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Sammanfattning 

Titel: Riskkapital i svensk elitidrott - Framtiden för elitidrottsföretag? 

Författare: Amir Bilanovic och Christopher Eidberg 

Handledare: Øystein Fredriksen 

Nyckelord: riskkapital, elitidrott, ishockey, fotboll, 51-procentsregeln, bolagisering 

Bakgrund: Under 2000-talet har många av klubbarna i både Svenska Hockeyligan och 

Allsvenskan i fotboll haft ekonomiska problem. Flertalet elitidrottsklubbar har gått från 

att tidigare vara ideella föreningar till att idag, genom bolagiseringar, drivas som 

elitidrottsföretag. Ett verktyg som idag används för att utveckla företags verksamheter i 

flera vitt skilda branscher är riskkapital där riskkapitalister eller riskkapitalbolag köper 

in sig i företaget. Elitidrottsföretagen påverkas dock av regelverk som potentiellt sett 

begränsar elitidrottsföretagens möjligheter att använda riskkapital. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera om elitidrottsklubbar inom svensk fotboll 

och ishockey kan utveckla sin verksamhet med riskkapital. 

Metod: Studien har en kvalitativ ansats där intervjuer har genomförts med 

representanter från tio elitidrottsklubbar inom svensk fotboll och ishockey. 

Resultat: Studien visar att elitidrottsklubbar inom svensk fotboll och ishockey bör 

kunna använda sig av riskkapital för att utveckla sin verksamhet. Gällande regelverk, 

51-procentsregeln, hämmar dock klubbarna i användningen av riskkapital, då 

riskkapitalistens möjlighet till kontroll över sin investering begränsas. Om 

riskkapitalisten tillåts inta en aktiv ägarroll, ser vi användningen av riskkapital som en 

möjlig framtida väg för att utveckla verksamheten i dagens elitidrottsföretag.   
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Abstract 

Title: Private equity in the Swedish elite sports industry - The future of elite sports 

business? 

Authors: Amir Bilanovic and Christopher Eidberg 

Supervisor: Øystein Fredriksen 

Keywords: private equity, venture capital, elite sports, ice hockey, football, 

corporatisation 

Background: During the 2000s, many clubs in the Swedish Hockey League and the 

Swedish premier football division Allsvenskan have suffered from financial problems. 

Many elite sports clubs have changed from previously beeing non-profit organizations 

to, through corporatisation, operate as elite sports businesses. Private equity is a tool 

that is used to develop business operations in various industries, where venture 

capitalists or private equity firms buys into a company. Elite sports businesses, 

however, are affected by regulations that potentially limit the elite sports businesses 

possibilities to use private equity. 

Purpose: The purpose of this paper is to analyze if elite sports clubs in Swedish 

football and ice hockey can develop their business with private equity. 

Research method: The study has a qualitative approach in which interviews were 

conducted with representatives from ten elite sports clubs in Swedish football and ice 

hockey. 

Results: The study shows that elite sports clubs in Swedish football and ice hockey 

should be able to use venture capital to develop their business. Current regulations, the 

51-percent rule, inhibits the clubs in their use of private equity, since venture capitalists 

are limited in their possibility to control their investment. If the venture capitalist is 

allowed to take on an active ownership role, we see the use of private equity as a 

opportunity to develop the business in today's elite sports businesses.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste tio åren har omsättningen i Svenska Hockeyligan och Allsvenskan i 

fotboll mer än fördubblats (Sahlström, 2013; SHL AB, 2013). Trots en ökad omsättning 

uppvisar elitidrottsklubbarna sammantaget ingen vinst, även om flertalet 

elitidrottsklubbar har gått från att tidigare vara ideella föreningar till att idag, genom 

bolagiseringar, drivas som elitidrottsföretag. Under 2000-talet har många av klubbarna i 

både Svenska Hockeyligan och Allsvenskan i fotboll haft ekonomiska problem (se e.g. 

Dagens Industri, 2009; Dagens Nyheter, 2002; Expressen, 2012; Svenska Dagbladet, 

2009; Svenska Dagbladet, 2011a; SVT, 2012). Hur ser framtiden ut för svenska 

elitidrottsklubbar i ishockey och fotboll?  

Problematiken som Svenska Hockeyligan, hädanefter SHL, upplever är att de bästa 

spelarna överger ligan till förmån för större ligor såsom National Hockey League och 

Kontinental Hockey League (SHL AB, 2013). Problemet består i att SHL blir av med 

den attraktionskraft dessa spelare för med sig. En ökad omsättningstillväxt krävs på så 

sätt för att SHL ska kunna behålla spelare och således sin konkurrenskraft. Den senaste 

tiden har även publiksiffrorna börjat dala för flera av SHL-klubbarna, vilket har lett till 

diskussioner och ett diskussionsförslag om hur attraktionskraften ska kunna ökas (SHL 

AB, 2013). För att öka attraktionskraften menar SHL-klubbarna själva att de bland 

annat borde ha full kontroll och påverkan över sin egen produkt, med tanke på att 

klubbarna har utvecklats till små och medelstora företag. För att utveckla svensk 

elitishockey har en överenskommelse träffats mellan SHL:s och HockeyAllsvenskans 

styrelser, där antalet lag i SHL kommer att utökas från 12 till 14 från och med säsongen 

2015/2016 (HockeyAllsvenskan, 2014). I överenskommelsen ingår bland annat 

förändrade kriterier för elitlicens avseende ekonomi och arenor, vilket tros krävas för en 

långsiktig utveckling av svensk elitishockey. 

Problematik kan även urskiljas inom den svenska fotbollen. I slutet av januari 2014 

presenterades en utredning av svensk elitfotbolls ekonomi som visade på dystra röda 

siffror, där svensk elitfotboll beskrivs vara i ekonomisk kris (SVT, 2014). De allsvenska 

klubbarnas samlade resultat exklusive spelaromsättningar visade år 2012 ett negativt 

underskott på 38,7 miljoner kronor (Sahlström, 2013). Detta driftsunderskott var lägre 

än föregående års underskott, 89,6 miljoner kronor, men visar att svenska 

fotbollsklubbar är beroende av spelarförsäljningar för att överleva. Försäljningar och 
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köp av spelare är ofta av avgörande karaktär för både ekonomiska och sportsliga 

framgångar, där svenska klubbar har intagit en roll som nettoexportör av spelare. 

Sportsliga framgångar till trots pressas klubbarna hårt ekonomiskt, där den enda 

utvägen till sist kan vara att be sponsorer och intressenter om kapitaltillskott för att 

klubben ska kunna fortsätta med sin verksamhet (Sveriges Radio, 2010; Eurosport, 

2012; Idrottens Affärer, 2014, Dagens Nyheter, 2014). Vikande publiksiffror nämns 

som en bidragande orsak till de ekonomiska motgångarna. Även hur klubbens styrelse 

fattar beslut och driver verksamheten får kraftig kritik (se e.g. Expressen, 2013). En 

sista utväg har även varit att kommunen skjuter till pengar för att möjliggöra klubbens 

fortsatta överlevnad (se e.g. Helsingborgs Dagblad, 2012). I värsta fall har det inte 

funnits några nödlösningar på klubbens problem, med en oundviklig konkurs som 

slutlig konsekvens (se e.g. Svenska Dagbladet, 2011b). Problemen som finns inom 

svensk elitfotboll har lett till att en arbetsgrupp, som bland annat består av företrädare 

från Svenska Fotbollsförbundet, Svensk Elitfotboll och Elitfotboll dam, i början av 

2014 tillsatts med uppdrag att göra en omfattande översyn av svensk fotboll 

(Serieutredningen igång, 2014). 

Med utgångspunkt i att elitidrottsklubbarna drivs som företag och kan bolagiseras ser vi 

en möjlighet att studera hur dessa elitidrottsföretag kan utvecklas till välmående 

verksamheter, både ekonomiskt men också sportsligt. Med gällande regelverk måste 

dock den ideella föreningen och dess medlemmar behålla majoriteten av rösterna efter 

att klubben bolagiserats till ett IdrottsAB, vilket gör att regeln brukar benämnas som 

51-procentsregeln (RF:s stadgar, 2013: 11 kap. 3a §). 

Ett verktyg som kan användas för att utveckla elitidrottsföretagens verksamheter är 

riskkapital där riskkapitalister eller riskkapitalbolag köper in sig i företaget, något som 

idag görs i flera vitt skilda branscher (Affärsvärlden, 2013). Riskkapital kan nämligen 

översiktligt beskrivas som investeringar som görs i ett företags ägarkapital, där 

riskkapitalisten eller riskkapitalbolaget genom aktivt ägande, kunskapsdelgivning och 

kapitaltillförsel har som målsättning att bygga långsiktigt framgångsrika företag 

(SVCA, 2014a). Således är det riskkapitalinvesteringar i elitidrottsföretagens 

ägarkapital och de effekter riskkapitalinvesteringarna kan medföra som vi avser 

analysera. 

I svensk idrott har riskkapital primärt möjliggjort finansiering av spelarköp och på så 

sätt bidragit till en central del av den sportsliga, men även ekonomiska, verksamheten 

för elitidrottsklubbarna (Motionen om förenings IdrottsAB, 2009). Svenska 

Fotbollsförbundet och Svenska Ishockeyförbundet har dock lyft fram att existerande 
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regelverk bromsar utvecklingen som de anser krävs för att förbättra sina verksamheter 

och öka sin konkurrenskraft, både inhemskt och internationellt (Svensk Fotboll, 2011; 

IdrottsAB-utredningen, 2012). Bevarandet av 51-procentsregeln kan dock medföra att 

potentiellt intresserade riskkapitalister eller riskkapitalbolag är motvilliga till att 

investera i elitidrottsföretagen då de inte kan uppnå ett majoritetsägande (IdrottsAB-

utredningen, 2012). Som nämnt används riskkapital i dagsläget som finansieringskälla 

till främst spelarköp, men problematiken om riskkapital genom aktivt ägande kan 

användas för att utveckla elitidrottsföretagens verksamhet med dagens eller framtidens 

regelverk består. 

1.2 Problemdiskussion 

Det står klart att de svenska elitidrottsklubbarna bör ha intresse av att utveckla sina 

verksamheter då klubbarna har ekonomiska bekymmer. Kan då riskkapital genom aktivt 

ägande användas för att utveckla klubbarnas verksamhet?  

Jensen (1989) beskriver att riskkapitalister kan addera finansiell kraft, bolagsstyrning 

och operativ effektivitet till de företag som riskkapitalisten investerar i, vilket bidrar till 

ekonomiskt värdeskapande. Claessens (2006) framhäver att förbättrad operativ 

effektivitet är ett resultat av förfinad resursallokering och bolagsstyrning. Berg-Utby et 

al. (2007) poängterar att även humankapitalet bättre tas tillvara på när en riskkapitalist 

går in i en verksamhet. Enligt Kaplan och Strömberg (2009) finns det flera åtgärder 

bakom det ekonomiska värdeskapandet som tillsammans bidrar till utvecklingen av 

portföljbolaget. De beskriver vidare hur riskkapitalister använder sin branschkännedom 

och operativa kunskap till att identifiera attraktiva möjligheter för att utveckla och 

implementera framtida värdeskapande i verksamheten de investerat i. Acharya et al. 

(2013) lyfter fram riskkapitalisternas tidigare erfarenheter som en viktig 

framgångsfaktor för den operativa verksamheten. Enligt Sapienza (1992) och 

Chemmanur et al. (2011) är även icke-ekonomiska värdeskapande faktorer av betydelse 

för ett företag som använder riskkapital, såsom relationsutbyggnad och utvecklade 

kommunikationskanaler. Om företagets ekonomiska situation är ansträngd menar 

Fredriksen et al. (1997) att riskkapitalister antar en mer aktiv roll, beskrivet som 

firefighter-syndromet. Firefighter-syndromet syftar till att riskkapitalister tycks arbeta 

mer med företag som går dåligt och genom sitt arbete får dem att prestera bättre. 

Samtidigt som riskkapitalisternas värdeskapande roll lyfts fram beskylls vissa former av 

riskkapitalister bland annat för att sälja av delar av verksamheterna i det förvärvade 

bolaget, omstrukturera verksamheter till de anställdas nackdel samt det faktum att det i 



  

4 

 

vissa fall används väldigt mycket lån för att finansiera uppköpen (Wright et al., 2009). 

Klein et al. (2013) säger att den stora andelen lån faktiskt kan förhindra eventuella 

framtida möjligheter för det förvärvade företaget. Wright et al. och Nisar (2005) 

framhäver även problem med att ledningen inte handlar å företagets bästa, utan istället 

agerar utifrån egenintresse. Avsaknaden av tillräckligt stora datamängder att undersöka 

för att säkerställa riskkapitalets betydelse belyses också av Chemmanur et al. (2011) 

som ett motargument till att riskkapital faktiskt kan bevisas vara värdeskapande. 

Gorman och Sahlman menar att riskkapitalister vanligtvis beskylls för att tänka 

kortsiktigt (1989) och menar att nästan alla riskkapitalister har en placeringshorisont på 

mellan fem till sju år. Kaplan och Strömberg (2009) menar också att det är felaktigt att 

riskkapitalister tänker kortsiktigt, då de i sina studier istället drar slutsatsen att 

riskkapitalister har blivit mer långsiktiga sedan 1990-talet. Kester och Luehrman (1995) 

bemöter kritiken till det kortsiktigt tänkande hos riskkapitalister med att riskkapitalister 

kan skapa förutsättningar för långsiktigt bra framtida företagsstyrning och prestationer. 

I motsats till riskkapitalkritikerna är Vester (2011) så säker på att riskkapital skapar 

värde att han istället menar att frågan som bör ställas snarare är hur riskkapital skapar 

värde. Han menar också att riskkapitalisters värdeskapande inte påverkas av om 

marknaden, där det förvärvade företaget är verksamt, utvecklas positivt eller inte. 

Det bör dock poängteras att klubbarna i sin verksamhet måste beakta såväl 

verksamhetens mål med elitverksamheten såväl som deras sociala idrottsliga breddmål, 

samtidigt som klubbarna strävar efter att uppnå uppsatta ekonomiska mål (Sahlström, 

2013). I tillägg menar Ratten (2012) att idrottsklubbar måste vara både socialt och 

ekonomiskt innovativa för att nå sina mål. Sahlström konstaterar också att klubbarnas 

mål på lång sikt samspelar och att ett mål måste uppfyllas för att möjliggöra uppfyllelse 

av ett annat. Sahlström påpekar dock att det är svårare att driva en elitidrottsklubb än ett 

vanligt företag, eftersom vanliga företag i huvudsak har ekonomiska mål. Utifrån detta 

vore det intressant att analysera om riskkapital kan användas i denna typ av bransch. 

Som det ser ut idag kan dock 51-procentsregeln upplevas som hämmande för 

riskkapitalets diskuterade effekter, då existerande regelverk inte ger riskkapitalister 

fullständigt inflytande över sin investering i ett elitidrottsföretag. Problematiseringen 

leder fram till uppsatsens syfte och frågeställningar. 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera om elitidrottsklubbar inom svensk fotboll och 

ishockey kan utveckla sin verksamhet med riskkapital. 
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1.4 Frågeställningar 

Vi ämnar studera hur och varför klubbarna som redan använder sig av riskkapital gör 

det och om de klubbar som inte gör det har tagit aktivt avstånd ifrån riskkapital och i så 

fall utifrån vilka grunder. 

 Använder svenska elitidrottsklubbar i ishockey och fotboll riskkapital idag? 

Har klubbarna kunskap om vad riskkapital kan medföra för deras verksamhet? 

Huruvida klubbarna idag arbetar med riskkapital torde vara avgörande för deras syn på 

dess framtida användning. Därav ämnar vi analysera om synen skiljer sig åt mellan de 

klubbar som idag använder sig av riskkapital och de som inte gör det. 

 Vilken syn har elitidrottsklubbar på användandet av riskkapital i deras 

verksamhet? 

Ur klubbarnas synvinkel vore det intressant att analysera vilka effekter riskkapital 

skulle kunna ha på deras verksamhet. I problemdiskussionen tas både fördelar och 

nackdelar med riskkapital upp, varför vi vill analysera vilka de potentiella effekterna av 

riskkapitalanvändning skulle kunna vara för klubbarna.  

 Kan elitidrottsklubbars verksamhet påverkas om riskkapital tillförs?  

Eftersom det existerar regelverk som begränsar klubbarnas möjlighet till användning av 

riskkapital ämnar vi analysera om det existerande regelverket påverkar klubbarna med 

avseende på deras möjlighet att använda riskkapital. Kan de potentiella effekterna 

utrönas skulle den utökade kunskapen kunna ligga till grund för en utvecklad 

regelverksutformningsdebatt. 

 Påverkar 51-procentsregeln elitidrottsklubbars användande av riskkapital? 

1.5 Tidigare studier 

Flertalet studier har gjorts kring riskkapital och dess användning i traditionell 

bemärkelse. Riskkapital i svensk elitidrott är dock ett relativt outforskat område, där 

tillgänglig forskning har haft sin utgångspunkt i svensk elitfotboll. Vi har inte funnit 

någon tillgänglig forskning med inriktning på riskkapital i svensk elitishockey. 
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I sin studie undersökte Söderlund och Hansson (2006) vilka motiv en investerare har 

när de väljer att satsa sitt kapital i fotbollen samt hur klubbarnas finansiella utveckling 

ser ut, där det empiriska underlaget har hämtats från Stockholmsklubbarna AIK Fotboll, 

Djurgårdens IF Fotboll och Hammarby IF Fotboll. Det externa kapitalet har medfört att 

fotbollsklubbarna vågat satsa mer på våghalsiga spelarinvesteringar då risken flyttat 

från fotbollsverksamheten till riskkapitalbolagen. Enligt studien är investeringar gjorda 

i fotbollsklubbar långsiktigare än den typiska investeringen för ett riskkapitalbolag. 

Författarna menar dock att investerarna har för lite att säga till om när det gäller deras 

investeringar och att detta kan hämma framtida investeringar. Utan passionen och 

kärleken för det egna laget menar Söderlund och Hansson att investeringarna aldrig 

hade gjorts i ett fotbollslag då branschen förknippas med hög risk och liten utdelning.  

Byström och Svensson (2006) har genom en fallstudie analyserat relationen mellan en 

fotbollsförening, Djurgårdens IF Fotboll, och ett riskkapitalbolag. Syftet med uppsatsen 

var att undersöka hur förtroende kan uppnås i ett kooperativt beteende mellan en 

entreprenör och en riskkapitalist. Enligt studien kan relationen mellan Djurgården IF 

Fotboll och riskkapitalbolaget ses som en interorganisatorisk relation, men även som en 

relation mellan en entreprenör och ett riskkapitalbolag. Fallstudien fokuserar på hur 

parterna i relationen hanterar och förebygger faktiska och potentiella koordinerings- och 

anlagsproblem, där Byström och Svensson i sin analys kommer fram till att det finns 

både sociala och formella kontrollmekanismer som gör att koordinerings- och 

anlagsproblemen i stort kan hanteras. Dessa kontrollmekanismer har medfört att 

författarna drar slutsatsen att riskkapitalisterna kan ses som affärsänglar. Affärsänglar 

beskrivs vidare i 3.2 Affärsänglar. 

I en uppsats av Haga och Svärdfelt (2009) är utgångspunkten hos riskkapitalistbolagen. 

Syftet med uppsatsen var att beskriva och ge förståelse för varför riskkapitalistbolag 

handlar med spelarkontrakt i svensk fotboll. En fallstudie genomfördes på fyra 

riskkapitalbolag som investerat i spelarkontrakt, med målet att öka förståelsen för 

investeringsfilosofin hos dessa bolag. Riskkapitalbolagen har ingen formell kontroll 

över sina investeringar, och de uppvisar ett negativt resultat. Studien visar att hög 

avkastning inte är det främsta målet med investeringarna. Det viktigaste målet är istället 

att stödja klubben och att bidra till framgång i ligan. 

Lantto (2010) har i sin kvalitativa fallstudie baserad på två elitidrottsklubbar undersökt 

om investeringar i fotbollsspelare är lönsamt för ett riskkapitalbolag. Fokus i uppsatsen 

har legat på vilka investeringsbedömningar och investeringskriterier som 

riskkapitalbolagen har. Utöver detta undersöktes vilka sportsliga effekter 
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riskkapitalbolagets investeringar har inneburit för elitidrottsklubbarna. Studiens resultat 

tyder på att riskkapitalbolagets avkastning i ett längre perspektiv är negativ men kan ge 

en positiv avkastning i enskilda fall. Författaren konstaterar att bolagen inte kalkylerar 

med ekonomisk avkastning, men att de ser sportsliga framgångar som en form av 

avkastning. Studien fastslår att sportsliga framgångar har en positiv effekt på 

avkastningen för riskkapitalbolagen, men att kapitalinsatsen inte har någon effekt på 

klubbarnas tabellplacering. 

Internationell forskning är problematisk att utgå från då andra länder har annorlunda 

regleringar och synsätt kring ägande och tillskjutet kapital till elitidrottsklubbar jämfört 

med regleringen i Sverige. Vi har därför valt att inte fördjupa oss vidare i internationell 

forskning. 

1.6 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa studien till lag som på senare tid har deltagit i den högsta 

herrserien för svenska elitidrottsklubbar inom fotboll och ishockey. Vi kommer inte att 

se på andra länder och hur de arbetar med riskkapital då dessa länder ofta har andra 

regleringar och synsätt kring ägande och tillskjutet kapital till elitidrottsklubbar. 

Studien avgränsas till sporterna fotboll och ishockey då det är dessa två idrotter som är 

de mest kommersialiserade sporterna i Sverige. Dessa sporter är även de som lyft frågan 

kring bolagisering i störst utsträckning. 

Tio elitidrottsklubbar har deltagit i studien. Dessa klubbar representerar idrotterna 

fotboll eller ishockey, har skilda verksamhetsformer samt arbetar utifrån förutsättningar 

som skiljer klubbarna åt, varför dessa har valts ut och bedöms vara lämpligt 

empiriunderlag för att uppfylla studiens syfte.  

Vi använder oss av riskkapitalbegreppet i vid bemärkelse vilket innebär att vi inte 

avgränsar studien till att enbart bygga på enskilda typer av riskkapital. 
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2 Svensk idrott 

I nedanstående avsnitt presenteras uppbyggnaden av svensk idrott, dess stadgar och 

ramverk. För läsaren kan nedanstående avsnitt ses som en bakgrund till denna studie 

med avsikt att öka förståelsen och för att påvisa den komplexitet som finns inom 

idrottens värld, vilket skulle kunna påverka de verksamma elitidrottsföretagens syn på 

riskkapital och deras användning av riskkapital. 

2.1 Det svenska föreningslivet 

Den svenska idrottsrörelsen består av ideella föreningar och ideella ledare som grund, 

vilka självständigt leder och utvecklar sin verksamhet (Riksidrottsförbundet, 2011a). 

Föreningen var den givna organisationsformen för idrottsrörelsen som formades då 

demokratin utvecklades i det svenska samhället. Cirka 20 000 föreningar, organiserade i 

70 specialidrottsförbund som är ansvariga för sin specifika idrott, är basen i den svenska 

idrottsrörelsen (Riksidrottsförbundet, 2013a). Det är de ideella föreningarna som stat, 

landsting och kommun valt att stödja genom bidrag, underhåll av idrottsanläggningar, 

skattelättnader med mera.  

Det är enbart ideella föreningar som beviljas medlemskap i respektive 

specialidrottsförbund och Riksidrottsförbundet (IdrottsAB-utredningen, 2012). 

Föreningar som upptas som medlemmar i specialidrottsförbund måste tillämpa de regler 

som är rådande inom idrottsrörelsen och på vilka Riksidrottsförbundets stadgar bygger 

på (RF:s stadgar, 2013). Genom att ett specialidrottsförbund anpassar sina stadgar kan 

IdrottsAB likställas med sin majoritetsägande medlemsförening som upplåter sin 

rättighet att delta i tävlingsverksamhet till IdrottsAB.  

2.2 Riksidrottsförbundet 

Riksidrottsförbundet är en ideell förening och är den svenska idrottens 

paraplyorganisation (Riksidrottsförbundet, 2013b). 

“Riksidrottsförbundet är svensk idrotts samlande organisation med uppgift 

att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl 

nationellt som internationellt.” 

Riksidrottsförbundet (2013b) 
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I och med deras uttalade mål är Riksidrottsförbundets främsta uppgifter att: 

 företräda svensk idrott i deras kontakt med myndigheter, politiker och övriga 

samhället 

 fördela statens anslag till idrottsrörelsen 

 uppmuntra specialidrottsförbundens utveckling, både vad gäller idrotten men 

även kunskapsmässigt 

 samordna arbetet med värdegrundsfrågor inom idrotten 

 bevara Sveriges idrottshistoriska arv 

70 olika specialidrottsförbund, som huvudsakligen är ansvariga för och organiserade 

utifrån sin idrott, är medlemmar i Riksidrottsförbundet (Riksidrottsförbundet, 2013c). 

