
 
 

 

 

 

 

 

Spänningen mellan det ideella och 

kommersiella inom svensk elitfotboll 

 

– En kvalitativ studie om villkoren som utmanar  

idrottens demokrati 

 

 

 

Av: Alexander Kronlund & Ljeutrim Makolli 

 

 

 

 

Handledare: Fotis Theodoridis  

Företagsekonomi 

C-uppsats 15 p 

Vårterminen 2019  

 

 

 



 
 

Förord 
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för.  

 

Först och främst vill vi framföra ett stort tack till vår handledare Fotis Theodoridis som har 
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Sammanfattning 

Denna studie ämnar undersöka hur individer som är verksamma inom svenska 

elitfotbollsföreningar hanterar spänningen mellan ideella och kommersiella logiker och om 

organisationsform har betydelse för hanteringen av dem. Respondenterna i denna studie är 

individer med befattningar på allra högsta organisatoriska nivå och förutbestämda teman som 

berör spänningen inom svensk elitfotboll användes vid utformandet av intervjuguiden. 

Resultaten analyserades sedan ur ett nyinstitutionellt perspektiv. Utfallet visade att 

elitfotbollsföreningar tenderar att använda likartade strategier vid hanteringen av logikerna 

oberoende av organisationsform. 

 

Nyckelord: idealism, kommersialism, svensk elitfotboll, elitfotbollsförening, 

föreningsdemokrati, ideell förening, IdrottsAB, nyinstitutionell teori, legitimitet, isomorfism, 

löskoppling, institutionella logiker 

 

Abstract  

This study aims to explore how individuals who are operating Swedish elite football clubs 

manage the tension between non-profit and commercial logics, and whether organizational 

form is important when managing them. The respondents in this study are individuals with 

positions at the very highest organizational level, and predetermined themes that concern the 

tension within Swedish elite football were used in the design of the interview guide. The 

results were then analysed from a new institutional perspective. The outcome showed that 

elite football clubs tend to use similar strategies when managing the logics regardless of 

organizational form. 

 

Key Words: idealism, commercialism, Swedish elite football, elite football club, democracy 

within associations, non-profit association, sport limited liability company, new institutional 

theory, legitimacy, isomorphism, decoupling, institutional logics 
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1. Inledning    

 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till studien. Därefter följer en problemdiskussion där 

vi belyser forskningsområdet med hjälp av tidigare forskning. Slutligen formulerar vi vårt 

problem som leder till syftet med studien.  

 

1.1 Från ideell till kommersiell  

”Det som karaktäriserar företag är att de arbetar mot kunder och gör affärer för att skapa 

intäkter. En ideell förening bygger däremot på demokratiska principer där medlemmarna 

betalar avgifter. Det finns således en stor skillnad mellan dessa.” 

 

Mats Enquist, Generalsekreterare Svensk Elitfotboll 

 

Nio av tio barn är någon gång under uppväxten med i en idrottsförening. Det gör idrotten till 

Sveriges största och mest levande folkrörelse. En folkrörelse kännetecknas av att den är ideell, 

demokratisk, en medkraft i samhällsutvecklingen och spridd i alla sociala skikt. Med andra 

ord innebär det att den är öppen för alla och dynamisk. Även om idrott organiseras på olika 

sätt i olika delar av världen så är idrottsföreningslivet i Norden speciellt med bakgrund av det 

höga antalet föreningar per medborgare. (Riksidrottsförbundet 2013-10-08)  

 

Den svenska idrottsrörelsen är en traditionell demokratisk folkrörelse och omfattas av 3,1 

miljoner medlemmar, omkring 650 000 ideella ledare och cirka 20 000 föreningar. 

Riksidrottsförbundet (RF) är idrottsrörelsens huvudorganisation, där basen består av individer 

som sluter sig samman i självständiga föreningar och betalar medlemsavgift. Föreningarna är i 

sin tur samlade i 71 Specialidrottsförbund (SF) som organiserar fler än 250 olika idrotter. 

Dessa är i sin tur medlemmar i RF, vilket medför att hela paraplyorganisationen har en ideell 

struktur. (Riksidrottsförbundet 2018-03-14)  

 

Det svenska idrottsföreningslivet har ett innehåll baserat på många dramatiska samt 

känslomässiga element och skapar bland annat god hälsa, målmedvetenhet och laganda. Det 

leder till en vision som handlar om att välkomna alla i den svenska idrottsrörelsen där varje 

människa har en plats och en uppgift. Visionen är utifrån det förhållningssättet inte att 
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vinstmaximera utan idrottsrörelsen har kommit överens om en gemensam värdegrund som all 

verksamhet ska utgå ifrån; demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med, glädje och 

gemenskap samt rent spel. (Riksidrottsförbundet 2018-04-23) 

 

Det som däremot kan urskiljas är att utvecklingen inom idrottsrörelsen de senaste åren har 

gått åt ett annat håll. Även om vissa delar av svensk idrott lever kvar på i stort sett samma 

villkor som tidigare är andra delar idag starkt kommersialiserad. Ända fram till 1968 

reglerades den svenska idrottsrörelsen av en internationellt baserad amatörregel som förbjöd 

professionellt och kommersiellt idrottsutövande. När regeln avskaffades skedde en övergång 

från en amatöristisk och folkrörelsebaserad verksamhet till en professionell och 

marknadsbaserad verksamhet. Detta gjorde att idrotten kapitaliserades i snabb takt och är även 

grunden till kommersialiseringsprocessen. Föreningskänsla, sammanhållning och idealitet är 

vanskligt att kombinera med en verksamhet där man enligt marknadens lagar måste prioritera 

produktivitet och likviditet. Det går inte i längden att driva medelstora organisationer av ett 

gäng glada amatörer, utan det måste till rationalitet, effektivitet och förutsägbarhet av 

professionella grupper. (Peterson 2002, s. 397 ff.) 

 

Från att vara ett hinder har alltså pengar istället blivit en stor alternativ tillgång. Att något är 

kommersiellt innebär att det blir föremål för en vinstgivande affärsverksamhet. Ur den 

idrottsliga aspekten innebär det att den i första hand inte anordnas för idrottens egen skull utan 

för att göra den lönsam. Med andra ord kan man säga att idrotten i kommersiell form blir en 

produkt för en marknad. (Peterson 2004, s. 20)  

 

Idrottens kommersialisering i Sverige är en effekt av en internationell utveckling och har 

således haft en betydande påverkan på svenska idrottsliga organisationers arbete och 

utformning. Speciellt tydligt är detta inom fotbollen. (Peterson 2002, s. 404)                                      

I kommersialiseringens kölvatten har fotbollen förändrats för att rätta sig efter den 

kapitalistiska marknadsekonomin som råder i världen. Fotboll är idag en av de kapitaltätaste 

idrotterna och alldeles för dyrbar, komplex och seriös för att drivas i traditionell 

föreningsform. (Backman 2009, s. 3 f.) Det är ett faktum att affärsverksamhet och 

marknadspotential, utöver sportslig framgång, har blivit viktiga aspekter för 

fotbollsorganisationer. Detta har lett till att fotbollsorganisationer under senare år har 

utvecklats till stora bolag där incitamenten är att öka verkningsgraden i sin verksamhet för att 

vinstmaximera. (Pyatunin et al. 2016, s. 7515 f.) 
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1.2 Spänningen mellan det ideella och kommersiella  

Det som går att urskilja internationellt är att fotbollsföreningar har genomgått extrema 

förvandlingar då olika aktörer, från företag till investerare, har köpt in sig i dessa. Detta är 

dels för att nå sportsliga framgångar, men kanske framförallt för att exponera sina namn 

internationellt för en bredare massa samt för att göra vinst. Det finns klassiska exempel som 

Paris Saint-Germain, Chelsea F.C. och Manchester City som har ökat sina omsättningar 

markant efter sina ägarbyten. Ett ännu extremare exempel på detta är den österrikiska 

toppklubben Red Bull Salzburg. I april år 2005 genomgick fotbollsföreningen Austria 

Salzburg en brutal förändring som fotbollsvärlden inte tidigare skådat då klubben köptes upp 

av energiläskföretaget Red Bull. Efter det omdiskuterade uppköpet döptes klubben om till 

Red Bull Salzburg, klubbmärket byttes ut och deras lila tröjor ersattes med företages färger. 

Sedan dess har storföretaget pumpat in massvis med miljarder och Red Bull Salzburg har 

blivit en av vår tids mest hatade fotbollsföreningar. (Rodhe & Breuer 2017, s. 265 ff.) 

 

För att kunna konkurrera internationellt har en del svenska fotbollsorganisationer frångått den 

allmännyttiga ideella föreningen och börjat bedriva sin elitverksamhet i IdrottsAB. (Lindquist 

2004, s. 129 ff.). Det innebär att kapitalstarka investerare kan satsa pengar i svensk fotboll, 

vilket möjliggör att svenska föreningar kan anskaffa kapital med näringslivssystematik likt 

internationella exempel. Under det senaste årtiondet har denna utveckling gått mot en högre 

grad av bolagisering då det visar sig att IdrottsAB kan skapa förutsättningar för en verksamhet 

som annars inte vore möjlig. Detta gäller antingen delar av verksamheter, men även i vissa 

fall hela elitverksamheten. (Svensk Fotboll 2018-04-28)  

 

Med den bakgrunden är det dock inte sagt att allt är frid och fröjd. Trots fotbollsföreningars 

ökade möjligheter anses den intensifierande hyperkommersialiseringen ha lett till att vara ett 

hot mot fotbollen och dess idealism. Förändringen som har skett har exkluderat många 

traditionella medlemmar eftersom de anses missgynnas och för att känslan av gemenskap i allt 

högre grad ersätts av en passiv konsumentupplevelse. Även samhällsengagemanget från 

föreningar är ofta mer inriktat mot produktplacering, bra PR och marknadsutveckling snarare 

än att vara en stöttepelare för folkhälsan. (Totten 2016, s. 703) Kommersialiseringen och dess 

process har således blivit förenad med konflikter och spänningar. Det växande välståndet hos 

spelare, girigheten hos fotbollspampar, bristen på respekt för lokalsamhället och industrins 

uppenbara kommersialism har inte slagit väl ut hos medlemmarna. Ett tecken på detta är deras 

systematiska motstånd mot den moderna fotbollen. (Merkel 2012, s. 359 ff.) 
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Det är framförallt medlemmarna som drabbas socialt och ekonomiskt vid fotbollsföreningars 

omorganiseringar, men dessa ses samtidigt som motståndskraftiga och innovativa i kampen 

mot kommersiella krafter (Kennedy & Kennedy 2012, s. 327 f.). Detta går framförallt att 

urskilja inom svensk fotboll. 

 

Medlemmar och supportrar har i hög grad olika åsikter, så även i Sverige. En fråga som 

däremot har enat de svenska medlemmarna och supportrarna är den om att bevara 

föreningsdemokratin i landet. Idrott i allmänhet och svensk fotboll i synnerhet är som tidigare 

nämnt medlemsdemokratiskt organiserade. En garanti för att det ska gälla är den så kallade 

51%-regeln som finns inskriven i RF:s stadgar och som innebär att en eller flera externa 

finansiärer inte kan ha majoritet i en förening. (Föreningsdemokrati u.å.) Enligt RF:s stadgar 

(2017) måste föreningarnas medlemmar ha röstmajoritet, vilket grundar sig i att varje röst ska 

bli hörd och att medlemmar ska ha ett inflytande inom sina föreningar.  

 

Under år 2008 väcktes dock frågan om en avreglering av 51%-regeln där styrelsen i Svenska 

Fotbollförbundet var en av de främsta förespråkarna för en förändring. Som ett resultat av 

detta, och som en motpol till fotbollens maktelit, bildades den Svenska Supporterunionen 

(SFSU). SFSU företräder Sveriges fotbollssupportrar i frågor som rör svensk fotboll och är en 

förening som består av medlemmar från olika svenska lags supportrar. Tilltaget 2008 möttes 

således av hård kritik och motionen av en avreglering stoppades efter starka protester. Trots 

det väcktes frågan på nytt år 2011 och år 2013, men genom samordnade manifestationer på 

läktaren, debattartiklar och deltagande i mediala debatter lyckades supportrarna få sina 

fotbollsföreningar att ta ställning för bevarandet av 51%-regeln. När frågan om att ändra 

stadgarna avgjordes på RF-stämman, som är idrottens högsta beslutande organ, år 2013 blev 

resultatet att behålla föreningsdemokratin. (Almgren 2015-02-22) Inom svensk fotboll går det 

alltså inte att göra en lika extrem transformation som det österrikiska exemplet eftersom 

svensk idrott skyddas av den så kallade 51%-regeln. Däremot liknar fotbollen i Sverige mer 

och mer internationella exempel i takt med den ökade bolagiseringen.  

 

Att optimera sina sportsliga förutsättningar för att vinna och att tillgodose medlemmarnas 

krav är fortfarande fotbollsföreningars huvudmål, men ekonomiska aspekter och trycket 

därifrån tvingar dem nu att driva nya strategier för finansiell styrning. Detta resulterar i sin tur 
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i ett skifte mot mer vinstdrivande verksamhet oavsett organisationsform. (Storm 2011, s. 738 

f.)  

 

Det ovannämnda forskning visar är alltså att idrottsrörelsen i takt med kommersialiseringen 

har gått från att värna om mjuka värden till att bli en produkt på en marknad, vilket vi 

framförallt kan se inom fotboll. Det har lett till att fotbollsföreningar ändrar organisationsform 

och arbetssätt för att skapa ekonomiska fördelar och nya möjligheter. Vidare kan vi genom 

samma forskning även urskilja att medlemmar i föreningar är en oerhört stark kraft när de 

gemensamt mobiliserar sig och att de, utifrån ett svenskt perspektiv, har stora möjligheter till 

att påverka lagen i deras hjärta. 

