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Abstract  

Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att se ifall Idrottsaktiebolag som associationsform kan förbättras på ett 

sätt så att de matchar de krav som idag ställs på en elitsatsande idrottsförening.  

 

Vår huvudfrågeställning lyder: Idrottsaktiebolag, den optimala organisationsformen? Och 

följdfrågeställningarna är följande: Vilka alternativa lösningar kan vara möjliga att tillämpa? 

Finns det något intresse för en alternativ organisationsform?     

 

Metod 
Vi har använt oss av litteratur inom associationsområdet, Internet, aktiebolagslagen, samt 

riksidrottsförbundets bolagiseringsutredning i vårt arbete. Vi har valt att genomföra så få telefon- 

och mailintervjuer som möjligt. Istället har vi satsat på att genomföra personliga intervjuer för att 

få en så bra översikt som möjligt och samtidigt inte förlora den djupa insikt som bara infinner sig 

vid ett personligt möte. Vi har valt att utföra kvalitativa intervjuer då vi ansett att vi på så sätt får 

ut mest information samt kan tolka materialet och förklara det i ord. 

 

Resultat 
Vi har undersökt hur dagens idrottsaktiebolag fungerar.  Samt tittat närmare på Djurgårdenfotboll 

som har valt en alternativ form för att driva sin organisation. Vi har identifierat för och nackdelar 

med de båda organisationsformerna. Enligt vad vi i vår undersökning kommit fram till så är inte 

dagens regelverk för idrottsaktiebolag med bl.a. 51 %-regeln den optimala för ett 

idrottsaktiebolag och ett alternativt sätt kan finnas som vi analyserar vidare kring. 

 

Analys 
Vi har i detta arbete gett förslag på alternativ som skulle kunna tillämpas för att få en så bra 

organisationsform som möjligt. Våra förslag bygger på att idrottsaktiebolag i princip ska styras 

som ett vanligt aktiebolag med en del undantag som skall regleras i aktieägaravtal. Vi har gett 

exempel på ett sådant avtal. Vi har även förklarat hur styrelsen bör agera i enlighet med en 

bolagskod för att organisationen skall fungera så professionellt som möjligt. 
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1 Introduktion 

 

1.1 Inledning 
I ett förarbete till riksidrottsförbundets bolagiseringsutredning står följande att läsa: 

 

 ”Varför föreslår då utredningen att bolag ska tillåtas inom idrottens seriesystem? Den främsta 

anledningen är att det idag inom vissa delar av svensk elitidrott finns stora summor pengar. Den 

ideella föreningen är som organisationsform inte skapad för att hantera detta. På senare tid har 

också ett antal idrottsorganisationers status som allmännyttig ideell förening ifrågasatts av 

myndigheterna, just för att verksamheten blivit så kommersiell och professionell. Genom att 

knoppa av den renodlat kommersiella elitidrotten kan den övriga, ideella, idrottsverksamheten på 

sikt bevaras”1. 

 

Dessa argument låg till grund för den omfattande bolagiseringsutredning som Mannheimer 

Swartlings Advokatbyrå gjorde på uppdrag ifrån riksidrottsförbundet. Detta leder sedermera till 

att idrottsföreningar fick möjligheten att bedriva verksamhet i en alternativ associationsform 

kallad idrottsaktiebolag. Men hur anpassad är associationsformen idrottsaktiebolag för dagens allt 

mer konkurrensutsatta idrottsföreningar? 

 

Vi kommer i arbetet att först presentera bakgrunden till uppkomsten av Idrottsaktiebolaget för att 

ge läsaren en insyn i anledningen till varför och hur man tänkte när man utvecklade den här 

associationsformen. Vidare kommer vi att beskriva hur det ser ut idag inom Hammarby Fotboll 

som idag bedriver sin verksamhet i ett Idrottsaktiebolag. Vi förklarar även det sätt som 

Djurgården fotboll bedriver sin verksamhet för att undvika dagens krav på 51%-röstmajoritet som 

gäller för  idrottsaktiebolag. Djurgården fotboll anser inte är det optimala sättet att bedriva sin 

nuvarande verksamhet på.   

                                                 
1 Riksidrottsförbundets bolagiseringsutredning, slutförslag AA1-0 (RF-juridik, 1998) 
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Vi har också jämfört och försökt identifiera vilka för och nackdelar de olika sätten har. Slutligen 

så presenterar vi våra tankar kring hur och på vilket sätt man skulle kunna driva en 

idrottsförening mer anpassat till dagens krav, då vi tillsammans med en del klubbar anser att det 

rådande systemet är föråldrat.  

 

Vi kommer inte att presentera exakt hur det skall gå till eller leverera någon mall för hur det skall 

tillämpas i verkligheten utan vi kommer att ge förslag på möjliga vägar för implementering. 

Självklart måste de olika förslagen anpassas till sin rådande verklighet, t.ex. så tror vi inte att det 

Svenska Basketbollförbundet som är ett mindre förbund skulle kunna bedriva sin verksamhet på 

samma sätt som Svenska Fotbollsförbundet bedriver sin verksamhet.  

 

Utredningen vi har gjort är som ovan sagt inte något som är färdigt för idrottsföreningarna att 

direkt köra igång med utan en sådan utredning behöver mycket mer tid än de veckorna som vi har 

avverkat för detta arbete. Så kära läsare kom ihåg att detta bara är ett förslag på olika sätt som det 

förhoppningsvis går att lösa dagens idrottsaktiebolagsproblematik som det enligt oss finns. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka huruvida ett idrottsaktiebolag är den optimala 

associationsformen för en idrottsförening att bedriva sin verksamhet samt om idrottsaktiebolaget 

som associationsform kan förbättras på ett sådant sätt att det matchar de krav som idag ställs på 

en elitsatsande idrottsförening.  

 

1.3 Frågeställning 
Vår huvudfrågeställning lyder: Idrottsaktiebolag, den optimala organisationsformen?  Och 

följdfrågeställningarna är följande: Vilka alternativa lösningar kan vara möjliga att tillämpa? 

Finns det något intresse för en alternativ organisationsform?     
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2 Bakgrund 

Under RF-stämman våren 1997 så diskuterades det ifall det ska finnas någon alternativ 

associationsform inom idrotten. I och med att idrotten växt och blivit mer kommersiell så tyckte 

stockholmsalliansen som består av AIK, Djurgårdens IF Hockey, Djurgårdens IF Fotboll och 

Hammarby IF att elitidrotten ska kunna bedrivas i aktiebolagsform. Ett av problemen med att 

sköta sin verksamhet i en ideell förening är att det inte finns någon lagstiftning utan det är mycket 

gammal praxis som bestämmer inom området. Dagens kommersiella idrott hamnar utanför den 

gamla praxis som finns. T.ex. så har skattemyndigheterna ifrågasatt ifall den kommersiella 

idrotten ska vara skattebefriad och klassas som ideell förening2.   

 

Tidigare har det inte enligt riksidrottsförbundets stadgar funnits något hinder för klubbar att 

bedriva aktiebolag för den kommersiella delen, t.ex. Souvenirshoppar eller godiskiosker. Men det 

idrottsliga fick inte bedrivas i aktiebolag.  

 

Efter RF-stämman så bolagiserades Djurgården Hockey och hade planer på att introducera sig på 

börsen, Djurgården hade där beräknat sälja aktier för 45 miljoner kronor. Argumenten var som vi 

tidigare nämnt att dagens elitidrott inte är anpassat för dagens regelverk. Djurgården Hockey AB 

skulle låna ut spelare till den ideella föreningen när det var dags för spel. Djurgården fick dock 

ändra sina planer då Svenska Ishockeyförbundet hotade med att utesluta dem ur Elitserien och 

SIF.  

 

Riksidrottsstyrelsen bestämde efter en motion från Svenska Ishockeyförbundet att en kommitté 

skall utreda ifall och hur en alternativ associationsform skall bedrivas. Remissen skulle komma 

att behandlas under en RF-stämma 1999. 