Sammanlagt är specialidrottsförbunden i Sverige ansvariga för fler än 250 idrotter 

(Riksidrottsförbundet, 2013a). Grundprincipen är att varje specialidrottsförbund har ett 

övergripande ansvar för sin idrott och dess tävlingsregler (Riksidrottsförbundet, 2011a). 

Varje medlemsförbund är samtidigt medansvarigt för svensk idrott i sin helhet. 

Medansvaret gör att det regelverk som görs gällande av Riksidrottsförbundet gäller för 

alla anslutna specialidrottsförbund. 

 

 

Bild 1. Organisationsschema Riksidrottsförbundet, egen illustration 

(Riksidrottsförbundet, 2013c). 
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För att upptas som medlem i ett specialidrottsförbund måste föreningen som ansöker 

vara av ideell karaktär (RF:s stadgar, 2013: 8 kap. 1 §). Den ideella karaktären är ett 

krav då ideella föreningar styrs av stadgar, vilket kräver demokratiska inslag i form av 

styrelser, valberedningar och motioner (Riksidrottsförbundet, 2011a). Det demokratiska 

inslaget har sedan länge varit en av värdegrunderna inom svensk idrott, där alla 

medlemmars röst har lika värde (Vision och värdegrund, 2014). Tanken med detta är att 

demokrati och delaktighet ska kunna utövas jämställt och oavsett bakgrund. 

Inom svensk idrott finns det sedan många år tillbaka en tradition av ett samspel mellan 

elitverksamhet, med fokus på prestationsförbättringar och goda resultat, samt 

breddverksamhet där främst hälsa, trivsel och välbefinnande är det viktiga med 

idrottsutövandet istället för det rena resultatfokuset (Svensk idrott, 2013). Denna 

tradition, kopplad till den demokratiska utvecklingen i Sverige, har gjort att den ideella 

föreningen är den associationsform som ligger närmast till hands i takt med att 

idrottandet brett ut sig bland Sveriges befolkning (IdrottsAB-utredningen, 2012). De 

ideella föreningarna har i sin värdegrund fokus på fyra aspekter som är gemensamma 

för hela den samlade svenska idrottsrörelsen (Riksidrottsförbundet, 2009). Dessa 

aspekter är glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att få vara med 

och rent spel. Den här öppenheten, det fria deltagandet och det gemensamma intresset 

för idrott är det fundament som svensk idrott hittills har byggt på. Men idrott är en stor 

rörelse, och har under de senaste decennierna utvecklats mycket, både ur svenskt och 

internationellt perspektiv (IdrottsAB-utredningen, 2012). Framför allt har idrotten på 

elitnivå blivit allt mer professionaliserad, globaliserad och kommersialiserad. Från att 

tidigare ha varit en folkrörelse börjar elitidrotten i större utsträckning ses som en del av 

den stora underhållningsindustrin (Peterson et al., 2005). Professionaliseringen och 

kommersialiseringen har inneburit nya krav på föreningarna med elitidrottsklubbar, där 

föreningarna enligt Peterson et al. allt mer efterliknar medelstora företag.  

Sedan Riksidrottsförbundets årsstämma 1999 är det möjligt att bedriva idrottslig 

verksamhet genom aktiebolag (RF:s stadgar, 2013: 11 kap. 3a §). Bolagiseringar kan i 

dagsläget påträffas i olika former. Bolagisering kan göras av hela elitverksamheter, så 

kallade IdrottsAB (RF:s stadgar, 2013: 11 kap. 3 §). Bolagisering kan även göras på 

delar av verksamheter med avsikt att få en mer renodlad elitverksamhet, eller genom en 

samverkan mellan den ideella föreningen och IdrottsAB. Den ideella föreningen och 

dess medlemmar måste dock behålla majoriteten av rösterna vid bolagsstämman. 
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2.3 Bolagiseringsvändorna 

AIK Fotboll, tillsammans med några andra föreningar, och Svenska Ishockeyförbundet 

motionerade inför Riksidrottsmötet 1997 om att tillåta bolagisering av idrottsföreningar 

(Bolagiseringsutredningen, 1998). På uppdrag av Riksidrottsförbundet tillsattes därför 

en bolagiseringsutredning, för att idrottsföreningar skulle kunna ges större möjlighet att 

utveckla sina verksamheter, både ekonomiskt och sportsligt. Utredningen ansåg inte att 

ideella föreningar var en lämplig associationsform för att hantera de stora summor 

pengar som då börjat cirkulera inom vissa delar av svensk elitidrott, då den ideella 

föreningen som organisationsform inte är skapad för detta. 

Under år 1999 beslutade Riksidrottsförbundet därför att tillåta att idrottsklubbar 

bedriver sin verksamhet i aktiebolagsform, så kallade IdrottsAB (RF:s stadgar, 2013: 11 

kap. 3 §). Denna stadga innebär att det nybildade aktiebolaget övertar 

idrottsföreningens plats och förpliktelser i sitt specialidrottsförbunds 

tävlingsverksamhet (RF:s stadgar, 2013: 11 kap. 3a §). För att övertagandet ska 

godkännas måste idrottsföreningen inneha röstmajoritet i aktiebolaget. Kravet på 

röstmajoritet infördes så att ingen privatperson eller företag kunde köpa upp ett helt 

IdrottsAB. På så sätt hålls de traditionella inslagen kvar som under lång tid präglat den 

svenska idrotten. Idrottsföreningens röstmajoritet har lett till att denna stadga i 

vardagligt bruk och media kallas för 51-procentsregeln (Dagens Nyheter, 2013).  

51-procentsregeln har sedan sitt införande varit diskuterad och omdebatterad (Dagens 

Nyheter, 2013). Diskussionerna har främst kretsat kring röstmajoritetskravet för den 

ideella föreningen (IdrottsAB-utredningen, 2012). Till Riksidrottsmötet 2007 inkom en 

första motion från Moheda IF som ville slopa regeln om röstmajoritet (Motionen om 

förenings IdrottsAB, 2009). Motionen avslogs då underlaget inte ansågs vara tillräckligt 

genomarbetat (IdrottsAB-utredningen, 2012). Riksidrottsmötet beslöt då att en ordentlig 

kartläggning och analys skulle genomföras av de IdrottsAB som fanns och vilka 

effekter som kunde uppkomma när en ideell förening inte längre enhetligt bestämmer 

över den del av idrottsverksamheten som organiserats i ett IdrottsAB. Kartläggningen 

presenterades senare på kommande Riksidrottsmöte 2009 med eventuella förslag på 

stadgeändringar (Motionen om förenings IdrottsAB, 2009).  

Till Riksidrottsmötet 2009 yrkade Svenska Fotbollsförbundet och Svenska 

Ishockeyförbundet i en gemensam motion för att de olika specialidrottsförbunden själva 

ska besluta kring frågan om IdrottsAB i stadgarna för sina respektive 

specialidrottsförbund (IdrottsAB-utredningen, 2012). Motivet till motionen var att 
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verksamheternas art och omfattning i de olika idrotterna är så pass varierande att det 

borde vara upp till varje enskilt specialidrottsförbund att besluta om IdrottsAB:s ägar- 

och rösträttsstruktur (Motionen om förenings IdrottsAB, 2009). Fotbollsförbundet drog 

dock tillbaka sin motion då delar av fotbollsrörelsen efterfrågade mer tid till djupare 

diskussioner (Svenska Fotbollsförbundet, 2011). Fotbollsförbundet anslöt sig därför till 

Riksidrottsstyrelsens föreslagna linje om att till Riksidrottsmötet 2011 lägga fram en ny 

utredning och analys av nuvarande regelverk, argumentera för och emot förslaget att 

låta specialidrottsförbunden reglera frågan om IdrottsAB i sina respektive stadgar samt 

att presentera ett förslag till förändringar av nuvarande stadgar (IdrottsAB-utredningen, 

2012). 

Inför Riksidrottsmötet 2011 lades utredningsförslaget fram som innebar att ägarkravet 

på den ideella föreningen skulle minskas från 51 procent till minst 34 procent 

(IdrottsAB-utredningen, 2012). Förhoppningarna var att förslaget skulle leda till att 

externa investerare får ett ökat intresse då investerarna till skillnad mot tidigare nu 

skulle kunna anta ett majoritetsägande, samtidigt som den ideella föreningen 

fortfarande innehar tillräckligt med röster för att kunna blockera förändringar av ett 

IdrottsAB:s bolagsordning. Med detta avsågs att investerare till exempel inte skulle 

kunna flytta idrottsklubben till en annan stad, byta klubbnamn eller byta klubbfärger 

utan den ideella föreningens medgivande. För att en bolagsordning ska ändras krävs 

minst två tredjedelar av röstetalet (Aktiebolagslag, 2005:551: 7 kap. 42 §). 

Bolagsordningen måste även vara godkänd av specialidrottsförbundet samt 

Bolagsverket, vilket avser förhindra otillåtet agerande av majoritetsägaren (IdrottsAB-

utredningen, 2012).  

Riksidrottsstyrelsen valde dock att inte lägga fram detta förslag på Riksidrottsmötet då 

Riksidrottsstyrelsen ansåg att ett sådant beslut i det läget skulle sända fel signaler då 

idrottsrörelsen ville hävda sin särart gentemot renodlade kommersiella verksamheter 

och erhålla särbehandling. Återigen tillsattes det en ny utredning till kommande 

Riksidrottsmöte (Riksidrottsförbundet, 2011b). 

Utredningens förslag till Riksidrottsmötet 2013 var att överlåta frågan om ägarkravet 

från Riksidrottsförbundet till de enskilda specialidrottsförbunden, men att det ska finnas 

minimiregler för IdrottsAB i RF:s stadgar för att säkerställa att idrottens kärnvärden 

skyddas (IdrottsAB-utredningen, 2012). Efter en försöksvotering avslogs utredningens 

förslag om stadgeändring, vilket innebär att 51-procentsregeln i dagsläget fortfarande är 

gällande och hanteras på Riksidrottsförbundsnivå (Riksidrottsförbundet, 2013d). 
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Bild 2. Tidslinje, egen illustration. 

2.4 Ekonomiska konsekvenser av bolagisering 

Av de senaste årens debatter kan åsikter kring både för- och nackdelar med 

bolagiserade elitidrottsklubbar urskiljas. Genom en bolagisering särskiljs den 

ekonomiskt riskfyllda elitverksamheten från breddverksamheten hos den övriga 

föreningen. Aktiebolag är den associationsform som är mest lämpat för ekonomiska 

verksamheter med bland annat regler utformade efter fortlevnadsprincipen, vilket 

saknas för ideella föreningar som inte får bedriva ekonomisk verksamhet och främja 

sina medlemmars ekonomiska intressen (Bolagiseringsutredningen, 1998). Om 

ekonomisk verksamhet som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen bedrivs är 

föreningen inte längre att betrakta som ideell.  

En av fördelarna med IdrottsAB är de tydligare skattereglerna, där 

momsredovisningsskyldigheten för aktiebolag innebär att de klubbar som drivs som 

IdrottsAB kan göra momskvittning. Momsfrågan kan dock vara problematisk för de 

ideella föreningarna, som i dagsläget har en egen reglering av moms i 

Mervärdesskattelagen (Idrotts-AB-utredningen, 2012). EU-kommissionen anser dock 

att Mervärdesskattelagens reglering strider mot gällande Momsdirektiv, och har hotat 

med att dra Sverige inför EU-domstolen om reglerna inte ändras (Riksidrottsförbundet, 

2011c). EU-kommissionen argumenterar för att ideella föreningar ges 

konkurrensfördelar på den marknad den verkar (IdrottsAB-utredningen, 2012). En 

regeländring skulle leda till stora konsekvenser för svenska ideella föreningar med 

ökade kostnader och ökat administrativt arbete. Den svenska regeringen arbetar dock 



  

14 

 

för att de ideella föreningarna inte ska drabbas av ändrade momsregler (Regeringen, 

2011).  

De ideella föreningarna påverkas även av den så kallade Degerforsdomen (RÅ 2007 ref. 

57). Degersforsdomen medför att varken inkomst- eller mervärdesbeskattning görs vid 

spelarövergångar, där den säljande klubben är svensk. Vid spelarövergångar där den 

säljande klubben är utländsk betraktas dock den ideella föreningen som en 

näringsidkare och måste därför betala moms för köpet av spelaren. Ideella föreningar 

bedriver som nämnt ingen momspliktig verksamhet, vilket medför att de således inte 

kan göra avdrag för den utgående momsen på samma sätt som ett bolag kan göra. 

Momspåslaget innebär att spelarköp från utlandet blir 25 procent dyrare för ideella 

föreningar än för bolagiserade klubbar. 

Genom bolagiseringen kan elitidrottsverksamheten även bättre tillvarata klubbars 

varumärken kommersiellt då kommersialiseringen kan hanteras lättare ur 

skattesynpunkt om klubben drivs i bolagsform (Sahlström, 2013). Ett annat argument 

som väldigt ofta lyfts fram i diskussioner är att IdrottsAB i större grad skulle kunna få 

tillgång till nytt kapital genom bland annat nyemissioner, aktieägartillskott eller 

riskkapital i utbyte mot ägarandelar, där just riskkapital hittills har haft en stor betydelse 

vid främst spelarköp (Backman, 2009). 51-procentsregeln anses dock vara hämmande 

av de som vill slopa 51-procentsregeln där de menar att större ägarandelar i IdrottsAB 

för externa investerare skulle öka möjligheterna till att attrahera externt kapital 

(IdrottsAB-utredningen, 2012).  

Klubbar som väljer att bolagisera sin elitverksamhet kommer att bli behandlade som 

övriga bolag i samhället, och kommer inte att särbehandlas på samma sätt som de 

ideella föreningarna blir (Bolagiseringsutredningen, 1998). Ideella föreningar kan 

erhålla bidrag och stöd från stat och kommun, vilket inte tilldelas bolagiserade klubbar 

(Bilda idrottsförening, 2013, IdrottsAB-utredningen, 2012). Ett IdrottsAB är även, till 

skillnad från ideella föreningar, skattskyldigt till statlig inkomstskatt för det eventuella 

netto av intäkterna som verksamheten genererar (Bolagiseringsutredningen, 1998).  

Anordnare av evenemang i vinstsyfte har tidigare till exempel fått betala för 

polisbevakning (Polisen, 2011). IdrottsAB har själva fått betala för bevakningen, 

samtidigt som ideella föreningar har sluppit den kostnaden. Sedan årsskiftet 2014 har 

dock anordnarnas ersättningsskyldighet för polisbevakning slopats, men effekterna av 

nyordningen kommer att granskas och redovisas den 31 december 2015 (7.4.2.2 
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Ersättningsskyldigheten för polisens kostnader för ordningshållning avskaffas, i 

Budgetpropositionen för 2014, 2013; Regeringen, 2014). 

2.5 IdrottsAB 

Aktiebolagslagen och annan lagstiftning som gäller för aktiebolag är gällande för 

IdrottsAB tillsammans med Riksidrottsförbundets, specialidrottsförbundens och de 

internationella förbundens stadgar. Villkoren för upplåtelse till IdrottsAB återfinns i 11 

kap. 3 § i Riksidrottsförbundets stadgar (RF:s Stadgar, 2013). Paragrafen i sin helhet ser 

ut som följande: 

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

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

förenings IdrottsAB avses ett aktiebolag som till huvudsaklig del har till 

ändamål att bedriva idrottslig verksamhet och därtill naturligt anknytande 

verksamhet och i vilket upplåtande förening har röstmajoritet på 

bolagsstämma.  

SF som medger upplåtelse enligt föregående stycke ska i sina stadgar och 

tävlingsregler ange följande villkor att ingå i upplåtelseavtal mellan 

förening och IdrottsAB:  

1. IdrottsAB ska förbinda sig att följa vid varje tid gällande RF:s stadgar, 

SF:s stadgar och SF:s tävlingsregler.  

2. Idrottsutövare i IdrottsAB ska vara medlem i förening som upplåtit den 

idrottsliga verksamheten till bolaget.  

3. Upplåtande förening ska även fortsättningsvis bedriva sådan idrottslig 

verksamhet som ligger till grund för medlemskapet i SF.  

4. IdrottsAB får inte vidareupplåta rättigheten att delta i SF:s 

tävlingsverksamhet.  

5. IdrottsAB:s rätt att delta i SF:s tävlingsverksamhet ska upphöra att gälla 

om upplåtande förenings medlemskap i vederbörande SF upphör.  

6. Rättigheten att delta i SF:s tävlingsverksamhet ska återgå till föreningen 

om IdrottsAB försätts i konkurs eller träder i likvidation.  

7. Förening ska förbehålla SF rätten att godkänna det namn under vilket 

IdrottsAB deltar i SF:s tävlingsverksamhet.  
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8. IdrottsAB ska på begäran av RIN lämna yttranden och upplysningar samt 

handlingar i ärenden avseende bolagets idrottsliga verksamhet.  

9. Upplåtelseavtal och ändringar i detta ska godkännas av vederbörande 

SF för att äga giltighet.  

Har en förenings IdrottsAB försatts i konkurs eller likviderats inom tolv 

månader efter det att rättigheten att delta i SF:s tävlingsverksamhet 

återgått till den upplåtande föreningen ska föreningen genom föreskrift i 

SF:s stadgar eller tävlingsregler degraderas i tävlingshänseende. 

SF som tillåter IdrottsAB att delta i tävlingsverksamheten är skyldigt att i 

sina stadgar eller tävlingsregler förbjuda ett IdrottsAB, som direkt eller 

indirekt ägs av någon som har ett avgörande inflytande över även annat 

IdrottsAB, rätten att delta på samma nivå i detta SF:s tävlingsverksamhet.  

SF ska fortlöpande kontrollera efterlevnaden av upplåtelseavtalet samt vad 

som i övrigt föreskrivs i denna paragraf. Vid avvikelse är SF skyldigt att 

vidta åtgärder för bestämmelsernas efterlevnad.  

SF har rätt att i stadgar och tävlingsregler föreskriva ytterligare villkor för 

upplåtelsen.” 

RF:s stadgar (2013) 

Lagstiftningen för respektive specialidrottsförbund återfinns i deras respektive stadgar, 

och Svenska Fotbollsförbundets samt Svenska Ishockeyförbundets lagstiftning är i stort 

identisk. Följande villkor återfinns i 11 kap. Idrottsaktiebolag i Svenska 

Ishockeyförbundets stadgar bygger på villkoren som återfinns i 11 kap. 3 § i 

Riksidrottsförbundets stadgar, och ska ingå i upplåtelseavtalet mellan den ideella 

föreningen och IdrottsAB: 

”Under nedan angivna förutsättningar får förening upplåta rättigheten att 

delta i SIF:s tävlingsverksamhet till ett IdrottsAB. Med IdrottsAB avses ett 

aktiebolag som till huvudsaklig del har till ändamål att bedriva ishockey- 

och/eller inlinehockey-verksamhet och därtill naturligt anknytande 

verksamhet och i vilket upplåtande förening har röstmajoritet på 

bolagsstämma. 

Följande villkor ska ingå i upplåtelseavtal mellan förening och IdrottsAB:  

1. IdrottsAB ska förbinda sig att följa vid varje tid gällande RF:s stadgar, 

IIHF:s stadgar, SIF:s stadgar samt SIF:s tävlingsregler 
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(Tävlingsbestämmelser, Seriebestämmelser och Spelregler) och 

Handläggningsordning för IdrottsAB. 

Dessa regelverk, som det ankommer på IdrottsAB att fortlöpande hålla sig 

förvissat om, ska utgöra en integrerad del av upplåtelseavtalet. IdrottsAB 

ska vidare förbinda sig att följa andra av angivna organisationer fattade 

beslut.  

2. Spelare i IdrottsAB ska vara medlem i den förening som upplåtit den 

idrottsliga verksamheten till bolaget.  

3. Upplåtande förening ska även fortsättningsvis bedriva sådan idrottslig 

verksamhet som ligger till grund för medlemskapet i SIF.  

4. IdrottsAB får inte vidareupplåta rättigheten att delta i SIF:s 

tävlingsverksamhet. 

5. IdrottsAB:s rätt att delta i SIF:s tävlingsverksamhet ska upphöra att 

gälla om upplåtande förenings medlemskap i SIF upphör.  

6. Rättigheten att delta i SIF:s tävlingsverksamhet ska återgå till föreningen 

om IdrottsAB försätts i konkurs eller träder i likvidation.  

7. Förening ska förbehålla SIF rätten att godkänna det namn under vilket 

IdrottsAB deltar i SIF:s tävlingsverksamhet.  

8. Idrotts AB ska på begäran av RIN, SIF eller distriktsstyrelse lämna 

yttranden och upplysningar samt handlingar i ärenden avseende bolagets 

deltagande i SIF:s tävlingsverksamhet.  

9. Upplåtelseavtal och ändringar i detta ska godkännas av SIF för att äga 

giltighet.  

Ett IdrottsAB under SIF:s kontroll, som direkt eller indirekt ägs av någon 

som har ett avgörande inflytande även över annat Idrotts AB under SIF:s 

kontroll, är förbjudet att delta på samma nivå inom SIF:s 

tävlingsverksamhet som detta andra Idrotts AB. SIF ska fortlöpande 

kontrollera efterlevnaden av upplåtelseavtalet och andra förhållanden i 

anslutning därtill samt vad som i övrigt föreskrivs i denna paragraf. Vid 

avvikelse är förening och IdrottsAB skyldiga att på anmaning av SIF vidta 

rättelse för bestämmelsernas efterlevnad. Om sådan rättelse ej sker inom 

angiven tid äger SIF återta sitt godkännande av upplåtelseavtalet samt 

vidtaga andra åtgärder. 
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Vid tvist där IdrottsAB är part gäller skiljenämndbestämmelsen i SIF:s 

stadgar § 1:8.  

I SIF:s Tävlingsregler och Handläggningsordning för IdrottsAB finns 

ytterligare föreskrifter för IdrottsAB och andra berörda parter.” 

Svenska Ishockeyförbundets stadgar (2013) 
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3 Riskkapital 

Då vi ämnar analysera om klubbarna kan använda riskkapital för att utveckla sin 

verksamhet anser vi att det är väsentligt att djupare beskriva de effekter riskkapitalet 

skulle kunna medföra.  

3.1 Definition 

Riskkapital används som en generell övergripande term för investeringar i ett företags 

egna kapital i både noterade och onoterade företag (SVCA, 2014c). Inom 

samlingsbegreppet riskkapital uttrycks dock riskkapital på olika sätt (SVCA, 2014b). 

De investeringar som inte görs på en finansiell marknadsplats kallas Private Equity där 

investeraren går in med en aktiv ägarroll. Till Private Equity hör ett antal undergrupper, 

där finansieringsform och finansiärer skiljer sig åt. De vanligaste undergrupperna till 

Private Equity är affärsänglar, venture capitalbolag och övrigt riskkapital. 

 

 

Bild 3. Riskkapital, egen illustration (efter SVCA, 2014c och Isaksson, 2006). 

Då de olika undergrupperna samlas under den gemensamma benämningen riskkapital, 

är riskkapital den benämning som kommer att användas som övergripande term i 

uppsatsen, eftersom riskkapital används synonymt med Private Equity (SVCA, 2014b). 



  

20 

 

Då vi innan studien inte vet om eller i vilken form riskkapitalinvesteringar kan göras i 

klubbarna, presenteras de olika undergrupperna av riskkapital nedan. De olika 

undergrupperna av riskkapital skulle potentiellt sett investera i elitidrottsföretagens 

ägarkapital, men med karaktärsdrag som skiljer sig från varandra och potentiellt inte 

helt överensstämmer med den teoretiska användningen av riskkapitalbegreppet. 

Riskkapitalbegreppet appliceras i studien inom ett tidigare outforskat område. 

3.2 Affärsänglar 

Politis (2008) beskriver affärsänglar som privatpersoner som investerar riskkapital i 

onoterade företag till vilka de inte har någon familjeanknytning. När en affärsängel 

involveras i verksamheten görs detta vanligen i form av att denne tar en position i 

styrelsen och erbjuder sina tjänster konsultativt när det finns ett behov av affärsängelns 

expertis. En affärsängels vanligaste roll förefaller då att agera som ett bollplank, där 

affärsängeln bidrar med sina erfarenheter och sin expertis (se e.g. Tashiro, 1999; 

Brettel, 2003; Paul et al., 2003; Amatucci & Sohl, 2004; Madill et al., 2005). Svenska 

Riskkapitalföreningen, SVCA, belyser även att företaget som affärsängeln investerat i 

vanligtvis även drar nytta av affärsängelns kontaktnät som denne skaffat sig genom sina 

tidigare erfarenheter (SVCA, 2014d). Eftersom affärsänglar ofta investerar i företag 

som befinner sig i sin uppstartsfas, ses affärsänglar som ett komplement till formellt 

riskkapital, som beskrivs nedan. Då affärsänglar investerar sina egna pengar, kan 

investeringsbesluten tas snabbare än när riskkapitalbolag gör en investering. Enligt 

SVCA kan affärsängelns ägarandel i ett företag dock variera stort, alltifrån en låg 

procentuell ägarandel till att affärsängeln är majoritetsägare. Det kan även finnas andra 

faktorer av intresse för affärsänglar än hur mycket avkastning en investering gett på 

investerat belopp. 