 

Om man då ser till RF:s vision och medlemmarnas krav på svensk idrott så skiljer den sig mot 

verkligheten. Den ideella logiken har åstadkommit ett demokratiskt fundament, men med 

utvecklingen som har skett de senaste åren har den nu ställts mot den kommersiella logiken 

som utmanar demokratin genom att betona fotbollens konkurrenskraft och marknadspotential. 

Konsekvensen blir således att verksamheter snarare formas i konkurrens på marknadens 

villkor än genom tävlingar med syfte att främja höga ideal. Svensk elitfotboll har alltså en 

inneboende komplexitet som är komplicerad att hantera för de som är aktiva inom fältet. Å 

ena sidan behöver individer som verkar inom elitfotbollsföreningar ta hänsyn till ideella 

institutionaliserade föreställningar, å andra sidan är det lika viktigt att respektera den 

kommersiella påverkan. Med den bakgrunden är det därmed inte svårt att se det paradoxala 

mellan det ideella och kommersiella inom svensk elitfotboll. Denna konklusion leder oss in på 

syftet med uppsatsen.  

 

1.3 Syfte 

Studien ämnar undersöka hur individer som är verksamma inom svenska 

elitfotbollsföreningar hanterar spänningen mellan ideella och kommersiella logiker och om 

organisationsform har betydelse för hanteringen av dem.   
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2. Teoretiska perspektiv 

 

I denna del introduceras inledningsvis nyinstitutionell teori och dess centrala begrepp, 

därefter institutionella logiker och slutligen våra teoretiska utgångspunkter.  

 

2.1 Nyinstitutionell teori   

Denna studie tar ansats från nyinstitutionell teori som är en vidareutveckling av institutionell 

teori. Teorin förklarar att organisationer växer fram som ett resultat av att individer repeterar 

ett sampel mellan varandra samtidigt som de försöker tillgodose sina behov. Genom att 

samarbeta skapar de olika sätt att handla där vissa handlingsmönster belönas, exempelvis när 

individer i en grupp visar lojalitet gentemot varandra. Organisationers handlingar är således 

en konsekvens av sociala konstruktioner och institutionaliserade normer som överförs mellan 

generationer. Ofta är dessa typer av handlingar inte rationella då de många gånger bygger på 

känslor samt antaganden. Med andra ord menar teorin att organisationer inte påverkas eller 

motiveras av andra organisationers omdömen av vad som är ett effektivt arbete, utan det 

handlar snarare om att man följer institutionaliserade normer för hur en uppgift bör utföras. 

(Zetterquist 2009, s. 14 ff.)    

 

Nyinstitutionell teori grundar sig i två centrala studier. Den ena är Meyers och Rowans 

“Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony” och den andra är 

DiMaggios och Powells “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective 

Rationality in Organizational Fields” (Zetterquist 2009, s. 63). I den första artikeln påstod 

tidigare studier att formella strukturer var de mest effektiva sätten att samordna och 

kontrollera organisationer. Dock hade dessa formella strukturer begräsningar då den tidigare 

forskningen inte kunde förklara varför organisationer handlade som de gjorde. Därav sökte 

Meyer och Rowan andra förklaringar till hur organisationer verkade och kom fram till att 

formella strukturer inte fungerar för att samordna och kontrollera organisationer. Formella 

strukturer bidrar snarare med legitimitet. (Meyer & Rowan 1977, 343 f.) I den andra artikeln 

frågade sig forskarna hur allt fler organisationer kunde organisera sig perfekt och enhetligt. 

För att beskriva denna homogenisering använde de begreppen organisationsfält och 

isomorfism. Begreppet organisationsfält handlar om att organisationer påverkar varandra av 

antingen kulturella eller normerande processer, även om de inte har någon direkt anknytning 
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till varandra. När organisationer inom en viss bransch sedan har etablerat sig på marknaden 

blir de lika varandra i formen. (DiMaggio & Powell 1983, s. 63 ff.)  

 

De tre centrala begreppen som rör nyinstitutionell teori är legitimitet, isomorfism och 

löskoppling. Dessa begrepp förklarar hur organisationer skaffar sig legitimitet, hur de blir 

alltmer lika varandra inom olika fält samt hur organisationer löskopplar sig från olika 

aktiviteter för att överleva. (Zetterquist 2009, s. 63) Nedan presenteras varje begrepp separat 

för att få en tydlig bild över deras sammanlänkning.   

 

2.1.1 Legitimitet 

Begreppet legitimitet är essentiellt inom nyinstitutionell teori. Forskning lyfter fram begreppet 

i relation till hur organisationer skapar en formell struktur för att uppnå legitimitet. En formell 

struktur kan ses som ett organisationsschema med tydliga normer och regler men som inte 

alltid följs av organisationer. Dessa strukturer är viktiga att ha eftersom de enligt forskning 

har en legitimerande effekt. Formella strukturer är inte nödvändigtvis effektiva men används 

ändå pga att de har funnits där sedan flera generationer tillbaka. Stora delar av de formella 

strukturerna är så djupt rotade att de närmast fungerar som institutionaliserade myter. Myter 

kan exempelvis förklaras genom att professioner, program eller teknologier har blivit så starkt 

institutionaliserade och tagna för givet av organisationer att de inte ifrågasätts. Därför anses 

de som självklara att tillämpa oavsett hur effektiva de visar sig vara i praktiken. För att 

organisationer ska framstå som äkta, rationella och moderna är det viktigt att anamma dessa 

myter. Tar inte organisationer del av myterna kan det skapas svårigheter för dem då de 

förmodligen kommer att framstå som nonchalanta, avvikande och, i värsta fall, icke legitima 

av omgivningen. Organisationer bör därmed avstå från detta då det är vitalt att de framstår 

som legitima, eftersom deras överlevnad och framgångar hänger på att uppnå legitimitet. 

(Zetterquist 2009, s. 64 ff.)   

 

2.1.2 Isomorfism  

Med bakgrund av att organisationer som är verksamma inom samma fält strävar efter att 

uppfylla samma myter för att nå legitimitet skapas det en likformighet i deras organisatoriska 

struktur. Detta fenomen kallas för isomorfism och begreppet ses som en förklaringsteori för 

den likformighetsprocess som organisationer går igenom. De mekanismer som påverkar 

processen kan förklaras mer utförligt genom tre krafter; tvingande, imiterande och normativa. 

(DiMaggio & Powell 1983, s. 69 f.)  
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Tvingande krafter innebär att starkare organisationer tvingar svagare organisationer att 

anpassa sig till formella och informella krav. En stark institution kan vara RF som formar nya 

lagar och regler där mindre organisationer måste förhålla sig till dessa. Följden blir att 

organisationer liknar varandra eftersom de följer samma typ av regelverk. (Zetterquist 2009, s. 

78 ff.)   

 

Imiterande krafter handlar om att organisationer imiterar andra när det finns en osäkerhet 

inom dem. Imitation blir då en drivande faktor och organisationer imiterar först och främst 

sådana som anses vara framgångsrika. Istället för att lösa sina interna problem försöker osäkra 

organisationer imitera de framgångsrika i hopp om att bli lika lyckosamma. Att försöka bli 

lika framgångsrik kan vara svårt att förutspå, men förhoppningen är att få samma typ av 

legitimitet som den organisation man väljer att efterlikna. Organisationer som blir imiterade 

behöver inte vara medvetna om detta utan verkar som en central kärna som omgivningen tar 

del av. (Zetterquist 2009, s. 78 ff.)   

 

Normativa krafter innebär att det blir vanligare för organisationer att rekrytera arbetskraft med 

en professionell utbildning. Detta leder till att medarbetarna har samma typ av färdigheter och 

utbildningar, vilket i sin tur leder till att de förmedlar liknande kunskaper samt värderingar till 

organisationer. När en organisation rekryterar anställer de oftast någon individ från en 

liknande bransch för att bevara organisationens idéer och reproducera dem. (Zetterquist 2009, 

s. 80 f.)   

 

2.1.3 Löskoppling  

Ovan nämns det att formella strukturer nyttjas av organisationer för att de bidrar med 

legitimitet, även om de inte alltid är effektiva i sina handlingar. Ibland kan det dock vara 

problematiskt för organisationer att ständigt anpassa sig till omgivningen. Detta leder till att 

de i vissa fall löskopplar sig från de formella strukturerna, som normer, lagar och regler, och 

arbetar informellt i praktiken. Med andra ord innebär löskoppling att organisationer skiljer på 

vad de säger och vad de gör. Orsaken till detta är oftast pga att kraven som ställs på 

organisationer kan vara för motstridiga och komplexa. Resultatet av löskoppling blir att 

organisationer bildar två organisationsstrukturer. Den första organisationsstrukturen är den 

formella med normer, lagar och regler. Den andra organisationsstrukturen är den informella 
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och används för att samordna det individer gör inom organisationer. (Zetterquist 2009, s. 68 

ff.)   

 

2.1.4 Institutionella logiker  

Institutionella logiker är ett centralt perspektiv inom nyinstitutionell teori. Institutionella 

logiker är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. En tidig definition gjordes av 

Alford och Friedland (1985, s. 428) där de förklarade att institutionella logiker är som normer 

varpå de reglerar ett visst beteende. Institutionella logiker blir användbara och stabila genom 

tydliga normer, sanktionerade lagar och handlingar.  

 

”An “institutional logic” is an empirically and historically variable combination of explicit 

norms governing behavior, a legal rule with sanction attached, and an implicit premise of 

action that permeated all social relationships. Where an institutional logic is reinforced by 

explicit norms, sanctioned law, and action premises, it is likely to be relatively stable.” 

 

Robert R. Alford, sociolog och författare, samt Roger Friedland, sociolog och författare 

 

Därefter gjorde Jackall år 1988 sin tolkning av begreppet och förklarade kortfattat att 

institutionella logiker är sätten som en viss värld fungerar genom, där logiken är sättet och 

institutionen den sociala världen logiken verkar inom. (Greenwood et al. 2017, s. 512)                  

På senare tid har Thornton och Ocasio (1999, s. 804 f.) vidareutvecklat begreppet och 

beskrivit att institutionella logiker ständigt skapas och återskapas av människor. Institutionella 

logiker beskrivs som en social konstruktion av historiska mönster som individer inom 

organisationer arbetar efter och som ger daglig mening åt verksamheter. Dessa mönster består 

av kulturella symboler, praktiker, antaganden, värderingar och övertygelser som gemensamt 

skapas och delas inom organisationer.  

 

“We define institutional logics as the socially constructed, historical patterns of cultural 

symbols and material practices, including assumptions, values, and beliefs, by which 

individuals and organizations provide meaning to their daily activity, organize time and 

space, and reproduce their lives and experiences.” 

 

Patricia H. Thornton, sociolog och forskare, samt William Ocasio, professor 

 



10 
 

Varje institution sägs ha en styrande institutionell logik. I en organisation bestämmer den 

dominerande logiken riktningen genom att den fastställer vilka processer som är viktigast. 

Med andra ord skapar logiken premisser för vilka handlingar och beslut som organisationen 

ska ta. (Greenwood et al. 2017, s. 513 f.) Den vanligaste förklaringen till varför en logik 

kommer att dominera är pga makt. För att en förändring ska ske måste inflytelserika 

intressenter använda sin makt, det vill säga handla för att utföra en förändring. Även om en ny 

logik börjar ta större plats och forma organisationen kommer samtidigt den tidigare vara en 

viktig del. Därmed kommer medarbetarna antingen följa den nya logiken eller ta avstånd från 

den. (Zetterquist 2009, s. 102 f.)  

 

En annan gren inom forskningen menar dock att det finns olika samt konkurrerande 

institutionaliserade logiker. Detta gör att alla fält i viss utsträckning är utsatta för 

konkurrerande logiker. (Zetterquist 2009, s. 99 f.) Ett exempel som belyser tanken om 

konkurrerande logiker kan hämtas från idrottsfältet och framförallt inom fotboll. 

Elitidrottsföreningar måste arbeta med kommersiella metoder för att nå sportsliga framgångar, 

samtidigt måste de prioritera ideella metoder för att värna om föreningsdemokratin. 

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter  

Då studien ämnar undersöka hur individer som är verksamma inom svenska 

elitfotbollsföreningar hanterar spänningen mellan ideella och kommersiella logiker och om 

organisationsform har betydelse för hanteringen av dem anses nyinstitutionell teori vara högst 

relevant. Med ansats från institutionella logiker kan man få en djupare förståelse för hur 

individer hanterar spänningen mellan dessa motstridiga logiker.  

 

I denna studie innebär den kommersiella logiken att elitfotbollsföreningar prioriterar 

vinstmaximering, medan den ideella logiken betyder att elitfotbollsföreningar arbetar med att 

främja allmännytta. Med hjälp av begreppen legitimitet, isomorfism och löskoppling går det 

troligtvis att se mönster och anledningar till att elitfotbollsföreningar organiserar sig på ett 

visst sätt. Dessutom går det förmodligen att urskilja vilka institutionaliserade myter som 

elitfotbollsföreningar måste leva upp till. De tre valda teman, ideella och kommersiella 

logikers påverkan, hanteringen av logikerna samt organisationsformens betydelse som 

frågeguiden bygger på, kommer under resultatdelen att analyseras utifrån teorin.  
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3. Metod 

 

I detta avsnitt presenteras metodansatsen som används i studien. Efter detta nämns 

tillvägagångssättet av den insamlade empirin, urvalskriterier, bearbetningen av data och 

uppsatsens trovärdighet.   

