag där det finns ett 

regelverk runtomkring och det finns ett aktiekapital som kan ta smällarna än om man sitter i en 

förening där man riskerar hus och hem om det går illa för föreningen. 

 

Björn Åqvist, ordförande ÖSK Elitfotboll AB  
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En av de stora anledningarna till att överhuvudtaget bolagisera sin verksamhet är 

möjligheten att locka till sig kapital från externa investerare. Detta är något som 

majoriteten av respondenterna instämmer i och som de anser ha betytt oerhört mycket 

för ÖSK:s utveckling som fotbollsklubb, såväl sportsligt som ekonomiskt. De flesta av 

respondenterna ser detta som en stor anledning till att ÖSK lyckades så bra efter att man 

2007 återvände till Allsvenskan efter den tvååriga sejouren i Superettan. Investerarnas 

kapital har bidragit till att man kunnat locka till sig duktiga spelare och ledare som i sin 

tur påverkat ÖSK:s sportsliga framgångar till det positiva. Rose-Marie Frebran anser att 

bolagiseringen och kapitaltillskottet i allra högsta har bidragit till att ÖSK först och 

främst lyckades ta sig upp till Allsvenskan igen så pass snabbt och sedan förbättra sina 

resultat år för år för att 2010 nå en allsvensk tredjeplats. Frebran säger att ”utan 

bolagiseringen tror jag att det skulle tagit mycket, mycket längre tid”. Även Åqvist 

menar att det hela hade varit en mycket längre resa om inte beslutet att bolagisera hade 

tagits. 

 

Alla respondenter är överens om att de ekonomiska resurser som tillförts i och med 

bolagiseringen har varit av stor betydelse när det gäller de senaste årens resultat. Rose-Marie 

Frebran och Björn Åqvist ansåg, som nämnt ovan, att det skulle ha tagit mycket längre tid för 

ÖSK att återvända till Allsvenskan och väl där nå framgångar om man inte hade tagit beslutet 

att bolagisera verksamheten. Även Lennart Sjögren menar att de ökade intäkterna har bidragit 

till att man kunnat titta på och locka till sig bättre och dyrare spelare, vilket i sin tur har hjälpt 

klubben att nå goda sportsliga resultat. 

 

Åqvist är också inne på att bolagiseringen har möjliggjort att ett långsiktigt tänkande har 

införts i klubben, något som på sikt kommer vara positivt för klubbens framtida sportsliga 

utveckling. Även Sjögren pratar om långsiktighet: 

 
Vi kan jobba mer långsiktigt med att kontraktera spelare och ledare på ett annat sätt, vilket också 

skapar möjlighet till en positivt sportslig utveckling. Att sälja spelare med också. Så oftast då med 

mindre ekonomier, ja de kanske inte vågar skriva längre avtal utan man skriver per år, kanske fram 

till säsongen slutar, sedan är det ett stort frågetecken kring vad som händer därefter. Det är klart att 

om det har påverkat intäktsutvecklingen så är det klart att det påverkar sportsliga resultatet, helt 

klart. 

	  

	   	   	   	   Lennart Sjögren, sportchef ÖSK 
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Alla respondenter ansåg att det tydliga regelverk som tillkommer när man driver ett 

aktiebolag har varit till ÖSK:s fördel. Som nämnt ovan anser Åqvist att det är lättare att locka 

kompetent personal att engagera sig i föreningen. Åqvist nämner också att arbetet blir mer 

strukturerat och att man får en tydligare arbetsfördelning när man driver ett aktiebolag utefter 

de lagar och regler som gäller, något han anser vara nödvändigt i en verksamhet av ÖSK:s 

volym.  

 

Åqvist tycker att en fördel är att det i ett aktiebolag är möjligt att satsa mer långsiktigt. Han tar 

upp att styrelsen i en förening kan avsättas varje år, vilket även är möjligt i ett aktiebolag, men 

att det är betydligt mindre risk att ägarna i ett aktiebolag skulle vilja växla på det sättet. På det 

sättet är det enklare att lägga upp en långsiktig plan för att lyckas, enligt Åqvist. Lennart 

Sjögren är också inne på att en stark ekonomi som i ÖSK:s fall tillkommit sedan 

bolagiseringen medverkar till att man som klubb kan satsa långsiktigt genom att kontraktera 

spelare och ledare under en längre tid än vad som är möjligt i en klubb med mindre 

ekonomiska muskler. 

 

Respondenterna instämmer vidare i att de ekonomiska resurserna som tillförts klubben har 

varit av godo för den sportsliga utvecklingen av klubben. Möjligheten att öka intäkterna har 

varit fundamental för ÖSK:s framgång, något som alla respondenter tar upp. Verksamheten är 

idag mycket hälsosammare och stabilare än vad som var fallet innan bolagiseringen, något 

som bland annat Frebran nämner. Sjögren påpekar också att de tillförda ekonomiska 

resurserna har gjort det möjligt att anställa kompetent personal, vilket är en stor fördel för 

klubben. 