3.3 Venture capital 

Venture capitalbolag är professionella investerare som har som målsättning att skapa 

avkastning på investerat kapital till sina ägare och finansiärer (SVCA, 2014e). Venture 

capital syftar till investeringar som görs i tidiga skeden i små- och medelstora 

tillväxtföretag. Det är vanligt att dessa företag vid investeringstillfället befinner sig i 

sådd-, uppstarts- eller expansionsfasen. Enligt Kaplan och Strömberg (2009) är det även 

vanligt att venture capitalbolag inte är majoritetsägare. Vanligtvis tar istället venture 

capitalbolaget en ägarandel kring 20-40 procent i det företag de investerar i (SVCA, 

2014e). Fredriksen et al. (1997) konstaterar att det värdeskapande som venture capital 
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främst bidrar med, som tas upp i nedanstående avsnitt om vad riskkapital kan tillföra, är 

viktigare än den kapitaltillförsel som deras investering innebär. Även rollen som 

bollplank är av betydelse, likväl som det är viktigt att övervaka företagets finansiella 

resultat. Andra viktiga faktorer är enligt Gorman och Sahlman (1989) det faktum att 

venture capital kan bidra positivt genom både formella och informella möten, men även 

spontana diskussioner. Venture capitalbolaget kan även bidra med att göra 

verksamhetsanalyser och hjälpa företaget med att skapa affärs- och marknadsplaner 

samt formulera mål för verksamheten (SVCA, 2014e). Enligt Gorman och Sahlman är 

den vanliga placeringshorisonten för riskkapitalbolaget mellan fem till sju år. De menar 

även att det från venture capitalbolagets sida finns en önskan att endast tillföra så 

mycket kapital som är nödvändigt, för att kunna uppnå önskad avkastning. Det kapital 

som venture capitalbolaget investerar kommer vanligtvis från institutionella investerare. 

3.4 Övrigt riskkapital 

Till övrigt riskkapital hör investeringar av bolag som i huvudsak skapar värde genom 

att vara drivande i förändrings- eller omstruktureringsarbeten i de företag som bolagen 

har investerat i (SVCA, 2014f). Bolagen engagerar sig i styrelsearbetet och använder 

sina erfarenheter och affärsnätverk till att strukturera om det förvärvade företaget. Till 

övrigt riskkapital hör begreppet leveraged buyout, LBO (Kaplan & Strömberg, 2009). 

Kaplan och Strömberg beskriver att företag i en LBO förvärvas med hjälp av en 

förhållandevis liten andel eget kapital och en förhållandevis stor andel lånat kapital, 

vilket skapar en hävstångseffekt för investeraren. Till skillnad från venture 

capitalinvesteringar görs investeringar av typen övrigt riskkapital i mogna företag som 

befinner sig i senare faser än sådd-, uppstarts- eller expansionsfasen. Vanligtvis går 

även riskkapitalisterna vid denna typ av investering in som majoritetsägare i det företag 

de investerar i. Enligt Kaplan och Strömberg kommer riskkapitalet vanligtvis ifrån 

institutionella investerare i form av pensionsfonder och försäkringsbolag, men även 

förmögna privatpersoner som har möjlighet att investera. Då investeringarna görs i 

mogna företag innebär det att det även kan vara aktuellt att köpa ut företag från börsen, 

och inte bara vända sig mot onoterade mogna företag. 

3.5 Vad kan riskkapital tillföra? 

Muscarella och Vetsuypens (1990) har gjort en studie över företag som förvärvats av 

riskkapitalbolag som sedan sålts till börsen. De kommer fram till att dessa företag efter 

förvärvet har haft betydande lönsamhetsförbättringar, vilket främst härstammar från det 



  

22 

 

faktum att deras kostnader minskat. Dessutom har jämförelser gjorts med liknande 

företag under samma tidsperiod, vilka inte kan uppvisa motsvarande 

lönsamhetsförbättringar. Muscarella och Vetsuypens nämner även att delar av företag 

kan förvärvas, vilket innebär en så kallad divisional buyout, där delar av organisationen 

köps ut från moderbolaget. Vid dessa affärer tycks operativa förbättringar vara den 

primära anledningen till uppvisade lönsamhetsförbättringar i den förvärvade delen av 

företaget. Kaplan och Strömberg (2009) tror dessutom att det framöver kommer bli 

vanligare att riskkapitalister köper in sig i just delar av företag, istället för att förvärva 

hela företag, eftersom riskkapitalisterna nu är medvetna om att de kan bidra till 

värdeskapande även om de inte innehar majoritetsägande. Delägandet skulle medföra 

att riskkapitalisterna inte behöver göra lika stora investeringar som annars är 

nödvändigt om de ska köpa hela företaget. Dessutom menar Kaplan och Strömberg att 

företag på marknaden idag är mer mottagliga än vad företag var tidigare till att 

minoritetsägare går in i verksamheten, vilket ytterligare öppnar upp för divisional 

buyout-affärer. 

Även Acharya et al. (2013) vidhåller att företag drivna av riskkapital har presterat bättre 

än företag där riskkapital inte varit involverat och Vester (2011) konstaterar att 

värdeskapandet är bestående i företagen där riskkapital involverats. Acharya et al. 

menar att de goda resultaten i riskkapitalets spår har uppnåtts genom ökad försäljning 

och bättre marginaler. Den operativa förbättringen är även tidigt konstaterad av bland 

andra Kaplan (1989), Smith (1990) samt Lichtenberg och Siegel (1990).  

Kaplan (1989) menar även i sin studie att rörelseresultatet och nettointäkterna ökar 

samtidigt som företagets utgifter inte ökar i samma takt. Mycket av de rent operativa 

förbättringarna härstammar enligt Kaplan från förbättrade incitament för de anställda att 

göra ett bra jobb, då de vet att bra arbete lönar sig, något som även Chemmanur et al. 

(2011) vidhåller i sin studie. 

Acharya et al. (2013) belyser också vikten av kompetens hos riskkapitalisterna. 

Riskkapitalister med tidigare erfarenheter av verksamhetsutveckling tenderar nämligen 

att överavkasta i relation till andra riskkapitalister. Dessa riskkapitalister har tidigare 

jobbat som konsulter eller liknande och har på så sätt skaffat sig erfarenheter från 

många håll, där dessa erfarenheter är av värde för riskkapitalbolaget. 

Vester (2011) konstaterar att det största värdeskapandet kommer när riskkapitalisten 

eller riskkapitalbolaget fullt ut kan äga och kontrollera företaget. Även att nya 

distributionskanaler tillkommer, distributionen av företagets produkter förbättras och att 
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incitamenten ökar är något som är viktigt i värdeskapandet. Ytterligare åtgärder kan 

vara prissänkningar och att företaget förändrar sitt kunderbjudande, där 

prissänkningarna och det förändrade kunderbjudandet medför ökad försäljningsvolym. 

Berg-Utby et al. (2007) belyser riskkapitalisternas nätverk som en viktig faktor för det 

förvärvade företaget. Genom att använda riskkapitalistens kontakter och 

marknadskännedom kan det öppna upp för nya intressanta möjligheter med potentiellt 

nya kunder. Även Kaplan och Strömberg (2009) konstaterar att riskkapitalister 

använder sin branschkunskap för att tillvarata nya affärsmöjligheter. Dessa faktorer och 

kunskaper kan innebära kostnadsreduceringar, strategiska förändringar, nya förvärv 

men även att ledningspersoner byts ut. Det faktum att riskkapitalisten kan tillföra 

ytterligare finansiella medel till det förvärvade företaget ses också som en viktig aspekt, 

vilket också vanligen görs (Berg-Utby et al, 2007). Även Sapienza (1992) och 

Chemmanur et al. (2011) konstaterar att tillförseln av finansiella medel spelar en viktig 

roll, men att det bara är en del för att företaget ska lyckas framöver. 

3.6 Kritik mot riskkapital 

Jensen (1989) konstaterar att för hög skuldsättning kan medföra väldigt stor press på 

företaget. Detta kan leda till att företaget hamnar i krissituationer, då deras operativa 

verksamhet inte klarar av att inbringa tillräckligt mycket kapital för att kunna täcka 

lånekostnaderna. 

Wright et al. (2009) nämner tre anklagelser som framförs mot att riskkapitalister 

investerar i företag:  

 Riskkapitalister säljer av tillgångar i det förvärvade företaget 

 Riskkapitalister omstrukturerar verksamheten på ett sätt som påverkar de 

anställda negativt 

 Riskkapitalister använder lånade pengar till sin investering och offshorebolag för 

att minska skattekostnaderna. 

Att riskkapitalbolagen använder lån för att finansiera uppköpen kan också medföra att 

det förvärvade företaget inte kan göra framtida förvärv (Klein et al., 2013). Eftersom 

det förvärvade företaget därav inte har utrymme till nyupptagning av lån utesluts 

möjligheten till att använda lån för att kunna genomföra dessa framtida förvärv. Klein et 
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al. menar också att riskkapitalister kan ha minskat fokus på forskning och utveckling för 

att deras primära fokus är på de kortsiktiga kassaflödena. 

Kaplan och Strömberg (2009) menar att anklagelser framförts om att riskkapitalister 

utnyttjar sitt informationsövertag gentemot företagen, vilket inte bidrar till operativt 

värdeskapande. Kaplan och Strömberg menar även att kritik har riktats mot att sittande 

ledningspersoner i företag som uppvaktas av riskkapitalister och uppmuntras att sälja 

företaget mot att dessa ledningspersoner får höga framtida ersättningar, vilket medför 

att dessa ledningspersoner inte säkert handlar i befintliga aktieägares intresse. 

Riskkapitalister anklagas även för att tänka kortsiktigt i sina investeringar (Kaplan & 

Strömberg, 2009). Kaplan och Strömberg tar också upp problematiken som principal-

agentteorin innebär, vilket i detta sammanhang syftar på att riskkapitalister har andra 

intressen än det förvärvade företagets intressen, men även att det förvärvade företaget 

har problem med att förstå vad riskkapitalisterna har för framtidsplaner. De menar även 

att riskkapitalister och det förvärvade företaget kan ha olika syn på hur organisationens 

risktagande ser ut. Shepherd och Zacharakis (2001) lyfter även fram risken att 

entreprenören efter uppköpet inte längre engagerar sig i företaget lika mycket som 

denne gjorde innan affären, utan istället använder finansieringen till andra saker än vad 

som primärt gynnar företaget och som var det ursprungliga syftet med 

riskkapitalisternas investering. 

Nedan illustreras de olika åsikter som tagits upp i referensramen över vad riskkapital 

kan tillföra och vilken kritik som kan riktas mot riskkapital. 
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Figur 1. Fördelar och kritik mot riskkapital, egen illustration.  
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4 Metod 

4.1 Kvalitativ metod 

Eftersom vi avsåg att göra en analys utifrån klubbarnas perspektiv och inte basera 

analysen på tal eller siffror, genomfördes en kvalitativ studie. Då syftet med studien var 

att analysera om elitidrottsklubbarna kan använda riskkapital för att utveckla sina 

verksamheter, lämpade sig den kvalitativa metoden då vi utifrån klubbarnas egna 

åsikter och tankar avsåg skapa oss en uppfattning om klubbarnas potentiella användning 

av riskkapital. Enligt Holme och Solvang (1997) har den kvalitativa metoden 

huvudsakligen ett förstående syfte och kännetecknas av att informationen hämtas nära 

källan, vilket innebar att vi i vår studie hämtade mycket av informationen direkt från 

klubbarna. Utifrån detta är det troligt att närheten till det som analyseras möjliggör att 

en uppfattning skapas om de enskilda klubbarnas situationer, då klubbarna utifrån sina 

skilda verksamhetsformer bör ha olika förutsättningar. Enligt Holme och Solvang kan 

en nackdel med att välja en kvalitativ metod vara att studien begränsas vad gäller sin 

statistiska generaliserbarhet, vilket en kvantitativ metod kan ge. Då vi pratat med 

klubbar med skilda verksamhetsformer och olika förutsättningar fanns grund för 

generalisering. Men klubbarna påverkas av mer än deras verksamhetsform, såsom till 

exempel klubbarnas geografiska läge och tillgång till kapital, vilket gör att 

generaliserbarheten möjligtvis ändå begränsas. Dock har syftet med uppsatsen inte varit 

att skapa en statistisk generaliserbarhet, varför vi valde att genomföra en kvalitativ 

studie. 

Vid en empirisk undersökning finns det inte någon förbestämd metod som alltid 

används, utan både kvalitativa och kvantitativa metoder kan användas (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). Justesen och Mik-Meyer beskriver att en kvantitativ 

undersökningsmetod bygger på att ta fram ett underlag som bygger på tal eller siffror i 

syfte att möjliggöra en kvantifierbar analys. Det viktiga i en sådan metod är således att 

få fram ett material i vilket dess delar kan behandlas och räknas kvantitativt utifrån 

olika beräkningar. Uppsatsen skulle kunna ha genomförts med en kvantitativ metod, 

men då syftet med uppsatsen var att undersöka om elitidrottsklubbar kan använda 

riskkapital för att utveckla sin verksamhet, fann vi att vi mer utförligt och djupgående 

tilläts besvara syftet med vårt kvalitativa förhållningssätt. Samtidigt har vårt val av den 

kvalitativa metoden ha gjort att vi inte får ett exakt resultat att göra vår analys på. 

Istället har vi hanterat subjektiva bedömningar av diverse klubbrepresentanter, 

bedömningar som möjligtvis hade formulerats annorlunda i exempelvis en enkätstudie. 
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Som nämnt upplever vi dock att den kvalitativa metoden lämpade sig bättre för vårt 

syfte då vi kunde fånga upp nya idéer samt tankar och hantera frågor av 

diskussionsartad karaktär. Vi tror därav att vår kvalitativa metod kan öka medvetenhet 

och kunskap om vad riskkapital kan medföra för effekter på utvecklingen av 

idrottsklubbars verksamhet. 

4.2 Forskningsansats 

Utifrån att vi hade med oss teoretisk kunskap innan empiriinsamlingen, som vi sedan 

ämnade försöka skapa nya teorier ifrån, anser vi att en abduktiv ansats var en lämplig 

utgångspunkt för vår studie. För att kunna ställa meningsfulla och relevanta frågor 

under intervjuerna menar vi att det krävdes en god kunskap om ämnet som vi studerar. 

För att uppnå god kunskap om ämnet användes existerande teoriunderlag när 

intervjuguiden, som bifogas, med dess olika frågor utformades. I inledningen av 

uppsatsskrivandet fördjupade vi oss därför i befintlig litteratur gällande riskkapital, 

bolagisering av elitidrottsverksamhet samt klubbarnas ekonomi och situation. Under 

intervjuernas gång använde vi de kunskaper vi inledningsvis erhållit för att kunna föra 

djupa diskussioner med intervjupersonerna och kunna ställa relevanta följdfrågor på 

ämnena som diskuteras. Under studiens genomförande har vi applicerat teorier som 

tidigare inte har tillämpats inom idrottsbranschen, då riskkapital kopplat till idrott är 

relativt outforskat. Genom att vi har utgått från klubbarnas situation, har vi genom 

iakttagelser i empiri lagt en grund för att möjliggöra att nya teorier skapas i analysen. 

Fördelen med den abduktiva ansatsen är att den enligt Alvesson och Sköldberg (2008) 

har egenskaper som kan kopplas till både den deduktiva och den induktiva ansatsen. En 

abduktiv ansats utgår likt den induktiva ansatsen från att vi använder oss av empirisk 

fakta och sedan letar efter signaler i empirin som kan medföra att nya teorier skapas 

(Gummesson, 2000). Teoretiska förföreställningar avvisas dock inte med den abduktiva 

ansatsen, utan används för att bygga upp en god kunskap inom det studerade ämnet 

vilket vi anser är nödvändigt för att kunna fördjupa oss i ämnet. En utgångspunkt från 

ett teoretiskt underlag kan likställas med den deduktiva ansatsen (Bryman & Bell, 

2011). I en deduktiv ansats används de teorier och det som redan är känt inom området, 

för att på så sätt kunna dra slutsatser om en eller flera frågeställningar som ligger till 

grund för granskningen av empirin.  

Då vi i enlighet med den deduktiva ansatsen hade med oss teoretisk kunskap innan 

empirin samlades in, men dessutom genom iakttagelser potentiellt kunde skapa nya 
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teorier i enlighet med den induktiva ansatsen, ansåg vi att en abduktiv ansats var 

lämpligast för vår studie. 

4.3 Undersökningsdesign 

4.3.1 Små-N-studier 

För att vårt syfte skulle uppfyllas menar vi att det lämpade sig med små-N-studier, då 

små-N-studier definieras som en intensiv och heltäckande beskrivning och analys av ett 

specifikt fall eller fenomen (Jacobsen, 2002). Idrottsbranschen kan ses som en specifik 

bransch som skiljer sig mycket från de branscher där riskkapital vanligtvis används, 

vilket stärkte vårt val av undersökningsdesign. Idrottsbranschen skiljer sig i vår studie 

med avseende på sportsliga och ekonomiska mål, där en affärsverksamhet i vanliga fall 

endast har ekonomiska mål. Klubbarna i vår studie måste beakta både sportsliga och 

ekonomiska mål i sin verksamhet vilket gjorde att små-N-studier, om riskkapital och 

om det kan tillämpas i idrottsbranschen, var intressant att genomföra. 

Enligt Jacobsen (2002) är små-N-studier ett av två möjliga val när syftet med uppsatsen 

är att djupgående analysera ett fåtal enheter. Det andra alternativet hade varit att 

genomföra en fallstudie. En fallstudie hade dock lämpat sig bättre om vi hade valt att 

undersöka ett specifikt fall, plats eller situation. Då vi ville undersöka ett fenomen, 

utifrån flera olika klubbars situation och perspektiv, ansåg vi det mer lämplig att 

genomföra små-N-studier. I små-N-studier väljs en översiktlig mängd enheter för att 

möjliggöra en djupare analys av respektive enhet. I vårt fall har detta inneburit att tio 

elitidrottsklubbar deltagit i studien. 

4.3.2 Artikelurval 

Den urvalsmetod för artiklarna som vi ansåg lämpade sig bäst för denna studie är det 

som kallas intensitetsurval (i.e. intensity sampling). Intensitetsurval innebär att vi valde 

de artiklar som innehöll mest relevant information om vårt studerade område, vilket 

gjorde att den data som var mest relevant för att besvara de forskningsfrågor vi har i 

uppsatsen är de som användes. Eftersom det finns stora mängder information inom de 

områden vi behandlar, men med olika grad av relevans i informationen, passade detta 

bra i vår studie. Ödman (2010) poängterar vikten av att litteratururvalet gör rättvisa åt 

det studerade problemet. Intensitetsurvalet får anses bidra extra till att vi just ger en 

rättvisande bild av det vi studerar. En stor skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskning bygger på hur urvalet av den data som studeras görs. Urvalet inom den 
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kvantitativa forskningen är vanligtvis slumpmässigt och stort. Urvalet i den kvalitativa 

forskningen använder istället ett målstyrt och mindre urval, vilket vi anser är mest 

lämpat för denna studie (Patton, 1990). Vidare användes i högsta mån de publicerade 

artiklar som blivit Scholarly (peer reviewed) Journal-granskade, för att ytterligare 

säkerställa deras kvalitet.  

De publicerade artiklarna inhämtades genom UniSearch, vilken ger tillgång till en stor 

mängd databaser för oss att inhämta information ifrån. Artiklar har även hämtats från 

svensk media då frågan kring klubbarnas bolagisering/icke-bolagisering, och elitidrott 

generellt, är och har varit av stort allmänintresse. Under vår artikelinsamling används 

det som Bryman och Bell (2011) benämner boolesk sökning, vilket betyder att vi 

testade många olika varianter och kombinationer av våra sökningar, för att fånga upp så 

många relevanta artiklar som möjligt. De övergripande söktermerna vi i huvudsak 

använde var olika kombinationer av sökorden riskkapital, private equity, venture 

capital, business angels, sports industry, idrott, fotboll, ishockey, sport, bolagisering och 

IdrottsAB. 

4.4 Tillvägagångssätt 

4.4.1 Inledningsfas 

För att inledningsvis fördjupa oss i ämnet inhämtades publicerat material från artiklar, 

rapporter, media, böcker och uppsatser. Även hemsidor användes, då ämnet är 

debatterat och då hemsidorna belyser ämnet på ett allmänt sätt. Den inhämtade 

informationen användes för att underlätta insamlingen av primärdatan, för att på så sätt 

kunna använda denna kunskap som grund för vår intervjuguide. Inledningsvis samlade 

vi in information om hur klubbarnas möjlighet till att använda riskkapital ser ut i fråga 

om möjligheten att bolagisera klubbarna. Vi samlade även in data om 

riskkapitalbegreppet, för att kunna applicera detta på klubbarnas verklighet och utifrån 

vår syn på klubbarna som elitidrottsföretag. Genom att vi tillskansade oss en bra 

teoretisk grund möjliggjorde vi den förståelse inom vårt valda ämne som behövdes för 

att kunna ta studien vidare och kunna ställa relevanta intervjufrågor. 

Till de klubbar som var aktuella för studien skickades intervjuförfrågningar ut via mail 

till personer i ledande befattningar. Urvalet innefattade svenska elitidrottsklubbar i 

Allsvenskan i fotboll och SHL. Mail skickades även till de elitidrottsklubbar från 

serierna direkt under Allsvenskan och SHL som på senare tid har deltagit i den högsta 
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herrserien för svenska elitidrottsklubbar inom fotboll och ishockey. Vid uteblivet svar 

om de ville delta i vår studie eller ej försökte vi nå aktuella intervjupersoner via telefon. 

4.4.2 Primärdata - intervjuer 

4.4.2.1 Intervjupersoner 

För att besvara syftet om elitidrottsföretagen kan använda riskkapital för att utveckla 

sina verksamheter fann vi intervjuer mest lämpliga för oss att använda i 

empiriinsamlingen. Empiriinsamling kan enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) i en 

kvalitativ studie samlas in med hjälp av fokusgrupper, intervjuer, dokumentstudier eller 

deltagande observationer. Eftersom vi ville veta om och hur klubbarna arbetar med 

riskkapital och hur deras syn på riskkapital ser ut, ansåg vi att intervjuer gav oss bäst 

möjligheter i detta avseende. I största möjliga mån genomfördes intervjuerna på plats 

och om det inte fanns möjlighet att genomföra intervjun på plats genomfördes 

telefonintervjuer. Tio intervjuer genomfördes totalt, där sex av intervjuerna skedde på 

plats hos klubben och resterande fyra gjordes per telefon. 

Då målet med våra intervjuer var att intervjupersonerna skulle ge sin bild av 

verkligheten och hur de uppfattar den, lämpade sig semistrukturerade intervjuer väl. 

Den semistrukturerade intervjun gjorde att intervjupersonerna gavs utrymme att 

reflektera och beskriva sina upplevelser utan att de styrdes eller hämmades i någon 

riktning. När vi genomförde våra semistrukturerade intervjuer användes en 

intervjuguide med fördefinierade teman och huvudfrågor. Den semistrukturerade 

intervjun möjliggjorde att intervjupersonen avvek från intervjuguiden om 

intervjupersonen tog upp andra intressanta ämnen. Eftersom vi arbetade för att få fram 

ny kunskap samtidigt som vi hade ett på förhand valt ämnesområde som 

intervjupersonerna skulle reflektera och intervjuas kring, menar Justesen och Mik-

Meyer att den semistrukturerade intervjuformen lämpar sig väl i det avseendet. Då vi 

valde att genomföra semistrukturerade intervjuer gavs vi även utrymme att följa upp 

nya eller andra områden som intervjupersonen gick in på, alternativt följa upp nya 

områden som vi från början inte hade för avsikt att undersöka utifrån intervjupersonens 

svar. Under intervjuerna valde exempelvis många intervjupersoner att prata om externa 

finansieringslösningar vid spelarköp, vilket var ett ämne vi ursprungligen inte hade för 

avsikt att behandla. Vid avvikelser som denna kunde vi diskutera det som togs upp för 

att sedan genom vårt semistrukturerade upplägg återkomma till våra huvudteman i 

studien. 
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Själva intervjuerna skulle kunna ha utformats på olika sätt beroende på vilken 

struktureringsgrad som användes, där Justesen och Mik-Meyer (2011) nämner 

ostrukturerade, semistrukturerade eller strukturerade intervjuer. Hade vi istället valt att 

genomföra en ostrukturerad intervju finns det enligt Justesen och Mik-Meyer en risk att 

det är intervjupersonen som styr samtalet och dess struktur, vilket vi menar vore mindre 

lämpligt då vi ville behålla en röd tråd kring våra huvudteman i vår intervjuguide vid de 

olika intervjutillfällena. Till viss del ville vi styra intervjun och säkerställa att intervjun 

tog den riktning som var avsedd med studien och intervjun för att undvika att samtalet 

handlade om någonting annat, vilket Justesen och Mik-Meyer poängterar lätt händer vid 

ostrukturerade intervjuer. Då vi använde en intervjuguide menar Kvale och Brinkman 

(2009) att denna skapar en struktur i intervjuns förlopp. Kvale och Brinkman nämner 

även att intervjuguiden kan användas likt ett manus, vilket i vårt fall skapade trygghet 

både för oss och för intervjupersonen.  