 

3.1 Metodansats 

Eftersom forskning visar att det finns en oenighet mellan fotbollens utveckling och dess 

ursprungliga ideologi ämnar studien öka förståelsen för hur individer som är verksamma inom 

svenska elitfotbollsföreningar hanterar spänningen mellan ideella och kommersiella logiker 

och om organisationsform har betydelse för hanteringen av dem. Vi ansåg att relevant 

information framförallt finns tillgänglig ute hos elitfotbollsföreningar och i synnerhet hos 

individer som är aktiva inom dessa. Med den bakgrunden valdes kvalitativ metod utifrån en 

fenomenologisk ansats.  

 

En fenomenologisk ansats handlar om att försöka förstå sociala fenomen utifrån 

respondentens egna perspektiv och därefter beskriva synsättet såsom individen upplever den. 

Utifrån vårt syfte är detta motivet för vårt val av fenomenologisk ansats. För studier med 

fenomenologisk ansats passar kvalitativa metoder bättre än kvantitativa då fokus ligger på att 

beskriva konkreta och subjektiva erfarenheter. (Kvale & Brinkmann 2014, s. 44 ff.) 

 

3.2 Kvalitativ forskningsstudie 

Denna studie avsåg att undersöka nödvändiga egenskaper för att handha fotboll och inte 

sådana som är mätbara. Vår avsikt har varit att ta reda på hur elitfotbollsföreningar agerar i sin 

sfär och genom kvalitativa metoder är det möjligt att få kunskap kring vad individer finner är 

relevant och viktigt utifrån deras sociala kontext (Bryman & Bell 2005, s. 307).  

 

Syftet med denna uppsats har varit att framställa och granska hur individer som är verksamma 

inom svenska elitfotbollsföreningar hanterar spänningen mellan ideella och kommersiella 

logiker och om organisationsform har betydelse för hanteringen av dem. Vi ville med andra 

ord se hur individer inom elitfotbollsföreningar uppfattar sin egen livsvärld och 

organisationerna de verkar inom. Vår intention har således varit att föra ett analytiskt 

resonemang kring respondenternas uppfattningar (Kvale & Brinkman 2014, s. 43). Kvalitativa 

undersökningar kritiseras däremot emellanåt gällande dess besvär att generalisera 
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forskningsresultat utöver den situation där de produceras, att de är alltför impressionistiska 

och subjektiva samt avsaknaden av transparens vid slutsatser (Bryman & Bell 2005, s. 318 

ff.). Detta har vi hanterat genom att transkribera samtliga intervjuer för att säkerställa att 

resultatet är korrekt samt för att få en gedigen överblick över det. Trots att det finns kritik och 

brister kring kvalitativa undersökningar ansåg vi att denna metod var mest lämpad för studien 

då vi har för avsikt att åskådliggöra och granska ett komplext ämne.  

 

3.2.1 Intervjuer  

Vi valde att använda oss av semi-strukturerande intervjuer då uppsatsen ämnat att syna 

respondenternas inställningar, uppfattningar och ståndpunkter (Bryman & Bell 2005, s. 361) 

om spänningen mellan det ideella och kommersiella inom svensk elitfotboll. Denna 

intervjuform gav oss även möjlighet att få fylliga och detaljerade svar från respondenterna 

(Bryman & Bell 2005, s. 361), vilket vi ansåg vara vitalt för studien. Intervjuerna spelades in 

då det erbjöd oss frihet att koncentrera oss på ämnet och dynamiken under samtalen, samtidigt 

som vi säkerställde att intervjuerna registrerades i permanent form som vi kunde återanvända 

för omlyssning. Det medförde även att vi kunde registrera orden, tonfallen och pauserna, och 

på så sätt undvika att missförstå eller feltolka respondenternas svar (Kvale & Brinkman 2014, 

s. 218).  

 

Vår intervjuguide skapades genom att vi identifierade specifika och viktiga teman gällande 

spänningen som skulle beröras och som vi ansåg bärande för vår studie, där dessa även 

arrangerades så att de togs upp i en naturlig följd. Detta för att generera en så inneboende 

utveckling som möjligt (Bryman & Bell 2005, s. 369) och för att skapa ett socialt samspel 

med respondenterna (Kvale & Brinkman 2014, s. 84 f.). Med intervjuguiden som 

utgångspunkt producerade vi relevanta frågor kring våra valda teman och intervjupersonerna 

fick även ta del av det övergripande temat, spänningen mellan det ideella och kommersiella, 

inför intervjuerna. Frågorna var däremot inte exakt definierade utifrån syftet med anledning 

av att ge respondenterna frihet att subjektivt tolka frågornas innebörd utan att bli styrda. Detta 

då avsikten med studien var att undersöka hur spänningen mellan det ideella och 

kommersiella hanteras utifrån den enskilda individens upplevda verklighet. Genom att 

genomföra intervjuerna på detta sätt lyckades vi skapa dynamiska samtal som på ett eller 

annat sätt visade sig beröra våra teman.  
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3.3 Urval av svenska fotbollsföreningar 

Urvalet av svenska fotbollsföreningar för vår studie har baserats på ett målinriktat urval då vi 

ville ha deltagare som var relevanta för vårt syfte (Bryman & Bell 2005, s. 350). Vi har enbart 

fokuserat på svenska elitfotbollsföreningar, med andra ord fotbollsföreningar som är 

medlemmar i intresseorganisationen Svensk Elitfotboll (SEF), eftersom att det är dem som 

ofta måste ta stora finansiella risker samtidigt som de ska uppfylla verksamheternas ideella 

mål (Esterling & Bergsten 2019-04-02). Antalet fotbollsföreningar som kategoriseras som elit 

och som är medlemmar i SEF uppgår till 32 stycken (Svensk Elitfotboll u.å.), vilket vi ansåg 

vara för omfattande för denna studie. Vi har således selekterat utifrån sportsliga grunder och 

därmed begränsat oss till de 16 fotbollsföreningarna som för närvarande huserar i den högsta 

svenska fotbollsserien Allsvenskan. 

 

3.3.1 Kriterier  

När vi gjorde urvalen av respondenterna i fotbollsföreningarna valde vi att enbart inrikta 

studien mot individer som var insatta i fotbollssfären och som kunde dela med sig av sin 

erfarenhetsbaserade kunskap. Inom forskning har det utifrån intervjukontexter konstruerats 

olika modeller av en intervjuperson där en av dessa modeller definieras som informant. Det 

innebär att en respondent har särskilda kunskaper om en miljö eller social praktik. 

Informanten får därmed ställning som expert och intervjun kan utöver upplevelser även visa 

sig handla om fakta. (Kvale & Brinkmann 2014, s. 128 f.) Baserat på forskning valde vi 

därmed intervjupersoner med befattningar på allra högsta organisatoriska nivå, som 

klubbdirektörer, klubbchefer och generalsekreterare. Detta av den enkla anledningen att de 

anses vara sakkunniga, att de har god insikt i respektive verksamhet samt för att det 

framförallt är de som ytterst fattar fotbollsorganisationers strategiska beslut. Dessutom är det 

nämnda chefsbefattningar som ska samordna och delegera det operativa arbetet. 

 

3.3.2 Urval av respondenter 

Samtliga 16 Allsvenska fotbollsföreningar samt SEF kontaktades inför studien varav en 

handfull gav återkoppling. Sammantaget har åtta respondenter medverkat i vår undersökning 

där dessa är fördelade över sju elitfotbollsföreningar och nämnda intresseorganisation. Till vår 

fördel fick vi respons av både större och mindre föreningar från hela landet, från Malmö i 

söder till Östersund i norr, vilket gav oss en bred mångfald bland organisationerna gällande 

lokalisering, storlek och organisationsform. Nedan redovisas en kort presentation av samtliga 

respondenter samt deras befattning i respektive fotbollsorganisation. 
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Förening 

 

Organisations- 

form 

 

Namn och 

befattning 

 

Ort 

 

Tidpunkt 

 

Intervjutid 

 

Svensk 

Elitfotboll 

 

Ideell förening 

 

 

Mats Enquist, 

generalsekreterare 

 

Solna 

 

30 jan 2019  

kl. 17.00 

 

57 min 

 

AIK Fotboll 

 

IdrottsAB 

 

 

Jens T. Andersson, 

klubbdirektör 

 

Solna 

 

6 feb 2019  

kl. 13.30 

 

33 min 

 

BK Häcken 

 

Ideell förening 

 

Dennis Andersson, 

klubbdirektör 

 

Göteborg 

 

11 feb 2019 

kl. 13.20 

 

mejl kontakt 

 

Djurgårdens 

IF Fotboll 

 

IdrottsAB 

 

Henrik Berggren, 

VD  

 

Stockholm 

 

8 feb 2019 

kl. 10.30 

 

45 min 

 

GIF Sundsvall 

 

Ideell förening 

 

Henrik Lindgren, 

klubbchef 

 

Sundsvall 

 

20 feb 2019 

kl. 14.00 

 

29 min 

 

Malmö FF 

 

Ideell förening 

 

Niclas Carlnén, 

VD 

 

Malmö 

 

15 feb 2019 

kl. 13.00 

 

30 min 

 

Örebro SK 

Fotboll 

 

IdrottsAB 

 

Simon Åström,  

VD 

 

Örebro 

 

11 feb 2019 

kl. 9.30 

 

32 min 

 

Östersunds 

FK 

 

IdrottsAB 

 

Martin Johansson, 

VD 

 

Östersund 

 

4 feb 2019 

kl. 8.50 

 

mejl kontakt 

 

Tabell 1: Presentation av föreningarna och respondenterna samt information om intervjuerna. 

 

3.4 Bearbetning av empiriskt material 

Studien har ämnat att ge förståelse vad gäller spänningen mellan det ideella och kommersiella 

inom svensk elitfotboll. För att få en helhetsförståelse samt för att kunna beskriva och 

utvärdera resultaten har analysen av empirin därmed gjorts genom en tolkande ansats utifrån 

vald teori. Haken med tolkning är att den är personlig, med andra ord att tolkningen formas av 

vem som tolkar, eftersom alla individer har individuella kunskaper och erfarenheter. Vi anser 

dock att tolkningen av resultatet har blivit djupare och bredare med bakgrund av att vi var två 

personer under tolkningsprocessen, vilket även har tillfört en mer utförlig analys. Att båda har 

en bakgrund inom fotboll som elitfotbollsspelare samt fotbollstränare och därmed är insatta i 

ämnet har likaså gett en neutral syn på spänningen, i jämförelse med till exempel ett 

supporterperspektiv.  

 

Som ett första led transkriberades alla intervjuer för att få ett ordnat material med avsikt att 

enkelt kunna urskilja relevant data. För att selektera betydelsefull data har materialet kodats 

utifrån tre teman; ideella och kommersiella logikers påverkan, hanteringen av logikerna samt 
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organisationsformens betydelse. Nämnda teman ligger även till grund för vår analys och har 

skapats genom vårt syfte samt tidigare forskning tillsammans med vår valda teori. Analysen 

baseras sedermera på våra tolkningar av den insamlade empirin i relation till vår teoretiska 

referensram.  

 

3.5 Uppsatsens trovärdighet 

För att öka trovärdigheten i vår uppsats har vi spelat in intervjuerna och transkriberat 

intervjuunderlaget. Detta för att minska svårigheten med att kontrollera materialet i efterhand. 

Vidare har vi genom en tematisk intervjuguide producerat relevanta och öppna frågor, vilket 

motiverar respondenter att ge fylliga och detaljerade svar (Bryman & Bell 2005, s. 361). 

Eftersom studien är av fenomenologisk ansats grundar sig vår analys på respondenternas 

uppfattning av sin egen livsvärld och organisationen de verkar inom, som vi sedan har 

analyserat utifrån vår valda teori. Uppsatsen bygger på ett begränsat antal respondenters 

uppfattning om ämnet då studien ämnar till djupare förståelse kring spänningen mellan det 

ideella och kommersiella inom svensk elitfotboll. Detta är således anledningen till valet av 

metod.  

 

Till vår fördel, och framförallt för uppsatsens trovärdighet, har samtliga respondenter valt att 

inte vara anonyma, vilket skapar transparens och är ett bevis på att studiens ämne är högst 

aktuellt. Även öppenheten och viljan att prata om spänningen mellan det ideella och 

kommersiella vittnar om att vi är spot on. För att ytterligare öka trovärdigheten har vi även 

bearbetat resultaten ett flertal gånger för att säkerställa att vi inte har missuppfattat eller 

misstolkat något som har sagts.  

 

4. Organisationsformer  

 

I denna sektion presenteras organisationsformerna som är aktuella i denna studie. Detta är 

dels för att visa hur de ingående fungerar och vad som krävs, men även för att visa hur de 

skiljer sig åt.   

 

4.1 Ideell förening  

Idrotten i Sverige är formad som en folkrörelse vilket gör det naturligt att merparten av 

idrottsföreningarna är ideella. En ideell förening är en juridisk person med rättigheter och 

skyldigheter. Det innebär att den äger föreningens tillgångar, ansvarar för föreningens skulder 
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och andra förpliktelser samt kan vara part inför domstolar och myndigheter. Den kan även 

teckna avtal och ha anställda. För att en förening ska anses som juridisk person ska den ha 

accepterat stadgar och valt en styrelse som kan företräda föreningen mot tredje man. Årsmötet 

är det högst beslutande organet och medlemmarna väljer styrelse, som i sin tur vägleder 

arbetet mellan föreningsstämmorna. Det finns ingen specifik lag på hur föreningarna ska vara 

utformade, däremot finns det en stark tradition av att de bör vara uppbyggda med 

demokratiska värderingar. (Förening.se u.å.)  

