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Sammanfattning 

 

Bakgrund och problem: År 1999 blev det tillåtet för idrottsföreningar med elitverksamhet att bilda 

aktiebolag. I dag har endast 23 stycken idrottsföreningar av ungefär 20 000 valt att bilda aktiebolag som 

man upplåtit sin serieplats till. Inför Riksidrottsmötet 1997 lämnade AIK, Svenska ishockeyförbundet 

samt några enstaka mindre föreningar in en motion om att idrottsföreningar skulle få möjlighet att driva 

föreningen i en alternativ assoicationsform. Argumentet för denna motion var att detta skulle ge en 

möjlighet för svensk idrott att kunna konkurrera sig med internationella föreningar. En bättre ekonomi 

skulle ge bättre sportsliga resultat. För att kunna närma sig den internationella nivån behövs stora 

finansiärer, vilket man inte hade möjlighet till genom den associationsform föreningar var tvungna att 

bedrivas som.  

 

Problemformulering: Ger bolagiseringen bättre ekonomiska och sportsliga resultat? 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur föreningens finansiella resultat och sportsliga 

resultat påverkas av den nya bolagiseringen. 

 

Metod: Studien har genomförts som en kvantitativ fallstudie på fyra stycken fotbollsföreningar som 

bildat aktiebolag. Ekonomiska värden och tabellposition har sedan analyserat för idrottsAB från 1999 

till 2011 samt över alla lagen i allsvenskan 2011 och superettan 2011. Studien innehåller även 

kvalitativa inslag. 

 

Slutsats: Slutsatsen är att bolagiseringen av elitverksamheten för föreningar varken ger ekonomiska 

eller sportsliga lyft. 

 

 

Nyckelord: Bolagisering, finansiering, räntabilitet, soliditet, sportsligt resultat.
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Abstract 

 

Background and problem: In 1999 it became allowed for sport clubs to run their clubs as a company. 

In Sweden today, there is only 23 of approximately 20000 sport clubs that runs their club as a company. 

in 1997, before the swedish national sport meeting, a few clubs, such as AIK, and the Swedish 

Icehockey Association submitted a motion that included a request that the clubs could be runned in an 

another legal form. The main reason for this motion was that it would give the clubs other opportunities 

for financing, and that would make the clubs competitive in Sweden such as international. To approach 

the international clubs, the clubs in Sweden needed major external financiers, which was not allowed 

before.A better economy at the clubs whold lead to better results on the pitch. 

 

Problem formulation: Does the corporatisation of the Swedish football clubs give better economic-and 

sport results? 

 

Purpose: The purpose of this study is to find out how the economic and sport results depend on the 

corporatisation. 

 

Method: This case studie has been performed with a quantitative method on four football companies in 

the two major leagues. Economical values and the positions in the leagues between 1999-2011. There is 

also a comparision between the companies and the other clubs in the league for 2011. The studie also 

includes qualitative elements. 

 

Conclusion: The conclusion is that the corporatisation of the Swedish football clubs does not affect the 

economic results and sport results. 

 

 

Keywords: Corporatisation, financing, return, solidity, sport results. 
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1. Inledning  

I det första kapitlet ges en bakgrund till det ämne som studeras samt syfte och avgränsning.  Kapitlet 

avslutas med en disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

 

År 1999 blev det tillåtet för idrottsföreningar att bilda aktiebolag. I dag har endast 23 stycken 

idrottsföreningar av ungefär 20 000 valt att bilda aktiebolag som man upplåtit sin serieplats till. Dessa 

23 idrottsaktiebolag håller till i olika sporter som fotboll, ishockey, bandy, innebandy, handboll och 

speedway (Eriksson 2012).  

 

Inom fotbollen finns det idag fem föreningar inom de högsta serierna som bildat idrottsAB. Fyra av 

dessa kommer från Stockholm och dessa är AIK, Djurgårdens IF, Hammarby IF samt Tyresö FF. De tre 

förstnämnda klubbarna anses vara bland de största föreningarna sett till antalet supportrar. Att vara en 

förening med mycket fans ställer en hög kravbild från supportrar och detta kan innebära att dessa 

föreningar är i behov av mycket kapital och har mycket kapital i omlopp. Den sista föreningen som 

bildat aktiebolag är Örebro SK (Wirman 2013). 

 

En ideell förening kan få in kapital genom intern- samt extern finansiering. Intern finansiering är de 

pengar som är i vardaglig rullning inom verksamheten, det är pengar som fås in av t.ex. försäljningar, 

publikintäkter, medlemsavgifter etc. Extern finansiering består av t.ex. offentliga subventioner 

(exempelvis från staten och idrottsorganisationer), sponsring, reklam och sändningsrättigheter. All 

denna ekonomiska vinst måste gå till föreningen. Ett idrottsAB får in pengar i verksamheten på samma 

sätt som en ideell förening, förutom de offentliga subventioner som aktiebolag går miste om, men 

ideella föreingar får fortfarande dessa subventioner (Nyholm och Svensson 2009, 137-138). För att 

förtydliga så går t.ex. AIK Fotboll AB miste om de offentliga subventionerna men AIK FF får 

fortfarande dessa. IdrottsAB får även in externt kapital i verksamheten genom de aktiekapital som 

bolagiseringen medför. Ett idrottsAB kan även få externt kapital genom lån eller att mer kapital tillförs 

av ägarna (Båvner et al. 1998).  
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1.2 Problembakgrund 

 

Inför Riksidrottsmötet 1997 lämnade AIK, Svenska Ishockeyförbundet samt några enstaka mindre 

föreningar in en motion om att idrottsföreningar skulle få möjlighet att bilda aktiebolag. Argumentet för 

denna motion var att detta skulle ge en möjlighet för svensk idrott att kunna konkurrera sig med 

internationella föreningar. För att kunna närma sig den internationella nivån behövs stora finansiärer, 

vilket man inte hade möjlighet till genom den associationsform föreningar var tvungna att bedrivas som 

(Båvner et al. 1998). 

 

År 1997 tillsatte Riksidrottsstyrelsen i uppdrag av Riksidrottsförbundet en kommitté i ledning av Ingvar 

Båvner för att utreda om en ny alternativ associationsform skulle inrättas för idrottsföreningar. 

Idrottsföreningar i Sverige har historiskt sett endast kunnat bedrivas som ideella föreningar. Kommittén 

fick tre punkter att värna om vid utredningen. Dessa var:  

 

1. Demokratisk uppbyggd idrottsorganisation. 

2. Sammanhållen idrott.  

3. Värna den ideella föreningen (ibid.). 

 

Den första punkten anger att föreningens medlemmar fortsättningsvis ska vara den beslutande faktorn i 

föreningen. Punkt två anser att det inte ska se en splittring av idrottsrörelsen. Elit- och 

motionsverksamhet ska samverka under samma organisation. Därför ska exempelvis fristående ligor 

inom idrotten förbjudas till förmån för elitverksamheten. Den sistnämnda punkten anger att ideella 

föreningar fortsättningsvis ska ses som den huvudsakliga organisationsformen och som har rättigheten 

till olika former av stöd (ibid.).   

 

Denna utredning ledde till att nio sammanträden inträffade mellan november 1997 och september 1998. 

Den innefattade ett antal studier av hur idrottsföreningar bedrivs i andra delar av världen. De länder som 

i huvudsak ingick i studien var Norge, Danmark, England samt Finland (ibid.).   

 

Under denna tid har kommittén haft kontakt med en professor i civilrätt vid Uppsala universitet, Carl 

Hemström som har gett råd för var gränsdragningen ska gå för att en ideell förening inte ska betraktas 

som just en ideell förening. Riksidrottsförbundets juridiska kommitté har även granskat ärendet ur ett 

rättsligt perspektiv. Kommittén kom efter denna utredning fram till att aktiebolag är den alternativa 
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associationsform som är närmast tänkbar som alternativ till ideella föreningar. Denna fick benämningen 

IdrottsAB, aktiebolag för idrottslig verksamhet (ibid.).  

 

År 1999 introducerades den nya associationsformen i landet. Denna innebär att idrottsföreningar med 

elitverksamhet tillåts att starta en ny form av aktiebolag enligt 11 Kap. 3 § RF:s stadgar 

(Riksidrottsförbundet 2012). Det är inte den ideella föreingen som bildar aktiebolag, utan föreningen 

bildar ett aktiebolag som man sedan upplåter rätten att utnyttja serieplatsen till. Detta innebär att det är 

en del av föreningen, oftast ”A-laget”, som bedrivs som aktiebolag. Det som skiljer ett idrottsaktiebolag 

mot ett vanligt aktiebolag är att den ursprungliga ideella föreningen måste ha röstmajoritet i 

idrottsaktiebolaget, d.v.s. 50 % + en röst av bolagets samtliga röster grundat på aktieinnehavet när man 

börsintroduceras. En övergång från att bedriva föreningen som ideell till att bedriva den som ett 

idrottsaktiebolag ger föreningen ett nytt sätt att finansiera sig på och få in kapital i verksamheten 

(Eriksson 2012). 

 

Enligt Sahlström (2011) anses det idag som en naturlig del av verksamheten för ideella föreningar att 

bilda aktiebolag. Detta görs för att stärka ekonomin och hitta en samverkan mellan den ideella 

föreningen och aktiebolaget så att olika intressen kan tillvaratas optimalt, och där risker hanteras på ett 

väl avvägt sätt. 

 

Dock medför bolagisering inte bara fördelar. Denna nya och enda alternativa associationsform att 

bedriva idrottsföreningar som är speciell i Sverige med tanke på den 51 % regel som råder. Detta 

innebär att idrottsklubbar i Sverige inte kan köpas upp, vilket har hänt många utländska lag.  I många 

andra europeiska länder finns inte den regel som råder i Sverige. Detta har inneburit att många lag runt 

om i Europa efter att ha blivit uppköpta visat upp mycket höga skulder och negativa resultat. Denna 

trend har på senare år blivit ännu tydligare och vi har fått se lag som Manchester City FC, Paris Saint-

Germain FC, Queens Park Rangers FC, Málaga CF och Chelsea FC köpas upp och spendera otroligt 

höga summor på nya spelar- och tränarförvärv. Det är inte endast dyra nyrekryteringar vi har fått se när 

nya ägare av lag i Europa tillträdit. Fotbollseuropa har fått bevittna fotbollslag som har bytt namn, bytt 

stad och även bytt klubbfärger utan att supportrar och medlemmar har tillfrågats. Det har gått så långt att 

i England varnar man lag från att bolagisera sig. I Spanien i sin tur försöker man få tillbaka 51 % regeln 

(Svenska fotbollsförbundet 2011).  
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Det har länge funnits en debatt i Sverige, precis som i exempelvis Tyskland om avskaffandet av den 51 

% regel som bevarar den medlemsägande idrottsklubben (Pfenning 2009). Detta skedde så sent som 

våren 2013, men där ett bevarande av 51 % regeln röstades fram (Björck 2013).  

 

Den växande trenden i främst Europa har medfört att UEFA har tagit fram nya regler som kallas för 

Financial Fair Play, för hur man ska undvika att pengar pumpas in i fotbollsklubbar, vilket kommer att 

träda i kraft under 2013. Några av dessa regler är liknande de vi redan har i Sverige, som att klubbarna 

måste visa upp ett positivt eget kapital, men den stora skillnaden är att man inte får visa upp skulder på 

mer än 45 miljoner euro. Detta är dock ingenting som svenska klubbar kommer ha problem kring då 

omsättningen endast i vissa fall överstiger 100 miljoner kronor (Uefa 2012). När UEFA inför Financial 

Fair Play säger många experter att de krav som kommer att ställas på lagen kommer att blir svårare att 

uppfylla om inte 51 % regeln förekommer. (Svenska Fotbollsförbundet 2011). 