 

Ett av de stora problemen under bolagiseringsutredningen var att hitta ett sätt där medlemmarna i 

den ideella föreningen inte blev ”maktlösa”. Man vill bibehålla demokratin som finns i en ideell 

förening. I den motion som Stockholm-alliansen lade fram föreslog de att föreningarna till 

                                                 
2 Pallin, Christer christer.pallin@rf.se, Riksidrottsförbundet <http://147.14.243.21/n3admin2_rf/t3.asp?p=15529> 
2005-04-13 

 8

mailto:christer.pallin@rf.se
http://147.14.243.21/n3admin2_rf/t3.asp?p=15529


majoritet ska äga aktiebolaget. På så mister inte medlemmarna sitt inflytande. Vid föreningens 

årsmöte ska medlemmarna bestämma hur styrelsen ska agera i bolaget.  

 

Många röster gjorde sig hörda i debatten om Idrottsaktiebolag vara eller icke vara. De som var för 

menade att bolagisering ger klarare regler och tydligare ansvarsfördelning samt ett bättre anpassat 

sätt till att bedriva kommersiell elitidrottsverksamhet. Medan de som var emot påstod att hela 

idrottsrörelsen med ideella krafter kommer att bli hotad. 

 

Beslutet kom 1999, där man bestämde att Idrottsaktiebolag ska tillåtas 

 

” De 208 ombuden vid RF-stämman beslutade att tillåta idrottsaktiebolag (idrottsaktiebolag) 

inom den idrottsliga verksamheten. Ett villkor för att föreningen ska kunna överlåta sin idrottsliga 

rättighet (serieplats) till ett idrottsaktiebolag är dock att föreningen har röstmajoritet på 

bolagsstämman. Beslutet innebar en förändring av Riksidrottsförbundets stadgar”3

 

Det är dock upp till varje Specialförbund att bestämma ifall de vill tillåta en förening att bilda 

Idrottsaktiebolag eller inte. Idag är det främst inom ishockeyn och fotbollen som bolagisering 

sker. Detta tror vi beror dels på att det är där mycket pengar finns men också för att bolagisering 

av idrottsklubbar fortfarande är ett relativt nytt fenomen i Sverige och många har fortfarande inte 

upptäckt ljuspunkterna samt fallgroparna. 

 

Vi tycker att man kan säga att den nya associationsformen med Idrottsaktiebolag är lite utav en 

misslyckande eftersom det bara är ett fåtal föreningar som bedriver sin verksamhet i ett 

Idrottsaktiebolag. På RF så förväntade man sig minst att antalet föreningar som skulle ombilda 

sig till Idrottsaktiebolag skulle bli tvåsiffrigt4. 

 
I RF: s verksamhetsidé står det att de ”på  alla nivåer vill utveckla människor positivt såväl 

fysiskt som psykiskt som socialt och kulturellt”5. Dagens Idrottsaktiebolag har fått utstå en del 

                                                 
3 Pallin, Christer christer.pallin@rf.se, Riksidrottsförbundet <http://147.14.243.21/n3admin2_rf/t3.asp?p=15529> 
2005-04-13 
4 Intervju med Christer Pallin, 2005-04-07, anteckningar, I författarnas ägo 
5 Riksidrottsförbundet, Riksidrottsförbundets-stadgar, Uppdaterad 2004-07-01
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kritik då många anser att den utvecklingen är ett hot mot folkrörelsen bl.a. Yilmaz Kerimo som 

säger:  

” Idrottsrörelsen är en folkrörelse där verksamheten bedrivs av ideella föreningar. Man bör vara 

rädd om denna folkrörelse som engagerar tusentals barn och ungdomar i idrott och därmed också 

föreningsliv”6. 

 

3 Metod 

Vi har använt oss av litteratur inom associationsområdet, Internet, aktiebolagslagen, samt 

riksidrottsförbundets bolagiseringsutredning i vårt arbete. Vi har valt att genomföra så få telefon 

och mailintervjuer som möjligt. Istället har vi satsat på att genomföra personliga intervjuer för att 

få en så bra översikt som möjligt och samtidigt inte förlora den djupa insikt som bara infinner sig 

vid ett personligt möte, dock var vi tvungna att göra en mailintervju med Lars-Åke Lagrell, 

ordförande på Svenska fotbollsförbundet då han var mycket upptagen på annan ort.  

De personer vi har träffat och intervjuat är: 

Bo Lundquist, Ordförande Djurgården Fotboll 

Henrik Appelquist, VD Hammarby Fotboll AB 

Christer Pallin, Chefsjurist Riksidrottsförbundet 

Thomas Karlsson, Skattejurist Riksidrottsförbundet 

 

De svar vi har fått från våra intervjupersoner kommer främst att användas i resultatdelen för att 

beskriva den nuvarande situationen som råder i Fotbolls/Idrotts-Sverige och Idrottsaktiebolag. 

Men deras åsikter har även varit betydelsefulla i analysdelen då de flesta har gett oss många nya 

uppslag och tankar. Vi har tyvärr bara intervjuat människor inom fotbollen detta p.g.a. att vi inte 

fått kontakt med någon från en annan idrott men också för att de har flest lag representerade inom 

associationsområdet Idrottsaktiebolag. 

 

Fallgropar som funnits med detta sätt vi jobbat efter är tidsbristen hos de berörda 

intervjupersonerna då dessa är väldigt upptagna vilket har lett till att tidsplanen inte följdes som 

                                                 
6 Motion till riksdagen Sk250,  2001-09-25, Yilmaz Kerimo, <www2.riksdagen.se/debatt/0102/motioner/2001-
02.nsf/motion/sk250> 2005-04-28 
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vi hade tänkt från början. I många fall är även dessa personer offentliga vilket gör att de ofta får 

akta sig för vad de säger.  

 

Vi har använt oss av enbart öppna frågor vilket ledde till många bra diskussioner. Under 

intervjuerna förde vi endast anteckningar så ingen bandupptagning har förekommit.        

 

De kvalitativa metoderna som vi har använt oss av har varit väldigt lyckade då vi har märkt av 

alla de fördelar som kan finnas vid sådana intervjuer; känslan av personlig kontakt, möjligheten 

att förklara frågorna, ställa spontana följdfrågor och framförallt få den direkta känslan som 

intervjupersonen förmedlar. Det har vi subjektivt fått tolka7 vilket har varit väldigt avgörande för 

oss då många är rädda för att säga ”fel” saker trots att många av de vi intervjuat har ”bjudit” till 

en massa och varit trevliga. 

 

De texter och lagar vi läst har vi gjort tolkningar kring enligt hermeneutiken8.  

Som vi nämnt har vi valt att se hur det ligger till idag för att sedan komma med en analys och 

teorier kring hur det skulle alternativt skulle kunna bedrivas. Detta i enlighet med det induktiva 

arbetssättet som innebär att vi studerar objektet utan någon hypotes.9

 

3.1 Reliabilitet 
De personerna vi valt att intervjua är de som är som mest insatta i respektive verksamhet. Dock 

så måste vi tillägga att de svar vi fått i den här undersökningen inte garanterat skulle vara de 

samma ifall man gjorde en liknande undersökning om ett halvår. Då både organisation och tankar 

kring vad som är bäst för klubben kan ändras. Detta sänker självklart reliabiliteten men samtidigt 

är detta en sådan speciell undersökning där de olika intervjupersoner sitter på sådana positioner 

där de måste kunna vara flexibla och kunna ändra sina tankar. 

 

                                                 
7 Wallén, Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 2: a upplagan (Lund: Studentlitteratur 2000) s. 73. 
8 Ibid., Sid. 33. 
9 Patel, Runa & Davidsson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera genomföra och rapportera en 
undersökning, uppl. 2, (Lund: Studentlitteratur, 1994) Sid. 20-21 
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3.2 Validitet 
 Vi har under detta arbete försökt att ha så hög validitet som möjligt genom att ständigt gå 

tillbaka till våra frågeställningar.  