 

Något som det dock rådde delade meningar om var momsfrågan. Lennart Sjögren ansåg att 

möjligheten att dra av moms vid transaktioner var den stora anledningen till att ÖSK valde att 

bilda ett IdrottsAB, samtidigt som han såg vissa nackdelar med det. Till exempel nämnde 

Sjögren att det kan bli svårt att genomföra spelarövergångar tillsammans med en ideell 

förening eftersom man behöver fakturera föreningen och i och med det lägga på moms, något 

som kan avskräcka den ideella föreningen eftersom det då blir dyrare för dem, eftersom de i 

sin tur inte får dra av den momsen eftersom de är just en ideell förening. Trots det ansåg 

Sjögren alltså att möjligheten att redovisa moms var den främsta anledningen till 

bolagiseringen av ÖSK. Jan Karlsson har en lite mer neutral syn på momsfrågan då han anser 
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att det finns både fördelar och nackdelar med att behöva redovisa moms, där de båda delarna i 

stort sett tar ut varandra. Björn Åqvist, däremot, ser momsfrågan som den stora avigsidan med 

att bilda IdrottsAB: 

 
Och en del sa att det här gör man av momsskäl och det tror jag inte ett dugg på, utan snarare så har 

vi haft en nackdel ur momssynpunkt vill jag påstå. Att man har blivit bolag och att man blivit 

momsredovisningspliktig. Så att huvuddelen av våra inkomster är momsade så att om vi tar 150 

spänn så måste vi leverera en del i moms på den till staten, medan om en förening tar lika mycket i 

entré så får dom behålla hela summan. Så huvuddelen av våra intäkter är momsade, som vi måste 

släppa en del moms på, medan en mycket stor del av våra kostnader är löner och dem får vi inte dra 

någon moms på. Så att jag vill påstå att räknar man det här plus och minus så är det inte som många 

trodde en positiv momseffekt utan det är snarare en negativ momseffekt. 

 

Björn Åqvist, ordförande ÖSK Elitfotboll AB  

 

Vad gäller de tydliga nackdelarna med att driva verksamheten i bolagsform, bortsett från 

Åqvists syn på momsfrågan, så nämner alla förutom Rose-Marie Frebran och Peter Johansson 

att de uppkomna poliskostnaderna är en av de allra största nackdelarna. Åqvist anser att hela 

frågan är konstig eftersom han menar att man vanligtvis utgår från vilken verksamhet som 

bedrivs och inte i vilken form verksamheten bedrivs i. Lennart Sjögren menar att ingen 

elitklubb bedriver sin verksamhet i något vinstsyfte, varken ideell förening eller IdrottsAB 

och därför anser han att reglerna borde vara lika för alla klubbar. Antingen ska både ideella 

föreningar och IdrottsAB stå för poliskostnaderna eller så ska båda slippa den kostnaden. 

Även Jan Karlsson poängterar att frågan om poliskostnader är en stor nackdel, även om han i 

samma veva säger att ÖSK som klubb än så länge inte drabbats speciellt hårt av de 

kostnaderna. 

 

Björn Åqvist menar vidare att en nackdel, som tidigare nämnt, är att man inte lyckas engagera 

medlemmarna lika mycket som man lyckas med i en ideell förening. Han tycker att man har 

tappat fokus på det ideella engagemanget och ser det som den största nackdelen. 

 

Åqvist tycker även att det finns en nackdel med att ha verksamheten i ett aktiebolag då det 

ibland kan leda till långa beslutsprocesser och många olika viljor som drar åt olika håll. Dock 

påpekar han att detta mycket väl hade kunnat vara fallet även i en ideell föreningsstyrelse. 
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Något som är ovanligt för ett aktiebolag är att bolagsstyrelsen är icke-arvoderad, något som 

Jan Karlsson lyfter fram som någonting han önskar ändra på även om han inte ser det som 

någon större nackdel. 

 

Rose-Marie Frebran anser att det överhuvudtaget inte finns några nackdelar med att driva 

verksamheten i ett aktiebolag. 

 

5.2	  Synen	  på	  det	  professionella	  respektive	  ideella	  arbetet	  
 

Andelen ideella arbetare inom föreningen före och efter bolagiseringen har inte 

förändrats enligt Rose-Marie Frebran. Hon menar att det inte spelar någon roll att 

verksamheten har blivit bolagiserad, människor med känsla för klubben ställer upp och 

arbetar ideellt i alla fall. Lennart Sjögren anser inte heller att det skett någon större 

förändring vad gäller ideella arbetare, dock berättar han att man som klubb gått in och 

arvoderat en del av de personer som tidigare arbetade ideellt för att på så sätt ha större 

kontroll inom de områden klubben anser vara viktiga. Sjögren menar att man för att 

skapa kontroll inom en verksamhet behöver pengar och något som bolagiseringen har 

bidragit till är ökade ekonomiska resurser. Även Jan Karlsson talar om att trenden går 

mot att mer och mer arvodera de som jobbar för klubben för att på så sätt nå en större 

kontroll. Dessutom nämner han att trenden inom det svenska samhället pekar mot att 

ideellt engagemang blir allt mer sällsynt. 

 

Björn Åqvist är dock inne på ett helt annat spår. Han menar att det ideella arbetet inom 