Till de semistrukturerade intervjuerna skapades en intervjuguide, som bifogas, vilken 

innehåller den ämnesöversikt som behandlades samt frågor som vi ansåg vara av 

intresse för vår studie.  

4.4.2.2 Intervjuförberedelser 

I god tid innan intervjun skickade vi ut vår intervjuguide till intervjupersonen, då vi vill 

ha så välgrundade och relevanta svar som möjligt. I enlighet med Kvale och 

Brinkmanns (2009) rekommendationer gav vi i intervjuernas inledningsskede en kort 

presentation av oss själva samt tydliggjorde syftet med intervjun. Vi bad 

intervjupersonen om godkännande att intervjun spelades in, frågade om det gick bra att 

vi använder deras namn och klubbens namn i uppsatsen och frågade även 

intervjupersonen om det fanns några oklarheter eller andra frågor innan intervjun 

började. Intervjuerna genomfördes i enlighet med den skapade intervjuguiden och 

intervjuerna varade i drygt 60 minuter. 

Innan respektive intervju läste vi in oss på den intervjuade klubbens historia och 

bakgrund för att vara så väl förberedda som möjligt och kunna ställa relevanta frågor 

som kunde kopplas till den intervjuade klubben. Vi upplever att våra förberedelser 

möjliggjorde att vi utifrån förutsättningarna kunde samla in intressant och användbar 

empiri.  

4.4.2.3 Registrering 

Under intervjuerna använde vi våra mobiltelefoner för att registrera intervjuerna i form 

av ljudinspelningar. Intervjuer kan enligt Kvale och Brinkmann (2009) registreras på 
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olika sätt. En ljudinspelning via våra mobiltelefoner användes under intervjuerna för att 

vi skulle kunna koncentrera oss fullt ut på intervjun, vilket medförde att vi ej behövde 

föra anteckningar under intervjuns gång. Vi ansåg att om vi förde anteckningar under 

intervjuerna så kunde det vara distraherande och hämma samtalsflödet, samtidigt som 

det ökade risken för att vi skulle utelämna exakta formuleringar. Intervjuerna 

transkriberades efter att de var genomförda, där underlaget användes i 

empiripresentationen som låg till grund för analysen. Transkriberingarna skickades 

senare tillsammans med empiripresentationen till intervjupersonerna för att säkerställa 

att vi inte missförstått något som togs upp under intervjun, och för att säkerställa att 

materialet i vår studie överensstämmer med det intervjupersonen ville ha sagt samt att 

det vi skriver stämmer överens med klubbarnas åsikt i frågan. 

4.5 Bearbetning och analys av empiri 

När transkriberingarna var gjorda bestod de av hundratals sidor text. Bryman och Bell 

(2011) beskriver att kvalitativ data som härrör från intervjuer ofta är ett textmaterial 

som är både omfattande och ostrukturerat, vilket medför att det blir svåranalyserat. 

Miles (1979) beskriver den kvalitativa datan som en omfattande textmängd där 

problematiken består i att på ett analytiskt sätt kunna orientera sig i det informationsrika 

insamlade materialet, samtidigt som det visserligen är positivt att ha tillgång till så 

mycket intressant material. Vi var införstådda med denna problematik och enligt Kvale 

(1997) borde vi känna till hur det insamlade materialet skulle analyseras redan innan 

insamlingen av materialet påbörjades för att underlätta databearbetningsprocessen.  

Till följd av det omfattande materialet som vi behandlade gick vi inledningsvis 

grundligt igenom alla transkriberingar för att på så sätt kunna skapa oss en helhetsbild 

av det insamlade materialet och vilka förutsättningar vi hade att bearbeta materialet. På 

grund av antalet klubbar som intervjuats och det omfattande materialet valde vi att 

presentera empirin utifrån vår studies huvudteman för att lättare kunna strukturera 

texten och underlätta flödet för läsaren. Under databearbetningsprocessen har vi utgått 

från de huvudteman som intervjuerna haft, där vi grundligt har bearbetat varje 

intervjuad klubbs åsikt i frågan för att få en helhetsbild över materialet. 

När klubbarna har varit samstämmiga i en fråga har vi valt att presentera alla de 

klubbars syn på frågan gemensamt för att undvika att presentera en allt för omfattande 

och upprepande text. När vi har presenterat en samstämmig syn i en fråga har vi använt 

oss av intervjuutdrag som vi anser kan representera de klubbarnas åsikter i frågan. I de 

fall klubbarnas syn i en fråga skiljde sig åt presenteras de olika åsikterna samt 
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intervjuutdrag för att skapa ett så övergripande analysunderlag som möjligt. 

Intervjuutdraget används för att skapa en levande empiri där klubbarnas åsikt lyfts fram. 

I empiripresentationens inledning presenterar vi varje klubb för sig för att skapa en 

enkel överblick över de deltagande klubbarna som vi utgår ifrån och personerna vi har 

intervjuat. En kort presentation ges över klubbarnas verksamhetsform, deras eventuella 

kringliggande verksamheter, intervjupersonernas roll i verksamheten idag samt dennes 

tidigare bakgrund. Intervjupersonens roll och tidigare erfarenheter presenteras för att ge 

läsaren en bakgrund till vem intervjupersonen som representerar klubben är. Efter 

presentationen av klubbarna redogörs intervjupersonernas åsikter under varje 

huvudtema. 

I genomförandet av vår analys har vi utgått från den presenterade empirin. Vi har 

behandlat vår empiri tillsammans med vår referensram, där vi har sökt tolka och 

reflektera över våra använda teorier i en miljö som de tidigare inte har applicerats i. Vi 

har kritiskt sökt finna de fall där likheter mellan empiri och referensram kan observeras, 

samt de fall där teorin inte överensstämmer med klubbarnas verklighet. Vidare har vi 

sökt fördjupa våra resonemang om klubbarnas verklighet för att föra en kritisk och 

öppen diskussion kring de resonemang som vi byggt vår tolkning på. Vi har således haft 

som avsikt att skapa en analys där såväl teori som empiri har nyttjats kritiskt, där 

studiens syfte samt forskningsfrågor varit i åtanke vid analysens utformning.  

4.6 Etik 

Vi utgår från Kvale och Brinkmanns (2009) riktlinjer kring etik för att belysa att vi är 

medvetna om de etiska aspekterna vid uppsatsskrivande. Kvale och Brinkmann menar 

att en ojämn maktrelation mellan intervjuare och intervjuperson kan uppstå, där 

intervjuaren ofta karakteriseras av att ta rollen som den mäktigare, vilket kan medföra 

etikproblem under intervjun. Kvale och Brinkman belyser vidare fyra etiska riktlinjer, 

vilka beskrivs som forskarens roll, informerat samtycke, konsekvenser och 

konfidentialitet. 

Forskarens roll innebär enligt Kvale och Brinkmann (2009) att den som studerar har en 

betydande och avgörande roll för vilken kvalitet studien håller och hur etiskt hållbara 

besluten som görs är. Denna roll gör att vi ställer krav på att de resultat vi publicerar är 

så korrekta och representativa som möjligt. En återkoppling gjordes till alla personer vi 

intervjuat när intervjuerna var bearbetade, för att säkerställa att det som presenteras 

stämmer överens med intervjupersonens åsikt i frågan och att vi inte missuppfattat 
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något som sagts under intervjun. Även Ödman (2010) vidhåller att det är ett etiskt krav 

att vid tolkandet av andra personers ord ge intervjupersonen möjlighet att ta del av och 

kommentera den gjorda tolkningen. 

Informerat samtycke innebär enligt Kvale och Brinkmann (2009) att de personer som 

intervjuas får ta del av hur intervjun är uppbyggd samt vad syftet med vår studie och 

intervju är. Genom att intervjupersonerna ställde upp på frivillig basis uppfylldes den 

etiska riktlinjen. I inledningsskedet av intervjuerna säkerställde vi på så sätt informerat 

samtycke genom att syftet med studien tydliggjordes och att vi förklarade vad studien 

handlade om. Vi frågade även om samtycke från intervjupersonens att samtalet spelades 

in. 

Konsekvenser åsyftar enligt Kvale och Brinkmann (2009) till de konsekvenser studien 

kan få på de som är deltagande i studien, där detta till största del åsyftar våra 

intervjupersoner men även klubbarna som helhet. Vi säkerställde att den potentiella 

skadan som kan uppstå hos intervjupersonen och klubbarna minimeras genom att 

behandla det delgivna materialet etiskt, och där de får en chans att kommentera 

empiripresentationen innan uppsatsen publiceras. 

Konfidentialitet innebär enligt Kvale och Brinkmann (2009) att data som kan identifiera 

intervjupersonerna eller klubbarna inte redovisas om det är så att känsliga ämnen 

behandlas. Vid sådana fall efterfrågas alltid intervjupersonens och därav klubbens 

godkännande och samtycke innan en publicering av sådan information blir aktuell.  

4.7 Kvalitet 

I syfte att garantera studiens kvalitet använder vi äkthets- och trovärdighetskriterier 

(Bryman & Bell, 2011). Eftersom intervjumaterialet genom transkribering 

dokumenterats och återsänts till intervjupersonerna för att säkerställa att det stämt 

överens med deras åsikter, menar vi att intervjupersonernas upplevelser och åsikter 

presenteras äkta och rättvist i studien. Äkthetskriteriet behandlar de forskningspolitiska 

frågorna och konsekvenserna, vilket innebär att intervjupersonernas erfarenheter och 

åsikter ges en rättvisande bild i studien (Bryman & Bell, 2011). Justesen och Mik-

Meyer (2011) beskriver hur trovärdighetskriteriet sätts samman av olika delkriterier 

vilka beskrivs som pålitlighet, överförbarhet, tillförlitlighet och möjligheten att styrka 

och bekräfta.  
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Genom en fullständig redovisning över hela vår studies olika faser, med allt ifrån 

problemformulering till analys, ökas studiens pålitlighet. Under uppsatsprocessens gång 

granskades studien även av vår handledare och andra studenter vilket gör att studiens 

pålitlighet får anses stärkas ytterligare.  

Kriteriet överförbarhet uppfylls då vi i studiens metoddel och resultatdel utförligt och 

grundligt beskrivit och redogjort för det som studerats. Beskrivningen och redogörelsen 

gör att de som läser uppsatsen själva kan avgöra huruvida resultaten är överförbara och 

applicerbara på andra sammanhang eller inte.  

Tillförlitlighetskriteriet har uppfyllts genom kommunikativ validering där 

intervjupersonerna i studien getts möjlighet att ta del av empirin, vilken 

intervjupersonerna också validerat. Intervjupersonerna gavs också möjlighet att 

kommentera eller korrigera vad som sagts men även korrigera våra gjorda tolkningar av 

intervjusituationen.  

Möjligheten att styrka och bekräfta syftar till att vi klargjort att vi skrivit uppsatsen 

förutsättningslöst. I det avseende är det viktigt att vi i möjligaste mån inte låtit 

personliga värderingar och åsikter medvetet påverka hur studien utförts och hur 

studiens slutsatser dragits. Genom att ledande frågor inte ställts under intervjuerna 

minimerades risken att vi påverkade intervjupersonens intervjusvar. Det finns dock 

självklart en viss risk att någon av de frågor som ställts ändå kan ha uppfattats som 

ledande, då frågorna trots allt bygger på varandra i syfte att kunna gå in på djupet i det 

ämne vi studerar. 

4.8 Metodkritik 

4.8.1 Källdiskussion 

Den primärdata vi använt i studien fås i de genomförda intervjuerna med 

klubbrepresentanter. Vi är medvetna om att de svar som vi fått i intervjuerna kan vara 

vinklade och att information kan ha utelämnats i intervjusvaren. Till exempel skulle de 

som har en aktiv ståndpunkt för riskkapital i idrottsverksamheten kunnat vara mer 

intresserade eller ointresserade av att ställa upp i vår studie än de som är motståndare 

eller inte har någon åsikt i frågan. Genom att vi har tagit del av data från klubbar som 

använder sig av riskkapital såväl som ickeanvändande klubbar anser vi att vi har fått en 

fullgod bild över olika åsikter i frågan. 
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Då vi intervjuat personer i olika befattningar i klubbarna, finns risk att vissa av 

intervjupersonerna inte har lika stor möjlighet att sia om hur klubben kommer agera i 

framtiden som de intervjupersonerna med styrelseposition kanske har. 

Vad gäller det litteraturunderlag som använts finns även här risken att använda 

författare har vinklat sin text utifrån sina intressen. Genom att vi i hög grad använt 

granskat material menar vi att den litteratur som använts får anses vara av bra kvalitet. 

Då vi kontaktat alla klubbar som är aktuella för vår studie inom fotboll och ishockey, 

baseras empiriunderlaget på de deltagande klubbarnas syn på det studerade området. 

Från vissa klubbar har vi inte fått svar om de vill delta i studien och i vissa fall har 

klubbar avböjt att delta, vilket har medfört att vi ej har haft möjlighet att intervjua alla 

aktuella klubbar. 

4.8.2 Metoddiskussion 

I studien deltar elitidrottsklubbar som är ideella föreningar, IdrottsAB samt klubbar som 

drivs som både publika och noterade börsbolag. Vi anser att vi täckt de olika 

verksamhetsformer som finns bland elitidrottsföretag i Sverige, och kan på så sätt 

besvara vårt syfte där vi tar hänsyn till de olikheter som finns bland de studerade 

idrottsklubbarna. Genom att vi har pratat med klubbar med olika verksamhetsformer 

och olika förutsättningar anser vi att vi tillgång till ett brett empiriunderlag som 

möjliggör att studiens syfte kan uppfyllas. 

Hade vi använt oss av en kvantitativ ansats istället för en kvalitativ är det möjligt att vår 

studie lett till annorlunda svar. Datan hade i en kvantitativ ansats kanske varit mer 

standardiserad där vi inte getts möjligheten att gå in på djupet i diskussioner på det sätt 

som vi har kunnat göra med intervjupersonerna med vår kvalitativa ansats. Vi hade 

heller inte kunnat avvika från den i sådana fall standardiserade intervjumallen, där 

gjorda avvikelser i vår ansats har gett oss ett utökat och mer intressant material att 

analysera och arbeta med. 

Relevansen och kvaliteten i en kvalitativ studie kan enligt Bryman och Bell (2005) 

diskuteras. De menar att validitet och reliabilitet är viktiga kriterier främst inom 

kvantitativ forskning, men att dessa kriterier ändå kan användas inom kvalitativa 

studier. Särskilt frågor som behandlar mätning och tal ges mindre fokus i en kvalitativ 

studie, eftersom dessa inte ges lika mycket utrymme när just en kvalitativ studie 

genomförs. Det finns enligt Bryman och Bell även behov av att använda mer ingående 
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termer och metoder i bedömningen av kvaliteten i den kvalitativa studien, varför vi 

ifrågasätter användningen av reliabilitets- och validitetskriterierna. I syfte att garantera 

studiens kvalitet använder vi därför äkthets- och trovärdighetskriterierna istället för att 

direkt tillämpa reliabilitets- och validitetskriterierna. 

Eftersom vi skickat ut vår intervjuguide i god tid innan intervjuerna har 

intervjupersonerna getts tid till att fundera över vilka svar och information de vill delge 

oss, vilket potentiellt kan ha medfört att det intervjuunderlag vi har inte avspeglar 

verkligheten i alla avseenden. Klubbarna har dock möjlighet att innan publicering se 

över studien och korrigera potentiella felaktigheter, där vi inte heller tror att klubbarna 

har något intresse av att förvränga verkligheten. 

Det faktum att vi har pratat med personer i olika befattningar inom klubbarnas 

organisation innebär att vissa personer kanske inte har möjlighet att till fullo uttala sig 

om klubbens framtidsvisioner, framtida användning av riskkapital och dylika frågor. 

Återigen har de intervjuade personerna här en möjlighet att korrigera vad som sagts så 

att det överensstämmer med klubbens övergripande syn i frågan.  

De personer vi pratat med har av naturliga skäl varit med klubben under olika långa 

tidsperioder och kan därför ha olika förutsättningar för att besvara vissa av våra 

frågeställningar som krävt ett förflutet i klubben. Vi har dock inte upplevt detta som 

något större problem då vi upplever att intervjupersonerna i sin roll har kunnat sätta sig 

in i klubbens verksamhet och historia. 

Det har inte alltid varit möjligt att genomföra alla intervjuer på plats. Telefonintervjuer 

kan ha medfört att vi inte har uppfattat alla signaler som kan uppfattas vid samtal som 

sker i person. Intervjuer på plats kan ge ett bättre samtalsflöde jämfört med intervjuer 

över telefon som tenderade att bli mer frågeställande och -besvarande i sin karaktär. 

4.8.3 Empiridiskussion 

4.8.3.1 Empiriinsamling 

Då vi genomfört intervjuer både på plats men även via telefon, finns risken att 

intervjuerna görs på olika sätt och att empiriinsamlingen inte blivit homogen. Vi anser 

dock att det är bättre att möjliggöra fler intervjuer än vad som hade varit möjligt om vi 

enbart genomfört intervjuer på plats hos intervjupersonen. Eftersom vi dessutom ville 

fånga upp så många av klubbarnas situation, ställningstagande och tankar som möjligt 

med avsikt att kunna besvara studiens syfte fann vi det motiverat att genomföra 
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empiriinsamlingen på valt sätt till fördel för en större empirimängd. Under de olika 

intervjuerna användes intervjuguidens intervjufrågor som röd tråd, vilket medförde att 

grundinnehållet i intervjuerna är densamma oavsett om intervjun hållits på plats eller 

via telefon. 

4.8.3.2 Empiribearbetning 

I empiribearbetningen har vi gått igenom intervjuernas huvudteman. Vid genomgången 

har vi varit tvungna att subjektivt bearbeta materialet och utifrån våra preferenser välja 

ut vad som är av intresse att presentera, men även uppskatta samstämmigheter mellan 

de intervjuade klubbarna. Empiripresentationen och dess innehåll påverkas därav av vår 

subjektiva bearbetning, och hade eventuellt presenterats annorlunda av andra författare. 

4.8.3.3 Empiripresentation 

I empiripresentationen använder vi genomgående termen klubbarna när vi åsyftar 

klubbrepresentanterna. Det är därför viktigt att förtydliga att de svar vi fått är från 

klubbens representant. När vi skickade ut deltagarförfrågningar tydliggjorde vi vad 

syftet med studien var vilket möjliggjorde för klubben att sätta oss i kontakt med 

personer i deras organisation med kunskap och möjlighet att uttrycka sig om det 

studerade ämnet. Genom att bekräfta att empiripresentationen överensstämmer med 

klubbarnas åsikt i frågan konfirmerar vi att empiripresentationen håller hög kvalitet. 

Vi framför inte vilka klubbars åsikt som presenteras när flera intervjupersoner är 

samstämmiga i sina åsikter, då vi tror att empiripresentationen om så gjorts hade blivit 

allt för upprepande och utdragen att läsa. I de fall åsikterna skiljer sig åt presenteras 

dessa åsikter med intervjuutdrag där det av intervjuutdraget framgår vem åsikten 

kommer ifrån.  

Presenterade intervjuutdrag har i empiripresentationen anpassats till skriftlig form för 

att underlätta textflöde och läsning av texten. 

Med avsikt att säkerställa empirins relevans för att besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar presenteras inte empiri som kunde varit intressant läsning, men som 

inte kan anses vara användbart för studiens syfte. Under intervjuerna framkom mycket 

intressanta tankar och information utanför studiens ämnesområde som vi därför valt att 

exkludera. 

De klubbar som har använt och använder riskkapital har haft mycket intressant 

information kring ämnet, varför det har blivit naturligt att presentera deras information 
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avseende deras riskkapitalanvändning mer utförligt för att möjliggöra ytterligare 

syftesbesvaring. 
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5 Empiri 

5.1 Deltagande klubbar 

 

AIK Fotboll 

Klubbens verksamhetsform: IdrottsAB. Noterat på Nordic Growth Market. Ideella 

föreningen äger 10 procent av aktierna men har 52,8 procent rösträtt i bolaget. 

Intervjuperson: Håkan Strandlund, ekonomichef. Mångårig erfarenhet av callcenter-

branschen med ekonomi- och strategifrågor. 

Kringliggande verksamhet: Merchandiseshop, säkerhetsverksamhet och 

träningsanläggning. 

 

Brynäs IF 

Klubbens verksamhetsform: ideell förening. 

Intervjuperson: Stina Jonsson, ekonomichef och tillförordnad marknadschef. 

Mångårig erfarenhet av ekonomi- och marknadsjobb på Sandvik, jobb på Ericsson och 

jobb med ekonomi och försäljning på IKEA. 

Kringliggande verksamhet: Helägt aktiebolag med ishockeyarena, restaurang och 

kiosker. 

 

Djurgårdens IF Fotbollförening 

Klubbens verksamhetsform: IdrottsAB. 

Intervjuperson: Alf Johansson, administrativ chef. Representerar Djurgården externt 

och sitter i kommittéer på UEFA, i domarkommittén hos Rikspolisen och sköter allt 

kring köp och försäljningar av spelare samt adjungerad i styrelsen. Även tidigare VD 
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och sportchef för klubben. Utbildad civilekonom med tidigare erfarenhet som bland 

annat VD och koncernchef på börsbolaget Proffice. 

Kringliggande verksamhet: Två aktiebolag. Ett försäljningsbolag som jobbar med 

sponsring och matcharrangemang. Ett arenabolag som hanterar klubbens anläggningar, 

i form av träningsanläggning. 

 

Hammarby IF Fotbollförening 

Klubbens verksamhetsform: IdrottsAB. Hammarby IF Fotbollförening innehar 51 

procent av rösterna. Sports entertainment-bolaget AEG äger en andel och en tredje 

ägarandel består av några privatpersoner.  

Intervjuperson: Henrik Kindlund, VD. Magisterexamen i ekonomi och en 

kandidatexamen i statistik. Mångårig erfarenhet som managementkonsult samt chef för 

olika verksamheter. 

Kringliggande verksamhet: Nej. 

 

Helsingborgs IF 

Klubbens verksamhetsform: ideell förening. 

Intervjuperson: Robin Lundgren, ekonomichef. Utbildad civilekonom inom 

redovisning och en masterexamen inom ekonomistyrning. Tidigare erfarenhet av 

revision på KPMG och som finansiell controller. 

Kringliggande verksamhet: Biljettförsäljning och ett aktiebolag som sköter 

fotbollsarenans drift, marknadsföring och sponsorförsäljning. 
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Kalmar FF 

Klubbens verksamhetsform: ideell förening. 

Intervjuperson: Svante Samuelsson, klubbchef. Tidigare även sportchef för klubben 

men det är idag en egen tjänst. Utbildad civilekonom med tidigare erfarenhet som 

ekonomiansvarig. Har även bakgrund som spelare i Kalmar FF, Örgryte IS, SK Brann 

och AIK Fotboll. 

Kringliggande verksamhet: Två helägda bolag, Kalmar FF Fastigheter AB som äger 

arenan Guldfågeln Arena och Kalmar FF Event AB som hyr arenan. Även arrangör av 

Dam-EM, U21 och en konsert har genomförts i form av uthyrning av fotbollsarenan. 

 

Leksands IF 

Klubbens verksamhetsform: IdrottsAB. Publikt aktiebolag med ca 1000 aktieägare, 

med den ideella föreningen är huvudägare.  

Intervjuperson: Roger Åström, vice VD och ekonomichef. Tidigare bankerfarenhet. 

Kringliggande verksamhet: Leksands IF Fastighets AB som äger ishockeyarenan. 

Driver även förskoleverksamhet och andra verksamheter runt ishockeyn. 

 

Luleå Hockey 

Klubbens verksamhetsform: ideell förening. 

Intervjuperson: Thor Stöckel, klubbdirektör. Studerat ekonomi med 

marknadsföringsinriktning samt Skandia Finans- och Försäkringsskola. Tidigare 

erfarenhet från Skandia med finansiella försäkringslösningar samt VD till ett 
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Internetföretag som byggde upp en aktiehandelslösning. Har även bakgrund som 

spelare i Kiruna AIF, Västra Frölunda HC, Västerås Hockey och Almtuna IS. 