 

De frågor vi valt att ställa anser vi har haft hög relevant för undersökningen. 

Vi har försökt att noggrant ge förklaringar till begrepp och försökt ge en bild av ”orsak och 

verkan”-relationer10 för hur idrottsaktiebolag och andra former som klubbar idag bedrivs på och 

vilka för- och nackdelar det kan finnas med dem. 

 

För att undersökningen ska ha så hög validitet som möjligt har vi lagt stor vikt kring att hitta rätt 

människor att intervjua. De vi har valt tror vi utgör en bra mix av människor som sitter på viktiga 

positioner samt besitter de kunskaper som är avgörande för de svar vi fått. 

 

3.3 Avgränsning 
Vi har i detta arbete valt att geografiskt avgränsa oss till idrottsklubbar som ligger i 

Stockholmsområdet. Detta val har vi gjort på grund utav att tidsramen för arbetet är begränsad. 

Det vore inte fördelaktigt för oss att behöva lägga ner stor del av den tiden på att resa runt i landet 

för att genomföra personliga intervjuer. Då flertalet av de idrottsföreningar som driver 

idrottsaktiebolag ligger i Stockholmsområdet så känns detta beslut helt rätt. 

 

Vi har även varit tvungna att avgränsa oss till fotbollsföreningar detta dels p.g.a. att de även här 

har legat rätt geografiskt men också för att vi inte fick någon kontakt med de idrottsaktiebolagen 

som finns i andra idrotter.  

 

Vi har i arbetet fokus på att utreda kring de juridiska frågorna och har därför valt att inte 

analysera de idrottspolitiska och ekonomiska aspekterna då vi tror att de delarna skulle ta för 

mycket av vår tid. Vi är dock välmedvetna om att det är viktiga aspekter i vårt arbete, men denna 

uppsats kommer till största del att behandla de juridiska aspekterna. 
 
 
                                                 
10 Wallén, s. 67. 
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4 Resultat och Diskussion 

4.1 Idrottsaktiebolag 
Syftet med ett aktiebolag är bl.a. att föreningen skall kunna separera den ideella verksamheten 

från den kommersiella. Genom en separation skall föreningen lättare kunna undvika negativa 

skatteeffekter. Ett ytterliggare syfte med aktiebolag är naturligtvis också att kunna införskaffa 

externt riskkapital.  

 

Ett idrottsaktiebolag skiljer sig inte särskilt mycket från ett vanligt traditionellt aktiebolag därför 

regleras det under aktiebolagslagen på samma sätt som ett vanligt aktiebolag. Det som gör ett 

idrottsaktiebolag speciellt är de regler som varje specialidrottsförbund kräver att 

idrottsaktiebolaget skall följa för att det ska få använda sig av idrottsföreningens plats i 

seriesystemet. 

 

Eftersom idrottsaktiebolaget i grunden är ett vanligt aktiebolag ska vi börja med att gå igenom 

lite grundfakta kring den associationsformen.  

 

Ett aktiebolag kan vara publikt eller privat. Om aktiebolaget är publikt bör detta framgå direkt av 

bolagets firma. Ett publikt aktiebolag har ett aktiekapital om minst 500.000 kronor och ett privat 

aktiebolag har ett aktiekapital om minst 100.000 kronor.  

 

Ett aktiebolag skall ha en styrelse med minst tre ledamöter. I ett privat aktiebolag räcker det med 

om styrelsen består av en eller två ledamöter, om det finns minst en suppleant. 

Styrelsens ansvarsområde utgörs för aktiebolagets organisation och förvaltningen av 

aktiebolagets angelägenheter. Det är styrelsens ansvar att se till att organisationen är utformad på 

sådant sätt att bokföringen, förvaltningen av aktiebolagets tillgångar och aktiebolagets 

ekonomiska angelägenheter i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt.  
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Ett publikt aktiebolag skall ha en verkställande direktör medan det är valfritt för privata 

aktiebolag. Det är styrelsen som utser den verkställande direktören.  

Den verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen. verkställande direktören 

skall följa styrelsens riktlinjer och anvisningar i sitt arbete. Det är endast inom den löpande 

förvaltningen som den verkställande direktören har rätt att själv fatta beslut som anses rättsligt 

bindande för aktiebolaget. Man kan säga att utanför den löpande förvaltningen faller åtgärder 

som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet kan sägas vara ovanliga eller 

av stor betydelse.  

 

Aktieägarna skall hålla en ordinarie bolagsstämma inom sex månader från utgången av varje 

räkenskapsår. På bolagsstämman skall ett flertal i aktiebolagslagen angivna frågor behandlas.  

Styrelsen har rätt att kalla till extra bolagsstämma om de anser att det finns skäl till det och de är 

skyldiga att kalla till extra bolagsstämma om ägarna till minst en tiondel av aktiernas röst kapital 

begär det.  

 

Det är styrelsen som skall kalla till bolagsstämma och det finns ett flertal regler för hur detta skall 

gå till i aktiebolagslagen som styrelsen måste iaktta vid kallelseförfarandet. Även för själva 

stämman gäller ett stort antal regler som måste följas. 

 

Huvudsyftet för ett aktiebolag är att de skall generera vinst åt aktieägare. Om bolaget helt eller 

delvis skall ha ett alternativt syfte än att generera vinst åt aktieägarna skall bolagsordningen 

innehålla de bestämmelser som reglerar detta. Det är därför bra att redan från början fastslå vilket 

syfte som aktiebolaget skall ha. När det gäller vinstutdelning till aktieägarna finns det 

begränsningar i aktiebolagslagen för vad som kan delas ut. Denna kan inskränkas ytterligare om 

utdelningen annars skulle stå i strid med god affärssed. Om aktiebolaget betalar ut belopp till 

aktieägarna i strid med aktiebolagslagen kan samtliga personer som medverkat till beslutet bli 

personligt betalningsansvariga.  

 

Bestämmelsen om tvångslikvidation i aktiebolagslagen är av stor betydelse i alla de fall 

lönsamheten minskar och aktiebolaget hotas av förluster. När aktiebolagets egna kapital 

understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, är styrelsen tvungna att agera för att inte 
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själva bli personligt betalningsansvariga för de skulder som är uppkomna efter denna tidpunkt. 

Den sista åtgärden är tvångslikvidation av aktiebolaget. Precis som i den ideella föreningar 

arbetar styrelseledamöterna och den verkställande direktören under skadeståndsansvar. Dessa 

regler finns utförligt reglerade i aktiebolagslagen.  

 

 

Nu när vi har avhandlat grunderna för aktiebolag ska vi titta närmare på de regler som styr 

idrottsaktiebolaget agerande. I riksidrottsförbundets stadgars elfte kapitel 3 §, finns 

specialidrottsförbundets regelverk för idrottsaktiebolag. I denna paragraf går att läsa att idrottslig 

verksamhet får bedrivas av ett idrottsaktiebolag under förutsättning att specialidrottsförbundets 

stadgar medger det. Om stadgarna medger det så får förening upplåta rättigheten att delta i 

specialidrottsförbundets  tävlingsverksamhet till ett Idrottsaktiebolag.  

 

Med Idrottsaktiebolag avses ett aktiebolag som till huvudsaklig del har till ändamål att bedriva 

idrottslig verksamhet och därtill naturligt anknytande verksamhet samt i vilket upplåtande 

förening har röstmajoritet på bolagsstämma11. Det vill säga att idrottsföreningen skall äga 51 % 

av röstkapitalet i Idrottsaktiebolaget. En idrottsförening som upplåter rättigheten till spel skall 

enligt RF: s stadgar i seriesystemet också teckna ett upplåtelseavtal där följande nio villkor ska 

ingå i avtalet mellan förening och Idrottsaktiebolaget12. 

 

1. Idrottsaktiebolaget skall förbinda sig att följa vid varje tid gällande riksidrottsförbundets 

stadgar, specialidrottsförbunds stadgar och specialidrottsförbund tävlingsregler. 