 

1.3 Problemformulering 

 

Problemdiskussionen tog upp diskussionen om hur man har fått tillåtelse att starta idrottsaktiebolag och 

att man dels gör detta för att uppnå bättre finansiella resultat, som i sin tur borde leda till bättre sportsligt 

resultat. Därför blir vår problemformulering logisk att formulera: 

Ger bolagiseringen bättre ekonomiska och sportsliga resultat? 

 

1.4 Undersökningsfrågor  

 

 Hur ser organisationen ut i de olika idrottsAB, fiinns det en röd tråd mellan de olika 

idrottsAB? 

 Finns det ett samband mellan sportsligt resultat och finansiellt resultat? 

 Leder övergången från ideell förening till idrottsAB till ett bättre sportsligt resultat? 

 Ger en övergång från ideell förening till idrottsAB finansiella fördelar? 
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1.5 Hypoteser 

 

Då en bolagisering ska medföra bättre ekonomiska resultat som i sin tur ger bättre sportsliga resultat är 

hypoteserna att idrottsAB ger bättre finansiella och sportsliga resultat än ideella föreningar. 

1. IdrottsAB ger ett bättre sportsligt resultat än ideella föreningar 

2. IdrottsAB har ett högre RE än ideella föreningar 

3. IdrottsAB har ett högre RT än ideella föreningar             IdrottsAB har högre nyckeltal än ideella 

4. IdrottsAB har en högre soliditet än ideella föreningar          föreningar     

 

1.6 Syfte  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur föreningarnas finansiella resultat och sportsliga resultat 

påverkas av den nya bolagiseringen. 

  

1.7  Avgränsningar 

 

Denna studie är avgränsad till idrottsAB inom fotbollen vilket inkluderar de två högsta serierna inom 

herrfotbollen, vilka är Allsvenskan och Superettan. Studien sträcker sig från åren 1995 till 2011. Detta 

ger ett för- och efter perspektiv över de idrottsföreningar som blivit aktiebolag. De lag som studeras är 

AIK, Djurgårdens IF, Hammarby IF, samt Örebro SK.   
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1.8 Disposition 

 

Kapitel 2: Teoretisk referensram  

Den teoretiska refererensramen ger en genomgång av de associationsformer, teorier och tidigare 

forskningar som berör studien. 

 

Kapitel 3: Metod  

I det följande kapitlet ges en beskrivning av hur undersökningen har genomförts. 

 

Kapitel 4: Empiri  

I detta kapitel presenters den data som samlats in för studien.  

 

Kapitel 5: Analys  

I det följande kapitlet analyseras den data som presenterats under empiri med hjälp av teorier och 

tidigare forskning. 

 

Kapitel 6: Slutsatser och diskussion 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser samt en diskussion förs rörande resultatet. 

 

Kap 7: Källförteckning  

I källförtäckningen presenteras källorna i bokstavsordning. 

 

Kap 8: Bilagor  

I det sista kapitlet finns de bilagor med de siffror och beräkningar som använts i studien. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel redovisas de associationsformer som berör studien samt ekonomiska och regelmässiga 

skillnader dessa emellan. Det ges även en genomgång av de teorier som kommer att beröra studien. I 

slutet av kapitlet presenteras tidigare forskningar på det ämne som studeras. 

 

2.1 Ideell förening  

 

En ideell förening har till syfte att bedriva verksamhet för medlemmar med samma intresse (Hemström 

2009, 15). Enligt Smiciklas (2012, 171) kan dessa bedrivas på tre olika sätt: 

1. Syfte är att bedriva ideell verksamhet utan att denna har ett ekonomiskt intresse. Denna form är 

vanlig bland religiösa och politiska föreningar.  

2. Föreningen har ett ideellt syfte som bedrivs med ekonomiskt verksamhet. Exempel är 

studentföreningar och välgörenhetsföreningar.  

3. Den ideella föreningen kan ha till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intresse men att 

denna inte är ekonomisk. Hyresgästföreningar och fackföreningar bedrivs på detta sätt.   

 

Som framgår kan en ideell förening därför inte både bedriva näringsverksamhet samt främja 

medlemmarnas ekonomiska intresse på samma gång. Gör man detta är man ej en ideell förening. För att 

en ideell förening ska bildas måste stadgar och en styrelse utses av medlemmarna (ibid., 170).  Det finns 

inte någon stiftad lag för hur en ideell förening ska skötas. Detta regleras istället genom stadgarna samt 

genom tidigare rättsfall rörande denna föreningsform som dömds av domstol (ibid., 169). Stadgarna har 

förutbestämda punkter som måste ingå för att uppfylla kravet att vara en ideell förening.  Det ska framgå 

att det är en ideell förening, föreningens namn, vad som är syftet med föreningen och hur beslut tas 

inom föreningen. När en ideell förening bildas blir den en juridisk person, vilket innebär att det inte är 

medlemmarna som ansvarar för föreningens skulder utan föreningen själv. Om föreningen ska bedriva 

ekonomisk verksamhet ska detta meddelas till handelsregistret. En ideell förening behöver inte 

registrera sig, detta gäller även för föreningar med ekonomisk verksamhet. Denna anmälan är endast en 

ordningsföreskrift (ibid., 170).  Ideella föreningar som antigen har tillgångar som överstiger 1,5 miljoner 

kronor, bedriver ekonomisk verksamhet eller är ett moderföretag i en koncern är bokföringsskyldiga. Är 

nettoomsättningen högst tre miljoner kronor behöver föreningen endast lämna ett förenklat årsbokslut. 

Om föreningen har fler än 50 anställda, en balansomslutning som är större än 40 miljoner kronor eller 

en nettoomsättning som är större än 80 miljoner kronor är de i sin tur skyldiga att lämna en 
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årsredovisning (Bokföringsnämnden 2011). En ideell organisation är skatteskyldig på samma sätt som 

andra juridiska personer. Dock finns det ett undantag för föreningar som är allmännyttiga. Dessa har 

exempelvis till ändamål att främja ungdomsverksamhet, idrottsföreningar eller kulturella föreningar. För 

att en förening ska vara allmännyttig ska den uppfylla fyra krav.  

1. Föreningen ska främja allmännyttigt ändamål.  

2. 90-95 % av verksamheten ska gå till det allmännyttiga ändamålet. 

3. Föreningen ska fullfölja det allmännyttiga ändamålet. 80 % av inkomsterna ska gå till 

verksamheten.  

4. Det ska finnas öppenhet, vilket innebär att alla som vill ska få vara medlemmar i föreningen.  

Dessa föreningar kan exempelvis bedriva ungdomsverksamhet, idrottsföreningar, vetenskaplig 

forskning eller kulturföreningar (Skatteverket 2013). 

2.2 Idrottsförening 

 

Enligt Nyholm och Svensson (2009, 10) är en idrottsförening en ideell förening. Den ska därför främja 

medlemmarnas allmänna intresse. Detta innebär att föreningen till största del följer de anvisningar som 

gäller för ideella föreningar men har även hänvisningar från Riksidrottsförbundet. När en idrottsförening 

bildas är kraven för denna bl. a. att inneha ett föreningsnamn, en styrelse, inneha medlemmar med 

gemensamma mål, medlemmarna ska ha fritt in- och utträde ur föreningen och den ska bestå av stadgar. 

Till skillnad från stadgarna som berör ideella föreningar bör dessa även grunda sig på 

Riksidrottsförbundets normalstadgar (ibid., 17). Dessa normalstadgar finns att tillgå av 

Riksidrottsförbundet (1999) och berör bl. a. allmänna bestämmelser, föreningens medlemmar, årsmöte, 

sektioner inom föreningen och revisorer. Uppfylls stadgarna bli föreningen en juridisk person. En 

idrottsförening behöver inte registrera sin förening men kan välja att ansluta sig till 

Riksidrottsförbundet. Detta är frivilligt men är att föredra. För att delta vid vissa tävlingar kan 

medlemskap vara ett krav. Även vissa kommuner kräver medlemskap för att föreningen ska vara 

berättigad till bidrag (Nyholm & Svensson, 2009, 18). Idrottsföreningen kan dela in sin organisation i 

sektioner. Sektionerna kan innehålla en uppdelning av elitverksamhet och ungdomsverksamhet. Dessa 

har en egen styrelse men saknar egna stadgar. Sektionerna är inte juridisk person, vilket innebär att det 

är föreningen som har huvudansvaret för sektionen. Detta är en nackdel till sektionerna som därför blir 

skyldig att hjälpa föreningen ekonomiskt om det går dåligt för denna. Dock finns det undantag där en 

sektion kan få möjligheten att utse egna stadgar, vilket ger denna mer självständighet (ibid., 92). Ännu 

ett sätt för sektionerna att bli självständiga är bilda en allians. Dessa får anta ett eget namn, stadgar och 

styrelse och blir med detta en juridisk person. Är syftet med denna allians för ekonomisk vinning kan 



14 

 

detta innebära att denna inte längre ses som en ideell förening utan som ett bolag. Detta i sin tur innebär 

andra skatteregler och kan vara till nackdel (ibid, 93).  

2.3 Aktiebolag 

 

Bolagsverket (2013) redogör för aktiebolag som den bolagsform där delägarna inte ansvarar för 

företagets skulder. Delägarna, vilket är aktieägarna tillför kapital till företaget och förlorar på så sätt 

endast de pengar de tillfört. Att äga en aktie innebär även att man har rätt till den vinst som uppstår i 

företaget. Aktiebolag kan antingen bedrivas som privat eller publik. Ett privat aktiebolag måste inneha 

ett aktiekapital på minst 50 000 kronor. Dessa får inte vistas på börsen och sälja aktier till allmänheten. 

Ett publikt aktiebolag i sin tur måste inneha ett aktiekapital på minst 500 000 kronor. Dessa får köpa och 

sälja aktier och därmed befinna sig på börsen (Smiciklas 2012, 53-54). Dessa belopp är även de 

aktiekapital som minst krävs för att få bilda aktiebolag (Hemström 2009). Aktiebolag måste följa de 

uppsatta regler som finns i aktiebolagslagen. Vid bildande av aktiebolag krävs det minst en stiftare. 

Dessa ska sedan göra en stiftelseurkund. Både fysiska och juridiska personer kan vara stiftare. I denna 

ska framgå att stiftarna tecknar sig för aktier i bolaget samt innehålla en bolagsordning (ibid., 71-72). 

Enligt Smiciklas (2012, 49) ska stiftelseurkunden sedan skrivas under och skickas till Bolagsverket som 

registrerar bolaget som ett aktiebolag.  Bolagsordningen i sin tur innehåller information till 

intressenterna. I denna ska det bl. a. framgå bolagets namn och var de har sitt säte (ibid., 49) Bolaget blir 

därmed en juridisk person (ibid., 50). Enligt Smiciklas (2012, 97) sköts aktiebolag av fem bolagsorgan. 

Dessa organ är den verkställande direktören, styrelsen, bolagsstämman, revisorn och lekmannarevisorn. 