 

En annan betydelsefull princip är att föreningar ska vara öppna för alla som delar deras 

intresse. Det ska alltså finnas möjlighet att bli medlem, delta i och påverka föreningarnas 

verksamhet. Medlemmarna är föreningarnas främsta tillgång och de ska besluta om och 

organisera föreningarnas verksamhet. Stadgarna har en viktig betydelse för det praktiska 

arbetet i föreningar, då de ska informera om ändamål, regler och demokratiska riktlinjer. Det 

finns även här ingen specifik lag på vad stadgar ska innehålla, men de bör bestå av vissa 

grundläggande regler för föreningarnas verksamhet. (Förening.se u.å.)      

 

Ideella föreningar kan delas in i tre kategorier; allmännyttigt ändamål och ideell verksamhet, 

allmännyttigt ändamål med ekonomiskt inriktad verksamhet samt verka för medlemmars 

ekonomiska intressen genom ideell verksamhet. Det är dels ändamålsbeskrivningen i 

stadgarna som avgör om en förening är ideell, men även verksamhetens utformning. 

(Förening.se u.å.) 

 

4.2 IdrottsAB 

Inom idrotten och fotbollen har en del föreningar frångått den allmännyttiga ideella 

föreningen och börjat bedriva den idrottsliga verksamheten i IdrottsAB. Den nya typen av 

organisationsform blev år 1997 aktuell då AIK, Svenska Ishockeylandslaget och några andra 

enstaka föreningar lämnade ett förslag till RF om att idrottsföreningar skulle få möjlighet att 

bilda aktiebolag. Argumentet till förslaget låg till grund för att det skulle ge en möjlighet för 

svensk idrott att bättre kunna konkurrera mot internationella klubbar. År 1999 fattade RF 

beslutet att det blev tillåtet för idrottsföreningar att bilda aktiebolag och därmed 

introducerades den nya organisationsformen i Sverige. (Riksidrottsförbundet 1998-01-22)   

 

Ombildning av ett aktiebolag sker i regel genom ett årsmötesbeslut och i de flesta fall äger 

föreningen samt dess medlemmar alla aktier, även om undantag finns. (Lindquist 2004, s. 129 
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ff.) Idrottslig verksamhet får enligt 11 kap 3§ RF:s stadgar bedrivas av aktiebolag och då i 

form av IdrottsAB. I 11 kap 3 a § RF:s stadgar beskrivs det vad som krävs för att bedriva ett 

IdrottsAB: ”Under förutsättning att SF:s stadgar medger det får förening upplåta rättigheten 

att delta i SF:s tävlingsverksamhet till ett IdrottsAB. Med förenings IdrottsAB avser ett 

aktiebolag som till huvudsaklig del har till ändamål att bedriva idrottslig verksamhet och 

därtill naturligt anknytande verksamhet och i vilket upplåtande förening har röstmajoritet på 

bolagsstämma.”  

 

Utöver att förhålla sig till Aktiebolagslagen (2005:551) måste även ett IdrottsAB enligt 11 kap 

3 a § följa en del villkor för att ett upplåtelseavtal mellan föreningen och bolaget ska vara 

giltig, t ex att IdrottsAB måste följa RF:s och SF:s stadgar samt SF:s tävlingsregler, att 

idrottsutövare i IdrottsAB är medlem i föreningen som upplåtit den idrottsliga verksamheten 

till bolaget och att upplåtande förening fortsättningsvis bedriver sådan idrottslig verksamhet 

som ligger till grund för medlemskapet i SF. 

 

4.3 Aktiebolag   

Från 1800-talet och framåt växte många företag gällande anställda och kapitalutrustning 

parallellt med utvecklingen av teknik, infrastruktur och marknader. I takt med denna process 

behövde man finna sätt att organisera ägandet och aktiebolagsformen blev då en institutionell 

lösning på ett organisatoriskt problem. Organisationsformen blev således den institutionella 

kapitalismens sätt att organisera ägandet. Följden med ombildningen blev att lagar instiftades 

som gav begränsad skyldighet på vissa villkor, vilket betydde att aktieägarnas ekonomiska 

ansvar i bolaget minskades till det satsade aktiekapitalet. I början av ombildningsperioden 

förekom många och långa samt djupgående diskussioner om att överge principen om 

personligt ansvar, men samhällets intresse att få igång kapitalstarka företag blev avgörande 

för den nya bolagsformen. (Schön 2014, s. 91 ff.)      

 

Ett aktiebolag är en juridisk person och kan därmed ingå avtal, äga ekonomiska resurser, 

skaffa sig skulder och ställas inför domstol. Anledningen till att bolagsformen är den mest 

dominerande beror på att delägarna inte är personligt ansvariga för bolagets skyldigheter. Det 

är bara aktiebolagets kapitaltillgångar som tas i anspråk vid betalning av 

skulder. (Bolagsverket 2016-11-10) 
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Aktiebolag kan delas upp i privata eller publika bolag där skillnaden ligger i det minimala 

aktiekapitalet (50 000 kronor respektive 500 000 kronor) samt att spridning av aktier endast 

kan göras via publika bolag. Vidare har aktiebolag som krav att de ska företrädas av en 

styrelse och i vissa fall en verkställande direktör, där styrelsen utses av bolagsstämman som är 

det högsta beslutande organet. Bolagsstämman beslutar även om ansvarsfrihet för styrelsen, 

ändring av bolagsordningen, aktiekapitalet samt fastställer balansräkning och resultaträkning. 

Därtill måste aktiebolag ha en auktoriserad eller godkänd revisor om inte annat har bestämts i 

bolagsordningen. (Bolagsverket 2016-11-10) 

 

5. Line up   

 

I detta kapitel presenteras kortfattat elitfotbollsföreningarnas historia och meriter samt hur 

de organisatoriskt är uppbyggda.   

 

5.1 Svensk Elitfotboll 

Föreningen Svensk Elitfotboll, förkortat SEF, är en intresseorganisation för alla föreningar i 

Allsvenskan och Superettan. Organisationen omfattas alltså av de 32 elitföreningarna som för 

närvarande spelar i de två högsta serierna. SEF har för avsikt att vara ledande i utvecklingen 

av svensk elitfotboll på klubbnivå för att bidra till att ge föreningarna ökade ekonomiska 

förutsättningar. Detta framförallt för att svensk fotboll ska kunna konkurrera på internationell 

nivå. (Svensk Elitfotboll u.å.) 

 

SEF grundades den 1 december 1928 som en motpol till Svenska Fotbollförbundet, vilket var 

ett resultat av en försämrad relation mellan förbundet och de dåvarande Allsvenska 

föreningarna. Idag samarbetar dock organisationen aktivt med medlemsklubbarna, partners 

och Svenska Fotbollförbundet för att utveckla de sportsliga, ekonomiska och kommersiella 

förutsättningarna. (Svensk Elitfotboll u.å.)  

 

5.2 AIK  

Allmänna Idrottsklubben, i vardagligt tal AIK, är en idrottsförening som grundades den 15 

februari 1891 i Stockholm. Namnet valdes med anledning av att alla möjliga idrotter skulle 

utövas inom föreningen samt att vem som helst kunde bli medlem. Från början utövades bland 

annat gymnastik, friidrott och skytte i föreningen. (Bolling & Johrén 2012, s. 10 f.) Idag 

består dock AIK bland annat av idrotterna basket, boxning, innebandy, ishockey och fotboll. 
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Klubbemblemets färger är i mörkblått, gult och guld, och lagen bär kläder i svart och gult. 

(Allmänna Idrottsklubben u.å.) 

 

Fotbollssektionen inom AIK startade år 1897 och blev ytterligare en idrott bland många 

andra. Idag består AIK Fotboll av cirka 1000 spelare och 265 ledare där dessa är fördelade 

över två seniorlag och 72 junior- och ungdomslag. AIK Fotboll är en av Sveriges mest 

framgångsrika fotbollsföreningar och har korats till svenska mästare 12 gånger, senast år 

2018. Därtill har klubben vunnit svenska cupen åtta gånger där det senaste guldet bärgades år 

2009. Vidare har AIK Fotboll gjort 90 säsonger i Allsvenskan, vilket är flest antal säsonger i 

den svenska högsta serien av alla svenska lag, och ligger på tredje plats i den Allsvenska 

maratontabellen. (AIK Fotboll u.å.)  

 

AIK Fotboll är ett IdrottsAB. AIK Fotbollsförening är koncernmoder och huvudägare i 

dotterbolaget AIK Fotboll AB som i sin tur är huvudägare för AIK Merchandise och Nytomta 

Fastighets AB. (AIK Fotboll 2019-02-21) 

 

 

 

 

                                                    

                                         

                                           

                                                             

 

 

 

Figur 1: AIK Fotbolls organisationsstruktur. 

 

5.3 BK Häcken 

Bollklubben Häcken, eller Häcken, är en fotbollsförening som grundades den 2 augusti 1940 

på Hisingen i Göteborg. Från början bestämdes namnet till BK Kick men då namnet redan var 

upptaget döptes klubben efter den långa häck som gick längs med platsen där man spelade. 

BK Häcken är en ensektionsförening och representeras bara inom fotboll, däremot så har 

fotbollsföreningen en systerförening i bowling som tävlar under namnet Häcken BK. 

AIK 

Fotbollsförening   

AIK Fotboll AB 
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Klubbemblemets färger är i svart, gult och vitt, och lagen spelar i svartgulrandiga kläder. (BK 

Häcken u.å.) 

 

Laget från Hisingen består idag av uppskattningsvis 500 aktiva spelare spridda över två 

seniorlag, två akademilag och 30 ungdomslag (BK Häcken Ungdom u.å.). På seniorsidan är 

den största meriten vinsten av svenska cupen år 2016, däremot har BK Häcken en av Sveriges 

största och mest framgångsrika ungdomsverksamheter. Bollklubben har gjort 18 säsonger i 

Allsvenskan och placerar sig på plats 17 i den Allsvenska maratontabellen.  

 

BK Häcken är en ideell förening och föreningen är koncernmoder och huvudägare till det 

helägda dotterföretaget Gothia Consult AB (BK Häcken 2018-12-31). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 2: BK Häckens organisationsstruktur. 

 

5.4 Djurgårdens IF 

Djurgårdens Idrottsförening, flitigt benämnd som DIF eller Djurgår’n, är en idrottsförening 

som grundades den 12 mars 1891 i Stockholm. Att föreningen bildades på Djurgården i 

Stockholm är anledningen till valet av namn och fram till år 1892, innan stadgarna ändrades, 

fick endast Djurgårdsbor vara medlemmar i föreningen. DIF var en flersektionsförening som 

till en början representerades i idrotterna backhoppning, kapprodd, löpning samt hopp och 

kast. (Rehnberg, Wickman & Andersson 1991, s. 18 ff.) Idag är Djurgår’n dock en 

alliansförening och består bland annat av idrotterna brottning, boxning, golf, ishockey och 

fotboll. Klubbemblemets färger är i gult, rött och blått, och lagen bär kläder i olika nyanser av 

blått. (DIF Alliansen u.å.) 

 

Fotbollssektionen inom DIF startades åtta år senare, år 1899, och blev ännu en idrott bland 

redan befintliga. Idag omfattas Djurgården Fotboll av runt 2000 spelare uppdelade i två 

BK Häcken  

Gothia Consult 

AB 
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seniorlag och 120 junior- och ungdomslag. (Djurgården Fotboll u.å.) DIF är en av Sveriges 

mest framgångsrika fotbollsföreningar och har knipit förstaplatsen i Sveriges högsta serie 12 

gånger, varav det senaste guldet togs år 2005. Svenska cupen har vunnits fem gånger och DIF 

är för närvarande regerande mästare. Vidare är föreningen på sjunde plats i den Allsvenska 

maratontabellen och har gjort 62 säsonger i Sveriges främsta fotbollsserie. (Djurgården 

Fotboll u.å.)     

 

Djurgården Fotboll är ett IdrottsAB. Djurgården IF Fotbollförening är koncernmoder och 

huvudägare till de helägda dotterbolagen Djurgårdens Elitfotboll AB samt DIF Invest AB. 

Djurgårdens Elitfotboll AB är i sin tur huvudägare i dotterbolagen Djurgårdens Fotboll 

Försäljning AB och Djurgårdens Fotboll Arena AB. (Djurgården Fotboll 2019-03-04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3: Djurgården Fotbolls organisationsstruktur.  

 

5.5 GIF Sundsvall 

Gymnastik- och Idrottsföreningen Sundsvall, även kallad GIF eller Giffarna, är en 

fotbollsförening som grundades den 25 augusti 1903 i Sundsvall. Föreningen hette från början 

Godtemplarnas Idrottsförening då föreningen grundades av en grupp idrottsintresserade och 

nykterhetsivrande ungdomar, idag har dock initialerna innebörden som nämns ovan. (Denkert 

2018-08-25) Från början var Giffarna en flersektionsförening med idrotter som backhoppning, 

längdåkning och allmän idrott. Idag består föreningen dock enbart av fotboll med herr- och 

pojklag. (Sundsvalls Tidning 2011-10-30) Klubbemblemets färger är i gult och blått, och 

lagen spelar i färgerna blått och vitt (GIF Sundsvall u.å.). 
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GIF Sundsvall utgörs idag av cirka 350 spelare och 60 ledare uppdelade i ett seniorlag, 12 

ungdomslag och fotbollslekis (GIF Sundsvall u.å.). Föreningen har i dagsläget inga titlar, men 

har gjort 18 säsonger i Allsvenskan och ligger stabilt på plats 24 i maratontabellen 

(Allsvenskan u.å.).  