ÖSK har minskat sedan bolagiseringen, däremot är han inte säker på att det är just 

företagsformen som har bidragit till detta, likt det Karlsson nämner om att det ideella 

engagemanget avtar. Åqvist menar istället att man från organisationens sida har 

misslyckats med att engagera medlemmarna eftersom man sedan tvångsdegraderingen 

2004 har haft fullt upp med att få ÖSK på rätt köl igen och i och med detta arbete missat 

att engagera medlemmarna. Vidare är han inne på samma linje som Sjögren och 

Karlsson, att man behöver arvodera vissa personer som håller i trådarna vad gäller det 

ideella arbetet, men att man inte ägnat tillräckliga resurser åt detta och därmed 

misslyckats med den biten. 
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Något som Rose-Marie Frebran anser ha förändrats sedan bolagiseringen, som hänger 

ihop med en mer professionell organisation, är att man har lärt sig att arbeta mycket mer 

professionellt gentemot sina samarbetspartners. Enligt Frebran är ÖSK en av de tio 

främsta idrottsföreningarna i landet vad gäller sponsorintäkter, något som har förändrats 

radikalt tack vare bolagiseringen. Även Lennart Sjögren nämner att marknadsintäkterna 

för ÖSK är likvärdiga de största svenska klubbarna, något även han tror beror på 

aktiebolagsformen som verksamheten drivs i. Sjögren berättar vidare att företagsformen 

och anställandet av en kompetent VD har gett ökad fokus på just intäktssidan, bland 

annat genom uppbyggandet av en marknadsavdelning som enligt Sjögren bidragit till en 

stegrande utveckling vad gäller marknadsintäkter. VD:n själv, Jan Karlsson, stämmer in 

i påståendet att ÖSK är en av de främsta idrottsklubbarna vad gäller marknadsintäkter, 

vilket pekar mot en allt mer professionell organisation. 

 

5.3	  För-‐	  respektive	  nackdelar	  med	  ett	  slopande	  av	  51-‐procentsregeln	  
 

Enligt Jan Karlsson och Lennart Sjögren ger en avskaffning av 51-procentsregeln en större 

chans att kunna konkurrera med klubbar ute i Europa. Dock ser Sjögren en viss risk i att det 

kanske blir två-tre lag i Allsvenskan som rycker ifrån övriga vid en sådan utveckling. Han är 

inte säker på om en sådan utveckling skulle vara positiv eller negativ för svensk fotboll. Han 

nämner att de lag som rycker ifrån de övriga kommer kunna konkurrera ute i Europa och att 

det kanske i sin tur medverkar till att omsättningen i svensk fotboll i övrigt ökar, vilket kanske 

kan vara positivt för resterande klubbar också. Han tycker att det räcker att titta på de ligor ute 

i Europa som inte har någon 51-procentsregel och se hur de har det. Enligt Sjögren kommer 

det inte bli annorlunda i Sverige heller. Jan Karlsson tror även han att en förändring av 

ägarförhållandena i svensk fotboll är nödvändig om den svenska fotbollen vill kunna 

konkurrera ute i Europa. Han är dock inte säker på att en fri marknad är den rätta vägen att gå 

utan att det fortfarande bör finnas begränsningar vad gäller ägandet av idrottsklubbar. 

 

Sjögren nämner dock vidare att man inom FIFA behöver se över kriterierna för 

fotbollsklubbar. Han pekar på att det finns många klubbar ute i Europa som idag har enorma 

skulder och det borde inte vara tillåtet enligt Sjögren.  
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Rose-Marie Frebran tror inte att ÖSK skulle välja att bolagisera sin verksamhet fullt ut om 

möjlighet gavs och hon tycker inte att det är någon speciellt god väg för svensk fotboll att 

vandra. Hon menar att det inte alltid behöver vara en bra sak att ha en stor ägare som 

bestämmer. 

 

Inte heller Björn Åqvist är speciellt intresserad av tanken på ett slopande av 51-

procentsregeln. Han påpekar att majoriteten av de svenska fotbollsklubbarna överhuvudtaget 

inte är intresserade av ett slopande av regeln, eftersom de anser att enbart de stora klubbarna 

kan dra nytta av det och därmed ökar glappet mellan de stora och de små ännu mer. Han 

nämner däremot också att om klubbar önskar ha in mer kapital för att utveckla verksamheten 

så måste regeln slopas, annars har man ingen nytta av bolagiseringen. Om det finns en 

röstmajoritet hos medlemmarna så kommer ingen investerare våga gå in med några stora 

summor pengar eftersom de själva inte bestämmer över vad de pengarna används till. Åqvist 

är dock inne på att man inte behöver släppa allt fritt, likt Karlsson, utan att man kan hitta 

någon sorts mellanväg där investerarna åtminstone har ett större inflytande över vad deras 

pengar används till. 
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6.	  DISKUSSION	  

Denna del drivs som en diskussion om studiens erhållna resultat där studiens frågeställningar 

analyseras utifrån de teoretiska analysverktygen. 

	  

6.1	  Hur	  har	  beslutsfattandet/föreningsdemokratin	  påverkats	  av	  bolagiseringen?	  
 

Det är inget nytt att svenska elitidrottsklubbar idag drivs mer som företag än som ideella 

föreningar (Peterson, 2002). Detta gäller både de klubbar som har sin verksamhet i 

bolagsform samt de som utåt sett driver verksamheten som en ideell förening. Den ideella 

föreningen på elitnivå där föreningsdemokrati råder är väldigt sällsynt i dagens idrott, istället 

är det de högt uppsatta personerna inom klubbarna som styr och ställer. Frågan gällande om 

en klubb ska bolagisera verksamheten eller ej avgörs enligt vårt sätt att se det inte av att 

föreningsdemokratin hotas, utan snarare av de fördelar och nackdelar som idag finns med att 

driva ett IdrottsAB kontra en ideell förening. 