Aktiebolaget företräds av den verkställande direktören och styrelsen. Bolagsstämman är den plats där 

aktieägarna tar beslut gällande bolaget. Detta är i sin tur det högsta organet i ett aktiebolag. Styrelsen 

och den verkställande direktören är de som värkställer besluten från bolagsstämman. Revisorn och 

lekmannarevisorn ser till dessa i sin tur sköter sitt arbete. Aktiebolag är bokföringsskyldiga. De ska även 

upprätta en årsredovisning som ska skickas till Bolagsverket varje år (Bolagsverket 2013).   
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2.4 IdrottsAB 

 

Enligt Riksidrottsförbundet stadgar (2011) får Specialidrottsförbund och idrottslig verksamhet bedrivas 

som ett idrottsAB.  För att ett idrottsAB ska få tillåtelse att delta i tävlingar krävs det att 

Specialidrottsförbundet tillåter detta. Det är inte tillåtet för ett idrottsAB som ägs av en person som har 

inflyttande i ett annat idrottsaktiebolag att delta i samma tävling. Ett idrottsAB ska följa 

Riksidrottsförbundets och Specialidrottsförbundets respektive stadgar. När en förening övergår till att 

bli ett aktiebolag ska föreningen ha röstmajoritet på bolagsstämman, vilket innebär minst 51 % av 

rösterna.  Om ett idrottsaktiebolag måste gå i konkurs ska föreningen få rättigheten att delta i 

Specialidrottsförbundets tävlingar.   

 

Nyholm och Svensson (2009, 13) anser att anledningen till att föreningar bedriver delar av sin 

verksamhet som aktiebolag kan bero på att man vill separera en ekonomisk riskfylld verksamhet från de 

övriga eller för att idrottsaktiebolag är ett sätt att få in mer kapital i verksamheten. Dock anser de inte att 

det är till fördel att bilda idrottsaktiebolag ur ett skattemässigt perspektiv och sedan betala 

royaltyersättning till föreningen för exempelvis spelarrättigheter. Detta anses som inkomst för 

föreningen vilket man i sin tur måste betala skatt på.     

2.5 Kontextperspektivet  

 

Kontextperspektivet, på engelska kallad ”contingency theory” har flera olika namn. Det kan även kallas 

för situationsanpassad teori. Teorin skapades av Paul Lawrence och Jay Lorsch år 1967.  

Kontextperspektivet innebär enligt Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2006, 170) att det finns 

yttre faktorer som organisationen inte kan kontrollera över på egen hand. Organisationen måste därför 

kunna anpassa sig efter dessa på bästa sätt. De delar upp teorin i två avsnitt, kontextuella faktorer och 

organisatoriska faktorer. 

 

De yttre faktorerna som berör organisationen brukar kallas för de kontextuella faktorerna. Enligt 

kontextperspektivet finns det inget bästa sätt att organisera. Istället styrs organisationen av vilken 

situation den befinner sig i. Exempel på yttre fakrorer som en organisatioen kan behöva anpassa sig till 

är förändringstakt och komplexitet på marknaden, forskning och utveckling samt medarbetarnas 

egenskaper. I praktiken innebär detta att organisationen först bestämer vilken omvärld den vill befinna 

sig i, exempelvis efter bransch, kunder eller geografisk område. Utifrån detta anpassar sig 

organisationen efter de kontextuella faktorerna vad gäller strukturen (ibid., 170-171).  
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De konsekvenser som de yttre faktorerna har på organisationen kallas i sin tur för de organisatoriska 

faktorerna. Lawrence och Lorsch nämner något som kallas organisatorisk differentiering och 

integration. I en komlex organisation som är diversifierade krävs det att ledare och chefer kan 

sammarbeta. När avdelningar blir specialiserade måste organisationen kunna lösa konflikter och 

upprätthålla integration dessa emellan. Komplexitet och variation hanteras därmed genom integration 

och specialisering av differentierade enheter. Detta i sin tur skapar framgångsrika organisationer (ibid., 

172).    

2.6 Nyckeltal 

 

Nyckeltal är till hjälp för att ge en tydlig bild över hur det går för ett företags ekonomi. På detta sätt ser 

man företagets styrkor och svagheter. Dessa nyckeltal räknas ut genom att ställa poster i redovisnigen 

mot varandra. Detta ger en överblick över vilka vidtag som måste åtgärdas för att förbättra lönsamheten 

i företaget. (Ohlsson 2003, 272). Nyckeltal används även för att jämföra företag mot varandra. Dock ska 

dessa endast jämföras mellan företag i samma bransch då vissa nyckeltal inte passar att jämföras mellan 

alla branscher (ibid, 274). Ett företag lyfter fram de siffror de har av intresse genom nyckeltalen. Ett 

nyckeltal ställs upp på följande vis: 

 

Nyckeltal= intresse/jämförelsebas 

 

Jämförelsebasen kan exempelvis bestå av timmar eller kronor. Den jämförelsebas ett företag väljer visar 

vad de har för strategi (Catasús et al. 2008, 17).  

 

Räntabilitet visar hur väl företaget använder sitt kapital.  Räntabilitet är lika med avkastning och anger 

företagets lönsamhet. Dessa nyckeltal anses som det viktigaste för företagen. Detta tal över 10 % anses 

det som bra (Ohlsson 2003, 295). 
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Räntabilitet på totalt kapital 

 

Räntabilitet på totalt kapital visar företagets förmåga att använda kapitalet till att skapa lönsamhet. Det 

visar alltså om företaget har skapat någon vinst. Är detta nyckeltal högt visar det att företaget använder 

sina resurser och är därmed positivt för företaget. Är detta tal ungefär 10 % anses det som bra (ibid.).  

 

 

 

Räntabilitet på eget kapital 

 

Räntabilitet på eget kapital anger den avkastning företaget genererar på det kapital som ägarna satsat. Är 

detta tal ungefär 10 % anses det som bra (ibid., 297).   

 

 

 

Soliditet 

 

Soliditeten beskriver den finansiella ställningen, hur stor del av tillgångarna som är eget kapital. Det kan 

även beskrivas som företaget betalningsförmåga på lång sikt.  En hög soliditet visar att företaget har 

finansiell styrka. Vid en svacka visar detta att företaget har eget kapital som en säkerhet för sig själv. En 

hög soliditet är även till fördel att visa upp för kreditgivare och leverantörer. Ä detta tal ungefär 25 % 

anses det som bra (Ohlsson 2003, 259) 

 

 

 

För att få spela i Allsvenskan och Superettan krävs det att laget har elitlicens. För att få denna elitlicens 

får det egna kapitalet inte vara negativt.  Om ett lag inte har ett eget kapital som är noll eller positivt 

upprättas en handlingsplan för hur laget ska uppnå detta krav för minst noll i eget kapital. Laget har 

därmed till den första oktober att inlämna ett periodiskt bokslut för den sista augusti. Om laget 

fortsättningsvis visar ett negativt eget kapital kommer laget att degraderas till den lägre divisionen. 
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Detta efter beslut under Representantmötet i december. Denna prövning utreds varje år och ligger till 

grund för lagets framtid om två år (Sahlström 2011).  

 

De nyckeltal som presenterades innan valdes därför ut då dessa berör eget kapital och totalt kapital som 

är viktiga mått på lagens finansiella styrka.      

2.7 Pearsons r 

 

Karl Pearson har gett namn åt korrelationskoefficienten Pearsons r som idag är det vanligaste måttet att 

använda sig av vid regressionanalys. Korrelationskoefficienten anger hur starkt sambandet är mellan två 

variabler och defenieras som r. Formeln ser ut som följande: 

 

 
 

Där xi= värdet på x variabeln, yi= värde på y variabeln och mx= skillanden mellan x variablen och y 

variable. Korrelationskoefficienten är ett tal mellan -1 och 1. Ju större detta värde är desto starkare 

samband. Är värderan exakt -1 och 1 ligger x och y på en rät linje. Är värderna istället vid noll finns det 

inget samband mellan x och y. Är r positiv ligger punkterna i diagrammet i en stigande rät linje i 

spridningsdiagramet. Är denna istället negativ ligger punkterna i en fallande rät linje (Løvås 2004, 268).  

 

Genom att kvadrera korrelationskoefficienten kan man ta reda på hur starkt det linjära sambandet är, 

vilket kallas determinationskoefficienten (r2). Denna mäter den beroende variabelns förhållande till det 

linjära sambandet. Detta gör att man kan se det förväntade värdet.  För varje värde på x kan man ange 

det mest troliga värdet på y. Ju högre denna är, desto bättre förklarar den beroende variabeln de 

oberoende (Körner & Walgren 2006, 364).    
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2.8  Tidigare forskning 

2.8.1 Do Football Clubs Benifit from Initial Public Offerings?  

 

Baur och McKeating (2011) har undersökt om en börsintroduktion medfört en bättre prestation för 

fotbollslag samt även finansiella fördelar. Urvalet bestod av 22 fotbollslag från 10 länder i Europa. 

Författarna har analyserats fotbollslagens nationella och internationella resultat mellan åren 1990 till 

2008.  

 

Hypoteser framställdes för att testa syftet med studien. Resultaten från studien angav att fotbollslagen i 

den inhemska ligan i stora drag inte drog nytta av en börsintroduktion. Flera av fotbollslagen presterade 

ett sämre resultat efter börsintroduktionen än de gjort innan. De fotbollslag som visade en bättre 

prestation i den inhemska ligan efter börsintroduktionen var mindre fotbollslag från lägre divisioner.  I 

internationella mästerskap kunde man endast se en liten prestationsförbättring för fotbollslagen efter en 

börsintroduktion. Studien använde sig av hypoteser och regressionstest precis som i vårt fall. (ibid.).  

 

Bauer och McKeatings (2011) slutsats för studien blev att fördelarna är begränsade för ett fotbollslag 

som börsintroduceras.  

 

2.8.2 Winners And Losers: The Business Strategy of Football 

 

Szymanski och Kuypers (1999) har undersökt engelska fotbollsklubbars ekonomi under en 100-års 

period. Szymanski och Kuypers (1999) har använt sig av statistiska beräkningar på klubbarnas 

kopplingar mellan det sportsliga och ekonomiska resultat. Författarna har i undersökningen kommit 

fram till att en god och sund ekonomi är en förutsättning för det sportsliga resultatet i 82% av fallen, då  

kan man investera i bättre ledare, spelare och annan personal. Genom en god ekonomi så skapar man sig 

dessa konkurrensfördelar som också medför större utgifter men en högre förväntad avkastning då den 

bättre spelaren förväntas uppnå bättre resultat än den sämre. Författarna har även använt sig av liknande 

metoder som författarna av denna studie. 

 

2.8.3 Scarcity of resources in German non-profit sport clubs 

 

Wicker och Breuer (2011) har studerat organisationernas kapacitet och resurser i ideella 

idrottsföreningar. Denna studie bygger på kvantitativ data från åren 2005 till 2007 där urvalet bestod av 
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13 068 idrottsföreningar. Ideella idrottsföreningarna stod inför flera utmaningar. Dessa var nätverks 

resurser (förmåga att utnyttja relationen med andra organisationer), mänskliga resurser, finansiella 

resurser och resurser de som rör infrastruktur. Enligt Wicker och Breuer (2011) kunde dessa utmaningar 

motverkas av att föreningarnas förbund och befattningshavare förstod vikten av dessa resurser och hur 

dessa skulle användas.  

 

I studien såg man att tyska idrottsföreningar hade en ökning med tiden vad gäller nätverksresurser. 

Mänskliga resurser, exempelvis volontärer och resurser inom infrastruktur, vilket bland annat berör 

offentliga sportanläggningar, i sin tur blev knappare under tidens gång. 42 % av idrottsföreningarna 

ägde idrottsanläggningar 61,4 % av idrottsföreningarna använde offentliga idrottsanläggningar. De 

flesta idrottsföreningar behövde betala en brukningsavgift för att få använda dessa. Detta visar att det 

blivit dyrare med åren att bruka dessa offentliga idrottsföreningar.     