 

5.6 Malmö FF 

Malmö Fotbollförening, ofta förkortat Malmö FF eller bara MFF, är en fotbollsförening som 

grundades den 24 februari 1910 i Malmö. MFF är en ensektionsförening, vilket innebär att 

föreningen enbart representeras av en idrott. Därav valet av namn. Klubbemblemets färger är i 

ljusblått och vitt, och lagen är klädda i samma färger. (Malmö FF u.å.) 

 

Malmö FF består idag av omkring 1000 spelare fördelade över ett seniorlag, tio ungdomslag 

samt fotbollsskolor i olika åldrar (Malmö FF Ungdom u.å.). Fotbollsföreningen är en av 

Sveriges mest framgångsrika och har stått som segrare hela 20 gånger, där den senaste 

seriesegern kammades hem år 2017. Utöver det har föreningen vunnit svenska cupen 14 

gånger, senast år 1989. Därutöver ligger Malmö FF på första placering i den Allsvenska 

maratontabellen och har gjort 81 säsonger i den högsta svenska serien, varav 63 i direkt följd. 

(Malmö FF u.å.) 

 

Malmö FF är en ideell förening och föreningen är koncernmoder och huvudägare till de 

helägda dotterföretagen MFF Event AB samt Fotbollsstadion i Malmö Fastighets AB. 

(Malmö FF 2019-03-01) 

 

 

 

 

 

                        
 

 

Figur 4: Malmö FF:s organisationsstruktur. 

 

5.7 Örebro SK 

Örebro Sportklubb, oftast omtalad som ÖSK, är en alliansförening som grundandes den 28 

oktober 1908 i Örebro. Från början föreslogs namnen Örebro Idrottsförening och Örebro 
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Allmänna Idrottsklubb, men till sist enades man om Örebro Sportklubb. (ÖSK Fotboll u.å.) 

Alliansföreningen består idag av idrotterna bandy, bowling, handboll, fotboll och ungdom. 

Klubbemblemets färger är i svart, vitt, rött och grönt, och lagen är klädda i svart och vitt. 

(Örebro SK Alliansen u.å.) 

 

ÖSK Fotboll omfattas idag av uppskattningsvis 80 spelare och 15 ledare fördelade över ett 

seniorlag och tre akademilag (Örebro SK Fotboll u.å.). Ungdomsverksamheten bedrivs i 

alliansföreningen ÖSK Ungdom och har cirka 2000 spelare fördelade över fyra idrotter samt 

idrottsskola (Örebro SK Ungdom u.å.). Sportklubbens främsta meriter är en tredjeplats i 

Allsvenskan år 2010 och cupsilvret år 2015. Klubben har även avverkat 49 säsonger i 

Sveriges främsta serie och ligger på en fin elfte plats i den Allsvenska maratontabellen. (ÖSK 

Fotboll u.å.) 

 

ÖSK Fotboll är ett IdrottsAB. Föreningen Örebro SK Fotboll är koncernmoder och 

huvudägare i dotterbolaget ÖSK Elitfotboll AB. ÖSK Elitfotboll AB är i sin tur huvudägare i 

dotterbolagen Örebroläktaren AB och Örebro Spelarinvest AB. (ÖSK Fotboll 2019-03-13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 5: Örebro SK Fotbolls organisationsstruktur. 

 

5.8 Östersunds FK 

Östersunds Fotbollsklubb, i folkmun ÖFK, är en fotbollsförening som grundades den 31 

oktober 1996. Bildandet av klubben är ett resultat av ett samarbete mellan IFK Östersund, 

Ope IF och Östersund/Torvalla FF. ÖFK är en ensektionsförening och representeras bara 
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inom fotboll. Därav valet av namn. Klubbemblemets färger är svart, rött och gult, och lagen 

spelar i rödsvartrandiga kläder. (Östersunds FK u.å.) 

 

Östersunds FK består idag av runt 400 spelare och 30 ledare verksamma i ett seniorlag, 12 

ungdomslag och knatteskola (Östersunds FK u.å.). Fotbollsklubben har trots sin korta existens 

vunnit svenska cupen en gång, där guldet togs år 2017, och är också klubbens främsta merit. 

ÖFK har hittills gjort tre säsonger i Allsvenskan och placerar sig på plats 34 i 

maratontabellen. (Östersunds FK u.å.)   

 

Östersunds FK är ett IdrottsAB. Föreningen Östersunds FK är koncernmoder och huvudägare 

till de helägda dotterbolagen ÖFK Elitfotboll AB och Driftaren AB. (Östersunds FK 2019-03-

01) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Östersunds FK:s organisationsstruktur.  

 

6. Elitfotbollsföreningars egen livsvärld 

 

I denna del presenteras resultatet utifrån de tre teman, ideella och kommersiella logikers 

påverkan, hantering av kommersiella och ideella logiker samt organisationsformens 

betydelse, parallellt med en analys utifrån nyinstitutionell teori.  

 

6.1 Ideella och kommersiella logikers påverkan  

Den europeiska toppfotbollen har, som forskning indikerar, utvecklats mot att mer och mer bli 

en produkt på en marknad. Precis som i Europa omfattas även svensk elitfotboll i allt högre 

grad av ett kommersiellt tänk. Däremot skiljer sig svensk elitfotboll väsentligt på en punkt 

vilket gör idrotten i vårt avlånga land ensam i sitt slag. Svensk elitfotboll präglas av den starka 

föreningsdemokratin.  
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”Under 2013 skapades en linje mot RF att förbunden själva skulle bestämma. I detta fall 

använde supportrarna sin demokratiska rätt och avgjorde det stora vägvalet. Svensk idrott är 

demokratisk!” 

 

Mats Enquist, Generalsekreterare Svensk Elitfotboll 

 

Samtliga föreningar som vi har intervjuat delar uppfattningen om att den svenska modellen är 

värdefull och att de vill bevara den. Att föreningsdemokratin är värdefull och stark grundar 

sig i att den bygger på historia, tradition och kultur. Den ses som unik och skapar unika 

förutsättningar som enligt föreningarna inte går att producera på andra sätt. 

 

”Det tror vi både skapar energi, engagemang, delaktighet och liksom massa andra positiva 

värden som gör att den svenska fotbollen är så pass intressant som den ändå är.” 

 

Simon Åström, VD Örebro SK Fotboll 

 

”Jag tror att vi har något som är mer och mer unikt, för att alla andra går åt andra hållet. 

Och jag tycker det är helt osmart, eller till och med idiotiskt, att gå och faktiskt göra en 

förändring där jag inte kan se syftet med det. Vi har något som jag tycker att vi ska slå vakt 

om!” 

 

Niclas Carlnén, VD Malmö FF 

 

”Så att det ligger någonstans i vår liksom… i idrottsrörelsens DNA, att det är medlemmarna 

som bestämmer.” 

 

Jens T. Andersson, klubbdirektör AIK Fotboll 

 

”Det finns ju ändå någon form av romantiserad bild kring föreningssverige med just det här 

med ideellt arbete och eldsjälar.” 

 

Henrik Lindgren, klubbchef GIF Sundsvall 
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Vidare bör föreningsdemokratin enligt föreningarna bevaras för att den anses vara en styrka i 

den svenska idrotten. Mycket av svenska föreningars verksamhet bedrivs genom 

medlemmarnas intresse och deras ideella arbete. Att medlemmarna kan vara med och påverka 

leder i sin tur till att föreningarna får ett starkt lokalt fäste som skapar entusiasm. 

Medlemmarna är med andra ord föreningarna. Det bidrar även till att det finns ett sådant 

enormt engagemang i svensk fotboll, vilket kan urskiljas genom supporterkulturen, de höga 

publiksiffrorna och den mediala bevakningen.  

 

”Jag tror det är otroligt viktigt att den finns kvar för den långsiktiga överlevanden av svensk 

idrott.” 

 

Martin Johansson, VD Östersunds FK 

 

”Jag tror att om man har den lokala förankringen och hjärtat i sin förening så får man också 

ett stöd som är mycket starkare.” 

 

Niclas Carlnén, VD Malmö FF 

 

”… men någonstans därifrån tror jag att mycket av engagemanget kommer ifrån.” 

 

Simon Åström, VD Örebro SK Fotboll 

 

”Det läggs ju mycket ideella timmar kring GIF Sundsvall till exempel. Folk lägger massor 

med arbetstid som de faktiskt inte får betalt för… Och man gör det för att man brinner för 

föreningen, man vill hjälpa till. Jag har svårt att se att ett större bolag skulle kunna ge lika 

mycket engagemang.” 

 

Henrik Lindgren, klubbchef GIF Sundsvall 

 

En annan viktig aspekt som föreningarna lyfter är att föreningsdemokratin skapar en mer 

rättvis tävlan. Allsvenskan, Sveriges högsta liga inom fotboll, är internationellt känd för att 

vara en så pass jämn liga där i princip alla lag har möjlighet att slåss om topplatserna. 

Föreningsdemokratin skapar således förutsättningar för föreningarna att konkurrera på lika 

villkor eftersom inte externa aktörer kan pumpa in pengar i enstaka föreningar.  
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”Ja men många ligor är tråkiga, i Sverige är det fler klubbar som kan etablera sig. 

Internationellt är det för stora avstånd mellan klubbarna medan det finns en nerv i svensk 

fotboll.” 

 

Henrik Berggren, VD Djurgårdens IF Fotboll 

 

”Jag skulle nog kanske säga att Allsvenskans absolut största styrka som liga är just det här 

med att det finns en möjlighet att alla kan drömma, alla kan konkurrera, och att vi har ett så 

otroligt starkt medlems- och supporterengagemang.” 

 

Simon Åström, VD Örebro SK Fotboll 

 

Med andra ord tror föreningarna att det skulle det bli en ökad segregering inom svensk fotboll 

om föreningsdemokratin slopades och externa aktörer gavs lov att äga föreningarna fullt ut. 

Huvudpunkten är att de framstående och starka föreningarna från de större städerna skulle ha 

större möjligheter att locka till sig intressenter som går in med kapital. Det skulle därmed bli 

ännu svårare för mindre föreningar att hävda sig.  

 

”Ett fåtal stora föreningar kan gynnas och dessa kan då också lyckas bättre internationellt då 

de får ett bättre kapital.” 

 

Dennis Andersson, klubbdirektör BK Häcken 

 

”… så jag tror att de större klubbarna som skulle kunna attrahera större intressenter skulle 

kunna få en stor utväxling av det, men klyftorna mellan föreningarna skulle bli större.” 

 

Henrik Lindgren, klubbchef GIF Sundsvall 

 

”Skulle vi släppa på föreningsdemokratin och Malmö, AIK, vi säger Hammarby och 

Göteborg skulle få privata ägare som pumpade in hundratals miljoner i de klubbarna, ja men 

då skulle inte Sirius ha en chans om två år.” 

 

Jens T. Andersson, klubbdirektör AIK Fotboll 
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Med företag eller investerare som ägare förmodar däremot föreningarna att svensk fotboll 

hade kunnat ökat konkurrenskraften internationellt. De menar att det är lättare att ta in kapital 

för att göra en sportslig satsning förutsatt att man har rätt ägare. Det skulle även leda till att 

svenska föreningar har större möjligheter att komma upp i liknande omsättningar som 

internationella motsvarigheter, vilket kortsiktigt hade gett svensk fotboll ett lyft. Å andra 

sidan anser föreningarna att det långsiktigt hade inneburit en stor risk, eftersom en 

majoritetsägare får ensam bestämmanderätt kring klubben. Föreningarna menar att ett sådant 

scenario kan leda till att föreningar drivs i andra riktningar än vad medlemmarna och 

supportrarna vill, både sportsligt och identitetsmässigt. Det kan även leda till att föreningarna 

börjar drivas mer som kommersiella företag. 

 

”För att de flesta av de som äger klubbar, de vill ju göra business på det. Så de investerar ju 

mycket pengar för att tjäna pengar.” 

 

Jens T. Andersson, klubbdirektör AIK Fotboll 

 

”… att klubbar köps upp och man ändrar inriktning och hamnar i händerna på rika 

människor som kanske inte har samma mål och vision som medlemmar och supportrar har.” 

 

Martin Johansson, VD Östersunds FK 

 

”Vi har ju sett exempel i England där klubbar flyttas och trogna supportrar tappar inflytande 

och identitet. Dessutom är det svindyrt att gå på fotboll, vanligt folk prisas ut… så hela 

känslan försvinner om det blir för kommersiellt.” 

 

Henrik Berggren, VD Djurgårdens IF Fotboll 

 

”Jag tror att många supportrar och medlemmar kan känna att man tappar sin själ och 

identitet om man gör det till mer kommersialiserat.” 

 

Henrik Lindgren, klubbchef GIF Sundsvall 

 

Även om föreningsdemokratin och den ideella identiteten är högt upp på agendan måste 

föreningarna trots allt arbeta med kommersiella metoder för att överleva. Alla föreningar är 
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eniga om att det är de sportsliga framgångarna som driver föreningarna framåt. Med det sagt 

finns det tydliga indikatorer som visar att korrelationen mellan ekonomi och sportsliga 

resultat är extremt stark. Svensk elitfotboll består idag av, som tidigare nämns, en modell där 

externa finansiärer inte kan ha majoritetsägande och pumpa in pengar. Samtidigt menar 

föreningarna att biljettintäkter och försäljning kring matcher inte är tillräckliga medel för att 

konkurrera, vare sig nationellt eller internationellt. Föreningarna måste skapa intäkter under 

alla delar av året och inte bara under tävlingssäsong eller vid enstaka evenemang. Det 

resulterar i att det är en nödvändighet för föreningarna att utveckla andra sätt som lyfter deras 

omsättning utifrån deras rättigheter samt vad de potentiellt kan tjäna pengar på. Vidare drar 

föreningarna paralleller till vart samhället är på väg idag med den ökade digitaliseringen och 

konsumeringen. Detta anses vara bidragande anledningar till att svenska elitfotbollsklubbar 

rör sig mer mot en kommersiell riktning.  