 

En intressant del att undersöka var den potentiella konflikten mellan en bolagsstyrelse och 

föreningsstyrelse med i praktiken vitt skilda grundprinciper och värderingar. En 

bolagsstyrelse som i praktiken borde anse att ett positivt ekonomiskt resultat är det absolut 

viktigaste jämfört med en föreningsstyrelse med värderingar hämtade från de två 

grundpelarna i svensk idrott, förenings- och tävlingsfostran. I fallet ÖSK kunde vi dock inte 

skönja några spår av några större motsättningar mellan dessa två parter, även om Björn Åqvist 

nämner att risken med att bedriva ett IdrottsAB delvis ligger i att det finns många viljor som 

drar åt olika håll med olika mål i sikte. I ÖSK tycks samarbetet mellan förening och 

aktiebolag fungera bra trots att det i praktiken finns saker som talar för att kontraster och 

konflikter bör uppstå. Ett möjligt svar på varför samarbetet mellan styrelserna fungerar så 

friktionsfritt kan exempelvis vara det faktum att Björn Åqvist och Rose-Marie Frebran sitter 

med i båda styrelserna. Detta kan i sin tur uppfattas som paradoxalt eftersom en sådan 

situation kan leda till demokratisk problematik i och med att medlemmarna nödvändigtvis inte 

vet om representanten för föreningens eller bolagets talan.  

 

Ett annat dilemma vi lyfte fram i 2.2.1 gällande en arvoderad bolagsstyrelse och en ideell 

föreningsstyrelse var det att det kan uppstå en konflikt mellan dessa då bolagsstyrelsen kanske 

känner sig mer viktig än föreningsstyrelsen eftersom de arvoderas. Detta är dock ett dilemma 
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som inte rör ÖSK eftersom deras bolagsstyrelse inte är arvoderad. Det kan dock bli ett 

problem i framtiden eftersom Jan Karlsson strävar efter att få bolagsstyrelsen att ta emot ett 

arvode för deras arbete.  

 

Huruvida medlemmarnas inflytande på beslutsfattandet inom klubben har minskat i och med 

bolagiseringen är svårt att svara på i denna studie eftersom vi enbart intervjuat personer på 

höga positioner inom klubben. Dock kan man tänka sig att de investerare som satsar pengar i 

klubben har mer att säga till om hur klubben sköts än medlemmarna. Samtidigt är nog inte 

skillnaden speciellt stor gentemot de ideella elitföreningar som huserar på samma nivå som 

ÖSK, även i de föreningarna är det med största sannolikhet ägarna som styr klubben och dess 

framfart. 

 

6.2	  Vad	  präglar	  synen	  på	  det	  professionella	  respektive	  ideella	  arbetet?	  
 

Sedan avamatöriseringen 1967 har den svenska fotbollen professionaliserats i en allt snabbare 

takt och från 90-talet fram till idag har fotbollen förvandlats från att ha varit en allvarlig idrott 

till att bli mer död än lek. Idag handlar elitfotbollen till stora delar om affärer och pengar, om 

företag som omsätter massor med miljoner varje år och siffror som bara ökar för varje år som 

går (Analys av allsvenska klubbars ekonomi, 2001-2011). I och med att bolagisering av 

idrottsklubbar tilläts 1999 så har flera klubbar blivit mer företag än idrottsföreningar, något 

som till stor del även gäller icke-bolagiserade klubbar. 

 

Den tes vi bedrev i 2.2.3 utifrån bland annat Gammelsaeters (2008; 2009) och Dahlgrens och 

Engströms (2009) studier, att klubbar går mot en alltmer professionell organisation med 

kompetent och avlönad personal på rätt plats verkar utifrån ÖSK stämma väl överens med 

verkligheten. Jan Karlsson och Lennart Sjögren berättar att man på senare år arvoderat 

personer som tidigare arbetade ideellt för att få en större kontroll över dem och troligtvis på så 

vis kunna lägga mer ansvar på dem. Detta är något som talar för att organisationerna runt 

fotbollen kommer professionaliseras allt mer ju mer omsättningen inom idrotten ökar och 

möjligheterna att arvodera personal gör detsamma, vilket stämmer väl överens med tidigare 

forskning i området (Gammelsaeter & Jakobsen, 2008; Gammelsaeter, 2009; Dahlgren & 

Engström, 2009). 
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Om man ser till den ökade professionaliseringen kontra det ideella arbetet råder det som 

tidigare nämnt delade meningar inom ÖSK. Rose-Marie Frebran anser att det inte finns några 

problem med att locka ideella arbetare bara för att man drivs som ett bolag. Hon menar att de 

med hjärta för klubben ställer upp oberoende av i vilken form klubben drivs och hur 

professionell organisationen är. Detta talar emot det som tas upp i Dahlgrens och Engströms 

studie (2009) där bland annat Helsingborg märkt av att det ideella intresset har sjunkit ju mer 

klubben professionaliserats och att detta är ett problem för dem. Lennart Sjögren är inne på 

samma spår som Frebran då han tror att det ideella engagemanget är lika stort idag som innan 

bolagiseringen. Någon som dock är inne på en annan linje är Björn Åqvist som menar att 

ÖSK har försummat de ideella krafterna efter bolagiseringen och att det finns ett problem i att 

färre ideella krafter finns tillhands. Även Jan Karlsson påpekar att trenden är sådan att det 

ideella engagemanget i det svenska samhället mer och mer avtar. Det är både märkligt och 

intressant att det är möjligt att ha så vitt skilda uppfattningar inom samma klubb i frågor som 

rör den egna klubben. Var sanningen ligger kan inte vi uttala oss om då vi inte vet hur stor 

mängd ideella arbetare som ÖSK sysselsatt innan bolagiseringen jämfört med nu, men att 

högt uppsatta personer inom samma klubb har skilda uppfattningar om saken är 

anmärkningsvärt. Detta eftersom vi anser att en så viktig fråga som ideell arbetskraft borde 

uppdagas och diskuteras mer inom klubben, framför allt eftersom den ideella arbetskraften 

alltid haft en stor del i bedrivandet av hela verksamheten.  