 

Under denna tid då studien genomfördes ökade föreningarnas kostander. Detta visar att de finansiella 

resurserna minskade under denna period. De intäkter som ökade under denna period kom främst från 

medlemmarna. I var tredje förening var utgifterna större än intäkterna.   
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt och vilken metod som kommer att användas för att 

besvara syftet med uppsatsen. 

 

3.1 Val av metod 

 

Denna undersökning har genomförts som en kvantitativ fallstudie med vissa kvalitativa inslag.  

3.1.1 Fallstudie 

 

Enligt Denscombe (2009, 59) fokuserar en fallstudie på en, eller några få undersökningsenheter för att 

ge en mer djupgående beskrivning av exempelvis händelser, processer, organisationer eller människor 

som förekommer i ett visst fall. När en studie endast undersöker en enhet ger detta möjlighetet att 

undersöka denna i detalj vilket exempelvis inte är genomförbart med en surveyundersökning (ibid., 60).  

Ett val av fall måste därför göras från en bredare grupp. Det kan exempelvis vara en specifik avdelning 

på ett sjukhus som undersöks eller ett bolag bland flera tusen som finns på marknaden. Detta val av fall 

måste vara noga genomtänkt. Detta innebär att det inte kan vara slumpmässigt val. Inför val av fall 

måste man även urskilja fallets huvudsakliga kännetecken och utifrån detta införskaffa relevant 

information om detta kännetecken (ibid., 63-64). En fallstudie tillåter att studien använder sig av olika 

metoder, data och källor. Studien kan exempelvis bestå av egna intervjuer och offentlig data. Allt som är 

av intresse för studien förespråkas (ibid., 61).   

Denna studie är fördjupad i en specifik händelse. År 1999 blev det tillåtet för idrottsöreningar med 

elitverksamhet at bilda aktiebolag i Sverige. I detta fall har vi begränsat oss till fotbollsföreningar i 

Allsvenskan och Superettan.  

3.1.2  Kvantitativ och kvalitativ metod 

 

Enligt Johannessen och Tufte (2003, 21) kan en studie genomföras med en kvantitativ metod som 

representeras av hård data eller en kvalitativ metod med mjuk data. Den kvantitativa metoden lämpar sig 

vid statistiska tekniker där man bearbetar numerisk data med teoretiskt uppsatta variabler. Flexibiliteten 

är här förhållandevis liten då den kvantitativa ansatsen bygger på förutbestämda svarsalternativ, som ger 

oss räknebar data. Den kvalitativa metoden i sin tur lämpar sig bäst när man vill veta en individs 
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tolkning av en händelse. Den kvalitativa ansatsen ger data som är mer djupgående när det ger en stor 

flexibilitet att ställa följdfrågor.  

 

Den kvantitativa metoden anses som tillförlitlig när det gäller tolkning av resultatet. Då den kvantitativa 

metoden baseras på uppmätning av data ger detta även möjligheten för andra att kontrollera resultatet 

(Denscombe 2009, 364). Svaren som ges vid en kvalitativ undersökning ger en bättre förståelse och 

lämnar inte utrymme för spekulationer (Bryman & Bell 2005, 85). 

 

I denna studie har vi använt oss av den kvantitativa metoden i form av sekundärdata. Enligt Bryman och 

Bell (2005, 230) är sekundärdata information som samlats in och bearbetats av någon annan. Datan kan 

ha samlats in av exempelvis en myndighet som använt informationen för eget ändamål. Motsatsen till 

sekundär data är primärdata, vilket samlats in av personen själv.  

 

Studien har även kvalitativa inslag i form av hur fotbollsföreningarnas organisation är uppbyggd för de 

som bildat aktiebolag. Dessa har tillhandahållits efter mailkonversation med två av dessa föreningar. De 

andra två har hämtats från lagens officiella hemsida.  

 

I denna studie består sekundärdatan av sammanställningar över fotbollsföreningarnas ekonomi gjord av 

Svenska fotbollsförbundet och av serietabeller, även dessa från samma förbund. Varför denna 

information hämtats från Sveriges fotbollsförbund och inte årsredovisningar beror på att alla föreningar 

inte är skyldiga till att göra en årsredovisning samt att vissa föreningar valt att inte göra sin 

årsredovisning offentlig. Sveriges fotbollsförbund i sin tur tar del av denna information då de årligen gör 

ekonomiska analyser över förbundsserierna.  

 

Enligt Bryman och Bell (2005, 231) är fördelen med sekundärdata att den ofta består av hög kvalitet 

samt sparar tid och pengar. 

 

Det som brukar ses som nackdelen med sekundärdata är att författaren inte har samma kännedom om 

datan som den som samlat in den (ibid., 236). Om informationen inte kommer från exempelvis en 

myndighet kan man inte heller vara säker på kvaliteten på datan (ibid., 237).   
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3.1.3 Deduktiv ansats 

 

Denna studie har genomförts med en deduktiv ansats. En deduktiv ansats utgår från existerande teorier. 

Det är teorierna som styr vilken data som ska insamlas. (Bryman och Bell 2005, 23) Vi har därför utgått 

från redan existerande teorier som används för att analysera ekonomisk data och sambandet dem 

emellan. En deduktiv ansats är vanlig vid användning av kvantitativ metod och är en bra gränsdragning 

för hur stor studien ska vara och för hur den ska utformas. Den visar tydligt vilken information som ska 

ingå i studien (ibid., 24).  En induktiv ansats i sin tur utgår från teorier under studiens gång, vilka även 

kan bytas ut om så skulle behövas. Detta gör det i sin tur svårt att göra en gränsdragning för hur stor 

studien ska vara (ibid., 25).  

3.1.4 Hypotesprövning 

 

Med hjälp av hypotesprövning kan man testa ett antagande från slumpmässiga urval. Det utformas en 

nollhypotes (H0) och en mothypotes (H1) till denna vilket säger det motsatta. Med utgången av detta 

antingen accepteras eller förkastas nollhypotesen. (Körner & Wahlgren 2005, 122).  

 

Ett slumpmässigt urval kan ge bristfällig information då den inte baseras på hela populationen. Det finns 

därför två olika risker att ta hänsyn till vid hypotesprövning. Den första risken är att nollhypotesen 

förkastas trots att den är sann. Denna risk kallas för signifikansnivå (α) och bestäms av den som utgör 

hypotesprövningen, vilket innebär sannolikheten för denna risk är den valda signifikansnivån. De 

vanligaste värdena brukar vara 5 %, 1 % och 0,1 %, där 5 % anses vara standardvärdet. Detta värde ses 

som ett litet tal. Den andra risken är att nollhypotesen accepteras trots att den är falsk. Denna risk i sin 

tur definieras som β. Detta värde brukar ses som ett stort tal (ibid., 122).  

 

När en hypotes testas räknar man fram ett värde, ett så kallar p-värde. Det är detta värde som anger om 

nollhypotesen ska förkastas eller inte. Om signifikansnivån är 5 % dvs. 0,05 innebär detta att om p-

värdet är ungefär lika med denna nivå (0,05) så ska nollhypotesen förkastas. Är p-värdet större än 

signifikansnivån ska nollhypotesen istället accepteras. Vad som anger att ett värde är ungefär lika med 

noll och större beror på storleken på slumpvariationen som finns i p-värdet och på signifikansnivån 

(ibid, 128).  Vid signifikansnivån 5 % samt att det är en ensidig mothypotes är detta värde 1,64, vilket 

kallas för kritiskt värde. Detta innebär att för alla värden över 1,64 ska nollhypotesen förkastas. Vid 1,64 

är det 5 % chans att få ett större värde än detta (ibid., 129).  
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3.1.5 Mann-Whitney U-test 

 

Den vanligaste metoden att använda sig av vid hypotesprövning är ett parametiskt test som innebär att 

observationerna är normalfördelade samt att populationen är stor. Motsatsen till detta är en icke-

parametisk metod. I detta fall behöver observationen inte vara normalfördelade och en liten population 

kan analyseras (Körner & Wahlgren 2006, 328).   

 

Ett Mann-Whitney test, även kallat Wilconxons rangsummatest, är ett icke-parametisk test där 

nollhypotesen säger att ingen skillnad förekommer i fördelningen mellan de två populationerna. Ett 

Mann-Whittney test lämpar sig bra när två olika grupper som inte har någonting med varandra att göra 

ska jämförs. Detta utförs genom att grupperna rangordnas (Körner & Wahlgren 2006, 337).   

 

Detta kan göras för hand. Då ser formeln ut som följer (Curwin & Slater 1996): 

 

 
 

Där S är den lägsta “sum of ranks” och n1 är antalet observationer i den ”sum of ranks”. I denna studie 

har vi använt oss avett program vid namn SPSS, vilket automatiskt har räknat fram vårt p-värde. Om 

detta p-värde är mindre eller lika med 0,05 som är den valda signifikansnivån, så förkastas H0 och inget 

samband förekommer. 

 

Mann-Whitney test har genomförts för att besvara frågorna ifall en övergång från ideell förening till 

idrottsAB leder till bättre sportsligt resultat samt om en övergång från ideell förening till idrottsAB ger 

finansiella fördelar. De test som utförts på de enskillda idrottsAB innefattar en10-års period, fem år 

innan bildande av aktiebolag och fem år efter bildande av aktiebolag. Testet genomfördes med en 

tvåsifig mothypotes med en signifikansnivå som var 5 %. Detta då det anses som standardvärdet.  
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3.1.6  Regressionsanalys 

 

Enligt Løvås (2004, 271) kan man med en regressionsanalys analysera sambandet mellan variabler. Ett 

spridningsdiagram gör att detta samband kan ses med ögat och det går att utläsa om ett samband 

föreligger eller ej. Detta samband i sin tur kan visas med hjälp av en rät linje som gör det enklare att se 

detta samband variablerna emellan. Denna kallas för regressionslinjen ser ut som följande:  

 

 

  

Där a anger var regressionslinjen korsar y-axeln och b är linjens riktnigskoffecient, hur mycket y ändras 

när x ökar en enhet. Den beroende variabeln är y och den oberoende x. (ibid.).   

 

Korrelationskoefficienten i sin tur anger hur starkt samband är dessa emellan och defenieras som r. Det 

vanligaste måttet på denna är Pearsons r (Løvås 2004, 268). 

 

Regressionstest har genomförts för att besvara frågan ifall det finns ett samband mellan sportsligt 

resultat och finansiellt resultat. 

3.1.7 Aritmetiskt medelvärde 

 

Vid kvantitativa variabler kan man räkna ut det aritmetiskt medelvärde, eller medelvärde som det även 

kallas. Detta räknas ut genom att summan av alla observerade värden divideras med antalet 

observationer. Formeln ser ut som följande (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, 59):  

 

 

 

3.2 Urval  

 

3.2.1 AIK 

 

AIK var den första föreningen som startade ett idrottsaAB. Första hela verksamhetsåret var 2000, kort 

efter beslutet om att få driva en del av verksamheten i denna bolagsform. AIK Fotboll AB bedriver idag 
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verksamheten i form av A-lag, Akademi samt Junior.  

 

2.3.2 Hammarby IF 

 

Hammarby Fotboll AB hade sitt första hela verksamhetsår 2002 och bedriver sin verksamhet inom A-

laget samt Junior.  