Kringliggande verksamhet: Moderbolaget Luleå Hockey Försäljnings AB och tre 

dotterbolag. Luleå Hockey Utveckling AB som skapades för en Europasatsning. Luleå 

Hockey Drift AB som driver och förvaltar arenaanläggningen. Luleå Hockey 

Restaurang AB som driver allt med restauranger, events och matcher. 

 

Växjö Lakers 

Klubbens verksamhetsform: IdrottsAB. Föreningen äger 51 procent av IdrottsAB, 

resterande ägs av Anders Öman och Michael Marchal med 24,5 procent vardera. 

Intervjuperson: Anders Öman, VD och koncernchef. Ordförande 1999-2003, suttit i 

valberedningen 2003-2008, ordförande igen 2008 och VD sedan klubben gick upp i 

dåvarande Elitserien 2011. Egenföretagare sedan 1993, startat och drivit flera olika 

företag.  

Kringliggande verksamhet: Helägt fastighetsbolag som äger ishockeyarenan. 

Arenaservicebolag som säljer mat och dryck under matcher. Eventbolag som inte är 

jätteaktivt. 

 

Östers IF 

Klubbens verksamhetsform: ideell förening. 

Intervjuperson: Sven Johannesson, ordförande. Jobbar som skattejurist på Deloitte. 

Kringliggande verksamhet: Fotbollsfastighet i Växjö AB som äger fotbollsarenan. 

Öster Arena AB som hyr arenan och bedriver en del verksamhet kopplat till arenan. 
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Bild 4. Deltagande klubbar, egen illustration. 

 

5.2 Riskkapital i svensk elitidrott 

5.2.1 Klubbarnas beskrivning av riskkapitalbegreppet 

De intervjuade klubbarna har till största del samma syn på riskkapitalbegreppet. 

Klubbarna beskriver riskkapital som en investering i ett företag de ser potential i där 

riskkapitalisterna med kapital och kompetens tror att de kan utveckla verksamheten 

med målsättningen att få avkastning på sin investering för att sedan efter några år sälja 

företaget vidare. 

Riskkapital är någon som går in i en situation och riskerar pengar för att 

något ska förverkligas. Den, de eller organisationen som gör det måste ju 

ha en ekonomisk ersättning för det. Det är här idrottsklubbarna har 

problem. Det blir sällan något tillbaka, utan det som är gjort görs ju oftast 

med hjärtat. Om man verkligen ska vara lyckosam med det måste man göra 

det med en annan utgångspunkt, rent finansiellt alltså. Problemet är att 
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riskkapital är så nedsvärtat, men jag tror att det kan gå, men man måste ha 

ett helt annat upplägg, det måste finnas ett förtroende i hur vi klubbar ska 

generera vinster. 

Växjö Lakers, VD 

En del klubbar kopplar sedan självmant riskkapitalbegreppet till hur de använder 

begreppet kopplat till svensk idrott, och att det skiljer sig från det vanliga näringslivet. 

Trots sin generella beskrivning pratar en del klubbar om att riskkapital är externt 

riskvilligt kapital från främst privatpersoner med hjärta för klubben, där avkastning och 

ägandeskap inte är det främsta syftet med investeringen. 

I svensk idrott historiskt och nu, så finns det en tradition av att 

blåbärskungar går in med pengar i verksamheter, det har ju vi i Hammarby 

också. I en del av de situationerna kan man nog beskriva det som 

riskkapital, där de går in och investerar kapital i olika delar av 

verksamheten för att eventuellt kanske kunna få ekonomisk uppsida. 

Hammarby IF Fotbollförening, VD 

Sen är det i sig också riskvilligt kapital, någon som riskerar någonting. Det 

är inte lika säkert som att hitta kapital på annat sätt. 

Djurgårdens IF Fotbollförening, administrativ chef 

5.2.2 Användning av riskkapital 

Av de intervjuade klubbarna är det Växjö Lakers och Hammarby IF Fotbollförening 

som idag använder sig av riskkapital enligt den presenterade definitionen i 

riskkapitalavsnittet. I båda dessa fall har klubbarna sålt klubbandelar till följd av 

konkurshot.  

AIK Fotboll AB ett publikt börsnoterat aktiebolag där AIK Fotbollförening äger 52,8 

procent av rösterna och cirka tio procent av kapitalet i bolaget. Leksands Ishockey AB 

är å sin sida ett publikt aktiebolag där föreningen Leksands IF äger 53 procent, och 

cirka tusen aktieägare äger resterande del. Aktieägarna i AIK Fotboll AB och Leksands 

Ishockey AB har hittills ej fått någon utdelning på sitt aktieinnehav och det är inget som 

det finns planer på att införa i framtiden, något som aktieägarna har känt till när de 

tecknade aktier i klubbarna. 
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Utöver klubbarna som använder sig av riskkapital eller har sålt aktieandelar, använder 

ett flertal av de intervjuade klubbarna externt kapital som en finansieringslösning vid 

spelarköp eller likviditetsbrist. Denna externa finansieringslösning kan ej likställas med 

riskkapital så som det beskrivs i riskkapitalavsnittet, utan är en extern 

finansieringslösning på andra grunder, hädanefter kallad externt riskvilligt kapital. I 

dessa klubbars fall har det främst inneburit att privatpersoner eller företag köper 

vinstandelar i en eller flera spelare. 

Det handlar om investeringar i spelare, det är vad du kan investera i 

egentligen i en sådan här verksamhet. Det är en konstruktion som Malmö 

FF skapade för ett antal år sedan som efter det har blivit standard i svensk 

fotboll. Du köper ett vinstandelsbevis i en eller flera spelare, säljer vi den 

spelaren får investeraren tillbaka i relation till den andelen som köpts. 

Hammarby IF Fotbollförening, VD 

Det handlar inte om att finansiärerna får en del av HIF. Fotbollsförbundet 

har ju ganska strikta regler när det gäller externt kapital som är till för 

spelarförvärv, det vill säga att investeraren inte får ha någon beslutanderätt 

alls i själva spelaren, utan den ska ägas helt av föreningen. Investeraren får 

en del av en eventuell vinst vid försäljning. [...] Men det kan man väl kanske 

inte kalla riskkapital, utan det är väl snarare hjärta som är inblandat. Men 

det går ju att läsa i vår årsredovisning att vi tar in externa finansiärer för 

att finansiera spelarköp med jämna mellanrum. 

 Helsingborgs IF, ekonomichef 

Det är en finansieringslösning för oss. Går vi till banken får vi inte pengar 

till att köpa spelare. Då måste vi hitta externa finansiärer. 

Djurgårdens IF Fotbollförening, administrativ chef 

Av de intervjuade klubbarna finns det tre klubbar, Brynäs IF, Kalmar FF och Luleå 

Hockey, som anger att de av olika anledningar inte använder varken riskkapital eller 

den typ av extern finansieringslösning som nämnts av de andra klubbarna. Anledningar 

som nämns är att klubbarna inte vill eller är i behov av externt kapital, eller att 

förutsättningarna för att ta in externt kapital i den lokala omgivningen upplevs 

begränsade. 

Klubbar har olika fördelar och nackdelar. En uppenbar nackdel för oss i 

Kalmar är att det här bor 65 000 personer och vi har ett begränsat 
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näringsliv. Samtidigt innebär det att vi kan jobba i lugn och ro. Sen kan 

man jämföra med AIK till exempel, de har en enorm potential på 

intäktssidan och möjligheter till externt kapital, men med det kommer det 

även in vissa aspekter som inte är bra. Men möjligheten till externt kapital 

är begränsad för oss tycker jag, men så har vi inte utifrån förutsättningarna 

jobbat så mycket med frågan heller. 

Kalmar FF, klubbchef 

Nedan presenteras en sammanfattande tabell över de deltagande elitklubbarnas 

verksamhetsform samt hur de använder sig av externt kapital. 

 

Klubb Verksamhetsform Extern kapitalanvändning Användningsområde 

AIK Fotboll 
IdrottsAB 
Noterat aktiebolag 

Externt riskvilligt kapital 
Vinstandelar i spelare 
Ägarandel i 
träningsanläggning 

Brynäs IF Ideell förening Nej  

Djurgårdens IF 
Fotbollförening  

IdrottsAB Externt riskvilligt kapital 
Vinstandelar i spelare  
Ägarandel i 
träningsanläggning 

Hammarby IF 
Fotbollförening 

IdrottsAB 
Riskkapital 
Externt riskvilligt kapital 

 
Vinstandelar i spelare 

Helsingborgs IF Ideell förening Externt riskvilligt kapital Vinstandelar i spelare 

Kalmar FF Ideell förening Nej  

Leksands IF 
IdrottsAB 
Publikt aktiebolag 

Nej  

Luleå Hockey Ideell förening Nej  

Växjö Lakers IdrottsAB Riskkapital  

Östers IF Ideell förening Externt riskvilligt kapital 
Vinstandelar i spelare 
och ungdomsspelare 

 

Figur 2. Intervjuade klubbars externa kapitalanvändning, egen illustration. 
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5.3 Synen på användningen av riskkapital i klubbarna 

5.3.1 Synen på dagens användning av riskkapital 

En del klubbar anser sig inte behöva riskkapital i sin verksamhet då de redan tycker sig 

vara entreprenöriella och att klubben idag drivs på ett bra sätt. Några klubbar kopplade 

frågan om användning av riskkapital till att de inte är i behov av externt kapital för att 

driva sin verksamhet. Riskkapitalisters kompetens och kunskap om branschen är en 

annan punkt som lyfts upp, med oro för att riskkapitalisterna som går in med kapital 

och vill vara med och bestämma lägger fokus på fel aspekter. Klubbarna är dock 

splittrade i denna fråga, där vissa tror att rätt personer kan bidra till bättre organiserade 

verksamheter. 

För den klubb som lyckas ta in rätt tjänstemän, våga satsa lite på 

tjänstemän, kommer nog kunna dra ifrån de andra klubbarna lite grann. 

Jag menar inte att allsvenska klubbar är oorganiserade, utan att det kan bli 

mer organiserat. 

Helsingborgs IF, ekonomichef 

Vissa klubbar är också inne på vilka fördelar och nackdelar det kan medföra att 

riskkapitalister investerar i deras verksamhet. Klubbarna pratar om riskkapitalisternas 

bakomliggande motiv, vad riskkapitalisterna vill få ut av sin investering när de i 

dagsläget endast kan gå in som minoritetsägare i klubben och inte kan få den kontroll 

som de kanske förväntar sig vid större investeringar.  

Det är svårt att se att någon går in tungt när de bara kan få 49 procent och 

inte kan bestämma. 

Kalmar FF, klubbchef 

Långsiktighet är en aspekt som lyfts fram som önskvärt vid samarbete med 

riskkapitalister, där flera klubbar nämner farhågor kring riskkapitalisters fokus på 

kortsiktiga vinster. Klubbar ser ändå riskkapital som en möjlighet för klubbens 

utveckling, att hitta nya vägar för att utveckla föreningen och branschen de verkar i. 

Givet att det är rätt upplägg och rätt aktör, med rätt ingångsvärde, då 

skulle jag vara väldigt positiv. Att intresset skulle vara mer långsiktigt, och 

att inte bara kortsiktiga vinster driver dem. [...] Om man kan hitta upplägg 

där man känner att man har kontroll över situationen utifrån ett 
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ägarperspektiv och ekonomiska villkor. Man vill ju inte tappa kontrollen, 

och så fort det handlar om kontroll så är det väldigt viktigt för 

riskkapitalister, det ska vara väldigt tydligt för dem. 

Luleå Hockey, klubbdirektör 

Att branschen behöver utvecklas, och att branschen i dagsläget har ekonomiska 

problem, är något som de flesta klubbarna konstaterar. Klubbarna är inne på att 

riskkapital skulle kunna användas för att våga tänka på nya sätt och få branschen att 

utvecklas i rätt riktning. 

Som jag ser det är väldigt få klubbar expansiva i tillväxt. Klubbarna tänker 

att vi har vad vi har. Vi ökar sponsorintäkter med 2 miljoner eller publiken 

med 5 procent. Det är där man står och stampar. Men om man ska förändra 

det och våga tänka utanför lådan så behövs det ju riskkapital, för att det 

kapitalet som klubbarna har vill man ju behålla själva. Riskkapital för mig 

är att inom idrotten tillföra något nytt, det tror jag är en framtidsväg för att 

jag tror att för att hitta de volymerna pengar vi pratar om. 

Växjö Lakers, VD 

På frågan om klubbens syn på användningen av riskkapital idag väljer vissa av de 

intervjuade personerna som representerar fotbollsklubbar att istället prata om externt 

kapital som en finansieringslösning för främst spelarinköp och i vissa fall anläggningar. 

Intervjupersonerna väljer att i dessa fall se kapitalet som kapitalinjektioner till 

klubbarna och anser sig inte använda finansiärerna i annat syfte. De tycker inte heller 

att finansiärerna har något egentligt inflytande trots att de i vissa fall sitter med i 

klubbarnas styrelser. 

Jag har svårt att se det som en riskkapitalinvestering med tanke på att de 

aldrig får tillbaka sina pengar. [...] I AEG:s fall var de ute efter att ta över 

driften i Globenområdet, vilket de också lyckades med. Via oss har de också 

tagit över driften på Tele2 Arena, så på så sätt har deras investering varit 

otroligt lyckosam, men att se det som en riskkapitalinvestering vet jag inte. 

De hjälper bara till ekonomiskt, men de hjälper inte till på något annat sätt. 

[...] så det är en investering som har gett avkastning för dem, men att se det 

som en ren riskkapitalinvestering och att de ska kunna få tillbaka pengarna, 

det är inget sådant. Det är mer en politisk investering. [...] Det handlar om 

investeringar i spelare, det är vad du kan investera i egentligen i en sådan 

här verksamhet. Då säljer vi vinstandelar i spelare helt enkelt.  
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Hammarby IF Fotbollförening, VD 

Östers IF har använt Öster Support AB för att främst finansiera spelarköp. Klubben har 

även använt sig av Öster Support AB för att kunna gå vidare med byggandet av 

klubbens nya arena, något de inte tror skulle vara möjligt utan det nätverk som Öster 

Support AB har. Genom arenabygget upplever de att de börjat driva klubben mer 

affärsinriktat. 

Fotbollsmässigt är det inte så mycket nätverk. Det är på andra plan. Vi 

hade kanske inte klarat av att hantera den här investeringen med arenan 

utan att ha en grund att stå på med bra samarbetspartners som vi vet ställer 

upp. Det kräver mycket av verksamheten. [...] Ideell verksamhet tenderar 

ofta utgå från en budget på kostnadssidan, sen måste ett antal personer 

springa på marknaden för att dra in pengarna som krävs. Man måste vända 

på det, att ha intäkterna och anpassa verksamheten efter intäkterna. Det lär 

verksamheten väldigt mycket att tänka tvärtom än man gjort innan.  

Östers IF, ordförande  

Flera fotbollsklubbar diskuterar sitt ökade fokus på talangutveckling då egenutvecklade 

spelare är bättre ur kostnadssynpunkt än förvärvade spelare. Då svenska fotbollsklubbar 

är beroende av spelarförsäljningar för att överleva ses talangutvecklingen som en viktig 

framtidsfaktor. På grund av den förändrade spelarmarknaden där allt fler spelare byter 

klubbar utan övergångssummor har Östers IF valt att även inkludera ungdomsspelare i 

sitt avtal med Öster Support AB. Djurgårdens IF Fotbollförening har å sin sida 

tillsammans med externa investerare utvecklat en elitinriktad ungdomsakademi, då de 

själva inte hade kapitalet som krävdes. 

För att kunna göra den här ungdomselitsatsningen, vi hade inte pengar till 

det, då gick vi ut och hittade investerare som ville vara med i vår 

ungdomselitsatsning. Vi fick in 50-60 miljoner där vi själva tog 20 procent, 

gick till DIF Invest AB som bidrog med 20 procent och hittade tre andra 

investerare som är med på varsin femtedel. 

   Djurgårdens IF Fotbollförening, administrativ chef 

En klubb lyfter fram problematiken som kan uppstå om man gång på gång använder 

externt riskvilligt kapital som finansieringslösning. 
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Sen kan man ställa sig frågan om det bara är positivt för verksamheten att 

röra sig med så mycket pengar. Problemet är oftast att man förlitar sig på 

att det alltid finns kapital. Jag ska inte säga att kapitalet blev styvmoderligt 

behandlat men det blev på något sätt en lösning på problemet som gör att 

man kanske tappar lite långsiktighet. Hur blir man bättre? Istället går man 

genvägar där någon ställer upp, man tar in några nya spelare och hoppas 

det går vägen. Sen fungerar det inte i de flesta fall, det är få investeringar 

som bär och ger någonting. 

Östers IF, ordförande 

5.3.2 Synen på framtida användning av riskkapital 

Klubbarna som idag inte använder riskkapital säger sig inte föra diskussioner om deras 

framtida användning av riskkapital, vilket främst beror på att de drivs som ideella 

föreningar. Alla intervjuade klubbar håller dock dörren öppen för diskussion om 

intressanta förslag skulle dyka upp, där vissa klubbar uttryckligen tror på den framtida 

användningen av riskkapital men att 51-procentsregeln i vissa fall kan begränsa 

användningen. 

Jo jag tror det här scenariot, som jag själv tycker är väldigt intressant, att 

bygga ett case och visa på kalkyler hur det här skulle fungera och vilka 

intäkts- och kostnadsflöden samt strömmar av pengar och eventuella vinster 

det här skulle kunna medföra, att kunna presentera det för ett 

riskkapitalbolag eller investerare. 

Luleå Hockey, klubbdirektör 

Det är ju 49 procent som fortfarande kan säljas ut. 

Helsingborgs IF, ekonomichef 

Två klubbar diskuterar relationsbyggandet med potentiella riskkapitalister och hur 

användningen av riskkapital samt utgångspunkten till användningen av riskkapital 

måste utvecklas. Klubbarna menar att investeringar i dagsläget främst görs på grund av 

personliga band till klubben. Många klubbar lyfter även fram problematiken kring 

riskkapitalister samt den kritik riskkapital och riskkapitalister fått utstå i media, vilket 

kan påverka klubbarnas samt deras medlemmars syn på användningen av riskkapital. 

Jag tror man kan utveckla användningen och relationen mycket mer än man 

gör idag, hitta nya relationer, komma framåt och utvecklas. Samtidigt tror 
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jag att det finns investerare som gör investeringar mer med hjärta än vad 

riskkapitalister annars gör. 

AIK Fotboll, ekonomichef 

De som investerar måste ju ha en ekonomisk ersättning för det. Det är här 

idrottsklubbarna har problem. Det blir sällan något tillbaka, utan det som 

är gjort görs ju oftast med hjärtat. Om man verkligen ska vara lyckosam i 

samarbetet måste man göra det med en annan utgångspunkt, en rent 

finansiell utgångspunkt. Problemet är att riskkapital är så nedsvärtat, men 

jag tror att det kan gå, men man måste ha ett helt annat upplägg, det måste 

finnas ett förtroende i hur vi ska generera vinster. 

Växjö, VD 

Östers IF menar att det krävs att Svenska Fotbollsförbundet, Svensk Elitfotboll och 

klubbarna själva måste bli mer affärsinriktade för att de i framtiden ska kunna 

utvecklas. 

Så är det ofta i den här typen av verksamhet. Jag tror att det finns en 

framtid, det måste in mer kapital. Men det krävs även från Svenska 

Fotbollsförbundets och Svensk Elitfotbolls sida att man är mer 

affärsinriktade själva, så att man genererar mer pengar till 

verksamheterna. För visst finns det möjligheter, men man måste vara bättre 

förberedd som förening, vad det innebär att släppa in riskkapitalister. 

  Östers IF, ordförande 

De klubbar som tidigare kopplat riskkapitalanvändning till extern finansiering belyser 

kapitalinjektionen som det skulle medföra, vilket skulle underlätta de framtida 

spelarköpen för klubbarna. Klubbarna poängterar dock att extern finansiering inte är 

någon långsiktig lösning för branschen, eftersom klubbarna då säljer av en potentiell 

framtida intäktskälla. Att institutionella investerare skulle vara intresserade av att 

investera i en elitidrottsklubb menar dock många klubbar är orealistiskt. Klubbarna 

riktar istället fokus mot vikten av att bygga upp klubbens egna kapital, vilket skulle 

minska deras behov av kortsiktiga externa finansieringslösningar.  

Det är inget man vill hålla på med på lång sikt, utan det är mer kortsiktigt. 

[...] I form av att ta kontakt med institutionella riskkapitalbolag, det är inte 

intressant för riskkapitalbolagen eftersom riskkapitalbolagen aldrig 
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kommer kunna styra verksamheten i och med att föreningen har 

röstmajoriteten. Å andra sidan finns det folk med pengar som har stort 

hjärta för klubben och som är beredda att gå in i mer eller mindre vildsinta 

spelarinvesteringar. 

Hammarby IF Fotbollförening, VD 

Flera av intervjupersonerna upplever att riskkapital är ett svårt ämne att prata om, 

eftersom frågan är känslig för medlemmarna då det handlar om att sälja ut delar av sin 

klubb, där följderna är svåra att förutspå. 

5.4 Effekter av riskkapitalanvändning 

Två av de intervjuade klubbarna, Växjö Lakers och Hammarby IF Fotbollförening, 

använder riskkapital enligt definitionen i riskkapitalavsnittet. 

5.4.1 Växjö Lakers 

Bakgrunden till Växjö Lakers ägarupplägg är klubbens dåliga ekonomi under 2008 där 

Växjö var nära att gå i konkurs. Klubben hade då tre alternativ, antingen försätta 

klubben i konkurs, samla ihop pengar och betala av klubbens skulder eller göra en 

rekonstruktion. Efter försök att samla ihop pengar från allmänheten för att rädda 

klubben kom det hela tiden fram nya uppgifter som visade att klubbens ekonomiska 

underskott var större än vad de tidigare uppgifterna visat. Det hela slutade med att 

Anders Öman och Michael Marchal på dagen som konkursansökan skulle lämnas in 

“satte in pengarna” som saknades mot att de fick köpa in sig i 49 procent av klubbens 

ägarkapital. Förutsättningen var att de kan säkerställa kontroll i bolaget men även att de 

privatpersoner som bidragit med pengar får tillbaka sina pengar först. 

Idrottsföreningen Växjö Lakers Hockey äger 51 procent i Växjö Lakers Idrott AB, med 

två ytterligare ägare som äger 24,5 procent vardera, VD:n Anders Öman och 

ordföranden Michael Marchal. 
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Bild 5. Växjö Lakers organisationsschema, egen illustration. 

Investeringen gjordes utan ambitioner, men när investeringen väl var gjord var 

målsättningen att få klubben, som vid investeringstillfället befann sig i 

HockeyAllsvenskan, till den högsta ligan, dåvarande Elitserien. Denna ambition drevs 

vidare med Anders Ömans pådrivningar om ett byggande av en ny arena vilket skulle 

skapa förutsättningar för att förverkliga ambitionen. Arenan stod redo 2011, samma år 

gick Växjö Lakers upp i dåvarande Elitserien. Växjö Lakers har gått från en omsättning 

på under en miljon kronor år 1999 till att efter riskkapitalinvesteringen 2008 kraftigt 

öka omsättningen som idag är över 135 miljoner kronor. 

Vad var skillnaden egentligen? Vi var väldigt noga med utgifterna. Vi hade 

exakt samma spelarbudget som året innan, vi tog dit en duktig 

ekonomiansvarig, vi började anställa lite ny marknadspersonal. Sedan var 

vi noggranna med vår affärsplan. Då menar jag att vi var noga med att 

bestämma ”Vad” ska vi göra. Det kryllar av idéer i en idrottsklubb där alla 

goda idéer utmynnar i hårt arbete, så det är viktigt att noggrant välja ut 

”Vad” vi ska göra, ”Varför” vi ska göra det och ”Hur” vi ska göra det. 

   Växjö Lakers, VD 

Just fokus på “Hur”, “Vad” och “Varför” förefaller vara nyckelord i verksamheten, där 

Växjö Lakers VD poängterar vikten av att göra färre saker, men att göra dem bättre.  

Exempel på hur Växjö Lakers arbetar med att utveckla verksamheten är Halva Potten-

lotteriet. Halva Potten-lotteriet genererar väldigt mycket pengar till verksamheten. 

Genom att göra det lite bättre hela tiden och få besökande publik att känna sig trygga 

med konceptet, kan de med små justeringar öka försäljningen av lotterna hela tiden. Ett 

annat exempel, som de är ensamma om i Sverige och enligt Anders Öman kanske 
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ensamma om i hela världen, är att de gjort arenan helt kontantfri. Allt du handlar på 

arenan i allt från barer till kiosker görs kontantfritt. Anledningen till varför arenan är 

kontantfri är att publiken som inte använder kontanter i samma utsträckning som 

tidigare. Den kontantfria lösningen har ökat försäljningen och dessutom behöver de inte 

ha någon kontanthantering. Framöver kommer det enda som kontanter tidigare kunnat 

användas till på arenan, köp av Halva Potten-lotter, även de kunna köpas med kort, 

något som de bedömer kommer kunna öka försäljningen av dessa rejält. 