 

I övrigt verkar respondenterna vara ense om att ÖSK Elitfotboll AB, likt andra IdrottsAB, inte 

har som mål att gå med vinst, utan målet är fortsatt att nå sportsliga framgångar. Rose-Marie 

Frebran hade en bestämd uppfattning om att det inom fotbollen idag är meningslöst att 

engagera sig om målet är att gå med vinst, något som även Lennart Sjögren är inne på när han 

talar om att ingen idrottsklubb drivs med vinstsyfte, vare sig det rör sig om en ideell förening 

eller ett IdrottsAB. Tittar man på Figur 1 ser man tydligt att intäktskurvan hela tiden i det 

närmaste matchas av kostnadskurvan, även efter bolagiseringen 2006, vilket i sin tur betyder 

att vinsten är marginell. Det är omsättningen som har ökat, likt Allsvenskans omsättning i 

stort, vilket talar för det respondenterna hävdar i sina svar. Man kan inte se något märkbart 

ökat vinstmaximeringstänk som exempelvis Peterson (2002) talar om. Dock har 

professionaliseringen lett till att ekonomiska frågor är allt viktigare för idrottsklubbar, men 

detta är enligt vårt sätt att se på det något som snarare handlar om konkurrenskraft och 

överlevnad än vinstmaximering. Utifrån vår studie är det fortfarande de sportsliga resultaten 

och framgångarna som är de allra viktigaste för klubben, även om det ekonomiska är en viktig 
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del i att nå de nämnda framgångarna. Man bör dock ha i åtanke att det kan finnas ett intresse 

från respondenternas sida att framhålla att det fortsatt är det sportsliga som är det viktigaste, 

något som förmodligen tas väl emot av supportrar och andra intresserade av klubben. 

 

Vad gäller föreningsfostran kontra tävlingsfostran är det föga förvånande så att det 

sistnämnda sedan länge tagit överhand när det kommer till elitidrott. Elitidrotten, i detta fall 

fotboll, handlar om att vinna ute på planen och bete sig professionellt både som spelare och 

ledare. Elitidrotten handlar till väldigt liten del om det klassiska som omfattas av 

föreningsfostran. Den fostran sker snarare i barn- och ungdomsidrotten liksom breddidrotten 

än i elitidrotten. Enligt vårt sätt att se på saken har så varit fallet under en längre tid och bör 

absolut inte beskyllas bolagiseringen. Det är något som professionaliseringen har fört med sig 

och bör inte vara något som skadar idrotten i stort. Föreningsfostran kommer säkerligen under 

en överskådlig framtid ha en framträdande roll i barn- och ungdomsidrotten och det är där den 

gör allra störst nytta i formandet av framtidens samhällsmedborgare. 

 

6.3	  Vilka	  för-‐	  respektive	  nackdelar	  upplevs	  med	  bolagiseringen?	  
 

Att Örebro SK i början av 2006 registrerade aktiebolaget ÖSK Elitfotboll AB var ett sätt för 

klubben att samarbeta närmare med sina sponsorer samt locka livslånga ÖSK-supportrar 

tillika affärsmän att investera sina pengar i klubben för att på allvar sätta ÖSK på 

fotbollskartan. Detta är svaret vi fått under studiens gång av de personer inom klubben som vi 

intervjuat. Anledningen till att klubben bolagiserade elitverksamheten var för att lättare locka 

och involvera investerare i klubben samt att på ett bättre sätt kunna arbeta med sina 

samarbetspartners då ett aktiebolag ses som ett professionellare sätt att driva en fotbollsklubb. 

Sportchefen Lennart Sjögren var också inne på att möjligheten att som aktiebolag dra av 

momsen i diverse transaktioner var en stor anledning till att klubben valde denna väg, något 

som bolagsstyrelsens ordförande Björn Åqvist inte alls håller med om. Åqvist anser snarare 

att momsfrågan har varit en av de allra största nackdelarna med bolagiseringen. Att två så 

pass högt uppsatta personer inom klubben har så vitt skilda uppfattningar i en så viktig fråga 

får ses som anmärkningsvärt. Att man inom en klubb eller ett vanligt företag inte har samma 

åsikter är fullt normalt, men att uppfatta en sådan fråga på så fullkomligt skilda sätt bör ses 

som något som man inom ÖSK bör fundera över och diskutera. Inom klubben borde det 
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finnas en någorlunda klar uppfattning om hur momsfrågan har påverkat klubben sedan 

bolagiseringen. 

 

Att det finns konflikter och motstridiga mål inom ett IdrottsAB borde utifrån teorin vara 

självklart, eftersom bolaget och föreningen i teorin har vitt skilda synsätt och principer. Ett 

aktiebolag drivs i vinstsyfte, vilket aktiebolag det än handlar om. Det är detta som är syftet 

med att bilda ett aktiebolag, även om flera av respondenterna påpekar att en fotbollsklubb inte 

kan drivas i vinstsyfte eftersom fotbollen skiljer sig från övriga näringslivet. Trots det är det 

så att de som investerar i Spelarinvest AB gör det för att på sikt få avkastning på de satsade 

pengarna, det står till och med klart och tydligt på ÖSK:s hemsida (oskfotboll.se). Därmed 

måste klubben i viss mån ändå drivas i vinstsyfte, annars skulle inte investerarna satsa sina 

pengar i klubben. En ideell förening drivs i teorin av ideella krafter med målet att fostra 

spelare utifrån den svenska idrottsmodellens grundprinciper som handlar om förenings- och 

tävlingsfostran, även om de flesta elitklubbar idag drivs mer professionellt som tidigare 

nämnt.  