 

”Sedan handlar det om att vi både som liga och enskilda klubbar är duktiga på att hitta nya 

sätt att tjäna mer pengar så att vi kan växa ekonomiskt. Inte bara genom att hitta externa 

ägare som kommer in och investerar i klubben utan att vi faktiskt hittar andra typer av 

intäktskällor.” 

 

Simon Åström, VD Örebro SK Fotboll 

 

”I viss mån så är alla elitklubbar kommersiella. Det är klart att vi behöver pengar för att 

investera i spelartrupper och sådana saker. […] Vi måste försöka hitta på nya saker för att 

tjäna mer pengar. Även om jag säger till supportrarna att det inte ska bli för kommersiellt så 

handlar det i princip om pengar.” 

 

Henrik Lindgren, klubbchef GIF Sundsvall 

 

”Så att medlemsdemokratin gör att vi måste optimera allting, men den gör också att vi måste 

bli mycket mer business inriktade i svensk fotboll. […] Vi jobbar hela tiden med att lyfta vår 

omsättning. Vi kan inte göra det genom att ta in ägarkapital utan vi får göra det på andra 

sätt. Genom sponsorer, genom att locka publik till arenorna.” 

 

Jens T. Andersson, klubbdirektör AIK Fotboll 
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6.2 Hantering av kommersiella och ideella logiker   

Skillnaden i hur föreningarna hanterar dessa två logiker är inte så omfattande i praktiken. 

Samtliga föreningar, oavsett bolagsform, nämner att de ständigt måste utveckla den 

kommersiella biten löpande. Samtidigt måste föreningarna beakta de ideella krafterna 

eftersom svensk elitfotboll till stor del består av dem. Att hitta en balansgång mellan det 

ideella och kommersiella anses således vara komplicerat. Detta med tanke på att föreningarna 

har otroligt många intressenter, med olika bakgrund och som vill olika saker. Varje beslut 

som fattas för att kunna tillfredsställa alla är därmed otroligt svårt. Drivs föreningen mer åt 

det ena eller andra hållet så finns det en risk att man trampar antingen intressenterna eller 

medlemmarna på tårna.  

 

”Det innebär ju liksom att om vi ska utveckla våra kommersiella bitar som vi… vi måste göra 

detta löpande, det gäller alla allsvenska klubbar. Då finns alltid risken du går emot de som 

drivs mer av det ideella för att de upplever att det kommersiella tar av det ideella.” 

 

Simon Åström, VD Örebro SK Fotboll 

 

”… och med den visionen som vi har är att vi ska vara bäst i Sverige, ledande i Norden och 

utmana Europa. Ska vi ha detta som målsättning då ska vi väl inte minska våra intäkter utan 

öka. Om det är så att medlemmarna tar ett beslut, nej vi ska inte göra det här, då tar man det 

beslutet och då är det viktigare att vi är mindre kommersialiserade men samtidigt bestämmer 

man ambitionsnivån sportligt.”  

 

Niclas Carlnén, VD Malmö FF  

 

Ett verktyg som samtliga föreningar har implementerat för att kunna hantera motsättningen 

mellan logikerna är införandet av en Supporter Liaison Officer (SLO). Rollens huvudsakliga 

arbetsuppgift är att löpande samordna tillvägagångssätt för hanteringen och föra en dialog 

mellan föreningarna och medlemmarna. Genom SLO möjliggörs kommunikationer som gör 

att parterna kan enas om föreningarnas framtid. Även om själva syftet med hanteringen inte 

skiljer sig åt använder föreningarna sig av olika strategier för att handskas med dessa två 

logiker. Malmö FF:s strategi i hanteringen är att de tillsammans med deras sponsorer har 

kommit överens om att den kommersiella exponeringen som syns på arenan ska vara i 

föreningens färger för att poängtera att det kommer från deras och inte från företagens håll.  
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”Det är precis den här balansgången som vi hela tiden har. […] Vi har, tillsammans med 

våra företag, har vi all exponering inne på stadion med himmelsblå bakgrund och vit text 

oavsett företag, så att det blir väldigt enhetligt och tydligt budskap samtidigt som det är MFF 

som är avsändaren.” 

 

   Niclas Carlnén, VD Malmö FF  

 

I Örebro SK:s fall arbetar föreningen kontinuerligt för att skapa en stark föreningskänsla. De 

tror mycket på att ha en stor öppenhet gentemot sina medlemmar och supportrar. Fördelen 

med detta är att det skapas ett socialt engagemang runt staden, vilket är positivt för 

föreningen.    

 

”Det engagemanget är ju det som skapar intäkter som sedan blir en förutsättning för att 

kunna leverera och prestera på sportsliga grunder.” 

 

  Simon Åström, VD Örebro SK Fotboll 

 

Gif Sundsvalls strategi är att de ständigt försöker hitta nya kommersiella metoder för att 

kunna tjäna mer pengar. För föreningen handlar det om att hitta nya utvecklingsmöjligheter 

och inte bara fastna i gamla rutiner. Dock nämner de att man måste arbeta med en produkt 

som engagerar alla parter.  

 

”Sedan så behöver man inte gå hela vägen och göra någon form av amerikanskt jippo kring 

det med cheerleaders och något spektakel. Det gäller att hitta en bra balans mellan det 

genuina och det nya.” 

 

Henrik Lindgren, klubbchef GIF Sundsvall 

 

Djurgårdens IF arbetar väldigt hårt för att bevara och värna om föreningens traditioner och 

historia. Dessutom är det vitalt för föreningen att lägga resurser på breddfotbollen så att både 

pojkar och flickor har en chans att idrotta. Parallellt med detta vill föreningen satsa på 

elitverksamheten och nå sportsliga resultat med både herr- och damlaget.  
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”Vi vill gärna ha en stor ungdomsverksamhet så att det finns en bredd för pojkar och flickor, 

men samtidigt vill föreningen lägga resurser på herr- och damfotbollen som är 

kärnverksamheten.”  

 

Henrik Berggren, VD Djurgårdens IF Fotboll 

 

AIK Fotboll har som strategi att på flera olika sätt lyfta omsättningen. De vill dels nå 

europaspel med herrlaget, dels locka till sig en bredare publik genom att attrahera alla typer 

av målgrupper till arenan. Även att få in nya sponsorer till klubben anses viktigt. 

 

”Nej men så här, vår långsiktiga ambition den är ju väldigt mycket Europa, för att vi vet att 

det är där vi kan plocka in de stora pengarna.” 

 

Jens T. Andersson, klubbdirektör AIK Fotboll 

 

I BK Häckens fall arbetar de ständigt med att utveckla ungdomsfotbollen, men de vill även 

kunna sälja sina unga spelare i framtiden för att få avkastning.  

 

”Det är viktigt att vi utvecklar våra ungdomar, men som vi vill ska slå igenom i vårt 

allsvenska lag och sedan säljas till utlandet.” 

 

Dennis Andersson, klubbdirektör BK Häcken 

 

6.3 Organisationsformens betydelse  

Precis som tidigare forskning visar har föreningarna som vi har intervjuat olika anledningar 

till val av organisationsform. Gällande IdrottsAB finns det varierande skäl till att ett sådant 

beslut har fattats. Örebro SK:s anledning till en bolagisering grundade sig i deras bedömning 

om hur de är som aktör. De ansåg att deras verksamhet i stora delar närmare drivs som ett 

kommersiellt bolag än enbart en ideell förening och att aktiebolagslagen därmed var mer 

passande för den typ av verksamhet som de bedriver. I Östersunds fall handlade det om att en 

extern part ville vara delägare i organisationen och där föreningen delade intresset av att 

inkludera finansiären. Enda möjligheten för dem att inkludera den andra parten var således 

genom att starta ett IdrottsAB. Motivet till att AIK Fotboll bolagiserade sin verksamhet var 

för att de ansåg att ett aktiebolag i högre grad än en ideell föreningen kunde få in kapital för 
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att göra gynnsamma affärer och därmed skapa en mer stabil grund för en sportslig 

framgångsrik fotbollsförening.     

 

”Och då gjorde man ju det, om det var före eller efter Champions League vet jag inte, men 

det har säkert någon form av samband med att det kom in en sudd pengar under den 

perioden. Alltså jag var inte med på den tiden så jag gissar ju lite grann, men jag utgår från 

att det var så.” 

 

Jens T. Andersson, klubbdirektör AIK Fotboll  

 

Det finns däremot även flertalet gemensamma nämnare som har lett till att fotbollsföreningar 

fattat beslut om att bolagisera sina verksamheter. Samtliga bolagiserade föreningar ville ha ett 

tydligare regelverk att förhålla sig till, där framförallt skattefrågor låg högt upp på agendan. 

Genom att strikt följa de legala strukturer som är upprättade för bolag finns det alltså inte 

utrymme för egna tolkningar, dvs att inte följa svensk lag och bolagsstyrning. Att 

verksamheterna bedrivs enligt konstens alla regler anses vara en kvalitetsstämpel på att allt 

går rätt till i föreningarna och leder dessutom till transparens för deras intressenter. Vidare 

leder det även till solida rutiner och strukturer för essentiella arbetsuppgifter. Att ideella 

föreningar har väldigt oklara riktlinjer är följaktligen en nackdel ur ett organisatoriskt 

perspektiv.  

 

”Ja, alltså DIF hade en bra ekonomi så det var inte för pengarnas skull utan snarare för att 

regelverket för ideella föreningar är oklar. Vi ville leva i ett tydligare regelverk med skatt och 

aktiebolag.” 

 

Henrik Berggren, VD Djurgårdens IF Fotboll 

 

De ideella föreningarna har också olika anledningar till sitt val att bibehålla nuvarande 

organisationsform. I BK Häckens fall har frågan om IdrottsAB aldrig varit uppe för 

diskussion, GIF Sundsvall har under tidigare år haft en ekonomi och stabilitet som har 

hämmat en omorganisering och Malmö FF har ansett att en bolagisering inte har varit 

fördelaktig för dem som förening.  
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”…men med nuvarande regelverk så ser vi inga fördelar för vår förening att bolagiseras. 

Men sedan kan det ske förändringar ur ett skatte… alltså regelverk, lagar och förordningar 

som förändras, som gör att det blir annorlunda. Men vi kan inte se några fördelar idag.”  

 

Niclas Carlnén, VD Malmö FF    

 

Med bakgrund av elitidrottsföreningars differentierade bolagsformer är det väldigt intressant 

att se att bolagsform egentligen har ringa betydsele för föreningarnas sätt att organisera sig. 

Ur ett organisatoriskt perspektiv går det inte att urskilja speciellt många skillnader beroende 

på om en förening är ideell eller bolagiserad. Det som skiljer sig lite åt mellan de bolagiserade 

föreningarna är att AIK Fotboll måste lämna kvartalsrapporter i ett speciellt format då 

föreningen är det enda börsnoterade bolaget. Den tydligaste skillnaden gentemot ideella 

föreningar är däremot, som vi nämner ovan, att bolagiserade föreningar måste förhålla sig till 

legala strukturer och då framförallt aktiebolagslagen och dess olika finansiella redovisningar. 

Även regler gällande kommunikationen till de som ytterst äger klubbarna är något som måste 

beaktas.  

 

” Jag skulle säga, egentligen så ställer väl kanske ett kommersiellt AB ett högre krav på hur 

du formerar dig organisatoriskt, eller hur… alltså du har vissa delar som du tvingas till när 

du följer aktiebolagslagen.”  

 

Simon Åström, VD Örebro SK Fotboll 

 

Utifrån hur elitfotbollsföreningar arbetar så blir skillnaderna i praktiken inte så stora. Samtliga 

föreningar, oavsett om de är ideella eller bolagiserade, agerar snarare som en kombination av 

dem båda. Föreningarna är en konstellation av ett kommersiellt bolag i näringslivet, en ideell 

förening med ideologiska värderingar och en samhällsinstitution som arbetar med 

samhällsnytta. Det leder till att alla föreningar bättre uttryckt blir arbetsgivare, kan ställa en 

högre kravprofil på samtliga anställda och dessutom inte blir beroende av ideellt arbete. Alla 

fotbollsföreningar på elitnivå blir med den bakgrunden mer professionella, där 

utgångspunkten inte handlar om vilken bolagsform föreningen har utan mer konkret om att 

man arbetar i en elitfotbollsförening.  
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”Det är inte som att gå till ett vanligt jobb, på gott och ont. Man jobbar troligtvis betydligt 

mer än vad man gör på ett vanligt jobb, vi har långt ifrån någon stämpelklocka här. Och det 

tror jag inte speciellt har något att göra med om man är ett aktiebolag eller föreningsdriven, 

utan det är nog mer utifrån att man jobbar i en fotbollsklubb.” 

 

Jens T. Andersson, klubbdirektör AIK Fotboll 

 

”Ja, så är det. Men jag menar, kolla på kansliet. Där är vi tio anställda och alla har sina 

ansvarsområden och alla får sin lön så klart. Det fungerar som vilket företag som helst, 

oavsett om man är ett aktiebolag eller en ideell förening.” 

 

Henrik Lindgren, klubbchef GIF Sundsvall 

 

”Det där handlar om hur du själv väljer att organisera din förening. Min titel är VD, men den 

är också det för föreningen. Vi har ju organiserat oss som ett företag och inte som… vi har 

inget kansli men vi har ett kontor. […] Skillnaden för mig är mer att det ideella möter det 

professionella. Då har vi valt att gå ett steg till. Vi har inte ideella ledare eller värdar, alltså 

publikvärdar. Utan vi har professionella, vi avlönar alla.” 