Jag har en tes. Det är tre saker som måste fungera oavsett om det är privat, 

i ett företag eller i en organisation. Det ena är ekonomin, det andra är 

organisationen, det tredje är produkten. [...] Därför brukar jag säga att min 

enda uppgift är att dessa tre saker fungerar. Fungerar det inte får vi jobba 

med det som inte fungerar, men två av tre måste alltid fungera. 

Växjö Lakers, VD 

Klubben jobbar idag med att ta fram ett investeringscase för att bredda ägandet i 

klubben. En investering i detta case är tänkt att knytas till sporten men på andra 

grunder. 

Det finns inga garantier vid spelarköp utan vi försöker lägga bort det och 

tittar på andra scenarion. Vi vill bygga en stark grund där vi över tid kan 

generera pengar. [...] Tanken är att affärsverksamheten ska kunna generera 

pengar som ska säkerställa idrotten. 

Växjö Lakers, VD 

5.4.2 Hammarby IF Fotbollförening 

Även i Hammarbys fall såldes delar av ägarkapitalet ut som en följd av att klubben 

befann sig i en svår ekonomisk kris. Under 2001 bildades Hammarby Fotboll AB, där 

sports entertainmentbolaget AEG gick in som minoritetsägare för att rädda klubben från 

konkurs. 

Idrottsföreningen Hammarby IF Fotbollförening äger 51 procent av rösterna och 29,6 

procent av kapitalet i Hammarby Fotboll AB med fyra styrelseplatser. Amerikanska 

AEG, ett av världens ledande sports entertainment-bolag, äger 45 procent och innehar 

tre styrelseplatser och ytterligare några privatpersoner innehar fyra procent med en 

styrelseplats.  
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Bild 6. Hammarby IF Fotbollförening organisationsschema, egen illustration. 

Hammarby IF Fotbollförenings VD vill dock inte beskriva AEG:s investering som en 

riskkapitalinvestering.  

Jag har svårt att se det som en riskkapitalinvestering med tanke på att de 

aldrig får tillbaka sina pengar. Tittar man på Allsvenskan 2013 på 

resultaträkningarna kan man ju dra den slutsatsen ganska enkelt. Skulle vi 

gå 10 miljoner plus ett år, vilket vi har potential att göra idag, då skulle inte 

de pengarna gå till en vinstutdelning. De går tillbaka rätt in i 

verksamheten. Man går ju in med pengar för att stötta en klubb som man 

tycker om.  

Hammarby IF Fotbollförening, VD 

Hammarby IF Fotbollförenings VD menar dock att AEG hade andra skäl till deras 

investering i klubben. Samtidigt menar han att samarbetet har hjälpt klubben 

ekonomiskt, även efter den ursprungliga investeringen som räddade klubben från 

konkurs. Efter den ursprungliga investeringen har AEG tillfört nytt kapital. AEG har 

även köpt loss sponsorrätten, rätten att sälja sponsorskap till företag, under de 

kommande åren där Hammarby får en garantisumma men som enligt Hammarby IF 

Fotbollförening är en förlustaffär för AEG då sponsorrätten inte genererar så mycket 

pengar på grund av att klubben spelar i Superettan.  

I AEG:s fall var de ute efter att ta över driften i Globenområdet, vilket de 

också lyckades med. Via oss har de också tagit över driften på Tele2 Arena, 

så på så sätt har deras investering varit otroligt lyckosam, men att se det 

som en riskkapitalinvestering vet jag inte. De hjälper bara till ekonomiskt, 
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men de hjälper inte till på något annat sätt. Så det är en investering som 

har gett avkastning, men att se det som en ren riskkapitalinvestering och att 

de ska kunna få tillbaka pengarna det är inget sådant. Det är mer en 

politisk investering. 

Hammarby IF Fotbollförening, VD 

Trots klubbens samarbete med AEG och klubbens andra ägare riktas främst fokus på 

försäljning av vinstandelar i spelare när riskkapital kommer på tal. 

I grund och botten handlar det om investeringar i enskilda spelare. 

Hammarby IF Fotbollförening, VD 

5.5 51-procentsregeln 

5.5.1 Synen på 51-procentsregeln 

I dagsläget verkar klubbarna för att bevara 51-procentsregeln i enlighet med deras 

medlemmars önskemål. Att klubbarna genom 51-procentsregeln har kontroll över 

verksamheten ses som en av fördelarna då 51-procentsregeln enligt dem ger ett 

långsiktigt tankesätt och säkerställer den svenska föreningsverksamheten.  

Jag tycker regeln är bra. Då har du kontroll, vi får en långsiktig inriktning, 

vi vet vad vi har att jobba mot. Man har ägandet i sin egen hand. 

Leksands IF, vice VD 

51-procentsregeln har ett gott syfte, att säkerställa föreningsverksamheten 

och de stadgar som svensk idrott bygger på. 

Luleå Hockey, klubbdirektör 

51-procentsregeln förefaller dock inte vara en aktiv fråga hos någon utav klubbarna 

sedan avslaget på 2013 års Riksidrottsmöte, då det beslutades att inte flytta beslutsrätten 

om ägarkravet från Riksidrottsförbundet till de enskilda specialidrottsförbunden. Vissa 

klubbar anser dock att nuvarande regelverk begränsar möjligheterna att externa 

investerare investerar i elitidrottsklubbars verksamhet. 
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Det är svårt att se att någon går in tungt när de bara kan få 49 procent och 

inte kan bestämma. 

Kalmar FF, klubbchef 

Flera klubbar lyfter fram 51-procentsregelns nackdel med att vem som helst enkelt kan 

bli medlem i en klubb och genomföra en kupp på klubbens årsmöte för att få igenom sin 

egen agenda. Klubbarna menar att det förmodligen är något som påverkar en 

investerares vilja att investera i en elitidrottsklubb. 

5.5.2 51-procentsregeln och riskkapital 

Åsikterna kring 51-procentsregeln och dess koppling till riskkapital varierar. Vissa 

menar att det på grund av 51-procentsregeln inte blir aktuellt för riskkapitalister att 

investera i deras verksamhet, då de har svårt att tro att riskkapitalister skulle vara 

intresserade av en minoritetspost, framförallt när det gäller större belopp. 

Det begränsar möjligheterna till att skapa ett tillräckligt starkt intresse för 

riskkapitalister då 51-procentsregeln är ett litet hot för riskkapitalisterna 

om man går in med stora pengar. Man kanske inte riktigt vet vilka 

medlemmarna är, hur pass insatta de är, det kanske blir kupper, det är lite 

löst vad gäller föreningsstadgar och vad som kan beslutas och så vidare. Så 

51-procentsregeln är en begränsning om man ska gå fullt ut och jobba med 

riskkapital. 

Luleå Hockey, klubbdirektör 

Det diskuteras även att det geografiska läget förmodligen påverkar klubbarnas 

möjligheter att riskkapitalister skulle vilja investera i deras verksamhet och att det är 

väldigt lokalt betingat. Klubbarna tror att investerarintresset är större i 

storstadsklubbarna, men att medlemsantalet och medlemsinflytandet i dessa klubbar å 

andra sidan är större. 

Framförallt i storstadsklubbarna tror jag att 51-procentsregeln gör att folk 

inte går in med stora pengar eftersom de inte kan ha makten över 

verksamheten. Vem går in med 50 miljoner i någonting där det sedan är 

någon annan som tar över det hela? Det är nog vanligare i klubbar på 

landsorten och i mindre sporter. Vi har ju så i Hammarby bandy där det är 

en person som betalar nästan hela verksamheten och då säger ju han också 

att ”vi gör det på mitt sätt”. Vill ni göra på ett annat sätt får ni göra det, 
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men då får ni inga pengar. Det går att göra det i bandyn eller i mindre 

klubbar, men det går inte att göra det i Hammarby eller AIK och den typen 

av klubbar. 

Hammarby IF Fotbollförening, VD 

Vi är lite vid sidan om marknaden. Det är mycket mer sprängkraft i den 

frågan i AIK, Djurgården, Göteborg, Malmö än vad det är i Kalmar. 

Kalmar FF, klubbdirektör 

Vissa klubbar menar att 51-procentsregelns vara eller icke vara inte i någon större 

utsträckning påverkar deras tillgång till riskkapital.  

Nej, jag tror inte 51-procentsregeln påverkar. Jag tror inte mer pengar 

skulle funnits tillgängliga om regeln togs bort. Har du något bra kommer du 

få pengar och har du inte något bra kommer du inte det. Det spelar ingen 

roll om regeln finns eller inte. 

Djurgårdens IF Fotbollförening, administrativ chef 

Nej, jag tycker inte att det påverkar. Jag tror att de som investerar känner 

en koppling till klubben, mer som en supporter och är uppväxta med AIK.  

AIK Fotboll, ekonomichef 

En av klubbarna poängterar att en riskkapitalist trots ett minoritetsägande kan ingå i ett 

avtal med föreningen där riskkapitalisten får kontroll i vissa frågor. 

I mitt perspektiv är det viktigare att vi exempelvis äger 95 procent av 

kapitalet. Att vi äger 49 procent av aktierna går alltid att avtala att vi kan 

besluta det som är viktigt för oss. [...] När vi investerade såg vi det här 

problemet med kontrollen. Därför var det en förutsättning när vi skulle 

göra investeringen att vi får tillsätta ordförande och måste godkänna 

styrelsen i IdrottsAB:t, men det har inte varit några komplikationer, så det 

kan inte hända att någon kupp genomförs på årsmötet. Jag kan dock tänka 

mig att det är svårare uppe i klubbar som AIK eller Djurgården, men det 

berör inte oss i Växjö. 

Växjö Lakers, VD 
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5.5.3 Synen på 51-procentsregelns framtid 

Klubbarna är eniga i deras syn på 51-procentsregelns framtid, där de inte ser någon 

förändring i frågan inom den närmaste framtiden.  

Som det ser ut just nu är den frågan ganska cementerad. I någon form av 

snar framtid, 5-10 år, tror jag inte något kommer ändras. 

Djurgårdens IF, administrativ chef 

En klubb menar att klubbarna måste bli mer självgående innan funderingar kring 51-

procentsregelns framtid behandlas. 

Långsiktigt krävs att man jobbar med verksamhetsutveckling för att ha en 

bra grund. Istället för att till exempel tänka att om vi får två spelare till kan 

vi nå toppen, måste man tänka att man klarar sig med det man har, utveckla 

sina egna spelare och generera vinster, klara av det långsiktigt. Det är en 

förutsättning för att kunna släppa 51-procentsregeln. Vi är så sugna på att 

få in kapital i den här verksamheten, men vet vi inte vad vi ska göra av med 

det långsiktigt så blir det bara negativt istället. Det trissar även upp allt 

annat, övergångssummor, löner och allt annat som inte kommer tillbaka till 

verksamheten. 

Östers IF, ordförande 

5.6 Framtidsutsikter 

De intervjuade klubbarna har en relativt samstämmig syn på de ekonomiska 

framtidsutsikterna för idrottsbranschen. Utöver de tre centrala områdena 

matchdagsintäkter, kommersiella intäkter och sändningsrättigheter nämns sportsliga 

prestationer, spel i Europa, klubbarnas varumärke, andra evenemang och underhållning 

samt stigande lönekostnader som faktorer vilka i stor grad påverkar klubbarnas 

ekonomi. 

Publiken och matchdagsintäkterna sätts främst i fokus. Alla klubbar pratar om 

publikens vilja och tidsbrist för att gå på matcher, där klubbarna allt mer konkurrerar 

med andra evenemang och underhållningsformer. Samtidigt får klubbarna stora summor 

för sändningsrättigheterna, en summa som dock inte har ökat nämnvärt över åren. 
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Det en utmaning att få hit publik. Det är mer och mer konkurrens om folks 

tid. Det är svårt att få folk att komma hit femton matcher om året. Ungarna 

har sina aktiviteter, annat tar tid. Det är inte bara pengar man konkurrerar 

om utan det är även tiden.  

Kalmar FF, klubbchef 

Fotbollsklubbarna anser sig dessutom ha problem gentemot ishockeyn på grund av den 

nivå- och intresseskillnad som finns mellan Allsvenskan och utländska ligor, där SHL 

håller högre internationell standard. 

Här i Växjö finns det fler som kan dra Real Madrids startelva än Östers 

IF:s startelva. De vet till och med vad B-laget heter, vilka som är skadade 

och så vidare. Det finns ett fantastiskt fotbollsintresse, men att få över dem 

till att komma hit till oss och titta, det är en resa att göra. 

Östers IF, ordförande 

SHL är världens tredje bästa liga. Allsvenskan är på runt 24 plats. Barnen 

går i Barcelona- och Pariströjor, inte i Kalmartröjor. Det är en utmaning 

som vi har, de hoppar över steget att heja på ett lag i Allsvenskan, de hejar 

på lag i Spanien eller England. Det finns inte i SHL. NHL är en konkurrent 

men det är långt bort, går mitt i natten, så det är inte riktigt samma sak.  

Kalmar FF, klubbchef 

De intervjuade fotbollsklubbarna pratar även om sitt beroende av lönsamma 

spelarförsäljningar och att antalet spelarförsäljningar har minskat. Spelarförsäljningar 

har under tidigare år täckt upp många klubbars driftsunderskott, men nu när de inte 

säljer spelare i lika stor utsträckning och inte heller får lika bra betalalt för motsvarande 

spelare har det blivit svårare för klubbarna att förlita sig på spelarförsäljningar. 

Många allsvenska klubbar är beroende av spelarförsäljningar. [...] Svensk 

fotboll måste bli mycket mer organiserad, många klubbar sitter nog just nu 

och fokuserar på hur de kan öka sina grundintäkter, så att de inte är 

beroende av spelarförsäljningar.  

Helsingborgs IF, ekonomichef 

Fotbollsklubbarna diskuterar även den försämrade bilden av fotbollsklubbarnas 

varumärke. De menar att intäkterna har fått lida på grund av den negativa publicitet 



  

62 

 

fotbollen fått utstå under de senaste åren. På grund av den negativa publiciteten har 

många stora sponsorer valt att inte längre använda fotbollen som grund för att sprida sitt 

varumärke. 

Sen gäller det att förbättra fotbollens varumärke. Det är svårt att idag hitta 

stora bolag som vill gå in som enskilda sponsorer för en klubb. [...] Det är 

lätt att fokusera på det negativa, att till exempel 100 personer stökar på en 

match med 28 000, för då är det det som står i tidningarna. Vi kan bara 

beklaga att de använder vårt varumärke åt det här men vi kan göra väldigt 

lite åt det. Men skrivs det om detta står det att Djurgårdens supportrar gjort 

det här och det där. 

Djurgården IF Fotbollförening, administrativ chef 

Ishockeyklubbarna upplever å andra sidan att deras varumärken kan användas för att 

utveckla deras verksamheter. 

Jag ser det som att vi har stora möjligheter att jobba med vårt oerhört 

starka varumärke, vi har ett otroligt genomslag ute i samhället, i 

Norrbotten finns ett enormt intresse runt ishockey och Luleå Hockey. 

Luleå Hockey, klubbdirektör 

En del av de intervjuade klubbarna fokuserar på det sportsliga, sin kärnverksamhet, när 

de pratar om sin klubbs framtid. Andra intervjuade klubbar menar dock att de måste bli 

öppna för andra möjligheter för att kunna utvecklas. 

Jag tror att det är rätt så begränsat utifrån den verksamheten vi har idag. 

Vi kan kanske öka 2-3 procent per år om vi ligger på. Annars måste det 

vara nya grenar som vi adderar till. Jag ser inte heller någon omöjlighet att 

vi inte skulle omsätta 500 miljoner om 10 år om vi adderar till rätt saker 

med bra lönsamhet. Det är så man får tänka.  

Växjö Lakers, VD 

I grund och botten lyfter klubbarna ändå fram att de måste bli bättre på att driva sin 

verksamhet samt att de måste hantera klubbens ekonomi på ett bättre sätt. Den stora 

risken enligt klubbarna är att de inte klarar av att hantera ekonomin och övergången till 

att bli en affärsverksamhet på ett bra sätt. För att utvecklas i framtiden menar klubbarna 

att de måste kunna bygga sitt egna kapital och kassaflöde. Klubbarna menar dock att 

idrotten skiljer sig väldigt mycket från vanlig företagsverksamhet i och med deras 
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sportsliga och ekonomiska mål, vilket påverkar hur klubbarna drivs och vilka 

förutsättningar som föreligger. Klubbarna poängterar dock nödvändigheten i att 

affärsverksamheten i större utsträckning finansierar den sportsliga verksamheten. 

I vanlig företagsverksamhet har du ett övergripande mål som är 

ekonomiskt. I den här verksamheten är inte det målet ekonomiskt, utan det 

är sportsliga mål som är det övergripande. Samtidigt får du inte låta 

ekonomi skena utan du måste ha kontroll på den, det är en tuff balansgång 

som handlar väldigt mycket om sammansättningen och kompetensen hos 

styrelsen. 

Hammarby IF Fotbollförening, VD 

Ju bättre affärer vi gör, ju mer pengar vi tjänar på vår företagsdel, ju större 

börs får vår sportchef till att kunna få ihop en bra och konkurrenskraftig 

spelartrupp. Och det är det som är vårt mål i slutändan, att komma så högt 

upp i Allsvenskan som möjligt. 

Helsingborgs IF, ekonomichef 
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6 Analys 

6.1 Riskkapital i svensk elitidrott 

6.1.1 Klubbarna om riskkapitalbegreppet 

Elitidrottsklubbarna har överlag en samstämmig syn på riskkapitalbegreppet. Klubbarna 

beskriver riskkapital som investeringar i ett bolag till vilket riskkapitalisten tillför 

kompetens och kapital på ett affärsorienterat sätt. Enligt klubbarna är sedan avsikten 

med investeringen att förhållandevis snabbt sälja bolaget vidare och få avkastning på 

sin investering. Klubbarnas syn på riskkapitalbegreppet stämmer med SVCA:s (2014c) 

beskrivning av riskkapitalbegreppet i avseende att riskkapital är investeringar i ett 

företags egna kapital. Klubbarna bedöms därav vara införstådda i riskkapitalbegreppets 

huvudsakliga betydelse. 

Flertalet klubbar framhåller sin syn på riskkapitalets kortsiktighet i enlighet med Kaplan 

och Strömberg (2009) och att riskkapitalets rykte är nedsvärtat. Riskkapitalets rykte 

skulle kunna försvåra klubbens användning av riskkapital då de på grund av 51-

procentsregeln måste ha medlemmarnas stöd för att möjliggöra en 

riskkapitalinvestering, samtidigt som riskkapitalisten på grund av 51-procentsregeln 

begränsas i sin möjlighet att inta en aktiv ägarroll i sin investering. Även medlemmars 

oro för kortsiktigheten som förknippas med riskkapital bedömer vi kan komplicera 

klubbarnas användning av riskkapital.  

SVCA (2014b) beskriver att investeraren med sin riskkapitalinvestering går in med en 

aktiv ägarroll, vilket gör att möjligheterna för klubbarna att ta in riskkapital i 

verksamheten begränsas då riskkapitalisterna får antas vara mindre angelägna att 

genomföra investeringen om de genom sitt ägande inte aktivt kan styra sin investering. 

Samtidigt menar dock Kaplan och Strömberg (2009) att det är vanligt att venture 

capitalbolag går in som minoritetsägare, där de enligt SVCA (2014e) tar en ägarandel 

om 20-40 procent i företaget som de investerar i. För affärsänglar kan ägarandelar 

variera från en låg procentuell ägarandel till majoritetsägande (SVCA, 2014d). 

Begränsningen i ägarandel behöver kanske därför inte ses som något avgörande 

problem för klubbarnas möjlighet att använda riskkapital, i avseende vad gäller venture 

capital eller affärsänglar. Till exempel säger Djurgårdens IF Fotbollförenings 

administrativa chef att ägarbegränsningen som uppstår i och med 51-procentsregeln inte 

bör påverka tillgången till riskkapital om du har en bra idé eller produkt. 
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Trots sin i stora drag överensstämmande beskrivning av riskkapitalbegreppet väljer 

flera av de intervjuade fotbollsklubbarna, när de kopplar riskkapitalbegreppet till svensk 

idrott, att prata om riskkapital som externt riskvilligt kapital från främst privatpersoner 

med hjärta för klubben men även bolag som skapats av dessa eller andra personer med 

hjärta för klubben. Det externa riskvilliga kapitalet används som en finansieringslösning 

vid spelarköp. Ishockeyklubbarna lyfter inte fram denna möjlighet, men det beror 

troligtvis främst på avsaknaden av övergångssummor inom ishockeyn. 

Vissa klubbar hade tidigare inte reflekterat mer ingående kring klubbens 

riskkapitalanvändning och föreföll därför inte ha lika stort intresse att diskutera ämnet. 

Dessa lyfte ofta fram att de ansåg att klubben inte behöver eller vill använda riskkapital 

i sin verksamhet, vilket kan vara anledningen till att de tidigare inte reflekterat kring 

klubbens riskkapitalanvändning. Därför blev det inte någon djup diskussion med dessa 

klubbrepresentanter kring klubbens potentiella riskkapitalanvändning. Det gör att dessa 

klubbarnas åsikter fått stå tillbaka i analysen gentemot de klubbar som haft mer åsikter 

i ämnesfrågan, vilkas svar har givit ett djupare diskussionsunderlag. 

6.1.2 Investeringar i elitidrott 

6.1.2.1 Investeringar av privatpersoner 

Närmast kan privatpersonerna som tillför externt riskvilligt kapital eller riskkapital till 

klubbarna liknas vid affärsänglar, som enligt Politis (2008) är privatpersoner som 

investerar i onoterade företag som de inte har någon familjeanknytning till. Enligt 

SVCA (2014d) kan det även finnas andra faktorer av intresse för en affärsängel än hur 

mycket avkastning en investering ger på investeringsbeloppet. Det är på detta sätt vi 

finner att beskrivningen av affärsänglar passar in på att privatpersoner gör investeringar 

i idrottsbranschen där de i många fall investerar i klubbarna utifrån andra faktorer än 

rena avkastningsfaktorer, något som vi uppfattar som vanligt förekommande bland de 

klubbar som deltagit i studien. Det är primärt hjärta för klubben som är orsaken till 

privatpersonens investering, även om det säkerligen finns fall där privatpersoner 

investerat med förhoppningen att investeringen ska ge avkastning.  

Ett problem som vi upplever är att klubbarna dock förefaller att fokusera på det 

finansiella bidraget som investeringen från affärsänglarna innebär, där klubbarna 

tenderar att undvika och inte ta tillvara de andra kompetenser och möjligheter som de 

involverade affärsänglarna skulle kunna bidra med för att utveckla elitidrottsklubbarnas 

verksamheter. Många av de affärsänglar som investerar i klubbarna har nämligen 

erfarenheter av att skapa lönsamma företag, och deras kunskaper bör kunna tas tillvara 
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på i större utsträckning. Politis (2008) beskriver att affärsänglar vid investeringar 

vanligtvis intar en styrelseposition i det investerade bolaget och erbjuder sin expertis 

och tjänster vid behov. Inom elitidrotten verkar detta dock sällan ske, och även om 

affärsängeln sitter i styrelsen menar vi att klubbarna i många fall inte verkar efterfråga 

vare sig affärsängelns kompetens eller tankar om framtida möjligheter för att utveckla 

verksamheten. Många klubbar riktar istället endast fokus på de finansiella aspekterna 

som privatpersonen, affärsängeln, kan bidra med. Inte heller förefaller klubbarna 

använda privatpersonerna som bollplank i någon större utsträckning, vilket synes vara 

en affärsängels vanligaste roll när de involverar sig i ett företag (se e.g. Tashiro, 1999; 

Brettel, 2003; Paul et al., 2003; Amatucci & Sohl, 2004; Madill et al., 2005). 

Ett undantag bland de deltagande klubbarna är Växjö Lakers, som har två 

privatpersoner vilka faller in under definitionen av en affärsängel och som investerat i 

klubbens ägarkapital och idag äger 49 procent av klubben. Dessa affärsänglar innehar 

styrelsepositioner och vars kunskaper och kompetens används till klubbens nytta och 

utveckling i enlighet med Politis (2008). Även affärsänglarnas kontaktnät har använts 

för att öppna upp nya möjligheter, likt det SVCA (2014d) och Berg-Utby et al. (2007) 

framför att en affärsängel bidrar med. Kontaktnätet har använts för att pådriva ett 

byggande av en ny arena samt att klubben, med initiativ från affärsänglarna, arbetar 

med att ta fram ett investeringscase som ska bredda klubbens ägande med avsikt att 

klubbens affärsverksamhet ska generera pengar som i sig säkerställer 

idrottsverksamheten. Utifrån affärsverksamheten vill Växjö Lakers säkerställa att 

klubben har de verktyg som krävs för att prestera på det sportsliga planet. Växjö Lakers 

utveckling visar enligt oss hur en klubb, till skillnad från många av de andra klubbarna, 

utöver de finansiella aspekterna även kan använda sig av affärsängelns kompetens till 

nytta för klubben och dess utveckling. Med rätt personer och kompetens visar Växjö 

Lakers att det går att som klubb utvecklas sportsligt samt att kraftigt öka omsättningen, 

med framtidsvisioner om fortsatt utveckling och omsättningstillväxt. 