  

2. Idrottsutövare i Idrottsaktiebolaget skall vara medlem i förening som upplåtit den 

idrottsliga verksamheten till bolaget. 

 

3. Upplåtande förening skall även fortsättningsvis bedriva sådan idrottslig verksamhet som 

ligger till grund för medlemskapet i specialidrottsförbundet.  

                                                 
11 Riksdrottsförbundet, Riksidrottsförbundets-stadgar, kap11 Specialidrottsförbund (SF) §3 Idrottsaktiebolag, 
Uppdaterad 2004-07-01
 
12 Ibid. 
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4. Idrottsaktiebolaget får inte vidareupplåta rättigheten att delta i specialidrottsförbundets 

tävlingsverksamhet.  

 

5. Idrottsaktiebolaget rätt att delta i specialidrottsförbundets tävlingsverksamhet skall 

upphöra att gälla om upplåtande förenings medlemskap i vederbörande 

specialidrottsförbund upphör.  

 

6. Rättigheten att delta i specialidrottsförbundets tävlingsverksamhet skall återgå till 

föreningen om Idrottsaktiebolaget försätts i konkurs eller träder i likvidation.  

 

7. Förening skall förbehålla specialidrottsförbund rätten att godkänna det namn under vilket 

Idrottsaktiebolaget deltar i specialidrottsförbundets tävlingsverksamhet.  

 

8. Idrottsaktiebolaget skall på begäran av riksidrottsnämnden lämna yttranden och 

upplysningar samt handlingar i ärenden avseende bolagets idrottsliga verksamhet. 

  

9. Upplåtelseavtal och ändringar i detta skall godkännas av vederbörande 

specialidrottsförbund för att äga giltighet. Idrottsaktiebolaget får inte direkt eller indirekt 

ägas av någon som har ett avgörande inflytande över även annat Idrottsaktiebolag med 

rätt att delta på samma nivå i Förbundets seriesystem. 

 

Om idrottsaktiebolaget följer dessa nio punkter så får man representera idrottsföreningen  med ett 

lag i seriesystemet på samma villkor som alla andra idrottsföreningar. 

 

Detta kan tyckas vara komplicerat med alla regler och avtal som måste följas men det är 

kontentan av att ”idrotten skall besluta över idrotten”13 och att idrottsföreningens medlemmar 

skall kunna åtnjuta de minoritetskyddsreglerna som den folkliga idrottsrörelsens grunder bygger 

på.      

 

                                                 
13 Intervju med Christer Pallin och Thomas Karlsson, 2005-04-07, anteckningar, I författarnas ägo 
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4.2 Fördelar och nackdelar med idrottsaktiebolag  

Här nedan ska vi ur ett juridiskt perspektiv presentera fördelar och nackdelar med att bedriva sin 

verksamhet i ett idrottsaktiebolag. Vi har kommit fram till följande fördelar och nackdelar med 

att bedriva sin verksamhet i ett idrottsaktiebolag efter att vi tagit del av RF:s Promemoria för 

bolagisering och elitidrott.14  

 
 
4.3 Fördelar med Idrottsaktiebolag 

• Gränsdragningen mellan den ideella och kommersiella verksamhet blir tydligare, vilket 

bland annat syftar till att värna den ideella föreningen och den kommersiella idrotten får 

verka i en miljö, där de kommersiella förutsättningarna råder. 

 

• Investerare kan attraheras genom mer affärsmässiga avtal och möjligheten att gå in som 

delägare i aktiebolaget. 

 

• En tydligare organisationsstruktur där en aktiebolagsstyrelse och en verkställande direktör 

får ta hand om och styra affärsverksamheten.  

 

• En konkurs i aktiebolaget äventyrar inte den ideella föreningens ekonomi.  

Ekonomiska oegentligheter försvinner förhoppningsvis i ett aktiebolag då det har 

betydligt strängare krav på revisorer än den ideella föreningen. Styrelseledamöternas 

ansvar tydliggörs och regleras genom aktiebolagslagen.  

 

 

 

 

                                                 
14 Riksidrottsförbundet, <riksidrottsforbundet@rf.se>, Bolagisering av elitidrott , 2000 
<www.rf.se/t3.asp?p=15527>, 2005-04-28 
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4.4  Nackdelar med idrottsaktiebolag

• Aktiebolaget kommer inte att vara befriat från inkomstskatt på samma sätt som en 

förening är. 

 

• Statliga bidrag uteblir och möjligheten till lotteri och bingopengar försvinner. 

 

• Föreningsmedlemmarna får inte samma fria insyn i ett aktiebolag som i den ideella 

föreningen.  

 

• Polisbevakningskostnaden får aktiebolaget bekosta själv.  

 

• Rekryteringen av ideellt arbetande ledare och tränare försvåras. 
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4.5 Djurgårdsmodellen 
Aktierna hos de tre största ägarna regleras av hembudsklausul15, detta för att vem som helst med 

stora pengar inte ska kunna köpa upp och ta över hela bolaget. Tanken bakom Djurgårdens 

hembudsklausul är att skydda sig mot oönskat aktieägande från en part som har för avsikt att 

skada aktiebolaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig1.Djurgårdens organisation16

DFE AB(nytt) 

Djurgårdens 

elitverksamhet 

Ägs till 100% av 

föreningen.  

DIF FF 

Föreningen 

Kansli 

Sporten 

Truppen 

Kommitté 

Kontraktskommitté DFM AB 

Sälj & marknads avdelning 

 

Ägs helt av DF AB 

DF AB(investment) 

Investeringar främst i spelare.

 

Ägs till 41% av DIF FF  

                                                 
15 En hembudklausul är en punkt i ett aktieägaravtal 
16 Intervju med Bo Lundquist, 2005-03-15, anteckningar, I författarnas ägo 
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DIF FF (Djurgården IF Fotbollsförening) 

Föreningen ansvar främst för det sportsliga i hela Djurgården. Förutom att de ansvarar för 

sporten, truppen och kansliet har de även hand om publik- och TV-intäkterna. Klubben får även 

in en stor summa pengar varje gång en spelare från ungdomsverksamheten flyttas upp till A-

truppen och Djurgårdens Fotboll Elit Aktiebolag. 

 

DFE AB (Djurgården Fotboll Elit Aktiebolag) 

Är ett nystartat aktiebolag som till 100% ägs av föreningen. Där ska elitverksamheten med A-

truppen bedrivas. Detta bland annat för underlättande av skattemässiga frågor och ekonomisk 

effektivisering.17. 

 

DF AB (Djurgården Fotboll Aktiebolag) 

Djurgårdens Fotboll Aktiebolag ska ansvara för den kommersiella verksamheten inom 

Djurgården. Föreningen äger 41% av aktierna. Syftet är att de ska finansiera spelare som sedan 

utvecklas och säljs vidare med vinst samt att fler duktiga spelare ökar chansen för mer sponsor 

intäkter. I detta investmentbolag (även kallad riskkapitalbolag) är det tänkt att investera och sköta 

nya projekt så som egen arena (i framtiden) och bygga upp en marknadsorganisation. 

Det sistnämnda har de i ett nybildat dotterbolag(se nedan). Allt detta görs för att minimera de 

ekonomiska riskerna för huvudföreningen. 

 

DFM AB (Djurgården Fotboll Marknad Aktiebolag) 

Detta bolag ska ansvara för de kommersiella verksamheterna så som events och 

matcharrangemang, sponsorer och souvenirförsäljning så att Investment bolaget kan koncentrera 

sig helt på sin investeringsverksamhet.  

 

                                                 
17 Årsredovisning 2004, sid. 3, DIF Fotboll, <http://www.dif.se/sidor/foreningen/arsredovisning_2004.pdf > 
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Kommittén 

Förutom att alla parterna befinner sig i samma lokaler så har de även ett annat samarbete mellan 

de olika organisationerna. Det är en kontraktskommitté som beslutar hur mycket ersättning alla i 

organisationerna ska ha, allt från spelare, ledare till personal och tjänstemän. 