 

2.3.3 Djurgårdens IF FF 

 

Djurgårdens IF hade sitt första hela verksamhetsår 2006 som idrottsAB som heter Djurgårdens 

Elitfotboll AB (DEF AB). DEF AB bedriver idag verksamheten i form av Djurgårdens IF 

fotbollsförenings elitlag.  

 

2.3.4 Örebro SK 

 

Den 1 januari 2006 bildades ÖSK Elitfotboll AB där man idag bedriver sin elitverksamhet.  

3.3 Tillvägagångssätt 

 

Ekonomisk data för idrottsAB och idrottsföreningar i Allsvenskan samt Superettan har samlats in från 

ekonomiska analyser som årligen genomförs av Svenska fotbollsförbundet. Denna studie har sträckt sig 

från åren 1999 till 2011. Detta gav ett för- och efter perspektiv av idrottsföreningar som bildat 

aktiebolag. Dessa år valdes då Svenska fotbollsförbundet inte kommit ut med en analys för 2012 under 

denna studieperiod. Sedan är datan endast läslig fram till år 1999, detta för att studien skulle bli så bra 

som möjligt. Ekonomisk data har även analyserats över de lag som spelade i Allsvenskan och 

Superettan år 2011. De ekonomiska värdarna har sedan analyserats med hjälp av regressionstest, 

aritmetiskt medelvärde och hypotesprövning med hjälp av Mann-Whitney test. Studien har även 

analyserat nyckeltal, vilka är räntabilitet på eget kapital, räntabilitet på totalt kapital samt soliditet. 

Mann-Whitney test har genomförts för att besvara frågorna ifall en övergång från ideell förening till 

idrottsAB leder till bättre sportsligt resultat samt om en övergång från ideell förening till idrottsAB ger 

finansiella fördelar. De test som utförts på de enskillda idrottsAB innefattar en10-års period, fem år 

innan bildande av aktiebolag och fem år efter bildande av aktiebolag. Regressionstest har genomförts för 

att besvara frågan ifall det finns ett samband mellan sportsligt resultat och finansiellt resultat. Alla tester 

har genomförts i SPSS. 
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3.4 Metodkritik 

 

Denna studie har genomförts som en kvantitativ fallstudie. Dock är det endast herrlag som bildat 

aktiebolag i Allsvenskan och Superettan som studerats, trots att Tyresö FF som spelar i damallsvenskan 

har bildat aktiebolag. Detta beror på att laget bildade aktiebolag 2013, vilket innebar att data saknades 

för att en studie över damallsvenskan ska vara möjlig. Det är inte heller möjligt att genomföra ett för- 

och efterperspektiv med dessa förutsättningar. Detta lag är även det enda i Damallsvenskan som är ett 

aktiebolag vilket medför att en jämförelse med andra aktiebolag i samma liga inte varit genomförbart 

samt att resultatet inte kunnat styrkas mot ett annat aktiebolag i Damallsvenskan. Denna studie är 

inriktad på alla lag inom herrfotbollen vilket innebär att detta inte påverkar validiteten.   

 

I denna studie har genomförts som en kvantitativ fallstudie i form av sekundärdata. Detta har medfört att 

vi till viss del inte kunnat påverka vilka ekonomiska värden vi kunnat tillhandahålla. Dock anser vi att vi 

tillhandahållit den data som varit relevant för studien. Studien hade kunnat genomföras med den 

kvalitativa metoden i form av intervjuer. Fördelen med den kvantitativa metoden som denna studie 

anammat är att de som ingått i studien inte kan påverka resultatet, vilket kan hända vid en intervju 

 

3.5 Källkritik 

  

Källorna som berör undersökningen ska vara tillförlitliga för att studien ska hålla en hög nivå. Vi har 

därför granskat de källor vi använt oss av under arbetets gång.  Datan som samlats in har i huvudsak 

kommit från sekundärdata. Denna i sin tur har tillhandahållits från Svenska fotbollsförbundet som kan 

anses som en tillförlitlig källa då detta förbund representerar svensk fotboll både nationellt och 

internationellt. Vad gäller Internetkällor ska man alltid vara försiktig med tillförlitligheten. De 

Internetkällor vi använts oss av har kommit från Riksidrottsförbundet, Skatteverket, Svenska 

fotbollsförbundet, Bokföringsnämnden, Bolagsverket, UEFA, Bundesliga samt idrottsAB:s officiella 

hemsida. Studien har även en utomstående Internetkälla i form av en tidning. Den ena av dessa har vi 

använt oss av efter en rekommendation från Riksidrottsförbundet, detta då det själva inte tillhandahöll 

denna information på sin hemsida. I övriga fall har vi varit försiktiga med Internetkällor. Litteratur och 

vetenskapliga artiklar har vi varit medvetna om att man alltid ha i beakting. Detta då författaren kan 

styra innehållet i litteraruren efter sina egna åsikter.  
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3.6 Reabilitet 

 

Reabilitet innebär att undersökningen ska ge samma resultat om någon annan genomför denna på nytt, 

vilket kallas ”test-retest” (Bryman och Bell 2005, 94). Då denna studie i högsta grad är uppbyggt på 

sekundärdata, vilket i sin tur är lättillgänglig för allmänheten, kan denna studie anses som replikbar. I 

denna studie har vi begränsat oss till fotbollsföreningar i Allsvenskan samt Superettan. Replikbarheten 

kan ses som tillförlitlig om man begränsar sig till detta område. Men då bolagiseringen av 

idrottsföreningar även förekommer inom andra sporter kan detta ge ett annat resultat vid en bredare 

studie. Det har även förekommit att idrottsföreningar har bolagiserat sig och sedan valt att gå tillbaka till 

en vanlig idrottsförening. Det är även ovisst när en förening väljer att bolagisera sig, vilket i princip kan 

ske när som helst.  Detta kan självfallet påverka reabiliteten. Det är även relativt få föreningar som har 

bolagiserat sig. Hade dessa varit i en större omfattning kan även detta sänka reabiliteten. Men vi anser 

att studiens urval är acceptabelt då vi inte kan påverka hur många som väljer att bolagisera sig.  

 

Andra faktorer som kan komma att påverka reabiliteten inom snar framtid är nya regler, lagar och andra 

yttre omständigheter. För att nämna några enstaka omständigheter som är aktuella idag som kan komma 

i bruk inom en snar framtid är ett eventuellt slopande av 51 % -regeln som innebär att föreningen inte 

längre behöver ha röstmajoritet i aktiebolaget. Detta kan medföra nya ägare med extremt högt kapital 

som skulle påverka en liknande framtida undersökning (Mattson Weijber 2011). Vi vill även betona 

poliskostnaderna som ett idrottsaktiebolag måste betala som ett hot mot de finansiella resultaten som 

redovisas (Eriksson 2012). 

 

3.7 Validitet 

 

Enligt Johannessen och Tufte (2003, 47) är den data som samlats in inte verkligheten utan representativ 

för verkligheten. Därför måste man fråga sig hur hög validiteten är i undersöknigen.  Enligt Bryman och 

Belll (2005, 95) innebär detta att man frågar sig hur pass bra och relevant den insamlande datan är för de 

undersökningsfrågar studien har.  

 

Validitet brukar delas in i inter och extern. Intern validitet handlar om huruvida de slutsatser, kausala 

fårhållande mellan variablerna i studien är trovärdiga eller ej. Kan man vara övertygad om att det är den 

oberoende variabeln (x) som orsakar variantinen i den beroende variabeln (y)  (ibid., 49). 
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Extern validitet i sin tur handlar om studiens resultat kan generaliseras till andra företag och personer än 

de som är med i studien.  På detta sätt får man reda på om det är de valda företagen och personerna som 

är avgörande för studiens resultat. (ibid., 49).   

 

För att stärka den externa validiteten har vi därför tänkt på att ha ett representativt urval. I denna studie 

har vi begränsat oss till att studera fotbollsföreningar som bildat aktiebolag inom herrfotbollen. Dessa är 

idag fyra stycken och samtliga har studerats i denna studie. För den interna validiteten ska man tänka på 

att externa faktorer kan påverka resultatet.   

 

Då vi använt oss av SPSS i alla tester så kan vi förlita oss på att siffrorna är korrekta. 
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4. Empiri 

I empirin presenteras den data som samlats in till studien. Först respektive lagsorganisations struktur 

följt av regressionstest och hypotestest.  

 

4.1 Organisationsstruktur 

 

Nedan följer organisationsstrukturerna för de lag i studien som bildat idrottsAB. Detta ger en överblick 

över hur dessa lag skiljer sig åt från de som inte valt att bilda idrottsaktiebolag.   

 

4.1.1 AIK 

 

 

Figur 4.1.1 

 

AIK Fotboll AB är dotterbolag till AIK Fotbollsförening. AIK Fotbollsförening äger i dagsläget ca 53 % 

av aktierna i AIK Fotboll AB. AIK Fotboll bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet 

genom ett herrlag samt akademi. Herrlaget spelar i nuläget i Allsvenskan. AIK Fotboll AB har fyra 

dotterbolag, varav tre är vilande och endast AIK Merchendise AB drivs för tillfället. 
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4.1.2 Djurgårdens IF 

 

 

Figur 4.1.2 

 

Djurgårdens IF Fotbollsförening äger 99,9 % av Djurgårdens Elitfotboll AB (DEFAB) som i sin tur äger 

99,9 % av Djurgårdens Fotboll Försäljning AB och 100 % av Djurgårdens Fotboll Arena AB. DIF 

Invest AB som ägs av externa investerare har 16 preferensaktier i DEFAB. DIF Invest ägs till 74,9 % av 

externa investerare och 25,1% av Djurgårdens Fotbollsförening. DIF Invest äger även 47,6% av ÅFF 

Utveckling. 

 

4.1.3 Hammarby IF 

 

 

Figur 4.1.3 

 

Hammarby Fotboll AB är dotterbolag till Hammarby IF Fotbollsförening. Hammarby IF 

Fotbollsförening innehar 50,4% av rösterna och 29,6% av kapitalet i Hammarby Fotboll AB. Resterande 

kaital/röster ägs av Anschultz Entertainment Group Sweden AB samt fem övriga investerare. 
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4.1.4 Örebro SK 

 

 

Figur 4.1.4 

 

Ansvaret för den operativa verksamheten inkluderat den sportsliga verksamheten och 

driftsverksamheten har ÖSK Elitfotboll AB. Aktiebolaget ägs av föreningen ÖSK Fotbollsklubb och 

Örebro Spelarinvest AB. Aktieägarna i Örebro Spelarinvest AB har investerat och äger 90 % av 

aktiekapitalet i bolaget. Resterande 10 % ägs av ÖSK Fotbollsklubb, vilket även innehar 52,6 % av 

rösterna.  

 

4.2 Regressionstest 
 

Ett regressionstest har genomförts för att se om ett samband förelåg mellan det sportsliga resultatet och 

det finansiella resultatet för de lag som spelade i Allsvenskan och Superettan 2011. De värden som vi 

tog fram var korrelationskoefficienten (R) och determinationskoefficienten (RSquare).  I detta fall 

representerades det sportsliga resultatet av tabellposition och det finansiella resultatet av nyckeltal. De 

nyckeltal som berör studien är räntabilitet på eget kapital (RE), räntabilitet på totalt kapital (RT) samt 

soliditet.   