Många andra klubbar tenderar till skillnad från Växjö Lakers att istället utgå från den 

sportsliga verksamheten där de sedan hoppas att de ekonomiska aspekterna ska lösa sig 

genom sportsliga resultat, eller när behov uppstår genom kapitalbidrag. Att driva en 

idrottsverksamhet på detta sätt är bevisligen något som många elitidrottsklubbar har 

problem med idag (se e.g. Dagens Nyheter, 2014; Expressen, 2012; Idrottens Affärer, 

2014; Svenska Dagbladet, 2011; SVT, 2012). Problemet lyfts fram av bland annat 

Östers IF som konstaterar att klubbarna måste ändra tankesätt och istället utgå ifrån sin 

ekonomiska verksamhet och sedan anpassa den sportsliga verksamheten utifrån 
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gällande förutsättningar, vilket visar att klubbarna trots allt är medvetna om problemet 

som uppstår när de utgår ifrån den sportliga verksamheten. 

6.1.2.2 Investeringar av bolag 

Hammarby IF Fotbollförening är den andra klubben i studien som använder sig av 

riskkapital. Hammarby IF Fotbollförening har privatpersoner som kan liknas vid 

affärsänglar som investerat i klubbens ägarkapital, men även sports entertainment-

bolaget AEG har investerat i klubbens ägarkapital. AEG kan liknas vid ett venture 

capitalbolag i avseende att de är en professionell aktör, vars investering i klubben 

gjordes med avsikt att skapa avkastning till sina ägare och finansiärer i enlighet med 

SVCA (2014e). AEG har till följd av dagens regelverk ett minoritetsinnehav med sin 

ägarandel om 45 procent i klubben, vilket enligt Kaplan och Strömberg (2009) blivit allt 

vanligare bland venture capitalbolag. Begränsningen i möjlighet till majoritetsägande 

förefaller därav inte ha varit något som förhindrat AEG:s investering. 

Problematiken som vi upplever är att Hammarby IF Fotbollförening själva inte vill 

beskriva AEG:s investering som en riskkapitalinvestering, trots AEG:s ägarandel om 45 

procent, med anledningen att AEG enligt Hammarby IF Fotbollförening aldrig kommer 

att få tillbaka sina investerade pengar eller få avkastning på själva klubbinvesteringen. 

Hammarby IF Fotbollförening menar ändå att AEG har fått avkastning på sin 

investering på andra sätt genom att AEG övertagit driften av Globenområdet samt Tele2 

Arena. Investeringen kan därför ses som lyckad från AEG:s sida, men de är fortfarande 

en stor ägare i Hammarby IF Fotbollförening och borde kunna tjäna ännu mer på sin 

arenadrift om Hammarby IF Fotbollförening, i form av hyresgäst på Tele2 Arena, 

presterade bättre sportsligt och ekonomiskt. AEG och de privata investerarna innehar 

styrelsepositioner men deras kompetens verkar inte efterfrågas eller användas av 

klubben, då klubben själva menar att investerarna inte kan hjälpa till på andra sätt än 

rent ekonomiskt. I Hammarby IF Fotbollförenings fall är AEG ett av världens ledande 

sports entertainment-bolag, som säkerligen besitter stor kunskap och kompetens som 

klubben borde kunna använda för att utveckla sin verksamhet. Båda parter skulle därav 

kunna dra nytta av varandra i större utsträckning än vad som görs idag.  

6.1.2.3 Extern finansieringslösning 

Många av klubbarna tar gång på gång in nytt kapital när de har likviditetsbrist för att 

rädda verksamhetens existens eller för att finansiera nya spelarköp. Klubbarna använder 

sig då av externt riskvilligt kapital som en ren finansieringslösning. Detta sätt att 

använda externt riskvilligt kapital verkar ha skapat en ond cirkel där klubbarna i stor 
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utsträckning förlitar sig på att privatpersoner tillskjuter pengar när klubbarna behöver 

det, istället för att bygga upp verksamheten och göra verksamheten i sig självgående 

med positiva kassaflöden. Klubbarna verkar även tro att de i dessa fall använder sig av 

riskkapital enligt definitionen i riskkapitalavsnittet, vilket gör att de potentiellt förbiser 

de möjligheter och verksamhetseffekter som riskkapitalister kan bidra till utöver 

spelarfinansiering. 

Klubbar som Brynäs IF, Kalmar FF och Luleå Hockey har inte återkommande tillskott 

av externt riskvilligt kapital och använder sig inte av riskkapital, men konkurrerar ändå 

i högsta ligan. Växjö Lakers har genom att ha tagit in riskkapital samt rätt och 

kompetent personal utvecklats till en klubb i högsta ligan som presterar sportsligt 

samtidigt som de har sin ekonomi under kontroll. Dessa klubbar visar tydligt att det går 

att driva idrottsverksamheter utan att förlita sig på externt riskvilligt kapital. Att Växjö 

Lakers är den klubb som under 2000-talet har utvecklat sin verksamhet mest av studiens 

deltagande klubbar, både sportsligt och ekonomiskt, visar den potentiella effekten av 

vad en elitidrottsklubbs riskkapitalanvändning kan medföra. 

6.1.2.4 Övrigt riskkapital 

Utöver affärsänglar och venture capital finns övrigt riskkapital som beskrivs som 

investeringar som vanligtvis görs med institutionellt kapital i mogna företag som 

befinner sig i senare faser än sådd-, uppstarts- eller expansionsfasen (Kaplan & 

Strömberg, 2009). Många av klubbarna, som dessa riskkapitalbolag skulle kunna 

investera i, har funnits under lång tid vilket gör att en riskkapitalinvestering av 

riskkapitalbolagen skulle kunna göras i enlighet med SVCA (2014f) där i så fall 

förändrings- eller omstruktureringsarbeten är målsättningen för att skapa värde i 

investeringen. En del klubbar har dock poängterat orimligheten i att ett bolag som 

investerar en instutitions kapital skulle köpa en fotbolls- eller ishockeyklubb eftersom 

riskkapitalbolaget inte kan uppnå röstmajoritet. Därav menar vi att denna typ av 

riskkapital inte lämpar sig för idrottsklubbarna, då övrigt riskkapital enligt Kaplan och 

Strömberg vanligen intar majoritetsägande vilket omöjliggörs av dagens regelverk. Det 

är heller inte aktuellt att genomföra den typ av divisional buyout som beskrivs av 

Muscarella och Vetsuypens (1990). Däremot finns det komponenter i övrigt riskkapital 

som även återfinns i venture capital och affärsänglar, varför effekterna som övrigt 

riskkapital kan ge ändå bör beaktas för klubbarna. 
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6.2 Synen på användningen av riskkapital i klubbarna 

6.2.1 Affärsverksamhet och sportverksamhet 

Enligt Acharya et al. (2013) har riskkapitalister med tidigare konsulterfarenhet från 

olika branscher och erfarenheter av verksamhetsutveckling en förmåga att överavkasta i 

relation till andra riskkapitalister. När några av klubbarna har diskuterat vad riskkapital 

skulle kunna tillföra deras verksamhet har de ifrågasatt riskkapitalisters kunskap och 

kompetens inom idrottsbranschen, och menar att klubbarna som det ser ut idag själva är 

entreprenöriella och att det är de som har bäst koll på hur en idrottsklubb ska drivas. 

Oro finns därför för att riskkapitalister lägger fokus på fel aspekter, då klubbarna menar 

att idrotten är en speciell bransch. Men ett elitidrottsföretag består av både en 

affärsverksamhet och en sportverksamhet, och trots att flertalet av klubbarna anser sig 

kunna hantera sin ekonomi och verksamhet utan utomstående hjälp, kan vi utifrån de 

senaste årens resultat se att det finns utrymme för förbättringar. Några av klubbarna 

förutsätter till exempel att det krävs sportkunskap och sportkompetens för att verka i 

branschen, men vi ställer oss frågande till om det verkligen behövs i den affärsmässiga 

verksamheten i en elitidrottsklubb. Inom sportverksamheten bör man givetvis ställa 

krav på kunskap och kompetens inom idrotten. Affärsverksamhetens roll är å andra 

sidan att ge den sportsliga verksamheten förutsättningarna för att kunna prestera på det 

sportsliga planet, då de väsentliga och övergripande målen för elitidrottsklubbar är det 

sportsliga. Därav menar vi att det istället krävs personer i affärsverksamhetens ledning 

samt tjänstemän som besitter företagsledande och företagsekonomiska kompetenser för 

att kunna driva framgångsrika affärsverksamheter i elitidrottsföretag. 

Klubbarna är dock splittrade avseende riskkapitalisters bidrag. Vissa klubbar menar 

istället att rätt personer kan bidra till bättre organiserade verksamheter, vilket stämmer 

överens med Kaplans (1989), Smiths (1990) samt Lichtenberg och Siegels (1990) 

studier som konstaterat att riskkapitalister bidrar till en operativ förbättring för 

företagen de har investerat vilket borde gälla även i elitidrottsföretag, och som vi sett 

exempel på i Växjö Lakers fall. Acharya et al. (2013) säger dessutom att företag drivna 

av riskkapital historiskt har presterat bättre med bestående värde, än vad företag där 

riskkapital inte varit involverat vilket får ses som ett incitament till att använda 

riskkapital. Samtidigt är dock riskkapital inom elitidrottsbranschen relativt oprövat, 

varför det inte finns samma historiska data att tillgå.  

Trots att många klubbar menar att branschen som klubbarna verkar i har problem, 

menar Vester (2011) att riskkapitalisters värdeskapande är oberoende av om marknaden 
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som det förvärvade företaget är verksamt i utvecklas positivt eller inte. En klubb skulle 

därför med hjälp av riskkapital kunna skapa värde, oavsett hur branschen de verkar i 

utvecklas. Ett konkret exempel på att det är möjligt att utvecklas oberoende 

branschutvecklingen är Växjö Lakers som bevisat att det går att utvecklas både 

sportsligt och ekonomiskt i en skakig idrottsbransch. Eftersom att alla klubbar dessutom 

menar att branschen är i behov av utveckling, kan riskkapital därför vara en väg att gå. 

6.2.2 Fördelar och nackdelar 

En del klubbar diskuterar vilka fördelar och nackdelar det skulle kunna medföra för 

klubbarna om riskkapitalister investerar i deras verksamhet. Diskussionen som förs 

handlar om vad riskkapitalisten skulle ha för motiv till investeringen och vad 

riskkapitalisten tror sig kunna få ut av sin investering eftersom en riskkapitalist i 

dagsläget endast har möjlighet att gå in som minoritetsägare i klubben. Kaplan och 

Strömberg (2009) belyser dock att det finns fördelar för riskkapitalister även om de inte 

förvärvar hela bolaget utan istället förvärvar minoritetsandelar, eftersom de inte 

behöver tillskjuta lika mycket kapital då. Eftersom riskkapitalister är medvetna om att 

de kan tillföra värde oberoende av hur stor del av företaget de äger, finns incitamenten 

för att en riskkapitalist inte nödvändigtvis måste förvärva en hel klubb för att kunna 

påverka verksamheten och få avkastning på sin investering. Samtidigt kvarstår 

problematiken i och med att vem som helst kan bli medlem i en klubb och som medlem 

på medlemsmöten rösta igenom sin agenda, varför riskkapitalinvesteringar i en klubb 

med dagens regelverk framstår som riskabla ur en investerares synpunkt. Men som 

Kaplan och Strömberg framhäver är effekterna av vad riskkapital kan medföra vad som 

bör vara av intresse för klubbarna.  

Om en klubb ska samarbeta med riskkapitalister uttrycker klubbarna en önskan om 

långsiktigt tänkande, med oro för att riskkapitalisters fokus är att göra kortsiktiga 

vinster. Gorman och Sahlman (1989) menar i motsats till klubbarnas oro att 

riskkapitalister är långsiktiga och beskriver en vanlig placeringshorisont på mellan fem 

till sju år. Kortsiktigt tänkande är något som även Kaplan och Strömberg (2009) 

poängterar att riskkapitalister vanligtvis beskylls för, men att de i sina studier 

motbevisar detta påstående och menar att riskkapitalister har blivit mer långsiktiga. 

Kester och Luehrman (1995) menar dessutom att riskkapitalister skapar förutsättningar 

för att företagsstyrningen och företagets prestationer långsiktigt blir bra, vilket ju är vad 

klubbarna eftersöker. Det är ändock möjligt att klubbarna tycker att en riskkapitalists 

placeringshorisont ändå uppfattas som för kortsiktigt, samtidigt är ju den förbättrade 

företagsstyrningen och förbättrade prestationer vad klubbarna behöver, varför oron 
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kring kortsiktigheten hos riskkapitalister bör vägas mot fördelarna som kan skapas för 

klubben. 

6.2.3 Inställningen till riskkapitalanvändning 

Östers IF och Växjö Lakers menar att det krävs en stabil grund att stå på när riskkapital 

tas in i klubben. Användandet av riskkapital borde i större grad kopplas till utvecklande 

av verksamheten, och inte som i dagsläget där riskkapital i många av klubbarnas fall 

istället kopplas till att rädda upp elitidrottsverksamheter. Klubbarna som gång efter 

gång räddas med externt riskvilligt kapital verkar bortse från de effekter en faktisk 

riskkapitalinvestering skulle kunna medföra för klubben, utöver de rent finansiella 

aspekterna. Synen hos dessa klubbar tycks vara att det inte går att tjäna pengar i den 

bransch klubbarna är verksamma i och att det därav är nödvändigt för en 

idrottsverksamhet att förlita sig på externa finansiärer med hjärta för klubben. Vi ställer 

oss frågan till hur dessa kapitalinjektioner bidrar till den långsiktighet klubbarna söker 

och menar istället att kapitalinjektionerna i det långa perspektivet hämmar klubbens 

affärsverksamhetsutveckling. Klubbarna ger istället intryck av att söka efter genvägar 

till snabbare framgång och verkar på så sätt tappa fokus på den långsiktighet som krävs 

och efterfrågas av klubbarna, trots att de menar att de vill kunna klara sig på egen hand.  

En tydlig problematik framstår där många klubbar inte ser att någon utomstående 

riskkapitalist skulle kunna förändra verksamheten bättre än vad de verksamma i 

klubbarna redan själva redan gör, samtidigt som de använder kapitalinjektioner för att 

kortsiktigt dopa verksamheten ekonomiskt. Därav kan det påstås att många klubbar 

måste bli bättre på att agera i enlighet med sina långsiktiga planer, då det i våra samtal 

med klubbarna framgår att de redan är medvetna om många förändringar som är 

nödvändiga för att deras verksamheter ska utvecklas i rätt riktning. Trots det sker ingen 

tydlig förändring i branschen, som efter alla bolagiseringsvändor och diskussioner på 

Riksidrottsförbundsnivå inte verkar ha något tydligt mål med hur elitidrottsbranschen 

ska utvecklas. 

Det framgår tydligt att Riksidrottsförbundets stadgar tycks påverka klubbarnas 

potentiella utvecklingsmöjligheter då vi i bolagiseringsvändorna faktiskt ser att det 

finns en vilja från klubbar att genomföra förändringar, men där dagens regelverk 

begränsar möjligheterna till förändring. Dagens regelverk kan även ha påverkat 

klubbarnas syn på riskkapital och gjort att flera klubbar framför allt ser riskkapital som 

en kapitalinjektion eller extern finansieringslösning, eftersom riskkapitalister inte kan 

förvärva en hel klubb. På grund av bolagiseringsproblematiken finns det därför belägg 
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för att flera av klubbarna bortser från de effekter riskkapital kan tillföra utöver de 

finansiella. 

6.2.4 Behövs riskkapital? 

De förändringar som klubbarna skulle behöva genomföra för att möjliggöra en 

utveckling av branschen skulle möjligtvis kunna göras utan att ta in riskkapital. Genom 

att exempelvis ta in kompetent personal på rätt positioner i verksamheten, som vågar 

vidga sina vyer utöver den traditionella synen inom branschen, skulle det kunna vara 

möjligt för en klubb att ta de steg som krävs för att hamna på rätt väg. Det krävs dock 

möjligtvis en annan roll än den som vanligt anställd personal innehar för att möjliggöra 

och genomföra de förändringar som krävs, varför en riskkapitalinvestering med en aktiv 

ägare skulle underlätta genomförandet och dessutom med kraftigare incitament till 

förändring och förbättring än vad anställd personal får antas ha. Dessutom menar Berg-

Utby et al. (2007) att humankapitalet bättre tas tillvara i företag som använder 

riskkapital i sin verksamhet. Ett exempel på en sådan förändring kan vi se hos Växjö 

Lakers, där en aktiv ägare bidrog till verksamhetens utveckling. Ett sådant övertagande 

är dock troligtvis inte möjligt inom alla klubbar, där klubbar med en stark och aktiv 

medlemsbas kan motsätta sig ett övertagande likt det som gjordes i Växjö Lakers. Det 

alternativa tillvägagångssättet med att anställa kompetent personal på rätt positioner kan 

vara en möjlig väg att gå i dessa klubbars fall. 

6.3 Riskkapitalanvändning 

Två av studiens deltagande klubbar, Växjö Lakers och Hammarby IF Fotbollförening, 

använder sig av riskkapital enligt definitionen i riskkapitalavsnittet. I båda fallen har 

riskkapital inkommit till följd av konkurshot och dåliga tider för klubbarnas del. I båda 

klubbarnas fall har riskkapitalet medfört det som av Jensen (1989) beskrivs som 

adderande av finansiell kraft, där klubbarna har räddats från konkurs. Däremot tycks 

inte båda klubbarnas bolagsstyrning och operativa effektivitet i enlighet med Jensen ha 

utvecklats i samma riktning.  

Då studiens syfte är att analysera om elitidrottsklubbar kan utveckla sin verksamhet 

med riskkapital faller det sig naturligt att fokus läggs på att analysera de konkreta 

exempel som uppkommit i vår insamlade empiri. 
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6.3.1 Växjö Lakers 

I Växjö Lakers fall har riskkapitalisterna lagt mycket fokus på organisatorisk utveckling 

med fokus på affärsutveckling och ekonomifrågor. När konkurshotet var som störst och 

riskkapitalisterna investerade i verksamheten tycks riskkapitalisterna ha antagit den 

aktiva roll som Fredriksen et al. (1997) beskriver som firefighter-syndromet för att 

rädda klubben från att gå i konkurs. I likhet med Claessens (2006) slutsatser, där han 

menar att den förbättrade operativa effektiviteten är resultatet av förfinad 

resursallokering och bolagsstyrning, kan vi se hur Växjö Lakers sedan 

riskkapitalinvesteringen har skapat en affärsplan och varit noggranna med sina utgifter, 

vilket vi menar har bidragit till klubbens förbättrade operativa effektivitet. Muscarella 

och Vetsuypens (1990) menar att riskkapitalförvärvade företag har fått förbättrad 

lönsamhet och minskade kostnader vilket ser ut att stämma överens med Växjö Lakers 

utveckling. Claessens slutsatser kan även kopplas till det affärsorienterade synsättet 

som varit centralt hos Växjö Lakers efter riskkapitalinvesteringen där fokus har legat på 

Vad, Varför och Hur saker ska göras, vilket säkerligen bidragit till klubbens positiva 

utveckling. Exempelvis har Växjö Lakers genomfört ett antal innovativa förändringar 

såsom att de till exempel ökat intäkterna från sin publik genom att ha blivit en 

kontantfri arena eftersom publiken inte använder kontanter i lika stor utsträckning som 

tidigare. Dessa innovativa förändringar går i linje med Ratten (2012) som menar att 

idrottsklubbar måste vara både socialt och ekonomiskt innovativa för att nå sina mål. 

Växjö Lakers har med riskkapital också utvecklats likt det Acharya et al. (2013) 

framhäver, att goda resultat i riskkapitalets spår uppnås genom ökad försäljning och 

bättre marginaler vilket vi menar har bidragit till klubbens förbättrade ekonomi och 

dessutom gett mer pengar till den sportsliga verksamheten. 

6.3.2 Hammarby IF Fotbollförening 

I Hammarby IF Fotbollförenings fall kan effekterna av riskkapital inte ses lika tydligt, 

vilket till viss del förklaras av att klubben inte behandlar investeringarna som 

riskkapitalinvesteringar. Det som syns är det faktum Berg-Utby et al. (2007) beskriver, 

att ett riskkapitalbolag tillför ytterligare finansiella medel, vilket är fallet hos 

Hammarby IF Fotbollförenings när AEG tillskjuter nytt kapital. Sapienza (1992) och 

Chemmanur et al. (2011) konstaterar att tillförseln av finansiella medel är av betydelse, 

men menar samtidigt att det bara är en aspekt för att företaget ska lyckas framöver. I 

Hammarby IF Fotbollförenings fall går det att tydligt urskilja riskkapitalinvesteringens 

finansiella bidrag då klubben haft ekonomiska bekymmer, men att effekterna likt de 
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som till exempel går att skåda i Växjö Lakers utelämnas på grund av brist i det aktiva 

ägandet hos riskkapitalisterna i Hammarby IF Fotbollförening.  

Hammarby IF Fotbollförening vill inte beskriva AEG:s investering som en 

riskkapitalinvestering, då de menar att AEG hade andra bakomliggande motiv till sin 

investering, problematik som Kaplan och Strömberg (2009) belyser när 

riskkapitalisterna har andra intressen än det förvärvade företagets intressen. De 

potentiellt andra bakomliggande motiven kan ha påverkat Hammarby IF 

Fotbollförenings syn på AEG:s engagemang i klubben, och således lett till att klubben 

inte tagit tillvara på de effekter riskkapitalinvesteringen skulle kunna medföra. 

Klubbens syn på AEG:s ägarengagemang kan ha påverkat samarbetet mellan parterna, 

där AEG trots tre styrelseplatser enligt Hammarby IF Fotbollförening inte tillför mycket 

utöver de rent finansiella aspekterna. AEG som är ett av världens ledande sports 

entertainment-bolag borde med sin kunskap och kompetens kunna bidra med mer till 

Hammarby IF Fotbollförenings utveckling. Det är möjligt att samarbetet hämmas av 

problemet som Kaplan och Strömberg beskriver där ett förvärvat företag kan ha 

problem med att förstå vad riskkapitalisterna har för framtidsplaner med sin investering. 

Riskkapital tycks därför inte alltid vara ett bra alternativ för en klubb om 

riskkapitalisten inte tillräckligt tydligt åtar sig en aktiv ägarroll samt bidrar med 

kunskap och kapital i enlighet med SVCA (2014a), eller om riskkapitalisten har andra 

avsikter med sin investering än att utveckla klubbens verksamhet. Om riskkapitalisten 

inte agerar aktivt i sin ägarroll anser vi att riskkapitalinvesteringen kan skapa en falsk 

trygghet i klubben, där lösningar på klubbens problem skjuts upp. Detta är något vi kan 

se tendenser av med AEG:s ägarandel i Hammarby IF Fotbollförening, där klubben 

trots riskkapitalinvesteringar exempelvis säljer vinstandelar i spelare och har 

underpresterat sportsligt de senaste åren.  

Shepherd och Zacharakis (2001) lyfter fram risken att entreprenören inte engagerar sig i 

företaget på samma sätt som innan riskkapitalinvesteringen gjordes och att 

finansieringen används på ett sätt som inte primärt gynnar företaget, tendenser som vi 

menar påvisats i Hammarby IF Fotbollförenings fall. Med det menar vi inte att 

klubbens anställda visar brist på engagemang. Snarare kan engagemanget i sig ha 

förändrats efter att AEG investerat i klubben, där klubben förlitar sig på att AEG ska 

tillskjuta nytt kapital vid ekonomiskt svåra tider som de tidigare gjort. Att klubbar 

förlitar sig på att kapital tillskjuts vid ekonomiskt svåra tider kan vi även se i många av 

de andra klubbarna som inte använder riskkapital, men då i form av rena kapitalbidrag. 

Dessa kapitalbidrag menar vi skapar samma typ av falska trygghet som i Hammarby IF 
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Fotbollförening och AEG:s fall, där klubbarna gång på gång förlitar sig på att räddas av 

utomstående men inte gör de verksamhetsförändringar som egentligen vore nödvändiga 

för att på lång sikt kunna stå på egna ben. 