 

Ett intressant spår är frågan om poliskostnader vid matcharrangemang, som för ideella 

föreningar bekostas av staten medan IdrottsAB får stå för den kostnaden själva. Vid frågan 

om vad som var den största nackdelen med bildandet av ett aktiebolag var VD Jan Karlssons, 

sportchef Lennart Sjögrens och bolagsordförande Björn Åqvists svar poliskostnaderna, medan 

föreningsordförande Rose-Marie Frebran ansåg att det överhuvudtaget inte fanns några 

nackdelar och ÖSK Ungdoms klubbchef Peter Johansson tog upp andra saker som exempelvis 

de enorma krav som ställs på spelare, styrelse och verksamheten i stort som inte fanns där 

under tiden som ideell förening. Här är det ganska intressant att de personer som är direkt 

kopplade till aktiebolaget ser en ekonomisk fråga som den absolut största nackdelen. Detta 

kan tolkas som att de med koppling till aktiebolaget tycks ha ett större fokus på ekonomiska 

resultat och vinst än de andra som inte ens verkar komma på tanken om poliskostnader. Vi är 

relativt övertygade att även Frebran och Johansson ser de uppkomna poliskostnaderna som ett 

potentiellt problem, men för dem verkade den frågan inte ens finnas i tankebanorna trots att vi 

rakt ut ställde frågan om vilka de största nackdelarna med att ha ett bolag kopplat till en 

förening var. Därmed kan det vara så att en ökad bolagisering, som innebär att fler personer 

med bakgrund i näringslivet tar plats i fotbollsklubbarna, kan leda till ett klimat med större 

fokus på ekonomi än idrotten i sig och dess värderingar. 
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Noterbart är att bland andra Björn Åqvist och Lennart Sjögren talar om hur bolagiseringen har 

bidragit till ett mer långsiktigt tänk inom klubben. Bolagsstyrelsen sitter mer säkert än en 

föreningsstyrelse som kan avsättas av medlemmarna varje år. Det är självklart något som kan 

hända även i en bolagsstyrelse, men risken för det är väldigt liten då aktieägarna och 

investerarna knappast vill frambringa den osäkerheten, menar Åqvist. Frågan man då kan 

ställa sig är hur väl ÖSK har lyckats med detta långsiktiga tänk i verkligheten? Från att 

klubben bolagiserades 2006 har intäkterna ökat i stadig takt och satsningen mot toppen har 

varit stor, men sanningen är sådan att ÖSK 2012 åkte ur Allsvenskan och tillbringar 

kommande säsong i näst högsta divisionen. Under säsongerna som det gick bra, med 2010 

som absolut höjdpunkt, hade man spelare av hög kvalitet som senare har sålts och inte ersatts 

på ett tillfredställande sätt. Detta har bidragit till två svårare säsonger och en slutlig 

degradering till Superettan. Ekonomiskt mår klubben bra vilket talar för en god framtid för 

ÖSK, men självbilden måste ha varit aningen snäv om man satsade mot toppen men till slut 

hamnade i botten. Idrotten är oförutsägbar och det är det som gör den så intressant. Inget lag 

går säker, hur bra man än är och hur fina förutsättningar man än har, men det måste ändå 

finnas tid för självrannsakan när en långsiktig plan fallerar, något som säkerligen också finns 

inom ÖSK. Jan Karlsson nämner i intervjun att misstag har begåtts efter de lyckosamma åren 

och att det krävs ett bättre arbete i framtiden om ÖSK vill återvända till Allsvenskan. 

 

Alla respondenter anser att ÖSK bör fortsätta med samma verksamhetsmodell och som nämnt 

tidigare så talar flera av dem om att resan tillbaka till Allsvenskan hade varit betydligt längre 

om det inte hade varit för bolagiseringen. Ekonomin har fått en rejäl skjuts uppåt tack vare 

bolagiseringen och professionaliseringen av organisationen och trots det sportsliga nederlaget 

under 2012 ser klubben med tillförsikt fram emot det som komma skall. 

 

6.4	  Vilka	  för-‐	  respektive	  nackdelar	  upplevs	  med	  51-‐procentsregeln?	  
 

Att det inom ÖSK råder delade meningar kring 51-procentsregelns vara eller icke vara är föga 

förvånande eftersom klimatet är likadant i resten av idrottssverige. Det är ändå intressant att 

det på så pass höga positioner tycks finnas en tendens att man drar åt olika håll, där till 

exempel Åqvist och Frebran är ganska tydliga med att föreningsdemokratin bör bevaras 

medan Karlsson och Sjögren snarare blickar utåt mot resten av Europa och ser möjligheter 

med en avskaffning av regeln.  
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Samtidigt är det intressant att Rose-Marie Frebran överhuvudtaget inte ser några nackdelar 

med att ha ett bolag kopplat till föreningen, vilket vi tolkar som att hon anser att alla 

fotbollsklubbar borde ta sig för att bolagisera sin verksamhet. Hon menar som tidigare nämnt 

att vägen tillbaka till Allsvenskan hade varit mycket längre för ÖSK om de inte hade 

bolagiserat sin verksamhet och att bildandet av ÖSK Elitfotboll AB har bidragit till att 

verksamheten har blivit hälsosammare och stabilare. Därmed ser hon bara fördelar med 