 

Den första tabellen nedan visar oss sambandet mellan sportsligt och finansiellt resultat för Allsvenskan 

2011, den andra tabellen visar upp sambandet i Superettan 2011. Det sportsliga resultatet grundar sig på 

vilken tabellposition som lagen placerade sig på.  
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Allsvenskan R RSQUARE 

Räntabilitet på eget kapital 0,474 0,225 

Räntabilitet på totalt kapital 0,329 0,108 

Soliditet 0,538 0,290 

Tabell 4.2.1   

 

I tabellen ovan kan vi se att det finns ett samband mellan de olika finansiella nyckeltalen och det 

sportsliga resultatet för de Allsvenska lagen. Det tydligaste positiva sambandet är soliditet - sportsligt 

resultat. En god soliditet ses som ett av de viktigaste nyckeltalen för elitfotbollens ekonomiska resultat. 

En positiv soliditet är en av grunderna för att laget fortsättningsvis ska få sin elitlicens. 

 

Superettan R RSQUARE 

Räntabilitet på eget kapital 0,435 0,189 

Räntabilitet på totalt kapital 0,203 0,041 

Soliditet 0,07 0,005 

Tabell 4.2.2   

 

I Superettan har vi även här positiva samband mellan finansiellt och sportsligt resultat, även om det i 

alla fall inte är ett lika tydligt samband som för de allsvenska lagen. Det positiva sambandet mellan 

soliditet och sportsligt resultat i Superettan är i stort sett obefintligt. 

 

Enligt alla regressionstester som har genomförts kan vi finna ett positivt samband mellan finansiellt och 

sportsligt resultat. En sundare ekonomi ger bättre sportsligt resultat. I Allsvenskan är korrelationen 

starkare än i Superettan.  

 

4.3 Hypotestest 

Nedan presenteras resultatet av de hypotestest som har genomförts. För varje hypotestest har ett test 

först genomförts på samtliga lag i Allsvenskan och Superettan år 2011, för att sedan följas av ett test 

varför sig för de lag som bildat aktiebolag. P-värde har räknats ut med hjälp av Mann-Whitney test. 

Även medelvärde har räknats ut i vissa fall och bygger på prestation för innan lagen bildat aktiebolag 

och efter att de bildat aktiebolag.  
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4.3.1 Leder övergången från ideell förening till idrottsaktiebolag till ett bättre sportsligt resultat?  

Hypotes 1: Idrottsaktiebolag ger ett bättre sportsligt resultat än ideella föreningar. 

H0: Det finns ingen skillnad mellan bolagsformerna när det gäller tabellposition. 

H1: Det finns en skillnad mellan bolagsformer och tabellpositioner. 

 

Om p-värdet är lägre eller lika med 0,05 så förkastas H0. 

 

4.3.1.1 Allsvenskan och Superettan 2011 

 

 P-värde 

Allsvenskan 1,0 

Superettan 0,750 

   

Tabell 4.3.1.1   

 

Allsvenskan har ett p-värde som är 1,0, vilket innebär exakt signifikans. Detta innebär att H0 inte kan 

förkastas vid signifikansnivå 5 %. Det finns heller inget samband i Superettan. Det finns inte något som 

helst samband mellan tabellposition och hur man bedriver sin elitverksamhet. Det finns ingenting som 

tyder på att bättre sportsligt resultat uppnås genom att bilda ett idrottsAB. 

 

4.3.1.2 IdrottsAB 

 

I tabellen nedan presenteras p-värde och medelvärde innan och efter bolagisering för de lag som bildat 

idrottsAB. Siffrorna som presenteras är från en 10-års period. Medelvärdet innan bolagisering bygger på 

fem år innan bildandet, och medelvärdet efter bolagiserng bygger på fem år efter bildandet av idrottsAB: 

 

Om p-värdet är lägre eller lika med 0,05 så förkastas H0. 

 

 P-värde Medelvärde innan 

bolagisering 

Medelvärde efter 

bolagisering 

AIK 0,690 4,6 5,8 

Djurgårdens IF 0,016 1,8 8,2 

Hammarby IF 0,548 7,4 4,8 

Örebro SK 0,421 10,4 8,8 

    

Tabell 4.3.1.2 
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Resultatet visar att det inte i något fall finns något signifikant positivt samband mellan tabellposition och 

sportsligt resultat. 

 

Medelplacering har i AIKs fall blivit aningen sämre. Djurgårdens IF är det enda laget som visar upp ett 

signifikant samband, dock är det negativt. Tabellplaceringarna har rasat i samband med att man bildat 

idrottsaktiebolag. Hammarby IF och Örebro SK har visat upp en aningen förbättrad medelplacering 

sedan övergången från IF till AB. Örebros förbättring i tabellplacering har lett till att laget stannat kvar i 

allsvenskan till 2011, vilket man inte klarade av som ideell förening. 

 

H0 accepteras, vilket innebär att hypotesen om att idrottsaktiebolag har ett bättre sportsligt resultat än 

ideella förenignar förkastas. 

 

4.3.2  Ger en övergång från ideell förening till idrottsAB finansiella föredelar? 

 

Hypotes 2: IdrottsAB har en högre räntabilitet på eget kapital än ideella föreningar 

Hypotes 3: IdrottsAB ger en högre räntabilitet på totalt kapital än ideella föreningar 

Hypotes 4: IdrottsAB har en högre soliditet än ideella föreningar 

 

IdrottsAB har bättre nyckeltal än ideella föreningar 

H0: Det finns inget samband vad gäller nyckeltal och hur man bedriver elitverksamheten. 

H1: Det finns ett samband vad gäller nyckeltal och hur man bedriver elitverksamheten. 

 

Om p-värdet är lägre eller lika med 0,05 så förkastas H0. 

 

4.3.2.1 Allsvenskan och Superettan 2011 

 

P-värde Allsvenskan Superettan 

Räntabilitet på eget kapital 0,734 0,727 

Räntabilitet på totalt kapital 1,0 0,364 

Soliditet 0,536 0,769  

Tabell 4.3.2.1    
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I tabellen ovan kan vi utläsa att det inte finns något signifikant samband mellan hur man bedriver lagets 

elitverksamhet och de finansiella nyckeltalen. Inte i något av fallen, varken för Allsvenskan eller 

Superettan, finns det ett samband. H0 kan därmed inte förkastas i något av fallen vid signifikansnivå 5 

%. 

 

4.3.2.2 IdrottsAB och Ideella föreningar i Allsvenskan och Superettan 2011 

 

 

Medelvärde 

Räntabilitet på eget 

kapital 

Räntabilitet på totalt 

kapital 

 

Soliditet 

AB, Allsvenskan -6,959700 -0,223600 0,25 

IF, Allsvenskan -4,275517 -0,030854 0,3217 

AB, Superettan -0,878900 -0,209000 0,23 

IF, Superettan -0,386760 -0,053570 0,1958 

     

Tabell 4.3.2.2     

 

I ovan tabell ser vi att medelvärdena för de olika bolagsformerna vad gäller räntabilitet på eget kapital 

och räntabilitet på totalt kapital är negativa. Det man kan se i tabellen är dock att de ideella föreningarna 

har lite bättre medelresultat än idrottsaktiebolagen i 5 av 6 fall, det är endast medelvärdet för soliditet i 

superettan som avviker från det mönstret. Det finns ingenting som tyder på att idrottsaktiebolag har 

bättre medelvärden än ideella föreningar. 

 

4.3.2.3 IdrottsAB  

 

 

P-värde 

Räntabilitet på eget 

kapital 

Räntabilitet på totalt 

kapital 

 

Soliditet 

Djurgårdens IF 0,222 0,222 0,548 

Örebro SK 0,786 0,151 0,095 

     

Tabell 4.3.2.3     

 

I tabellen ovan kan vi se Djurgårdens IFs och Örebro SKs nyckeltal under en 10-års period. Denna 

period är uppdelad i två grupper, två stycken 5-års intervall, där en grupp representerar åren innan 

bolagiseringen och där den andra gruppen representerar åren efter bolagiseringen. Siffror får AIK och 

Hammarby IF saknas och kan därför inte presenteras. 

 

H0 accepteras i alla sex fall, vilket innebär att inget signifikant samband föreligger i något av fallen. 
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5. Analys/Diskussion  

I detta kapitel analyseras datan från empirin med hjälp av teorier och tidigare forskning.  

 

5.1 Hur ser organisationerna ut i de olika idrottsAB, finns det en röd tråd mellan 

dessa idrottsAB? 

Utifrån den insamlade datan i empirin kan vi se att samtliga idrottsaktiebolag har en liknande 

organisationsstruktur. Vi kan tydligt se att det är moderbolaget som i dessa fall är föreningen, äger 

idrottsaktiebolaget. Andelen av moderbolagets röstandel i aktiebolaget varierar allt ifrån 50,4 % till 99,9 

%. Aktiekapitalet kan också variera och där vi kan se att moderbolaget äger mellan 10 och 30 %. Den 

resterande delen av idrottsaktibolagens aktiekapital och röstandelar ägs av externa investerare som kan 

vara privatpersoner och andra företag. 

Den röda tråden bland idrottsakitebolagens organisationsstruktur kan stärkas av kontextperspektivet, på 

engelska kallad ”contingency theory”. Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2006) delar upp teorin i 

två avsnitt, kontextuella faktorer och organisatoriska faktorer. De kontextuella, eller yttre faktorerna, 

som idrottsaktiebolagen har anpassat sig till är bl.a. 51 % -regeln och hur de internationella 

idrottsaktiebolagens organisationsstruktur ser ut. Detta för att kunna konkurrera starkare både nationellt 

och internationellt, och både finansiellt och sportsligt. 

51 % - regeln som finns inom svensk idrott, har internationellt blivit allt sällsyntare, men det finns 

länder som fortfarande anpassar denna regel. Inom tysklands idrottsförbund har man precis som i 

Sverige röstat vid flera tillfällen om regeln skall avyttras, dock utan resultat. De organisatoriska faktorer 

som tas upp i kontextperspektivet är de konsekvenser som uppstår vid t.ex. uppdelad organisation. 

Föreningen och aktiebolaget måste sammarbeta för en sammanhållen klubb som drar åt samma håll men 

som i första hand har olika typer av kortsiktiga intressen.  

Wicker och Breuer (2011) har studerat ideella föreningars kapacitet och resurser i Tyskland. Studien 

visar att ideella föreningar stod inför flera utmaningar vad gäller resurser. Bland dessa resurser nämns 

bl.a. de finansiella resurser som externa investerare medför.  Wicker och Breuer menar dock att 

organisationer kan effektiviseras ytterliggare och att resurserna som finns kan användas på ett bättre sätt 

och därmed uppnå ett bättre sportsligt resultat. Detta är en effekt av den goda och sunda ekonomin som 

Szymanski och Kuypers (1999) tar upp i sin tidigare studie om engelska fotbollslag.  



38 

 

5.2 Finns det ett samband mellan sportsligt resultat och finansiellt resultat? 

I Szymanski och Kuypers (1999) studie kom de fram till att 82 % av klubbens ekonomiska resultat och 

sportsliga resultat har ett samband, därför har vi genomfört regressionstest för att se om ett samband 

förelåg mellan tabellposition och de finansiella nyckeltalen.  Vi har i dessa tester använt oss av Pearsons 

r och determinationskoefficienten. Vi kom fram till att det finns ett samband mellan finansiellt resultat 

och sportsligt resultat. I alla regressionstester har ett positivt samband kunnat visas upp, både för 

Allsvenskan och Superettan. Dock varierar detta positiva samband rejält och det starkaste sambandet i 

Allsvenskan är mellan soliditet och sportsligt resultat. En god soliditet är ett krav från såväl Svenska 

fotbollsförbundets licenskrav men även för UEFAs Financial Fair Play-krav.  