Scenariot med Hammarby IF Fotbollförening bedöms exemplifiera den oro som flera av 

klubbarna uttryckt om riskkapital där det är viktigt att riskkapitalinvesteringar görs av 

rätt personer med för klubben rätt motiv, för att möjliggöra de effekter utöver de 

finansiella aspekterna som en riskkapitalinvestering kan medföra och för att bygga 

långsiktigt framgångsrika elitidrottsföretag i enlighet med SVCA (2014a). 

6.3.3 Svårigheter med riskkapital 

Wright et al. (2009) beskriver att riskkapitalister anklagas för att sälja av det förvärvade 

företagets tillgångar, där denna risk i ett elitidrottsföretag exempelvis skulle kunna 

uppstå om riskkapitalisten pådriver försäljningar av spelare. Risken för potentiellt 

oönskade försäljningar av spelare minimeras med dagens regelverk då riskkapitalisterna 

är begränsade i sin rätt att inta majoritetskontroll i klubbarna. Ett antal klubbar lyfter å 

andra sidan fram exempel där klubbarna själva säljer av potentiellt framtida större 

intäktskällor när de säljer vinstandelar i spelare, där klubbarna på så sätt själva gör vad 

Wright et al. anklagar riskkapitalister för att göra i sina förvärv. 

Att riskkapitalister enligt Wright et al. (2009) beskylls för att omstrukturera 

verksamheten på ett sätt som påverkar de anställda negativt, kan i en elitidrottsklubb 

kopplas till vilka konsekvenser en sådan omstrukturering skulle få för de som av 

klubben är anställda som spelare. Dock har vi svårt att se att en riskkapitalinvestering i 

en elitidrottsklubb skulle medföra omstruktureringar som påverkar spelarna negativt då 

klubben är så beroende av att de presterar på topp. Däremot skulle klubbarnas övriga 

anställda kunna påverkas negativt till följd av till exempel nödvändiga 

kostnadsreduceringar och personalnedskärningar för att öka lönsamheten, i enlighet 

med Muscarella och Vetsuypens (1990). Samtidigt menar Kaplan (1989) och 

Chemmanur et al. (2011) att operativa förbättringar härstammar från att de anställda har 

fått ökade incitament till att göra ett bra jobb som de anställda vet att de kommer 

premieras för, varför vi bedömer att kritiken om negativa omstruktureringar kan vara 

befogad för de anställda i individfall men inte sett till helheten för klubben. 

Wright et al. (2009) framför även att riskkapitalister beskylls för att använda 

offshorebolag för att minska sina skattekostnader, vilket vore negativt för 

idrottskulturen som på ideell basis finansieras av bland annat skattemedel. Med hänsyn 
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till hur medialt bevakad idrottsbranschen är, samt det inflytande medlemmar har i 

många klubbar, tror vi inte att riskkapitalister skulle utsätta sig själva för den negativa 

publicitet som skatteflykt skulle kunna innebära för dem, samt den troligt försämrade 

relationen med klubbens medlemmar som med dagens regelverk har stort inflytande. 

Riskkapitalister kan enligt Klein et al. (2013) ha minskat fokus på forskning och 

utveckling för att riskkapitalisternas primära fokus är de kortsiktiga kassaflödena. Då 

det inte har genomförts några studier om riskkapital i svensk elitidrott, kan vi koppla 

slutsatserna av Klein et al. till de tidigare studierna av Lantto (2010) samt Haga och 

Svärdfelt (2009), som konstaterat att det är svårt att nå avkastning på försäljning av 

förvärvade spelare. Denna studies deltagande fotbollsklubbar har diskuterat problemet 

med den förändrade spelarmarknaden, och att klubbarna därför ökar sitt fokus på 

ungdomsverksamhet och framtagning av nya talanger. Utvecklingen och användandet 

av egenutvecklade spelare ses som en viktig framtidsfaktor av klubbarna. Vi har svårt 

att se att en riskkapitalist skulle föredra dyrare förvärv av spelare över egen 

talangutveckling som med lägre investeringskostnader bör kunna ge en högre framtida 

avkastning. Vi menar snarare att en riskkapitalist kan ha intresse av att fokusera på att 

utveckla en långsiktigt lönsam ungdomsverksamhet som vid talangförsäljning kan ge 

kontinuerliga kassaflöden och därmed kan bidra till avkastningen på 

riskkapitalinvesteringen.  

6.4 51-procentsregeln 

Klubbarna verkar för att bevara 51-procentsregeln varför en riskkapitalist med planer på 

att investera får förhålla sig till dagens regelverk. Dessutom menar klubbarna att frågan 

om 51-procentsregeln är cementerad och att en förändring inom en snar framtid inte kan 

förväntas. Dock kan vi av bolagiseringsvändorna se att det finns osäkerhet i 51-

procentsregelns utformning, och frågan kommer säkerligen att behandlas igen i 

framtiden om elitidrottsföretagens ekonomi inte förbättras.  

51-procentsregeln ses av klubbarna själva som begränsande i relation till deras 

nuvarande och framtida riskkapitalanvändande. Kaplan och Strömberg (2009) menar 

dock att riskkapitalister idag är mer mottagliga än vad de var tidigare till att investera i 

minoritetsandelar. Samtidigt ifrågasätter klubbarna om en riskkapitalist skulle vara 

villig att gå in som minoritetsägare i en klubb, där det till skillnad mot vanliga företag 

är möjligt för vem som helst att bli medlem och genomföra kupper på medlemsmöten 

för att rösta igenom sin egen agenda. 51-procentsregeln påverkar kanske därför inte lika 
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mycket i klubbar där medlemsaktiviteten inte är lika hög, och där riskkapitalisten lättare 

skulle tillåtas genomföra sina verksamhetsförändringar. 

Klubbarna diskuterar själva att en riskkapitalist antagligen inte har lika stort intresse av 

att investera i en klubb med en stor och aktiv medlemsbas, vilket i större utsträckning 

finns bland storstadsklubbarna. Klubbarna ser därför 51-procentsregeln som 

begränsande för riskkapitalanvändning. Samtidigt nämner klubbarna att det i 

storstäderna finns fler potentiella investerare och att dessa investerare troligtvis inte har 

tillräckligt stort intresse av att investera i klubbar utanför storstäderna, då en investering 

i en klubb ses som väldigt lokalt betingat. Vi menar dock att en riskkapitalist som ser 

avkastningsmöjligheter med en klubbinvestering snarare avstår från att investera på 

grund av 51-procentsregeln, än att denne avstår på grund av klubbens geografiska 

position. 

För att kunna ta in riskkapital i en klubbs verksamhet måste en klubb vara bolagiserad. 

De klubbar som i dagsläget inte är bolagiserade har inte heller planer på att bolagiseras. 

Däremot menar dessa klubbar att de är öppna för diskussion kring frågan i framtiden, 

där de i den framtida diskussionen i så fall tar ställning till vad en riskkapitalinvestering 

och bolagisering skulle betyda för klubben. En klubbs nuvarande verksamhetsform 

bedöms därför inte behöva utesluta en framtida riskkapitalinvestering. 

6.5 Reflekterande diskussion 

6.5.1 Framtidsreflektion 

För att riskkapitalister ska vara intresserade av att investera i en klubb bör det finnas 

möjligheter till förbättringar och förändringar i verksamheten. De hot och möjligheter 

som klubbarna upplever inom idrottsbranschen visar att det finns mycket som kan 

utvecklas. 

Ser vi till de centrala intäktskällorna matchdagsintäkter, kommersiella intäkter och 

sändningsintäkter, menar fotbollsklubbarna att ishockeyklubbarna har en fördel 

gentemot dem på grund av SHL:s högre internationella standard. Fotbollsklubbarna 

menar att deras varumärken har försämrats medan ishockeyklubbarna ser sina 

varumärken som en styrka, vilket vi menar kan påverka attraktionskraften sporterna har 

för att intressera riskkapitalister. 
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Matchdagsintäkter, kommersiella intäkter och sändningsintäkter är självklart områden 

som en riskkapitalist skulle kunna jobba med för att öka klubbens intäkter. Dock är det 

inte nödvändigtvis dessa områden som klubbarna har störst utvecklingspotential i. 

Istället menar vi att fokus i framtiden bör ligga på att sköta klubbarna bättre 

affärsmässigt, där klubbarnas verksamhet drivs bättre och effektivare, klubbens 

ekonomi sätts i fokus och framför allt att klubben hittar nya intäktskällor som genererar 

pengar till den sportsliga verksamheten. Många klubbar menar att de måste bli öppnare 

för nya utvecklingsmöjligheter och verksamhetsförändringar och att befintlig 

verksamhet måste drivas bättre, vilket vi ser som en förutsättning för att klubbarna ska 

kunna utvecklas i framtiden. 

Vi menar att elitidrottsklubbarna måste komma underfund med att de är 

elitidrottsföretag och således måste drivas som företag. Det framgår tydligt att 

elitidrottsföretagen skiljer sig från vanlig företagsverksamhet, då det inte är det 

ekonomiska som är det yttersta målet. I dagens elitidrottsföretag framstår det dock 

tydligt att det är den ekonomiska verksamheten som ligger till grund för, och till stor 

del påverkar, den sportsliga verksamheten. För att lyckas på det sportsliga planet måste 

således klubbarna även lyckas förvalta den affärsmässiga verksamheten bättre. Utifrån 

klubbarnas egna syn, men även av Sahlströms (2012) och SHL AB:s (2013) slutsatser, 

är det uppenbart att klubbarnas problem förskjuts genom kapitalbidrag och 

kapitalinjektioner. De ekonomiska problemen måste istället lösas i verksamheten 

genom verksamhetsförändring och utveckling av verksamheten. 

I syfte att förändra och utveckla sin verksamhet skulle elitidrottsföretagen kunna ta in 

kompetent personal med idéer som klubbarna vågar implementera, men även att ta in 

riskkapital framstår som ett alternativ där riskkapitalister kan bidra till struktur och 

utveckling av verksamheten. Elitidrottsföretagen fortsätter dock att drivas som de alltid 

gjort, vilket bevisligen inte fungerar långsiktigt. Därför skulle riskkapital mycket väl 

kunna lämpa sig för elitidrottsföretagen, då riskkapitalisten har avkastningskrav som på 

kort sikt inte kan lösas genom kapitalinjektioner eller kapitalbidrag. Riskkapitalisten 

tvingas istället att på kort sikt få bukt på klubbens verksamhetsproblem, vilket kan 

skapa långsiktigt bra företag som ger både riskkapitalisten och klubben långsiktig 

lönsamhet.  

6.5.2 Idrottsriskkapital 

En tydlig skillnad vi upplever med det riskkapital som används och kan användas inom 

idrottsbranschen är den tidsaspekt som vanliga riskkapitalinvesteringar har. Riskkapital 
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i idrottsklubbar har tidigare gjorts med en längre placeringshorisont än den som till 

exempel nämns av Gorman och Sahlman (1989), något som förmodligen även kommer 

vara fallet vid framtida riskkapitalinvesteringar i idrottsklubbar. Inte heller lär kraven på 

snabb avkastning vara lika påtagliga vid riskkapitalinvesteringar i idrottsklubbar, då det 

för närvarande inte finns lika mycket erfarenhet och kunskap om dessa 

riskkapitalinvesteringar. Frågan vi ställer oss är om riskkapital i idrottsbranschen 

framöver verkligen bör benämnas som riskkapital? 

Som vi diskuterat tidigare använder klubbarna riskkapitalbegreppet även när de pratar 

om externt riskvilligt kapital som främst används till spelarköp, vilket skapar problem 

vid särskiljning från riskkapitalbegreppet enligt den teoretiska definitionen. Detta 

problem har säkerligen sin grund i massmedias felaktiga användning av 

riskkapitalbegreppet. För att skilja begreppen åt i framtiden bör därför externt riskvilligt 

kapital användas i åsyftningen av investeringar i vinstandelar i spelare. Investeringar 

som å andra sidan görs för att genom aktivt ägande utveckla elitidrottsföretags 

verksamhet, med en längre tidshorisont än riskkapital enligt den teoretiska definitionen, 

bör framöver snarare benämnas som idrottsriskkapital. 
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7 Slutsats 

Av studiens deltagande elitidrottsklubbar använder sig i dagsläget en fotbollsklubb och 

en ishockeyklubb av riskkapital enligt definitionen i riskkapitalavsnittet. 

Riskkapitalinvesteringarna har gjorts i svåra ekonomiska tider för att rädda klubbarna 

från konkurs. I ishockeyklubbens fall har klubben tagit tillvara på affärsängelns 

kompetens och kunskaper för att strukturera upp och utveckla sin verksamhet. I 

fotbollsklubbens fall har riskkapital främst använts som en finansieringskälla, med 

mindre aktivt ägande från venture capitalbolaget vars kompetens och kunskaper inte 

verkar användas i någon större utsträckning av klubben.  

Flera andra klubbar menar att de också använder sig av riskkapital. Vi menar snarare att 

det riskkapital de säger sig använda bör betraktas som externt riskvilligt kapital då 

kapitalet används som en extern finansieringslösning på andra grunder än den definition 

på riskkapital som presenteras i riskkapitalavsnittet.  

De klubbar som inte använder sig av riskkapital anser att de inte vill använda sig av, 

eller är i behov av, riskkapital i dagsläget. Dessa klubbar menar även att de begränsas 

av sitt geografiska läge, där de menar att de eventuella riskkapitalister som finns i 

klubbarnas geografiska närhet inte är intresserade av att investera i klubben eller har de 

finansiella resurserna som krävs för att en investering ska möjliggöras. 

Klubbarna har en samstämmig syn på vad riskkapital är och kan medföra, men vissa 

ifrågasätter användningen av riskkapital inom idrottsbranschen. Primärt ifrågasätts 

riskkapitalisternas kunskap och kompetens om idrottsbranschen, då dessa klubbar anser 

att idrottsbranschen skiljer sig från vanlig företagsverksamhet. Vi ifrågasätter dock 

kritiken som riktas mot riskkapitalanvändningen i klubbarna. Elitidrottsföretagens 

affärsverksamhet bör nämligen inte vara alltför olik vanlig företagsverksamhet. 

Riskkapital borde därför kunna tillföra nödvändig kompetens och kunskap i 

utvecklingen av ett elitidrottsföretags verksamhet. Elitidrottsföretagens 

affärsverksamhet är idag skild från, och grunden för, klubbarnas sportsliga verksamhet. 

Det bör således vara i klubbarnas sportsliga verksamhet som den idrottsliga 

kompetensen efterfrågas och inte i deras affärsverksamhet.  

Den klubb som i störst utsträckning använder sig av riskkapital har en positiv syn på 

klubbens framtida riskkapitalanvändning, vilket sannolikt härrör från klubbens positiva 

erfarenhet av effekterna av deras riskkapitalanvändning. Den andra 

riskkapitalanvändande klubben och de klubbar som använder sig av externt riskvilligt 
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kapital är öppna för extern hjälp men tycks begränsa sin syn på riskkapital till att endast 

se till det finansiella bidraget som en riskkapitalinvestering medför. Klubbarnas tidigare 

erfarenheter av externa finansieringslösningar kan ha färgat klubbarna och kan göra det 

svårt för dem att ändra sitt tankesätt om vad riskkapital kan medföra utöver de 

finansiella aspekterna. De klubbar som inte har använt sig av riskkapital eller externt 

riskvilligt kapital tycks vara medvetna om vad riskkapital kan medföra för deras 

verksamhet och säger sig vara öppna för framtida diskussioner, men har i dagsläget inga 

planer på att använda riskkapital i sin verksamhet. 

Sett till de effekter som riskkapital kan medföra bör de kunna appliceras även på den 

verksamhet som elitidrottsföretagen bedriver. I den klubb som i störst utsträckning 

använder sig av riskkapital är effekterna av deras riskkapitalanvändning tydliga, där 

klubben genom att ta tillvara på affärsänglarnas kompetens och kunskap utvecklat sin 

affärsverksamhet. Den utvecklade affärsverksamheten har lett till en stabil grund för 

den sportsliga verksamheten, med sportsliga framgångar till följd. De positiva 

effekterna bör kunna skapas även i andra svenska elitklubbar, under förutsättning att 

riskkapitalisten tillåts bidra till klubbens utveckling genom en aktiv ägarroll och inte 

enbart tillåts bidra med finansiella resurser.  

Till följd av 51-procentsregeln hämmas klubbarna i användandet av riskkapital då 

riskkapitalisternas möjlighet till kontroll över sin investering i en elitidrottsklubb 

begränsas. Klubbarna i storstadsregionerna påverkas i större grad av 51-procentsregeln, 

då dessa klubbar ofta har en större medlemsbas med många medlemmar som i stor 

utsträckning engagerar sig i frågor som rör klubben och dess verksamhet. Utifrån 

befintligt regelverk bör det därför vara enklare för en riskkapitalist att investera och få 

inflytande i en klubb med en mindre aktiv medlemsbas, där 51-procentsregeln inte 

upplevs begränsa riskkapitalanvändningen i samma utsträckning. Vidare tycks det vara 

möjligt att genom avtal säkra att riskkapitalisten har kontroll över sitt investerade 

kapital och framtida aktiva ägarroll i klubben, vilket också torde vara enklare att besluta 

om i en klubb med en mindre medlemsbas.  

Det grundläggande problemet för klubbarnas användning av riskkapital är ändock 

begränsningen i kontroll för riskkapitalisten över sin investering som 51-procentsregeln 

medför. På grund av riskkapitalistens begränsade möjlighet till kontroll över sin 

investering menar klubbarna att riskkapitalinvesteringar i elitverksamheter primärt lär 

attrahera investerare med hjärta för klubben. Vi menar dock att en potentiell 

riskkapitalist inte nödvändigtvis måste ha anknytning till klubben för att vilja investera 
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då ett intressant upplägg som har goda avkastningsmöjligheter bör vara av intresse för 

investerare, oavsett koppling till klubben eller ej. 

Elitidrottsklubbar inom svensk fotboll och ishockey bör således kunna använda sig av 

riskkapital för att utveckla sin verksamhet. Om riskkapitalisten tillåts inta en aktiv 

ägarroll, ser vi användningen av idrottsriskkapital som en möjlig framtida väg för att 

utveckla verksamheten i dagens elitidrottsföretag. 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Då vi i uppsatsen utgått ifrån klubbarnas syn på riskkapitalinvesteringar kan det för 

framtida studier vara intressant att göra en studie utifrån riskkapitalisters perspektiv och 

deras intresse för att investera i elitidrottsföretags verksamheter.  

Vi har gjort en kvalitativ studie, varför en kvantitativ studie skulle kunna göras för att 

till exempel skapa en standardiserad syn över klubbarnas åsikter kring ämnet.  

I Sverige finns det ett regelverk som påverkar klubbar i deras användning av riskkapital. 

Det kan vara av intresse att analysera om elitidrottsklubbar i andra länder som inte 

begränsas av 51-procentsregeln kan utveckla sin verksamhet med riskkapital, vilket kan 

ligga till grund för att göra en jämförelse mellan länder. 
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Bilaga 

Intervjuguide - Riskkapital i svensk elitidrott  

Vi är två studenter som läser en tvåårig master i företagsekonomi vid Linköpings 

universitet. Vi skriver en masteruppsats om riskkapital i elitidrott, där syftet med 

uppsatsen är att analysera om elitidrottsklubbar inom svensk fotboll och ishockey kan 

utveckla sin övergripande verksamhet med riskkapital. Riskkapital kan översiktligt 

beskrivas som investeringar som görs i ett företags ägarkapital, där riskkapitalisten eller 

riskkapitalbolaget genom aktivt ägande, kunskapsdelgivning och kapitaltillförsel har 

som målsättning att bygga långsiktigt framgångsrika företag. 

Eftersom vi båda har ett stort intresse för sport och ekonomi, finner vi det intressant att 

fördjupa oss i hur elitidrottsklubbar arbetar med sina ekonomiska verksamheter. 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera om elitidrottsklubbar inom svensk fotboll och 

ishockey kan utveckla sin övergripande verksamhet med riskkapital. 

Frågeställningar 

Använder klubbarna redan idag riskkapital i sin verksamhet eller inte? Det vore 

intressant att se hur och varför klubbarna som redan använder sig av riskkapital gör det 

och om de klubbar som inte gör det har tagit aktivt avstånd ifrån riskkapital och i så fall 

utifrån vilka grunder.  

 Arbetar svenska elitidrottsklubbar i ishockey och fotboll idag med riskkapital? 

Varför/varför inte?  

Har klubbarna kunskap om vad riskkapital kan medföra för deras verksamhet? 

Huruvida klubbarna idag arbetar med riskkapital torde vara avgörande för deras syn på 

dess framtida användning. Därav vore det intressant att analysera om synen skiljer sig åt 

mellan de klubbar som idag använder sig av riskkapital och de som inte gör det.  

 Vilken syn har elitidrottsklubbar på användandet av riskkapital i deras 

verksamhet?  



  

 

 

Ur klubbarnas synvinkel vore det intressant att analysera vilka effekter riskkapital 

skulle kunna ha på deras verksamhet. I problemdiskussionen tas både fördelar och 

nackdelar med riskkapital upp, därav vore det intressant att analysera vilka de 

potentiella effekterna av riskkapitalanvändning skulle kunna vara för klubbarna. 

 Hur kan elitidrottsklubbars verksamhet påverkas om riskkapital tillförs?  

Eftersom det existerar regelverk som begränsar klubbarnas möjlighet till användning av 

riskkapital vore det intressant att analysera hur detta påverkar klubbarna. Kan effekterna 

av detta utrönas skulle den utökade kunskapen kunna ligga till grund för en utvecklad 

regelverksutformningsdebatt. 

 Hur påverkar 51-procentsregeln elitidrottsklubbars användande av riskkapital? 

Inledning 

Kan du berätta om dig själv och din roll i verksamheten idag? (Erfarenhetsmässigt och 

vad din roll/framtida roll i verksamheten innebär)  

Riskkapital används ofta som en väldigt generell term. Hur använder du 

riskkapitaltermen?  

Hur drivs elitverksamheten hos er idag? (Bolagsform) 

Riskkapital 

Använder ni riskkapital idag? 

Om ja: 

Hur använder ni riskkapital idag? 

Är riskkapital något som aktivt behandlas i klubben? 

Hur kommer det sig att ni började använda er av riskkapital? Hur togs kontakten? 

Hur är samarbetet med riskkapitalbolaget upplagt? Vilket inflytande har de, sett till de 

investeringar som görs? Har riskkapitalbolaget några krav? 



  

 

 

Vilka effekter kan ni urskönja av er användning av riskkapital? Positiva, negativa, 

begränsande effekter? 

Saknar ni något i er nuvarande relation med riskkapitalisterna? 

Hur ser ni på hur den framtida relationen med riskkapitalister/riskkapitalbolag? 

Hur ser ni på klubbens framtida användning av riskkapital? 

Hur ser ni på att riskkapitalbolag äger en del av klubben? 

Hur går ni tillväga om ni vill att riskkapitalister ska investera i er verksamhet? 

Blir ni “uppvaktade” av riskkapitalister/riskkapitalbolag? 

Om nej: 

Har ni intresse av att använda riskkapital i er verksamhet? 

Är riskkapital något som aktivt behandlas i klubben? 

Finns det anledningar till att riskkapital ej används idag? Har riskkapital använts 

tidigare? 

Hur ser ni på användningen/den potentiella användningen av riskkapital i er klubb idag? 

(Varför inte klubben använder riskkapital). 

Hur ser ni på klubbens framtida användning av riskkapital? 

Hur skulle ni ställa er till att ett riskkapitalbolag går in som ägare i klubben? 

Blir ni “uppvaktade” av riskkapitalister/riskkapitalbolag? 

51-procentsregeln 

Hur ser ni på 51-procentsregeln?  

Upplever ni att 51-procentsregeln påverkar/skulle kunna påverka ert användande av 

riskkapital?  



  

 

 

Upplever ni att 51-procentsregeln påverkar/skulle kunna påverka 

samarbetet/interaktionen med riskkapitalister?  

Har 51-procentsregeln diskuterats?  

Har er syn på 51-procentsregeln förändrats på senare år, i så fall hur/varför? 

Hur ser ni på framtiden för 51-procentsregeln? 

Ekonomiska framtidsutsikter 

Hur ser ni på de ekonomiska framtidsutsikterna för er klubb men även för hela 

branschen ni befinner er i? 

Vilka ekonomiska hot upplever ni? 

Vilka ekonomiska möjligheter upplever ni? 

Har ni några uppsatta ekonomiska framtidsmål och hur arbetar ni för att uppnå dessa? 

Om ni idag har samarbete med riskkapitalister, bidrar riskkapitalisterna till denna 

ekonomiska måluppfyllelse och i så fall hur? Om nej, varför inte? (Utöver rena 

kapitalinjektioner) 

Avslutningsvis 

Har ni några frågor till oss? 

Finns det något ni skulle vilja tillägga eller framhålla? Är det något vi har missat att ta 

upp? 

Tack för att du har tagit dig tid och ställt upp! 