 
 
4.6 Fördelar och nackdelar med Djurgårdsmodellen 
Här nedan ska vi ur ett juridiskt perspektiv presentera för och nackdelar med att bedriva sin 

verksamhet som Djurgården fotboll gör. Vi har kommit fram till följande fördelar och nackdelar 

med att bedriva sin verksamhet som Djurgården fotboll gör.   

 

4.7 Fördelar med Djurgårdsmodellen 
Huvudanledningen till varför Djurgården bedriver sin verksamhet i den här formen är för att  

minimerar den ekonomiska risken för föreningen.18 Eftersom det inte är föreningens egna pengar 

man satsar och investerar.  

 

En annan fördel är att investerarna själva bestämmer över sina pengar även fast det är föreningen 

som sköter det sportsliga tänkandet och spelarscoutningen (detta kan även medföra negativa 

konsekvenser, se nedan). Detta leder till att stora investerare vågar och vill satsa sina pengar i 

Djurgården fotboll. Här finns det ingen 51%-regel som reglerar att föreningen måste ha 

röstmajoriteten av aktierna vilket innebär att föreningen inte bestämmer över det investerade 

kapitalet. 

 

I och med att Djurgården kan få in bättre fotbollsspelare genom Investmentbolagets pengar kan 

de vara mer konkurrenskraftiga i allsvenskan men också ute i Europa, vilket är det långsiktiga 

målet19. Detta kan även medföra större sponsorintäkter och en förstärkning av Djurgården som 

varumärke. 

 
 

                                                 
18 Intervju med Bo Lundquist, 2005-03-15, anteckningar, I författarnas ägo 
19 Intervju med Bo Lundquist, 2005-03-15, anteckningar, I författarnas ägo 
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4.8 Nackdelar med Djurgårdsmodellen 
Den största nackdelen ligger i det juridiska där allt måste avtalas mellan de olika intressenterna. 

Eftersom det sker en mängd övergångar från Djurgården Fotboll Aktiebolag till Djurgården IF 

Fotbollsförening och till det nya Djurgården Fotboll Elit Aktiebolag måste allt avtalas och ske på 

ett korrekt sätt för att det inte ska kunna tolkas som något olagligt. Varenda handling och beslut 

avtalas idag. Det finns idag 15 olika avtal som regleras mellan organisationerna20. 

 

En annan nackdel som vi ser är att föreningen inte tjänar så mycket pengar när en spelare som 

köpts in och utvecklats i verksamheten säljs vidare till någon annan klubb. Detta eftersom 

föreningen inte heller har betalat för spelaren till 100 %. Ett perfekt exempel på detta är ”Kim 

Källström-fallet” där han (och Andreas Isaksson) köptes in med riskkapitalbolagets pengar och 

såldes sedan vidare till klubben Rennes i Frankrike, vilket gav en vinst till föreningen, dock inte 

en lika stor vinst som man skulle fått om man själv hade stått för hela investeringen, men 

samtidigt gick man inte in med lika mycket kapital och fick där med riskerade mindre (vilket 

också kan ses som en fördel, se ovan). 

 

Att investerarna själva bestämmer över sina pengar är inte alltid en fördel då det kan skära sig 

mellan de som har hand om det sportsliga och de som har pengar. Risken finns att de som har 

pengarna vill lägga sig i och bestämma över det sportsliga i en alldeles för stor skala. Detta har vi 

sett exempel på när en stor finansman drog sig ur flera uppdrag efter att blivit ombedd att inte ha 

allt för många åsikter angående det sportsliga21. 

 

 

 

 

 
 

                                                 
20 Intervju med Bo Lundquist, 2005-03-15, anteckningar, I författarnas ägo 
21 Lundh Olof, <olof.lundh@expressen.se>, Expressen 2004-07-20    
<http://expressen.se/expressen/jsp/polopoly.jsp?a=162036> 2005-04-13  
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4.9 Alternativa lösningar  
För att på ett mer detaljerat sätt ge svar på frågan: vilka alternativa lösningar kan vara möjliga att 

tillämpa? Så kommer vi nedan att pressentera två alternativa lösningar i form av en bolagskod 

och ett aktieägaravtal.  

   

4.10 Bolagskod 
 
4.10.1 Kort bakgrund 
 

Svenska börsen ska införa en bolagskod som ska gälla för främst alla börsnoterade bolag från och 

med den 1 Juni 200522. Det är en kod som ska utgå från Aktiebolagslagen men som ska 

tydliggöra vad god styrelseed är och vad som krävs för att följa den.  

 

Efter det att Sverige drabbats av en del företagsskandaler bestämdes det att en kod skall 

presenteras för bolagsstyrelserna om hur börsnoterade bolag skall skötas. Detta gör man inte 

p.g.a. bristande regler och lagar som finns i Aktiebolagslagen utan mer för att sammanställa det 

heltäckande området av vad som kan sägas vara god sed för bolagets högre hierarki 

 

Vi tror att en del av rädslan för att slopa 51%-regeln som Idrotts-Sverige har grundar sig i att 

styrelsen och investerare då skulle kunna köpa stora delar av klubben och agera vårdslöst mot 

föreningens medlemmar. Henrik Appelqvist på Hammarby Fotboll AB har följande att säga 

angående våran teori kring 51 % -regeln ”Det finns väl ingen investerare som medvetet skulle 

riskera sitt satsade kapital genom att agera på ett vårdslöst sätt”23 och vi håller nog med om detta 

resonemang men om det mot förmodan skulle uppstå en sådan situation finns det lösningar för 

detta.  Vi tror att sådant kan förhindras dels genom aktieägaravtal och hembudsklausuler (som vi 

återkommer till senare i arbetet) men också genom koder som visar vad god styrelsesed är. Vi 

tror att det i många styrelser idag sitter personer med ett stort hjärta för klubben men som tyvärr 

inte har kompetens inom området, vilket många gånger kan leda till problem. Detta tror vi att 

man kan reglera genom en bolagskod där t.ex. kravet på att man måste ha minst ett antal personer 

                                                 
22 Odefalk, Eva <eva.odefalk@dn.se>, Dagens Nyheter 2005-04-08  
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=400405&previousRenderType=1 2005-04-19 
23 Intervju med Henrik Appelquist, 2005-04-19, anteckningar, I författarnas ägo 
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i styrelsen som inte har några ekonomiska intresse i bolaget. I nästkommande avsnitt så kommer 

vi utförliggare att föra fram våra åsikter och tankar kring hur vi ser att en bolagskod för 

idrottsbolags styrelser fungerar.  

 

4.10.2 Vår vilja 
 
Vi skulle vilja att ett liknande system för bolagskod tas fram för Idrottsaktiebolag eller att man 

anammar vissa delar i den befintliga bolagskoden som ska införas för börsnoterade bolag. 

Bolagskoden är inte avgörande för att vårat förslag skall fungera men ett införande av koderna 

skulle bidra till ett bättre fungerande styrelsearbete. Detta bland annat för att få bort 

svågerpolitiken som vi anser råder mycket starkt inom Idrotts-Sverige men främst för att skapa 

tydligare regler för hur saker och ting bör gå till och skötas i styrelserna. Detta tror även 

riksidrottsförbundets Chefjurist Christer Pallin och Skattejuristen Thomas Karlsson kan vara en 

möjlig väg att gå24 eftersom många av klubbarna då blir tvungna att sköta styrningen mer 

proffesionellt än vad den görs på många håll i dagsläget. Vi anser att om man ska börja använda 

sig av koder bör dom som driver bolag tillsammans med riksidrottsförbundet sätta sig ner och 

titta närmare på vilka koder man skall använda sig av samt om dom behöver anpassas för att vara 

applicerbara på idrottens värld. Tanken bakom detta resonemang är att det krävs att dom som ska 

göra detta verkligen är insatta och har kunskaper i ämnet och inte bara är där för att det av 

gammal anriktradition alltid skall finnas representanter från hela Idrotts-Sverige involverade i ett 

sådant projekt. Huvudsyftet är att bidra till en förbättrad styrning av Idrottsaktiebolagen i Sverige. 