 

Niclas Carlnén, VD Malmö FF 

 

”Det är ju en stor fördel. Däremot så är jag övertygad om att hade vi bedrivit vår verksamhet 

som en förening, utan att ha aktiebolagsformen, så hade vi… det hade inte skiljt hur vi hade 

organiserat oss eller i någonting annat, för det handlar om att bedriva en professionell 

organisation.” 

 

Simon Åström, VD Örebro SK Fotboll 

 

”Nej det skulle jag inte vilja påstå, för oss hade det inte varit någon skillnad 

organisationsmässigt. Vi har samma styrelse i både bolag och förening, vi är Djurgården 

Fotboll utåt… så det blir ingen skillnad.” 

 

Henrik Berggren, VD Djurgårdens IF Fotboll 
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Det finns ytterligare två centrala aspekter som medför att skillnaderna mellan ideella och 

bolagiserade föreningar är minimala. Ena aspekten är att ideella föreningar anses vara mer 

komplexa än företag och myndigheter, eftersom det krävs mer än att vara effektiv eller ha rätt 

rutiner och kontroller.  

 

”Det är ju komplexare i en ideell förening för att det kanske inte är lika lätt att ställa krav på 

de som… ja, på medlemmarna så att säga. För många jobbar på frivillig basis.” 

 

Henrik Lindgren, klubbchef GIF Sundsvall 

 

Den andra aspekten är det finansiella. Allsvenskans totala nettoomsättning uppgick under år 

2018 till 1 794 miljoner kronor och nettoomsättningen per klubb under samma år uppgick till 

112 miljoner kronor (Esterling & Bergsten 2019-04-02). Som tidigare nämnd forskning 

konstaterat är det riskfyllt att kombinera föreningskänsla, sammanhållning och idealitet med 

en verksamhet där man enligt marknadens lager måste prioritera produktivitet och likviditet.  

 

”Och det är klart, en allmännyttig förening som omsätter de summorna är mer än en förening 

kanske och ganska likt ett företag i hur vi driver det. Så nuvarande organisationsform är 

kanske inte passande för omsättningarna som vi är uppe i nu, så kan man väl säga. Och 

ibland hamnar vi lite mittemellan.”   

 

   Niclas Carlnén, VD Malmö FF  

 

7. Reflektion kring spänningen inom svensk elitfotboll 

 

I detta avsnitt reflekterar vi över vårt resultat med ansats från den nyinstitutionella teorin.  

 

7.1 Eftertanke 

Syftet med studien har varit att framställa och granska hur individer som är verksamma inom 

svenska elitfotbollsföreningar hanterar spänningen mellan ideella och kommersiella logiker 

och om organisationsform har betydelse för hanteringen av dem. Detta med bakgrund av att 

det inom svensk elitfotboll har skett ett skifte från allmännyttiga ideella föreningar mot mer 

vinstdrivande verksamheter. Att optimera sina idrottsliga förutsättningar för att vinna och 

tillgodose medlemmarnas krav är som tidigare nämnt fortfarande elitfotbollsföreningars 
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huvudmål, men ekonomiska aspekter och trycket därifrån visar sig skapa inneboende 

spänningar inom fotbollssfären. Med ansats från den nyinstitutionella teorin har vi reflekterat 

över spänningen inom svensk elitfotboll. 

 

7.1.1 Legitimitet 

Det går tydligt att urskilja att de ideella föreningarna uppnår legitimitet genom att framställa 

sig utifrån idrottsrörelsens historia, tradition och kultur. Detta gäller i sin tur även de 

bolagiserade föreningarna. Som tidigare nämnt är RF:s vision att den svenska idrottsrörelsen 

inte ska vinstmaximera, utan den ska bestå av en värdegrund med mjuka värden såsom 

demokrati och allas rätt att deltaga. Oberoende av organisationsform behöver därmed 

föreningarna anpassa sig till RF:s idealistiska präglade visioner och de ideella institutionella 

myterna för att kunna uppnå och bibehålla legitimitet som idrottsföreningar. 

 

Det som skiljer sig åt mellan ideella föreningar och föreningarna som drivs som IdrottsAB:n 

är att de sistnämnda förhåller sig till de lagar och regler som finns genom aktiebolagslagen. 

Utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv går det att argumentera för att de agerar lagenligt för att 

uppnå legitimitet som aktiebolag. Detta eftersom aktiebolag per definition måste följa ett 

speciellt ramverk. Genom ramverket skapas i sin tur transparens gällande föreningarnas 

arbetsmetoder och resultat, vilket leder till att deras intressenter får en större inblick i 

verksamheterna. Med hjälp av det nyinstitutionella perspektivet går det att resonera att 

föreningarna även på detta sätt uppnår legitimitet. 

 

Vidare är aktiebolags drivkrafter i grund och botten att generera positiva finansiella resultat. 

Detta för att uppnå legitimitet hos sina aktieägare och intressenter. Företag använder därmed 

olika typer av strategier för att optimera resultaten, t ex genom att marknadsföra sina 

produkter eller tjänster. Likt vanliga organisationer måste föreningar i aktiebolagsform leva 

upp till de institutionella myterna som aktiebolag behöver göra. Det kan vara en förklaring till 

bolagiserade föreningars ökade kommersiella riktning. Med ansats från det nyinstitutionella 

perspektivet kan man följaktligen hävda att det trots starka ideella krafter anses vara legitimt 

att som IdrottsAB, med olika medel, agera mer kommersiellt för att överleva. 

För att inte rent ekonomiskt halka efter de bolagiserade föreningarna måste dock även de 

ideella föreningarna arbeta mer med kommersiella metoder. Det visar sig sålunda att det har 

blivit legitimt att samtliga elitfotbollsföreningar, oberoende av organisationsform, arbetar på 

detta sätt. 
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7.1.2 Isomorfism 

Som det framgår tidigare förklarar den nyinstitutionella teorin att organisationer som verkar 

inom samma fält är lika varandra i sin praktik. Samtliga elitfotbollsföreningar är alltså 

verksamma inom samma fält och tävlar under samma premisser. Det kan delvis förklaras som 

en påverkan av tvingande isomorfism där yttre omständigheter gör föreningarna likformiga. 

RF:s och SvFF:s regler om exempelvis röstmajoritet bestämmer indirekt hur föreningarna ska 

vara konstruerade, vilket leder till att ingen förening, oavsett organisationsform, kan skapa sig 

extrema fördelar. 

 

Det går även att observera att föreningarna arbetar på samma sätt utan att ta hänsyn till om de 

är ideella eller bolagiserade. Där går det att argumentera för att imiterande isomorfism kan 

vara en faktor. Svenska elitfotbollsföreningar tenderar att likna framgångsrika internationella 

exempel och implementerar liknande strategier för att vara lyckosamma. Att framgångsrika 

strategier efterliknas är inget ovanligt i strävan mot att konkurrera utifrån samma 

förutsättningar. Det visar sig även att föreningarna imiterar sina nationella motsvarigheter 

med bakgrund av utvecklingen mot mer professionella verksamheter. Eftersom samtida 

föreningar är professionella rekryteras därmed endast individer med relevant utbildning. Då 

nyanställda besitter liknande kunskaper och idéer om hur verksamheterna ska bedrivas 

påverkas föreningarna enligt den nyinstitutionella teorin av normativa krafter som bidrar till 

att de blir likformiga. 

 

Dessutom framträder det att elitfotbollsföreningar allt mer imiterar organisationer ur 

näringslivet. Detta pga lite olika orsaker. Dels beror det på nämnda utveckling mot en mer 

professionell yrkesutövning, dels på näringslivsorganisationers sätt att optimera finansiella 

prestationer. En ytterligare bidragande anledning är, precis som forskning visar, att idrotten 

har blivit en produkt på en marknad. Med den bakgrunden betraktas föreningarna i högre grad 

vara kommersiella organisationer än ideella föreningar, vilket i sin tur är ett motiv till att både 

IdrottsAB:n och ideella föreningar i större omfattning använder sig av kommersiella metoder. 

Med ansats från den nyinstitutionella teorin kan det sammantaget leda till att 

elitfotbollsföreningar, oavsett organisationsform, blir likformiga vid deras val av metoder för 

att överleva. Det kan också vara ett skäl till att vissa föreningar har valt att bolagisera sina 

verksamheter. 
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7.1.3 Löskoppling 

Om man kombinerar föreningars sätt att uppnå legitimitet och deras tendenser till att vara 

likformiga kan man ganska snabbt konstatera att elitfotbollsföreningarna frångår sina formella 

strukturer och inom vissa hänseenden till en viss grad arbetar informellt. Som tidigare nämnt 

har den ideella logiken skapat en demokratisk bas men att den nu ställts mot den 

kommersiella logiken som understryker fotbollens marknadspotential. Samtidigt som 

föreningarna måste förhålla sig till RF:s betoning av det ideella måste de öka sina 

omsättningar för att kunna konkurrera. 

 

Elitfotbollsföreningar som drivs som IdrottsAB behöver anpassa sig till medlemmarnas krav 

på föreningsdemokrati. Utifrån en nyinstitutionell synvinkel måste de parallellt löskoppla sig 

genom arbetet mot vinstmaximering för att bevara legitimitet hos aktieägarna och andra 

intressenter. Föreningsdelen i IdrottsAB:n menar att en vinstmaximering inte är en 

prioritering, medan aktiebolagsdelen har positiva finansiella resultat som det primära målet. 

På samma sätt måste de ideella föreningarna rätta sig efter utvecklingen av att fotbollen har 

blivit en produkt som kan stärka föreningarna finansiellt. I samma veva måste de löskoppla 

sig genom att tillgodose medlemmarnas begäran att de ska vara ideella. De måste med andra 

ord anpassa sig till rådande marknadsutveckling, men fortsättningsvis framställa sig som icke 

vinstdrivande organisationer. 

 

De institutionella kraven blir med den bakgrunden otroligt motstridiga och komplexa. Det 

manifesteras att både bolagiserade och ideella elitfotbollsföreningar hela tiden måste arbeta 

mot att finna en balans mellan vad som anses legitimt och inte, oberoende av deras 

organisationsform. Detta leder således till att man framställer sig på ett visst sätt men arbetar 

efter ett annat för att inte trampa intressenter eller medlemmar på tårna. Löskoppling är 

följaktligen ett tydligt exempel på när de institutionella villkoren blir för svårhanterliga och ett 

sätt för elitfotbollsföreningar att lösa utmaningar som uppstår. 

 

7.2 Ideell eller kommersiell? Hybrid! 

Som studien visar är svenska elitfotbollsföreningar en konstellation av ett kommersiellt bolag 

i näringslivet, en ideell förening med ideologiska värderingar och en samhällsinstitution som 

arbetar med samhällsnytta. Samtliga föreningar, oavsett om de är ideella eller bolagiserade, 

agerar snarare som en hybrid av båda organisationsformerna. Sammantaget går det att 

konstatera att elitfotbollsföreningar, med olika medel, måste anpassa sig till både ideella och 
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kommersiella logiker i strävan mot att vara så framgångsrika som möjligt. Med andra ord kan 

de inte bortse från någon av logikerna, vilket förstärker intrycket av att fotbollsvärlden är ett 

mycket komplext område att verka inom. 

 

8. Vidare forskning 

 

I studiens sista kapitel presenteras framtida forskning kring ämnet.  

 

8.1 Internationella fält och supporterperspektiv 

I framtiden hade det varit intressant att göra en mer omfattade studie utifrån samma syfte men 

mot internationella elitfotbollsföreningar. I jämförelse med länder som England, Spanien och 

Italien är Sverige långt ner i fotbollshierarkin. Det hade enligt vår mening varit fängslande att 

få ta del av hur individer som arbetar på allra högsta internationella nivå hanterar potentiella 

spänningar. Dessutom hade det varit fascinerande att se om internationella 

elitfotbollsföreningar överhuvudtaget behöver beakta ideella värderingar eller om de måste 

förhålla sig till helt andra institutionaliserade logiker. Med tanke på att internationella 

elitfotbollsföreningar använder sig av en annan ägandeform hade det vidare varit spännande 

att se om detta per automatik leder till att de enbart drivs som kommersiella bolag.  

 

Ett annat intresseväckande forskningsområde hade varit att använda samma syfte men att 

besvara det ur ett svenskt supporterperspektiv. Då supportrarna har röstmajoritet hade det 

således varit nervkittlande att ta reda på hur de upplever spänningen, samt hur mycket de 

egentligen engagerar sig i sina elitfotbollsföreningar gällande dessa frågor.  

 

Vi anser att samtliga idéer och tankar hade varit lärorika att analysera utifrån ett 

nyinstitutionellt perspektiv, där denna framtida forskning kan bidra till en djupare förståelse 

kring hur det fungerar i den komplicerade fotbollsvärlden. 

 

 

 

 

 



41 
 

Källförteckning 

Litteratur 

Alford, R. R. & Friedland, R. (1985). Powers of theory: capitalism, the state, and democracy. 

Cambridge: Cambridge Univ. Pr. 

 

Bolling, H. & Johrén, A. (2012). De första 116 åren: boken om AIK fotboll 1897–2012. 

Solna: AIK fotboll  

 

Bryman, A. & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1. uppl. Malmö: 

Liber ekonomi 

 

Eriksson-Zetterquist, U. (2009). Institutionell teori: idéer, moden, förändring. 1. uppl. 

Malmö: Liber  

 

Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T. & Styhre, A. (2012). Organisation och organisering. 