I Superettan är sambandet mellan soliditet och sportsligt resultat i stort sett obefintligt, istället är det 

räntabilitet på eget kapital och sportsligt resultat som visar upp det starkaste sambandet. Detta beror på 

att klubbarna i Superettan har ett väldigt lågt eget kapital i jämförelse med det totala kapitalet.  

Szymanski och Kuypers (1999) kom i sin studie fram till att finansiellt välmående är en förutsättning för 

bättre sportsligt resultat.  Man skapar sig konkurrensfördelar genom att kunna genomföra spelar- och 

ledarförvärv som dock ger högre kostnader men som ger en bättre sporstlig avkastning. Detta har vi i 

vår studie sett tecken på, vi har i regressionstesterna sett att finansiellt välmående har lett till bättre 

sportsligt resultat. Szymanski och Kuypers menar att de sportsliga framgångarna är ett resultat av en 

förbättrad ekonomi som ger uttrymme för spelar- och ledarförvärv, så kan vi inte heller med våra 

resultat hävda motsatsen. 

5.3 Leder övergången från ideell förening till idrottsAB till bättre sportsligt 

resultat? 

Hypotesprövningarna har i denna studie gjorts med hjälp av Mann Whitney-test där ett p-värde 

analyserats fram, som säger oss ifall hypotesen ska accepteras eller förkastas. 

När vi analyserat ifall idrottsaktiebolagen har bättre sportsligt resultat än de ideella föreningarna så finns 

det ingenting som tyder på detta. Resultaten är dessutom väldigt starka både i Allsvenskan och i 

Superettan. När det gäller de fyra olika idrottsaktiebolagen och deras övergång från ideell förening till 

idrottsaktiebolag så har inget av lagen visat upp ett positivt signifikant samband. Djurgården har visat 

upp ett samband, men detta är dock negativt. Detta kan ha sin förklaring i att Djurgården likt AIK visat 
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upp en något försämrad sportslig prestation eftersom att dessa två klubbar bildade idrottsaktiebolag efter 

en stor sportslig framgång.  

Baur och McKeating (2011) har undersökt om en börsintroduktion har medfört bättre finansiellt- och 

sportsligt resultat. De kom fram till att flera fotbollslag i Europa hade ett sämre sportsligt resultat efter 

börsintroduktionen. Nationellt sett var det mindre fotbollslag från lägre divisioner som visade ett litet 

bättre sportsligt resultat. Internationellt sett kunde man endast se en liten sportslig förbättring.  

Detta mönster har även visat sig i denna studie, hälften av våra undersökta lag visar upp ett sämre 

resultat, och hälften visar upp ett bättre sportsligt resultat. För AIK, Hammarby IF och Örebro SK kan 

detta dock inte kopplas direkt till bolagiseringen då det inte finns något signifikant samband i 

hypotesprövningen. Vi kan dock med hjälp av medelvärden för tabellplaceringar under en 10-årsperiod 

se förbättringen eller försämringen av det sportsliga resultatet.  

5.4 Ger en övergång från ideell förening till idrottsAB till finansiella fördelar? 

Även här har hypotesprövningar använts vid analys av finansiellt resultat för idrottsaktiebolag i 

jämförelse med ideella föreningar. 

När vi har analyserat ifall idrottsaktiebolag har bättre finansiella nyckeltal än ideella föreningar så finns 

det inget signifikant samband mellan varken räntabilitet på eget kapital, räntabilitet på totalt kapital och 

soliditet för varken Allsvenskan eller Superettan.  

Vad gäller medelvärden för de olika associationsformerna så är det de ideella föreningarna som visar 

upp ett bättre resultat i fem av sex fall. Det är endast medelvärdet för soliditet i Superettan där 

idrottsaktiebolagen visar upp ett bättre resultat än de ideella föreningarna. Dock ska sägas att en god 

räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på totalt kapital bör ligga runt 10 % och en god soliditet bör 

ligga runt 25 %. Det vi kan se i vår studie är att endast soliditeten bland lagen i Allsvenskan och 

Superettan når en god nivå, räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på totalt kapital är negativ och 

inte i närheten av den nivå där man bör ligga. 

I tabell 4.3.2.3  i empirin så undersöks endast Djurgården IF och Örebro SK pga. bortfall för de andra 

idrottsAB. Inte heller här kan ett signifikant samband mellan nyckeltalen och övergången från ideell 

förening till idrottsaktiebolag finnas, även om Örebro SK har visat upp ett förbättrat resultat vad gäller 

soliditet och räntabilitet på totalt kapital.  
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Detta visar återigen att Bauer och McKeating (2011), och Szymanski och Kuypers (1999) har visat 

samma resultat som vår studie.  Det finns ett samband mellan ekonomiskt välmående och sportsligt 

resultat, dock har idrottsaktiebolagen i Sverige inte uppnått en förbättrad ekonomi i jämförelse med de 

ideella föreningarna, och därför har även den förbättrade sportsliga placeringen inte förbättrats. 
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6. Slutsats 

I det avslutande kapitlet redovisas slutsatserna av studien. 

 

Vi har efter insamlingen av empirin och efter analyser av denna empiri kommit fram till följande. 

 Organisationerna är liknande i alla de föreningar som bildat idrottsaktiebolag. Det finns en röd 

tråd som alla verkar följa och som även är i enighet med de riktlinjer som Riksidrottsförbundet 

satt upp. Organisationsstrukturen följer även internationella klubbars strukturer för en 

konkurrenskraftigare organisation. 

 De finansiella resultaten för Allsvenskan och Superettan påverkar det sportsliga resultatet, 

skillnaden var större i Allsvenskan och detta tolkar vi som att det är större skillnader i 

omsättningar för de lagen än i Superettan. 

 Det finns ingenting som tyder på att ett bildande av idrottsaktiebolag automatiskt medför bättre 

finansiella resultat. Med denna slutsats kan man ifrågasätta om idrottsaktiebolag är den rätta 

alternativa associationsformen för föreningar om man vill uppnå bättre nyckeltal. 

 Det finns heller ingenting som tyder på ett bättre sportsligt resultat pga. bildandet av ett 

idrottsaktiebolag. Precis som i föregående slutsats så kan man ifrågasätta ifall det är lönsamt att 

bilda idrottsaktiebolag. I motionen som skickade in år 1999 till Riksidrottsförbundet innehöll en 

vädjan om att få bedriva verksamheten på ett annat sätt än som ideell förening för att uppnå 

bättre finansiella och bättre sportsliga resultat. 

 Vissa negativa finansiella och sportsliga resultat kan bero på när bildandet av idrottsaktiebolag 

genomfördes. AIK bildade aktiebolag efter SM-Guld och Champions League spel, Djurgården 

IF efter tre SM-guld på fyra år och Hammarby IF året efter SM-Guld. Detta är svårt att hålla i 

längden och att de sportsliga resultaten påverkas i negativ riktning. Örebro SK i sin tur bildade 

aktiebolag efter två säsonger i Superettan, efter detta har man hållt sig kvar i Allsvenskan. De 

finansiella resultaten för AIK och Hammarby IF har inte kunnat tas fram när en jämförelse innan 

och efter AB bildats då data saknas.  

 Vår slutgiltiga slutsats som återkopplas till syftet och problemformuleringen är att 

bolagiseringen av elitverksamheten för föreningar varken ger ekonomiska eller sportsliga lyft. 
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8. Bilagor 

 

Alla siffror anges i miljoner kronor förutom tabellposition. 

 

8.1 Bilaga 1: IdrottsAB 

 

Tabellposition  
ÅR AIK DIF HIF ÖSK 

1995 8    

1996 4    

1997 8  15*  

1998 1 15* 3 6 

1999 2 14 10 12 

2000 3 15* 8 10 

2001 3 2 1 8 

2002 5 1 9 7 

2003 5 1 2 8 

2004 13 4 6 9 

2005 15* 1 4 19* 

2006 2 6 3 16* 

2007 5 3 6 12 

2008 5 12 9 7 

2009 1 14 16 6 

2010 11 10 24* 3 

2011 2 11 27* 12 

* Spel i Division1/Superettan 

Tabell 8.1.1 

 

 
Intäkter inkl. spelarförsäljning  
År AIK  Djurgården IF Hammarby IF  Örebro SK  

1999 116,6   30,7 32,7 20,4 

2000 69,5  23,6 37,9 30,3 

2001 67,7 43,5 62,8 28,2 

2002 77,1 44,1 56,7 26,5 

2003 74,3 60 63,3 33,6 

2004 62,6 61,1 67,1 45,1 

2005 45,6 77,7 71,2 23,6 

2006 91,7 102,1 90,9 22,5 

2007 125,9 81,3 85,1 38 

2008 104,1 96,2 97,7 51,7 

2009 109,7 71,5 87,7 48 

2010 106,5 49,6 62,2 53,1 

2011 118,7 63,2 48,8 65,5 

Tabell 8.1.2 
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Kostnader  
År AIK Djurgården IF Hammarby IF Örebro SK 

1999 99 29 32,6 25,5 

2000 89,5 22,7 50,5 27,3 

2001 79,7 38,2 56,4 28 

2002 83,4 40,1 58,2 29,6 

2003 74,3 58,7 63,6 34,8 

2004 69,6 59,9 70,6 43,5 

2005 59,7 75,3 71,6 23,4 

2006 75,6 96,5 86,9 22,8 

2007 111,8 73,2 88,4 35,6 

2008 119,1 108,9 96,5 51,4 

2009 116 87,5 87,3 45,7 

2010 115,6 82,4 64,5 52 

2011 108,4 85,6 60,4 59,4 

Tabell 8.1.3 

 

Finansnetto  
År AIK Djurgården IF Hammarby IF Örebro SK 

1999 BORTFALL BORTFALL BORTFALL BORTFALL 

2000 BORTFALL BORTFALL BORTFALL BORTFALL 

2001 -1,6  0  12  -0,1  

2002 7,2 0,1 0,2 -1,4 

2003 -2,1 0,1 0 -0,3 

2004 -1,7 0,1 0 -0,4 

2005 -1,5 0,1 0 0 

2006 -0,7 0 0 -0,1 

2007 -0,6 0,1 -0,1 0,2 

2008 0,1 0,3 0,9 0,3 

2009 -0,7 0 -0,2 0,2 

2010 -1,4 -0,1 -0,9 0 

2011 2,1 -0,3 -0,4 0,2 

Tabell 8.1.4 

 

Eget kapital 
År AIK Djurgården IF Hammarby IF Örebro SK 

1999 45,7  -6,1  -2,5  -4,8  

2000 12,3  -5,6  -15  -1,8  

2001 12,7 0,1 3,7 -0,9 

2002 6,4 3,6 -1,3 -4,4 

2003 6,4 4,9 5,3 -7,6 

2004 6,7 6,1 6,5 0,1 

2005 1,3 8,6 6,1 1,5 

2006 18,8 5,7 10 1,3 

2007 32,9 13,7 8,7 3,6 

2008 18,1 1 10 2,5 

2009 11,6 12,9 10,4 3,7 

2010 2,8 3,3 8,5 4,3 

2011 29,6 1 13,2 5,2 

Tabell 8.1.5 
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Totalt kapital 
År AIK Djurgården IF Hammarby IF Örebro SK 

1999 77,1 4,2 11,9 10 

2000 83,5 BORTFALL 11,7 17,5 

2001 60,9 9,8 13,8 15 

2002 57 10,2 12,4 14,5 

2003 61,6 10,5 23,4 16 

2004 65,4 16,1 24,8 19,2 

2005 65 34,6 31,8 16,7 

2006 98,8 34,8 42,9 13 

2007 106,8 32,8 56,4 17,7 

2008 52,5 27,6 70,5 26,3 

2009 59,3 46,5 61,1 27,7 

2010 57,1 31,4 56,7 29,9 

2011 78,3 22,4 57,4 34,2 

Tabell 8.1.6 

 

Uträknade nyckeltal: Räntabilitet på totalt kapital, Räntabilitet på eget kapital och soliditet.  