Koderna skall mer ses som riktlinjer än exakta regler. Syftet med koden är även att ge inspiration 

till idrottensbolag för att utveckla och förbättra sin bolagsstyrning och inte sätta en massa käppar 

i hjulen. Går man mot dessa riktlinjer så finns det en risk för att förtroendet för 

Idrottsaktiebolaget minskar25. 

 

 
 
 
 

                                                 
24 Intervju med Christer Pallin och Thomas Karlsson, 2005-04-07, anteckningar, I författarnas ägo 
25 SOU 2004:46, 2004-04-21 
<http://www.sou.gov.se/fortroende/PDF/Svensk%20kod%20för%20bolagsstyrning.pdf>, Sid. 53, 2005-04-28 
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4.11 Vägledande principer för koden: 
  

• Skapa goda förutsättningar för utövandet av en aktivt och ansvarstagande ägarroll, 

 

• skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning som 

bl.a. säkerställer ägarnas möjlighet att hävda sina intressen gentemot bolagets 

ledningsorgan, 

 

• skapa en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan de olika lednings- och kontrollorganen, 

 

• värna om att aktiebolagslagens likabehandlingsprincip tillämpas, inte minst i bolag med 

den på den svenska aktiemarknaden vanliga ägarstrukturen med en bred krets av mindre 

aktieägare vid sidan av en eller ett fåtal dominerande ägare samt, 

 

• skapa transparents gentemot ägare, kapitalmarknad och samhället i övrigt. 26 

 

De här principerna kan tillämpas i olika områden bl.a. det område som vi undersöker, 

Idrottsaktiebolag. Men i vilken utsträckning koden skall gälla får de berörda bestämma 

gemensamt. Vissa av dessa koder är för mindre bolag ganska irrelevanta och kostnadskrävande. 

 

Vi tror att det här kan leda till att riskkapital/investerare kan komma att bli mer/fler för klubbarna 

då människor som har pengar får mer förtroende för styrelsen och bolaget om de följer de regler 

som finns i bolagskoden. Detta kan även leda till att utländska investerare vill satsa sina pengar i 

de svenska idrottsaktiebolagen.  

 
                                                 
26 SOU 2004:46, 2004-04-21 
<http://www.sou.gov.se/fortroende/PDF/Svensk%20kod%20för%20bolagsstyrning.pdf,> Sid. 9, 2005-04-19  
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Eftersom de i många länder så som Tyskland och USA har olika bolagskoder vore det bästa att ta 

del av hur de har gjort och försöka efterlikna de som har kommit längre i den här frågan. Ju mer 

lik koden blir andra länders bolagskoder desto större chans finns det för att utländska investerare 

att investera i svenska klubbar och samtidigt finna den trygghet som söks när man investerar sina 

pengar.  

 

Själva reglerna för hur ett Aktiebolag skall styras finns och regleras som vi tidigare skrivit i 

Aktiebolagslagen. Däremot skall bolagskoden fungera som ett instrument för styrning och god 

sed. Vi tänkte ge några exempel på koder som skulle passa in i Idrottsaktiebolagen, bara för att 

visa att detta går att tillämpa. 

 
4.12 Följ eller förklara 
”Följ eller förklara”-principen innebär att man ska följa det som står i bolagskoden. Om man inte 

gör det måste man vara beredd att förklara varför man inte följer de regler som finns. Det är dock 

inte något brott mot koden att inte rätta sig efter den exakt. Frågan som då blir avgörande är 

varför man har valt att avvika från koden. Detta gör man för att koden ska kunna anpassas till 

flera olika bolag, stora som små, i vårt fall handlar det om Idrottsaktiebolag. Det är stor skillnad 

mellan ett topplag och ett bottenlag i allsvenskan därför gäller det att så bra som möjligt kunna få 

sin egen verksamhet att fungera trots att man kanske måste avvika från några enstaka regler i 

bolagskoden.  

 

Här är det viktigt att bestämma hur avvikelserna skall motiveras och vem som skall godkänna 

dessa avvikelser. Samtal måste även föras kring om det skall finnas några sanktioner kring de 

som ”gör som de vill” och inte följer bolagskoden. Vi tror inte att några sanktioner behövs 

eftersom förtroendet för dessa Idrottsaktiebolag kommer att sjunka i investerares och 

allmänhetens ögon och detta är straff nog enligt oss. 
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4.13 Några exempel på koder som kan tillämpas 
 

• För att skapa en tydligare rollfördelning mellan ägare, styrelse och bolagsledning ska 

majoriteten av styrelsens ledamöter vara oberoende av bolaget och minst två av dessa 

också oberoende från bolagets större ägare. En styrelseledamot anses beroende av bolaget 

efter 12 år i styrelsen. 27  (Eftersom det oftast bör sitta en del människor som är insatta i 

den idrott som bolaget bedriver i styrelsen kan man tänja på den här regeln men man 

måste då förklara den enligt ”följ eller förklara”-principen). 

 

• Om valberedningen inte föreslår någon förnyelse av styrelsen ska detta motiveras 

särskilt.28(Den här biten är viktig eftersom det inte direkt finns någonting som reglerar 

valberedningen i Aktiebolagsslagen). 

 

• Styrelseordföranden ska väljas på bolagsstämman men får inte vara ordförande i 

valberedningen.29 

 

• En årlig utvärdering av styrelsens arbete ska göras.30 

 

• I många stycken följer kodens regler det som redan är sed på aktiemarknaden. En särskild 

bolagsstyrningsgrupp ska följa tillämpningen av koden och föreslå lämpliga 

förändringar.31 
 

• Vidare skulle man kunna diskutera och ta upp ifall någon anställd t.ex. en spelare skall 

vara representerad i styrelsen. I de mer utvecklade länderna och modellerna av 

bolagskoden som Sverige tar efter så finns det t.ex. en regel som säger att om man har 

mer minst 25 anställda så har de anställda rätt att utse 2 ledamöter.32 

                                                 
27 Odefalk, Eva <eva.odefalk@dn.se>, Dagens Nyheter 2005-04-08  
<http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/faktaRender.jsp?fno=0&major=1&minor=400405> 2005-04-19 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Åsbrink Erik, Svensk kod för bolagstyrning 2004-12-16, 
http://www.styrakad.se/upload/fielda/5_2_3_Koden_041216.pdf, sSid. 8, 2004-04-17 
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Frågan på den sista punkten blir då ifall spelarna är att se som anställda hos idrottsaktiebolaget. 

Detta är dock något som måste diskuteras fram och inget man kan besluta på kort tid.  

 

 
 4.14 Aktieägaravtal 
Vi har redan tidigare varit inne på och nämnt våran teori kring 51 % regeln och vi ska nu försöka 

komma med en lösning på hur man kan göra för att inte tappa kontrollen över idrottsaktiebolaget 

helt och hållet om man skulle avskaffa den regeln. Våran tanke går ut på att man ska ha ett 

aktieägaravtal som skall reglera förhållandet mellan idrottsföreningen som en aktieägarpart och 

dom övriga aktieägarna i idrottsaktiebolaget. Ett aktieägaravtal är ett mycket omfattande juridiskt 

dokument att framställa33. För att inte ta oss vatten över huvudet har vi beslutat oss för att endast 

avhandla dom punkterna i avtalet som vi känner kan vara av ett avgörande intresse för en 

idrottsförening att ta del av.  

 

För att göra detta på ett inte allt för krångligt sätt kommer vi att simulera ett aktieägaravtal för en 

fingerad idrottsförening som vi har döpt till BK-Berkan och ligger här i Stockholm. 

Medlemmarna i idrottsförening BK-Berkan har beslutat sig för att göra en elitsatsning på A-

truppen i fotboll och behöver nu få in en hel del kapital så man klubbar igenom beslutet att bilda 

ett idrottsaktiebolag på årsmötet och bjuder in ett par intressenter till att bli aktieägare i det ny 

startade idrottsaktiebolaget.  