IdrottsAB. Trots detta tycker hon alltså inte att den svenska idrotten ska göra sig av med 51-

procentsregeln så att klubbarna kan bolagisera sin verksamhet fullt ut. Hon menar att fallet 

med en ägare som bestämmer allt tidigare har visat att det inte alltid är så bra. Detta borde 

innebära att Frebran tycker att dagens modell med ett samarbete mellan ett aktiebolag och en 

förening är det bästa möjliga, trots de båda parternas vitt skilda grundprinciper och 

verksamhetsmål. Detta är synnerligen intressant då det säsongen 2012 enbart fanns tre 

allsvenska klubbar som fungerade som IdrottsAB, en utveckling som är betydligt lägre än 

väntat (Analys av allsvenska klubbars ekonomi, 2011). Om det inte finns några nackdelar med 

att bolagisera så kan man tycka att fler klubbar borde ha tagit det steget. Det är också 

intressant ur den synvinkeln att svensk fotboll skriker efter möjligheten att själva få bestämma 

huruvida 51-procentsregeln ska fortsätta gälla eller ej och där många röster höjs för att 

fotbollen ska bolagisera verksamheten fullt ut och tillåta att externa investerare tar över 

ägandet (Svensk Fotboll, 2011) samtidigt som Frebran (som även fungerar som vice 

ordförande i Svenska Fotbollsförbundet samt Föreningen Svensk Elitfotboll) tycks anse att det 

är bra som det är och att ett slopande av 51-procentsregeln knappast kommer leda till något 

gott. Det finns alltså, igen föga förvånande, krafter även på förbundsnivå som drar åt olika 

håll vad gäller svensk fotbolls framtid. 

 

6.5	  Slutsats	  
 
Det är förvånansvärt att svensk fotboll under så lång tid kunnat stå emot den allt mer ökande 

professionaliseringen i resten av Europa. Svensk fotboll har hållit fast vid folkrörelseidealets 

traditioner men sedan 1967 har den kommit att utmanas mer och mer av ekonomiska och 

kommersiella intressen. Vår studie av ÖSK kan därmed ses som en berättelse om en 

organisation som börjar närma sig slutpunkten för folkrörelsetraditionens bevarande inom 

organisationen. Det handlar om att bejaka fördelarna med den nya tidens idrott och bevara 

fördelarna med den gamla tidens idrottsideal där den nya och gamla tidens ideal till stora delar 
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är oförenliga. Detta riskerar att skapa dilemman och komplexitet i klubben med avseende på 

målbilder, syfte med verksamheten etc. 

 

Att bolagiseringen har varit ett lyckat drag för ÖSK är den enklaste slutsatsen att dra efter att 

ha genomfört intervjuer med högt uppsatta personer inom klubben, såväl arvoderad personal 

som ideellt engagerade. Ekonomin har fått rejäl skjuts uppåt i och med att organisationen 

fokuserat mer på att inbringa marknadsintäkter, något som fallit så pass väl ut att ÖSK idag är 

en av de mest framgångsrika idrottsklubbarna i Sverige, oavsett idrott, vad gäller 

marknadsintäkter. Att flera av respondenterna framhåller att resan tillbaka efter 

tvångsdegraderingen hade varit mycket längre utan bolagiseringen talar även det för att 

införandet av ett IdrottsAB har varit lyckosamt för klubben. 

 

Hur mycket ekonomin än har stärkts så anser klubbens representanter att fokus alltjämt ligger 

på sportsliga framgångar ute på planen istället för ekonomiska framgångar. En stark ekonomi 

ses mer som ett verktyg för att nå målen. I en elitfotbollsklubb är det utan tvekan principerna 

runt tävlingsfostran som dominerar över principerna från föreningsfostran. Föreningsfostran 

är något som mer drivs inom barn- och ungdomsidrotten. 

 

Vad gäller 51-procentsregeln så råder det inom ÖSK delade meningar om huruvida ett 

slopande av den regeln skulle vara till nytta för svensk fotboll eller ej. Meningarna skiljs även 

åt när det gäller huruvida ÖSK skulle implementera en förändring i ägarstrukturen om det 

blev tillåtet, där exempelvis Jan Karlsson tror att man skulle blicka mot utlandet för att nå 

externa investerare medan Rose-Marie Frebran anser att ÖSK:s medlemmar skulle motsätta 

sig en extern majoritetsägare. Klart är att delade meningar råder kring frågan, likt fallet i 

resten av idrottssverige. Vår åsikt är dock att valet angående majoritetsägare borde ligga hos 

varje enskild klubb istället för på förbundsnivå. Många motståndare till ett slopande av 51-

procentsregeln menar att detta skulle hota den traditionella svenska idrottsmodellen med 

medlemsägda föreningar. Detta anser vi vara ett rejält överdrivet argument då det knappast 

finns många klubbar som ens skulle vara intresserade av att bolagisera sin verksamhet om 

möjligheten gavs eftersom deras verksamhet inte är stor nog för att dra nytta av en sådan 

förändring. Denna fråga är dock alltför komplicerad för att ha ett facit och kräver därför 

utredningar om vad som är bäst för svensk idrott. 
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Bildandet av ett IdrottsAB har som sagt varit ett lyckokast för ÖSK och det kan ses som 

underligt att inte fler klubbar valt samma väg. Vår tro är dock att många klubbar ligger och 

väntar in de förändringar som kan komma att ske de närmaste åren och därefter kan 

möjligheten/risken att allt fler idrottsklubbar väljer att bolagisera verksamheten öka. Detta, 

tillsammans med flera andra faktorer som skattefrågor och liknande, kan komma att stärka 

svensk fotbolls konkurrenskraft gentemot övriga Europa.  