AIK 
År Räntabilitet på totalt 

kapital 

Räntabilitet på eget 

kapital 

Soliditet 

1999 BORTFALL BORTFALL 0,39 

2000 BORTFALL -1,63 0,15 

2001 -0,22 -0,94 0,21 

2002 0,02 -0,98 0,11 

2003 -0,03 0 0,1 

2004 -0,13 -1,04 0,1 

2005 -0,24 -10,85 0,02 

2006 0,16 0,86 0,19 

2007 0,13 0,43 0,31 

2008 -0,28 -0,83 0,34 

2009 -0,12 -0,54 0,2 

2010 -0,18 -3,25 0,05 

2011 0,16 0,35 0,38 

Tabell 8.1.7 
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Djurgården IF 
År Räntabilitet på totalt 

kapital 

Räntablitet på eget kapital Soliditet 

1999 BORTFALL 0 BORTFALL 

2000 BORTFALL 0 BORTFALL 

2001 0,5408 53 0,01 

2002 0,5294 1,1111 0,35 

2003 0,1333 0,2653 0,47 

2004 0,0807 0,1967 0,38 

2005 0,0723 0,2791 0,25 

2006 016095 ,98256 0,16 

2007 0,25 0,5912 0,42 

2008 -0,4493 -12,7 0,04 

2009 -0,3341 -1,2403 0,28 

2010 -1,0478 -9,9394 0,11 

2011 -1,0134 -22,4 0,04 

Tabell 8.1.8 

 

Hammarby IF 
År Räntabilitet på totalt 

kapital 

Räntabilitet på eget 

kapital 

Soliditet 

1999 BORTFALL 0 0 

2000 BORTFALL BORTFALL 0 

2001 1,3333 1,7297 0,27 

2002 0 0 0 

2003 0 0 0,23 

2004 0 0 0,26 

2005 0 0 0,19 

2006 0 4 0,23 
2007 0 0 0,15 
2008 0,0298 0,12 0,14 
2009 0,0033 0,0385 0,17 
2010 0 0 0,15 
2011 0 0 0,23 
Tabell 8.1.9 
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Örebro SK 
År Räntabilitet på totalt 

kapital  

Räntabilitet på eget 

kapital 

Soliditet 

1999 BORTFALL BORTFALL BORTFALL 

2000 BORTFALL -1,6667 BORTFALL 

2001 0,0067 -0,0455 BORTFALL 

2002 -0,3103 BORTFALL BORTFALL 

2003 -0,0938 BORTFALL BORTFALL 

2004 0,0625 16 0,01 

2005 0,0120 0,1333 0,09 

2006 -0,0154 0,2308 0,1 

2007 0,1469 0,6667 0,2 

2008 0,0229 0,12 0,1 

2009 0,0758 0,6216 0,13 

2010 0,0368 0,2558 0,14 

2011 0,1842 1,1731 0,15 

Tabell 8.1.10 

 

8.2 Bilaga 2: Allsvenskan 2011 

 

Tabellposition 
1 Helsingborgs IF 

2 AIK 

3 IF Elfsborg 

4 Malmö FF 

5 Gais 

6 BK Häcken 

7 IFK Götebrog 

8 Kalmar FF 

9 Gefle IF 

10 Mjällby AIF 

11 Djurgårdens IF 

12 Örebro SK 

13 IFK Norrköping 

14 Syrianska FC 

15 Trelleborgs FF 

16 Halmstads BK 

Tabell 8.2.1 
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Intäkter inkl. spelarförsäljning och kostnader  
Lag Intäkter inkl. spelarförsäljning Kostander 

AIK 118,7 108,4 

BK Häcken 125,6 109,5 

Djurgården 63,2 85,6 

GAIS 40 48,3 

Geffle IF FF 32 29,9 

Halmstads BK 47,1 50 

Helsingborgs IF 130,5 101,7 

IF Elfsborg 108,7 115,6 

IFK Göteborg 102,8 106,8 

IFK Norrköping 67,6 57,9 

Kalmar FF 97,5 75,5 

Malmö FF 208,3 204,7 

Mjällby AIF 42,8 42,7 

Syrianska FC 23,6 24 

Trelleborgs FF 21,5 30,3 

Örebro SK 65,5 59,4 

Tabell 8.2.2 

 
Redovisat resultat och finansnetto 

Lag Redovisat resultat Finansnetto 

AIK 10,3 2,1 

BK Häcken 16,1 0,7 

Djurgården -22,4 -0,3 

GAIS -8,3 -1,2 

Geffle IF FF 2,1 0,1 

Halmstads BK -2,9 -0,3 

Helsingborgs IF 28,8 0,2 

IF Elfsborg -6,9 -3,6 

IFK Göteborg -4 -0,1 

IFK Norrköping 9,7 5,2 

Kalmar FF 22 -7 

Malmö FF 3,6 0,6 

Mjällby AIF 0,1 0 

Syrianska FC -0,4 -0,1 

Trelleborgs FF -8,8 0 

Örebro SK 6,1 0,2 

Tabell 8.2.3 
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Eget kapital och totalt kapital  
Lag Eget kapital Totalt kapital 

AIK 29,6 78,3 

BK Häcken  45,2 64,4 

Djurgården  1 22,4 

GAIS -6,3 18,7 

Geffle IF FF 5,2 10,2 

Halmstads BK  0,3 36,5 

Helsingborgs IF  28,1 63,9 

IF Elfsborg 29,3 218,7 

IFK Göteborg    31,3 79,8 

IFK Norrköping  9,1 23,9 

Kalmar FF 63,8 319,8 

Malmö FF 109,5 209,4 

Mjällby AIF  1,5 7 

Syrianska FC  0,7 5,8 

Trelleborgs FF  0,2 4,8 

Örebro SK  5,2 34,2 

Tabell 8.2.4 

 

Uträknade nyckeltal: Räntabilitet på totalt kapital, Räntabilitet på eget kapital och soliditet.  
Lag Räntabilitet på totalt 

kapital 

Räntabilitet på eget 

kapital 

Soliditet 

AIK 0,1584 0,3478 0,39 

BK Häcken  0,2609 0,3562 0,75 

Djurgården  -1,0134 -22,4 0,05 

GAIS -0,5080 BORTFALL BORTFALL 

Geffle IF FF 0,7941 0,4038 0,51 

Halmstads BK  -0,0877 -9,6667 0,01 

Helsingborgs IF  0,4538 1,0249 0,44 

IF Elfsborg -0,0480 -2,355 0,13 

IFK Göteborg    -0,0514 -0,1278 0,39 

IFK Norrköping  0,6234 1,0659 0,38 

Kalmar FF 0,0469 0,3448 0,2 
Malmö FF 0,0201 0,0329 0,52 

Mjällby AIF  0,0143 0,0667 0,37 

Syrianska FC  -0,0862 -0,5714 0,11 

Trelleborgs FF  -1,8333 -44 0,05 

Örebro SK  0,1842 1,1731 0,32 

Tabell 8.2.5 
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9.3 Bilaga 3: Superettan 2011 

 

Tabellposition 
1 Åtvidabergs FF 

2 GIF Sundsvall 

3 Ängelholms FF 

4 Östers IF 

5 Degerfors IF 

6 IF Brommapojkarna 

7 Falkenbergs FF 

8 Ljungskile SK 

9 Assyriska FF 

10 Landskrona BOIS 

11 Hammarby IF 

12 Jonköpings Södra IF 

13 IFK Värnamo 

14 IK Brage 

15 Västerås SK 

16 Qviding FIF 

Tabell 8.3.1 

 

Intäkter inkl. spelarförsäljning och kostnader  
Lag Intäkter inkl. spelarförsäljning Kostander 

Assyriska FF 18,4 17,4 

Degerfors IF 14,3 13,3 

Falkenbergs FF 13 15,1 

GIF Sundsvall 35,9 35,8 

Hammarby IF 48,8 60,4 

IF Brommapojkarna 39,9 39,8 

IFK Värnamo 13,7 12,5 

IK Brage 19,5 21,5 

Jönköpings Södra IF 21 20 

Landskrona BoIS 24,6 25,9 

Ljungskile SK 16,9 14,9 

Qviding FIF 9,2 8,8 

Västerås SK FK 12,3 12,5 

Åtvidabergs FF 19 21,2 

Ängelholms FF 16 17,8 

Östers IF  20,8 22 

Tabell 8.3.2 
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Redovisat resultat och finansnetto 
Lag Redovisat resultat Finansnetto 

Assyriska FF 1 0,1 

Degerfors IF 1 0 

Falkenberg FF -2,1 -0,1 

GIF Sundsvall 0,1 -0,1 

Hammarby IF -11,6 -0,4 

IF Brommapojkarna 0,1 0,1 

IFK Värnamo 1,2 -0,1 

IK Brage -2 -0,2 

Jönköpings Södra IF 1 0 

Landskrona BoIS -1,3 0 

Ljungskile SK 2 -0,7 

Qviding FIF 0,4 -0,2 

Västerås SK FK -0,2 -0,1 

Åtvidabergs FF -2,2 -0,1 

Ängelholms FF -1,8 -0,1 

Östers IF -1,2 -0,2 

Tabell 8.3.3 

 

Eget kapital och totalt kapital  
Lag Eget kapital Totalt kapital 

Assyriska FF 1,1 4,78 

Degerfors IF 1,8 6,43 

Falkenbergs FF -0,6 BORTFALL 

GIF Sundsvall 1,3 10 

Hammarby IF 13,2 57,4 

IF Brommapojkarna 0,3 6 

IFK Värnamo 1,3 3,94 

IK Brage -3,1 BORTFALL 

Jönköpings Södra IF 0 0 

Landskrona BoIS 0,8 11,43 

Ljungskile SK 3  

Qviding FIF 4,3 8,96 

Västerås SK FK -1,6 BORTFALL 

Åtvidabergs FF 1,0 5 

Ängelholms FF 0,5 1,19 

Östers IF 0 0 

Tabell 8.3.4 
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Uträknade nyckeltal: Räntabilitet på totalt kapital, Räntabilitet på eget kapital och soliditet.  
Lag Räntabilitet på totalt 

kapital 

Räntabilitet på eget 

kapital 

Soliditet 

Assyriska FF 0,2301 0,9091 0,23 

Degerfors IF 0,1556 0,5556 0,28 

Falkenbergs FF BORTFALL BORTFALL BORTFALL 

GIF Sundsvall 0 0,0769 0,07 

Hammarby IF -0,2090 -0.8789 0,23 

IF Brommapojkarna -0,0333 0,3330 0,05 

IFK Värnamo 0,2792 0,9231 0,33 

IK Brage BORTFALL BORTFALL BORTFALL 

Jönköpings Södra IF BORTFALL BORTFALL 0,01 

Landskrona BoIS -0,1137 -1,6250 0,07 

Ljungskile SK 0,0607 0,6667 0,14 

Qviding FIF 0,0223 0,0930 0,48 

Västerås SK FK BORTFALL BORTFALL BORTFALL 

Åtvidabergs FF 0,46 -2,2 0,2 

Ängelholms FF -1,5966 -3,6 0,42 

Östers IF BORTFALL BORTFALL 0,01 

Tabell 8.3.5 

 