Johanneshov: MTM 

 

Greenwood, R., Oliver, C., Lawrence, T. B. & Meyer, R. E. (2017). The SAGE handbook of 

organizational institutionalism. Thousand Oaks, CA: SAG 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. [rev.] uppl. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Lindquist, B. (2004). Medlem i en idrottsförening: om medlemmens rättigheter och 

skyldigheter. 1. uppl. Lund: Björn Lindquist 

 

Peterson, T. (2002). En allt allvarligare lek: om idrottsrörelsens partiella kommersialisering 

1967–2002. I: Lindroth, J. & Norberg, J. R. (2002). Ett idrottssekel: Riksidrottsförbundet 

1903–2003. Stockholm: Informationsförlaget, ss. 396–409 

 

Peterson, T. (2004). Idrotten och samhället. I: Broberg, I. (2004). Perspektiv på sport 

management. Stockholm: SISU idrottsböcker, ss. 14–37 

 



42 
 

Rehnberg, B., Wickman, M. & Andersson, A. (1991). Djurgårdens IF 100 år: 1891–1991. 

Stockholm: Sellin & partner 

 

Artiklar 

DiMaggio, P. J. & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism 

and Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review, (48)2, ss. 

147–160.   

 

Kennedy, P. & Kennedy, D. (2012). Football supporters and the commercialisation of 

football: comperative responses across Europe. Soccer & Society, 13(3), ss. 327–340 

 

Merkel, U. (2012). Football fans and clubs in Germany: conflicts, crises and compromises. 

Soccer & Society, 13(3), ss. 359–376 

 

Meyer, J. W. & Rowans, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth 

and Ceremony. American Journal of Sociology, (83)2, ss. 340–363. 

 

Pyatunin, A. V., Vishnyakova, A. B., Sherstneva, N. L., Mironova, S. P., Dneprov, S. A. & 

Grabozdin, Y. P. (2016). The Economic Efficiency of European Football Clubs. International 

Journal of Environmental and Science Education, (11)15, ss. 7515–7534. 

 

Rohde, M & Breuer, C. (2017). The market for football club investors: a review of theory and 

empirical evidence from professional European football. European Sport Management 

Quarterly, (17)3, ss. 265–289.  

 

Storm, R. K. (2011). Winners and losers in Danish football: commercialization and 

developments in European and Danish first-tier clubs. Soccer & Society, 12(6), ss. 737–757. 

 

Thornton, P. H. & Ocasio, W. (1999). Institutional Logics and the Historical Contingency of 

Power in Organizations: Executive Succession in the Higher Education Publishing Industry, 

1958-1990. American Journal of Sociology, 105(3), ss. 801–843. 

 

Totten, M. (2016). Football and community empowerment: how FC Sankt Pauli fans organize 

to influence. Soccer & Society, 17(5), ss. 703–720.  



43 
 

Elektroniska källor 

AIK Fotboll (u.å.). Om AIK Fotboll. 

https://www.aikfotboll.se/aik-fotboll [2019-03-06] 

 

AIK Fotboll (2019-02-21). Årsredovisning 2018. 

https://www.aikfotboll.se/finansiella-rapporter [2019-03-27] 

 

Allmänna Idrottsklubben (u.å.). Allmänna Idrottsklubben. 

http://aik.se/ [2019-03-06] 

 

Allsvenskan (u.å.). GIF Sundsvall. 

https://www.allsvenskan.se/lagen/gif-sundsvall [2019-03-06] 

 

Almgren, A. (2015-02-22). 51%-regeln.  

http://sfsu.nu/2015/02/51-procent-regeln/ [2019-03-06]  

 

Backman, J. (2009-04-08). Aktiebolag inom svensk fotboll. Idrottsvetenskap. ss. 1–19. 

https://www.idrottsforum.org/articles/backman/backman090408.pdf [2019-02-25] 

 

BK Häcken (u.å.). Vår historia. 

https://bkhacken.se/historia/ [2019-03-06] 

 

BK Häcken (2018-12-31). Årsredovisning och koncernredovisning för BK Häcken. 

https://bkhacken.se/2019/02/bk-hacken-gor-ett-positivt-resultat-2018/ [2019-03-27] 

 

BK Häcken Ungdom (u.å.). Om föreningen. 

https://www.svenskalag.se/bkhacken/om [2019-03-06] 

 

Denkert, M. (2018-08-25). Mathildas café, sedan 1903!. 

http://gifsundsvall.se/mathildas-cafe-sedan-1903/ [2019-03-06] 

 

DIF Alliansen (u.å.). Om alliansen. 

https://difalliansen.wordpress.com/om-alliansen/ [2019-03-06] 

 

https://www.aikfotboll.se/aik-fotboll
https://www.aikfotboll.se/finansiella-rapporter
http://aik.se/
https://www.allsvenskan.se/lagen/gif-sundsvall
http://sfsu.nu/2015/02/51-procent-regeln/
https://www.idrottsforum.org/articles/backman/backman090408.pdf
https://bkhacken.se/historia/
https://bkhacken.se/2019/02/bk-hacken-gor-ett-positivt-resultat-2018/
https://www.svenskalag.se/bkhacken/om
http://gifsundsvall.se/mathildas-cafe-sedan-1903/
https://difalliansen.wordpress.com/om-alliansen/


44 
 

Djurgården Fotboll (u.å.). Våra lag. 

https://dif.se/ungdom/vara-lag [2019-03-06] 

 

Djurgården Fotboll (u.å.). Djurgårdens IF – historia. 

https://dif.se/om-oss/historia [2019-03-06] 

 

Djurgården Fotboll (2019-03-04). Årsredovisning 2018. 

https://dif.se/om-oss/om-foreningen/dokumentbank [2019-03-27] 

 

Esterling & Bergsten (2019-04-02). Hur mår svensk elitfotboll? 

http://www.svenskelitfotboll.se/svensk-elitfotboll-bidrar-med-493-miljoner-till-

statskassan/ [2019-04-02] 

 

Förening.se (u.å.). Definition av ideell förening. 

https://forening.se/bilda/definition-av-ideell-forening/ [2018-12-21] 

 

GIF Sundsvall (u.å.). Klubbmärket. 

http://gifsundsvall.se/klubbmarket/ [2019-03-06] 

 

GIF Sundsvall (u.å.). Om GIF Sundsvall. 

https://www.laget.se/gifsundsvall/About [2019-03-06] 

 

Malmö FF (u.å.). Fakta. 

http://www.mff.se/sv-SE/ditt-mff/om-klubben/fakta [2019-03-06] 

 

Malmö FF (2019-03-01). Årsmöte 2019. 

http://www.mff.se/sv-SE/ditt-mff/medlem/arsmote_2019 [2019-03-27] 

 

Malmö FF Ungdom (u.å.). Välkommen till Malmö FF Ungdom. 

https://mff.sportadmin.se/start/?ID=38765 [2019-03-06] 

 

Riksidrottsförbundet (2018-04-23). Vision och värdegrund. 

https://www.rf.se/Undermeny/RFochsvenskidrott/visionochvardegrund [2018-02-25] 

 

https://dif.se/ungdom/vara-lag
https://dif.se/om-oss/historia
https://dif.se/om-oss/om-foreningen/dokumentbank
http://www.svenskelitfotboll.se/svensk-elitfotboll-bidrar-med-493-miljoner-till-statskassan/
http://www.svenskelitfotboll.se/svensk-elitfotboll-bidrar-med-493-miljoner-till-statskassan/
https://forening.se/bilda/definition-av-ideell-forening/
http://gifsundsvall.se/klubbmarket/
https://www.laget.se/gifsundsvall/About
http://www.mff.se/sv-SE/ditt-mff/om-klubben/fakta
http://www.mff.se/sv-SE/ditt-mff/medlem/arsmote_2019
https://mff.sportadmin.se/start/?ID=38765
https://www.rf.se/Undermeny/RFochsvenskidrott/visionochvardegrund


45 
 

Riksidrottsförbundet (2018-03-14). RF och svensk idrott. 

https://www.rf.se/Undermeny/RFochsvenskidrott [2019-02-25] 

 

Riksidrottsförbundet (2013-10-08). Det svenska föreningslivet. 

https://www.rf.se/Undermeny/RFochsvenskidrott/Detsvenskaforeningslivet [2019-02-25] 

 

Riksidrottsförbundet (1998-01-22). Alternativ Associationsform för Idrottslig verksamhet.  

http://proletarenff.se/wp/wp-content/uploads/2012/12/bolagiseringsutredning-1998.pdf [2019-

03-28]   

 

Sundsvall Tidning (2011-10-30). Medelpadsfrågan: På ett kafé på Köpmannagatan föddes 

GIF Sundsvall. 

https://www.st.nu/artikel/medelpad/medelpadsfragan-pa-ett-kafe-pa-kopmangatan-foddes-gif-

sundsvall [2019-03-06] 

 

Svensk Elitfotboll (u.å.). Om Svensk Elitfotboll. 

http://www.svenskelitfotboll.se/om-sef/ [2019-03-06] 

 

Svensk Fotboll (2018-04-28). Analys av Allsvenskans ekonomi 2017. 

https://www.svenskfotboll.se/nyheter/serier/2018/5/analys-av-allsvenskans-ekonomi-2017/ 

[2018-12-21]  

 

Örebro SK Alliansen (u.å.). Om Örebro SK Alliansen. 

http://www.orebrosportklubb.se/About [2019-03-06]  

 

Örebro SK Fotboll (2019-03-13). Verksamhetsberättelse 2018. 

http://oskfotboll.se/styrelse--dokument/dokument--rapporter.html [2019-03-27] 

 

Örebro SK Fotboll (u.å.). Om Örebro SK Fotboll. 

https://www.laget.se/oskfotboll/About [2019-03-06] 

 

Örebro SK Ungdom (u.å.). Om Örebro SK Ungdom. 

http://www.oskungdom.se/About [2019-03-06] 

 

https://www.rf.se/Undermeny/RFochsvenskidrott
https://www.rf.se/Undermeny/RFochsvenskidrott/Detsvenskaforeningslivet
http://proletarenff.se/wp/wp-content/uploads/2012/12/bolagiseringsutredning-1998.pdf
https://www.st.nu/artikel/medelpad/medelpadsfragan-pa-ett-kafe-pa-kopmangatan-foddes-gif-sundsvall
https://www.st.nu/artikel/medelpad/medelpadsfragan-pa-ett-kafe-pa-kopmangatan-foddes-gif-sundsvall
http://www.svenskelitfotboll.se/om-sef/
https://www.svenskfotboll.se/nyheter/serier/2018/5/analys-av-allsvenskans-ekonomi-2017/
http://www.orebrosportklubb.se/About
http://oskfotboll.se/styrelse--dokument/dokument--rapporter.html
https://www.laget.se/oskfotboll/About
http://www.oskungdom.se/About


46 
 

ÖSK Fotboll (u.å.). Historia. 

http://oskfotboll.se/om-orebro-sk/historia.html [2019-03-06] 

 

Östersunds FK (2019-03-01). Årsredovisning 2018. 

https://ostersundsfk.se/om-ofk/dokument/ [2019-03-27] 

 

Östersunds FK (u.å.). Om ÖFK. 

https://ostersundsfk.se/om-ofk/ [2019-03-06] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oskfotboll.se/om-orebro-sk/historia.html
https://ostersundsfk.se/om-ofk/dokument/
https://ostersundsfk.se/om-ofk/


47 
 

Bilaga 1  

Intervjuguide – spänningen mellan det ideella och kommersiella 

I guiden presenteras specifika och viktiga teman som ska beröras och vara bärande för 

studien. Frågorna är däremot inte exakt definierade utifrån syftet med anledning av att ge 

respondenterna frihet att subjektivt tolka frågornas innebörd utan att bli styrda.  

 

Ideella föreningar 

Organisationsformens betydelse 

• Hur kommer det sig att ni har valt att fortsätta driva verksamheten i ideell form och 

inte som IdrottsAB? 

• Vilka fördelar tror ni att det finns med att bolagisera verksamheten? 

• Vilka nackdelar tror ni att det finns med att bolagisera verksamheten? 

 

Ideella och kommersiella logikers påverkan 

• Hur resonerar er förening kring 51%–regeln? 

• Vilka möjligheter finns det med avskaffandet av 51%–regeln? 

• Vilka hot finns det med avskaffandet av 51%–regeln? 

• Är 51%–regeln en nackdel för svenska föreningars internationella tävlan? Varför? 

• Kommer IdrottsAB att bli mer förekommande vid ett eventuellt avskaffande av 51%–

regeln? Varför? 

• Kan ett möjligt avskaffande av 51%–regeln skapa incitament för investerare att satsa 

kapital i svenska föreningar? 

 

Hanteringen av logikerna 

• Vad är er framgångsfaktor? 

 

IdrottsAB 

Organisationsformens betydelse 

• Hur kommer det sig att ni har valt att driva verksamheten som ett IdrottsAB? 

• Vilka fördelar finns med ett IdrottsAB? 

• Vilka nackdelar finns med ett IdrottsAB? 
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Ideella och kommersiella logikers påverkan 

• Hur resonerar er förening kring 51%–regeln? 

• Vilka möjligheter finns det med avskaffandet av 51%–regeln? 

• Vilka hot finns det med avskaffandet av 51%–regeln? 

• Är 51%–regeln en nackdel för svenska föreningars internationella tävlan? Varför? 

• Kommer IdrottsAB att bli mer förekommande vid ett eventuellt avskaffande av 51%–

regeln? Varför? 

• Kan ett möjligt avskaffande av 51%–regeln skapa incitament för investerare att satsa 

kapital i svenska föreningar? 

 

Hanteringen av logikerna 

• Vad är er framgångsfaktor? 

 

 

 

 

 