 

Efter att dessa intressenter har visat sig vara intresserade skrider man till verket och börjar 

bearbeta ett aktieägaravtal som ska säkerställa idrottsföreningens eget satsade kapital och trygga 

medlemmarnas intresse i det nya idrottsaktiebolaget.  

                                                 
33Bolagsverket 13, Högberg Gruppen AB Tryck:Multitryck 2004-07-
01<http://www.bolagsverket.se/dokument/pdf/infomtrl/13.pdf> 2005-04-19 
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4.15 Aktieägaravtal avseende aktieägande i BK-Berkan Idrottsaktiebolag  
Tecknings- och Aktieägaravtal avseende aktieägandet i BK-Berkan Idrottsaktiebolag mellan 

Idrottsföreningen BK-Berkan, Stiftelsen Förmögna Investerare, Aktiebolaget Storfräsarna, 

Aktiebolaget Springfield Power Corporation och Bill Gates har denna dag träffats följande 

Tecknings- och Aktieägaravtal. 

 

 

4.16 Inledande bestämmelser    
Aktieägaravtalet omfattar parternas totala nuvarande och framtida, direkta eller indirekta, 

aktieinnehav i bolaget, liksom andra rättigheter utfärdade av bolaget som berättigar till teckning 

eller konvertering till aktier i bolaget.  

 

Syftet med detta aktieägaravtal är att reglera parternas inbördes relation avseende bolaget samt att 

skapa största möjliga utveckling och värdetillväxt på bolagets verksamhet och tillgångar och på 

aktierna i bolaget i enlighet med vid var tid gällande affärsplan vilket vi menar med att det finns 

ett komplimenterande syfte till det uttalade vinst syftet34. 

 

4.17 Aktieteckning och parternas aktieägande 
Bolagets aktiekapital skall, om parterna ej överenskommer om annan fördelning eller 

fördelningen ändras i enlighet med bestämmelse i detta aktieägaravtal och bolagsordningen35 

vara 10.000.000 kronor fördelat på 5.000 st. aktier, envar å nominellt 2000 kronor. Av aktierna 

skall Idrottsföreningen BK-Berkan äga 1000 st., Stiftelsen Förmögna Investerare 1000 st. 

Aktiebolaget Storfräsarna 1000 st. Aktiebolaget Springfield Power Corporation 1000 st. 

Och Bill Gates 1000st. Med varje aktie följer en röst. Parterna är ense om att bolaget skall kunna 

emittera aktier med olika röstetal dock är detta förbehållit enbart idrottsföreningen BK-Berkan. 

Och är endast tillämpningsbart om brist på eget kapital föreligger och detta kan redovisas för 

övriga parter.    

                                                 
34 Johansson, Svante, Associationsrätten 2:a  upplagan (Sthlm Norstedt Juridik, 2002) Sid. 59 
35 Sveriges Rikes Lag 2005, aktiebolagslag (1975:1385),  Kap 2: 4§ 
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4.18 Styrelse och säte 
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm36. Bolagets styrelse skall bestå av tio ledamöter 

jämte högst fem suppleanter37. Idrottsföreningen BK-Berkan skall äga nominera två 

styrelseledamöter, Stiftelsen Förmögna Investerare  två styrelseledamöter, Aktiebolaget 

Storfräsarna  två styrelseledamöter, Aktiebolaget Springfield Power Corporation  två 

styrelseledamöter och Bill Gates två styrelseledamöter.  

 

Härutöver skall vare part äga rätt att nominera en styrelsesuppleant som skall äga rätt att inträda 

istället för av part nominerad ordinarie styrelseledamot vid dennes frånvaro.Samtliga ledamöter i 

styrelsen skall inte ha någon direkt eller indirekt anknytning till en i samma seriesystem spelande 

idrottsförening eller idrottsaktiebolag som BK-Berkan Idrottsaktiebolag gör. 

 

4.19 Bolagsstämma 
Bolagsstämma skall hållas då så erfordras enligt bolagsordningen enligt lag.38

 

4.20 Enighet och Kvalificerad majoritet vid vissa beslut 
För beslut i styrelsen eller på bolagsstämma skall, här nedan angivna åtta punkter, beslut endast 

kunna fattas med enhällighet mellan samtliga styrelseledamöter eller aktieägare i bolaget. 

Ordförande i styrelsen eller på bolagsstämma skall således inte ha utslagsröst i styrelsen eller på 

bolagsstämman och lottning skall inte förekomma vid ett oavgjort resultat. 

 

• Ändring av bolagsordning;  

• Ändring av Bolagets aktiekapital;  

• Utgivande av konvertibla skuldebrev;  

• Utgivande av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning och vinstandelsbevis;  

• Beslut om Bolaget skall träda i likvidation i annat fall än då så skall ske enligt lag eller 

enligt detta Aktieägaravtal;  

                                                 
36 Ibid., Kap 2: 4 § punkt 2 
37 Ibid., Kap 2: 4§ punkt 6 
38 Sveriges Rikes Lag 2005, aktiebolagslag (1975:1385),  Kap 9: 7§  
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• Beslut rörande ändring av Bolagets verksamhet beslut om arvoden för samtliga anställda i 

bolaget, arvoden för styrelsen (styrelsens arvoden skall följa bolagskoden);  

• Beslut om fastställande och ändring av budget samt beslut om kostnadsökningar utöver 

det som är budgeterat, investering av vinst;   

• Beslut om tillsättande och entledigande av verkställande direktör, tränare, sportchef,. 

 

För beslut i frågor enligt ovan, som enligt lag inte skall fattas av bolagsstämman, får beslut endast 

tagas av styrelsen med enhällighet av samtliga styrelseledamöter. 

För beslut i styrelsen eller på bolagsstämma rörande de frågor som inte omfattas av de åtta 

punkterna ovan skall omröstning beslutet biträdas av en kvalificerad majoritet av minst ¾ av de 

avgivna rösterna.  

 

4.21 Överlåtelser & Hembud 
Parts rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas eller pantsättas.  

Part (”Hembjudande Part”) har ej rätt att överlåta hela eller en del av sitt innehav av aktier till 

tredje man. Aktierna skall skriftligen hembjuda övriga parter till inlösen i förhållande till tidigare 

innehav. Part som accepterar erbjudandet skall skriftligen meddela samtliga övriga parter härom 

inom två månader från mottagandet av hembudet (”Hembudsfristen”).  

 

Om anbudet inte accepteras inom hembudsfristen av någon av parterna skall det hela inlösande 

innehavet av aktier bjudas ut till försäljning (Parterna skall gemensamt söka finna köpare till 

aktierna) till en ny utomstående part som samtliga av de övriga parterna enhälligt kan besluta att 

godkänna.   

 

4.22 Påföljder vid parts kontraktsbrott 
Skulle en part (”Felande Part”) bryta mot bestämmelse i detta avtal och avtalsbrottet är av 

väsentlig betydelse samt rättelse ej vidtas inom 30 dagar efter skriftlig anmaning från annan part 

äger de övriga parterna (”Förfördelade Parter”) rätt att inlösa den felande partens aktier till en 

ersättning av tio (10) % av aktiernas ursprungliga värde.  
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Inlösen skall ske genom att de Förfördelade parterna utövar sin inlösenrätt inom en månad från 

utgången av 30-dagarsfristen (”Inlösensfristen”) skriftligen begär inlösen. Så snart den felande 

parten mottagit sådan skriftlig begäran skall denne till de förfördelade parterna som utövat sin 

inlösenrätt överlämna sina aktier, varvid äganderätten till aktierna övergår. Köpeskillingen för 

aktierna skall erläggas kontant inom två månader efter inlösen är slutförd. 

Dessa påföljder utesluter dock inte andra påföljder i anledning av kontraktsbrottet. 