 

6.6	  Vidare	  forskning	  
	  
För vidare forskning inom området vore det intressant att genomföra en komparativ studie 

mellan flera elitfotbollsklubbar som valt att bolagisera sin verksamhet och på det viset se 

vilka skillnader i upplevelser som finns mellan de olika klubbarna. 

 

Det skulle också vara intressant att genomföra en liknande studie på en annan idrott där 

bolagisering förekommer, förslagsvis ishockeyn. Vår uppfattning är att det finns betydligt mer 

forskning som rör fotbollen än ishockeyn och därför skulle en sådan studie vara av intresse. 

 

6.7	  Slutord	  
	  
Vi vill ta tillfället i akt att tacka vår handledare Daniel Alsarve för den tid han lagt ned på att 

hjälpa oss framåt med studien. Vi vill även passa på att rikta ett tack till Jan Karlsson, Lennart 

Sjögren, Björn Åqvist, Rose-Marie Frebran, Peter Johansson och ÖSK som klubb för deras 

välvillighet att ställa upp på intervjuer och deras tillmötesgående inställning och 

informationsrika svar. 
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8.	  BILAGA	  
 

	  
Intervjuguide	  ÖSK	  

	  
	  
Vi	  vill	  informera	  dig	  om	  att	  din	  medverkan	  är	  helt	  frivillig	  och	  att	  du	  kan	  avbryta	  
intervjun	  när	  du	  vill.	  Det	  material	  vi	  nu	  samlar	  in	  kommer	  vi	  behandla	  på	  ett	  sådant	  sätt	  
att	  inga	  utomstående	  får	  ta	  del	  av	  den	  utan	  din	  tillåtelse.	  Innehållet	  får	  enbart	  användas	  i	  
forskningssyfte.	  Om	  du	  vill	  har	  du	  rätt	  att	  vara	  anonym.	  
Vårt	  syfte	  med	  den	  här	  studien	  är	  att	  undersöka	  hur	  bolagiseringen	  av	  ÖSK	  har	  påverkat	  
klubben	  och	  vilka	  konsekvenser	  det	  har	  gett.	  
	  
Inledande	  frågor	  
	  

1. Hur	  länge	  har	  du	  varit	  aktiv	  i	  ÖSK?	  

2. Vad	  är/var	  dina	  huvudsakliga	  uppgifter?	  

3. Har	  du	  arbetat/Arbetade	  du	  med	  samma	  uppgifter	  hela	  tiden	  eller	  har	  du	  haft	  

andra	  positioner?	  

4. Hur	  kom	  det	  sig	  att	  du	  engagerade	  dig	  i	  ÖSK?	  

5. Vad	  har	  du	  lärt	  dig	  eller	  fått	  ut	  av	  detta	  engagemang?	  

	  

Förändring	  

	  

6. Hur	  stor	  del	  av	  det	  arbete	  som	  läggs	  ned	  inom	  föreningen	  skulle	  du	  

uppskattningsvis	  säga	  är	  ideellt	  –	  alltså	  oavlönat?	  Har	  det	  skett	  någon	  förändring	  

under	  senare	  år?	  

7. Vad	  var	  de	  främsta	  motiven	  när	  beslutet	  att	  starta	  ett	  bolag	  fattades?	  

8. Fick	  beslutet	  avsedd	  effekt?	  

9. Har	  dina	  arbetsuppgifter	  förändrats	  något	  sedan	  bolagiseringen?	  

10. Hur	  har	  bildandet	  av	  ett	  IdrottsAB	  påverkat	  den	  dagliga	  verksamheten?	  

11. Har	  det	  märkts	  någon	  skillnad	  i	  vad	  man	  satsar	  pengarna	  på?	  

	  

Bolagiseringens	  för-‐	  och	  nackdelar	  

	  

12. Vilka	  för-‐	  respektive	  nackdelar	  ser	  du	  med	  att	  ha	  ett	  bolag	  kopplat	  till	  en	  

idrottsförening?	  

13. Vilka	  för-‐	  respektive	  nackdelar	  har	  bolagiseringen	  bidragit	  till	  för	  er	  i	  ÖSK?	  
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Inverkan	  på	  sportsliga	  resultat	  

	  

14. Har	  verksamhetsmodellen	  haft	  någon	  inverkan	  på	  de	  senaste	  årens	  sportsliga	  

resultat,	  i	  sådana	  fall	  hur?	  

15. Anser	  du	  att	  ÖSK	  bör	  fortsätta	  med	  samma	  verksamhetsmodell,	  varför?	  

	  

51-‐procentsregeln	  

	  

16. Hur	  ser	  du	  på	  en	  möjlig	  avskaffning	  av	  51-‐procentsregeln?	  

17. Skulle	  en	  sådan	  avskaffning	  vara	  positiv	  eller	  negativ	  för	  ÖSK,	  och	  varför?	  

18. På	  vilket	  sätt	  skulle	  verksamheten	  förändras	  om	  en	  sådan	  avskaffning	  gjordes	  

och	  ÖSK	  bolagiserades	  fullt	  ut?	  

	  

Avslutande	  fråga	  

	  

19. Hur	  skulle	  ditt	  drömscenario	  för	  ÖSK	  se	  ut	  –	  alltså	  vad	  skulle	  den	  optimala	  

framgången	  för	  organisationen	  vara?	  

 
 
 
 