 

4.23 Vinstutdelning 
Överskott i bolagets verksamhet skall i första hand användas för att konsolidera bolaget. Först 

sedan rimliga avskrivningar, nedskrivningar samt avsättningar till reserver gjorts, ävensom 

föregående års eventuella balanserade förlust blivit täckt, skall återstående överskott disponeras i 

enlighet med bolagsstämmans beslut. 

 

4.24 Avtalstid och uppsägning 
Detta avtal gäller t o m den 31/12 2005 och förlängs automatiskt med två år åt gången om part ej 

begär översyn av avtalet senast 6 månader före avtalstidens utgång. 

Om förhållandet mellan parterna i väsentlig mån förändras skall parterna inleda förhandlingar i 

god anda med målsättning att i rimlig mån anpassa detta avtal efter sådana förhållanden. 

 

4.25 Övriga bestämmelser 
Ändringar av och tillägg till detta avtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och 

undertecknade av samtliga parter.  

Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör.  

Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i 

detta avtal med bilagor. 

Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, skall detta inte innebära att 

avtalet i dess helhet är ogiltigt. 
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4.26 Skiljedom 
Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt regler för förenklat 

skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm39. 

 

4.27 Sammanfattning av svaren på våra frågeställningar 
Vi har undersökt ifall dagens idrottsaktiebolag är den optimala bolagsformen, vilket vi har 

kommit fram till att den inte är. Vi har undersökt vilka alternativa lösningar som kan vara möjliga 

att tillämpa, och vi har presenterat två förslag i form av en bolagskod och ett aktieägaravtal. Samt 

att vi har undersökt huruvida det finns något intresse för en alternativ organisationsform, vilket 

den överväldigade och positiva responsen vi har fått kring detta arbete bevisar att det definitivt 

finns. 

 

5 Sammanfattande diskussion  

Slutsatsen vi har dragit av hela arbetet är att idrottsaktiebolag inte är den optimala 

organisationsformen då tanken från början inte var att få in kapital till bolaget. Tanken var enbart 

att man skulle särskilja mellan den kommersiella och den sportsliga biten40. Dagens verklighet är 

dock inte sådan. I dagsläget försöker klubbarna få in nytt kapital på diverse olika sätt som är mer 

eller mindre avancerade. Även utfallet av antalet bildade idrottsaktiebolag vilket har förvånat 

riksidrottsförbundet pekar på att denna associationsform inte är den optimala.  

 

Vi tror att genom att tillämpa de förslag till alternativa lösningar vi presenterat i resultat och 

diskussions delen skulle underlätta för föreningar att på sina egna villkor styra över de 

ekonomiska och organisatoriska bitarna vilket vi anser är livsviktigt. Detta dels för att följa med i 

utvecklingen i övriga Europa men också för att underlätta för klubbarna så att de kan kontrollera 

och påverka sin egen situation på ett betydligt smidigare sätt en vad som nu är fallet. 

Vidare har vi utrett ifall och hur ett alternativt sätt skulle kunna anpassas till dagens regelverk för 

att fungera i den verklighet som råder ute ibland klubbarna och vi har kommit fram till att det 

alternativa sättet är kompatibelt med dagens regelverk.  

                                                 
39 Sveriges Rikes Lag 2005, aktiebolagslag (1975:1385),  Kap 10: 43§ 
40 Intervju med Christer Pallin och Thomas Karlsson, 2005-04-07, anteckningar, I författarnas ägo 
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De förslag vi har lagt fram har tagits väl emot av de två stora fotbollsföreningarna vi intervjuat 

samt Riskidrottsförbundet men också av Svenska Fotbollsförbundets Ordförande, Lars-Åke 

Lagrell som förklarade för oss att ”När ingen medlemsförening ens har tagit upp önskemålet om 

att vi skall ändra så är det knappast något som talar för att styrelsen skulle ta något sådant 

initiativ. Men ett intresse av era förslag finns.”41 På frågan om det är aktuellt att diskutera en ny 

form av idrottsaktiebolag.  

 

När vi ställde samma fråga till Riskidrottsförbundet gav de ett liknande svar där de förklarade att 

det hela lät intressant och poängterade att om en förändring ska ske så måste det tas upp på 

Riksidrottsstämman och det förbundet som har främst inflytande där är givetvis fotbollen med 

tanke på att de står för den enskilt största delen av den svenska idrottsrörelsen.42

 
Slutligen vill slå ett slag för den överväldigade och positiva responsen vi har fått på vårat arbete. 

Under vissa stunder av arbetet har det känts som att vi har tagit oss vatten över våra huvuden då 

intresset var större än väntat från de olika parterna vi fört dialog med. Detta visar tydligt på att det 

finns ett stort intresse för en alternativ organisationsform. 

      

 
5.1 Vidareforskning 
Som vi skrev i avgränsningarna har vi valt att inte behandla de ekonomiska och de 

idrottspolitiska frågorna rörande Idrottsaktiebolag i detta arbete. Under vår forskning har vi märkt 

att dessa frågor har en stor och betydande del i Idrottsaktiebolagens omvärld. Vidare forskning 

kring dessa frågor tror vi skulle belysa Idrottsaktiebolaget utifrån ett annat perspektiv. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Intervju med Lars-Åke Lagrell, Ordförande SvFF, 2005-03-19, anteckningar, I författarnas ägo 
42 Intervju med Christer Pallin och Thomas Karlsson, 2005-04-07, anteckningar, I författarnas ägo 
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Bilaga 1. 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
 
 
 
VAD? 
Vilka ämnesord har vi sökt på.  
Ämnesord Synonymer 
Bolagisering, Idrottsaktiebolag, 
Bolagiseringsutredning, Aktieägaravtal, 
Bolagskoder, Aktiebolag,  

Bolag, Associationer, Hembud, Styrelse seder,

 
 
VARFÖR? 
Varför har vi valt just dessa ämnesord.  
Dessa ord tror vi har koppling till det området som vi kommer att avhandla i vårat arbete. Då 
ett idrottsaktiebolag i grund är ett aktiebolag har vi funnit att vi kan få mycket nytta av att 
bredda våra sökningar till dessa områden. Vid en fördjupning i grunderna i aktiebolaget så 
har vi kunnat identifiera att både aktieägaravtal och bolagskoder har en direkt och 
avgörande koppling till vårat arbete där för har vi inkluderat dom som ämnesord.   

 
 
HUR? 
Vi har sökt i dessa olika databaser. 
Databas Söksträng Antal träffar 
Idrottshögskolans 
biblioteks katalog. 
Libris, 
www.biblotek.se , 
Sport discus,  

Bolagisering, Idrottsaktiebolag, 
Bolagiseringsutredning, 
Aktieägaravtal, Bolagskoder, 
Aktiebolag, 

Bolagisering.16,65,78,0. 
Idrottsaktiebolag, 1,0,0,0. 
Bolagiseringsutredning,0,0,0.0,
Aktieägaravtal,0,5,6,0. 
Bolagskoder ,0,0,0,0. 
Aktiebolag, 6,2328,3173,2. 

 
 
KOMMENTARER:  
Det var inte svårt att hitta material kring Aktiebolag, Bolagisering, Aktieägaravtal. Däremot 
så var det betydligt svårare att hitta material som behandlar Idrottsaktiebolag, 
Bolagiseringsutredningar och Bolagskoder då detta är relativt nya påhitt som i dags läget 
inte har hunnit att bli omskrivna så mycket.    
 
 

http://www.biblotek.se/


Bilaga 2. 

Intervjufrågor 
 
 
Fråga 1. Vad är dina tankar och funderingar kring associationsformen idrottsaktiebolag? 

Fråga 2. Vad ser du för alternativ till associationsformen idrottsaktiebolag?  

Fråga 3. Hur ställer du dig till alternativa lösningar till associationsformen idrottsaktiebolag? 

Fråga 4. Vilka för och nackdelar ser du med associationsformen idrottsaktiebolag? 

Fråga 5. Vilka för och nackdelar ser du med en tänkt allternativ associationsform? 
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