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Abstract 

This aim of study is about the rule that says that a club must be mostly owned (51%) by 

the members and prevents private investors from taking over a club and rule it. To find a 

background and facts about this subject I have been using reliable websites. I have also 

used the Swedish sports confederation site and from that taken referrals and motions from 

different confederations including the Swedish table tennis federation. To get opinions I 

have also interviewed the Swedish national team coach and BTK Rekords’ compound 

consultant.  

 

I have found many different opinions and I have compared them with each other. I have 

looked how the system works in Europe and I have found out that when a private investor 

have taken control it is with very various result between which owner you get. Some 

handle it well while some pulls the club's finances to the bottom.  

 

In my conclusion I say the same as the Swedish table tennis federation states. The rule 

should remain because it contributes to a more democratic way to operate a club and 

choose to refer to a quote they use and it is: “If the vase ain’t broken, don’t fix it” 
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste årtiondet har det blivit mer frekvent och mer omdiskuterat. Att stora 

investerare som ägt exempelvis oljebolag och Qatariska banker gått in, köpt klubben och 

blivit ägare, och påverkat föreningars ekonomi och förmodligen de idrottsliga resultaten. I 

vissa länder är det tillåtet och andra inte. Antalet riktigt stora investerare i Sverige är 

mindre än utomlands och beror till del av 51 procent spärren. En spärr som stoppar 

investerare att ha full kontroll över en förening och därmed hindrar de flesta från att 

investera ordentligt i idrottsföreningar. Det råder delade meningar kring den här regeln 

huruvida dess vara eller icke vara i Svensk idrott, vad den gör för och emot svensk idrott 

och hur svensk idrott skulle sett ut utan den. Därför har jag valt att undersöka och gräva 

djupare i den här regeln och dess påverkningar. Jag är en pingisspelare och intresserad 

över toppfotbollen i Europa och har därför valt att inrikta mig och fördjupa mig inom dessa 

områden.  

 

1.2 Syfte 
Jag vill undersöka hur 51 % spärren/regeln påverkat svensk idrott. 

 

1.3 Problemformulering 
Jag vill undersöka om den här spärren påverkat svensk idrotts ekonomi och sportsliga 

framgång eftersom ekonomin och stödet för svensk idrott har blivit sämre. Vi är mindre 

konkurrenskraftiga i större idrotter ex. fotboll och pingis än tidigare och kan det här vara en 

anledning eller en hjälp mot en ljusare idrottsframtid.  

 

1.4 Frågeställning 
– Vad exakt den innebär 51 % spärren?  

– Vad den gör för svensk idrott?  

– Hur påverkar den föreningarna ekonomiskt?  

– Är regeln en fördel eller är det mer optimalt ekonomiskt och idrottsmässigt att slopa den? 

– Är det omoraliskt och emot de svenska normerna?  
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1.5 Metod 
Jag har använt mig mycket av hemsidor för att hitta fakta och bakgrund. 

Riksidrottsförbundets hemsida med motioner och remisser från flera olika idrottsförbund 

där bordtennisförbundet ingår. Intervjuat Bengt Levin(föreningskonsulent för BTK Rekord) 

och förbundskaptenen, Marcus Sjöberg, för det svenska bordtennislandslaget för mer 

utvecklade svar. 
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2 Avhandling 

 

2.1 Definition 

 

Regeln innebär att idrottsföreningar runt om i Sverige får driva sin verksamhet med hjälp 

av idrottsaktiebolag, förkortat IdrottsAB, men själva föreningen måste ha makten över 

bolaget och så äga minst 51 % av aktiekapitalet.1 Där av namnet 51 % spärren.  Det 

betyder alltså de som slutgiltig tar alla beslut är klubben på deras årsmöte och med 

klubben menas medlemmarna. 

 

Alltså så länge regeln som bestrider att någon privat äger mer än 49 procent av en 

förening kommer en enskild ägare inte kunna ha full kontroll över majoriteten av aktierna.2 

 

Regeln förhåller sig till principen "en man, en röst", men det är först på 90-talet som man 

först införde och möjliggjorde att klubbar i Sverige blev tillåtna att bolagisera sina 

föreningar. Man tyckte det här var vettigt eftersom många föreningar redan drevs som 

bolag och speciellt runt den här tiden när bl.a. ishockey och fotboll blev större, mer 

professionella sporter både för utövarna men också kommersiellt. Beslutet togs 1999, men 

trots det hade bara ett fåtal klubbar valt att bolagisera sina klubbar efter tio år. Exempel är 

fotbollsklubbarna Örebro SK och stockholmsklubbarna AIK.3 

 

2.2 Regelns funktion 

  

Det regelverk som idag gäller(51 % regeln) innebär att det ska vara samma förutsättningar 

och krav på föreningar som har bolagiserat och SF:s medlemsföreningar. De vill ha 

samma demokratiska utgångspunkt som folkidrotten står för i Sverige. Ett exempel är fair 

play som menar på att alla ska få vara med och tävla/idrotta på samma villkor för alla 

utövare, oavsett vilken organisationsform den föreningen man tillhör.  

I Sverige och svenska klubbar har vi enormt många ideella ledare som driver ideella 

föreningar. De bildar i sig en folkrörelse där alla är välkomna att vara med och oberoende 

utveckla och driva sin egen förening. Kommuner, stater och landsting har stöttat svensk 

                                                 
1
 http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_39205/cf_394/Remiss_om_Idrotts_AB.PDF 

2
 http://www.svenskafans.com/fotboll/Bevara-i-51-procentsregeln-386817.aspx 

3
 https://foreningsdemokrati.wordpress.com/51-regeln/ 

http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_39205/cf_394/Remiss_om_Idrotts_AB.PDF
http://www.svenskafans.com/fotboll/Bevara-i-51-procentsregeln-386817.aspx
https://foreningsdemokrati.wordpress.com/51-regeln/
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idrott och det är inte privatägda klubbar de stöttat utan den verksamhet utformad av ideella 

föreningar med subventioner, pengar, skötsel av anläggningar, skattefördelar och mycket 

mer.4 

 

Det nuvarande regelverket ger klubbarna mer ekonomisk trygghet och mer stabilitet 

jämfört med om det skulle råda bolagisering. Exempelvis polisbevakning vid Allsvenska 

matcher för lagen där. MFF skriver i en motion att om de skulle privatiserat skulle 

kostnaderna för just detta öka väldigt mycket. Och " I en tid när de svenska lagen sjunker 

på UEFA- rankingen och det enda vi egentligen har att vara stolta över är just 

supportrarna och föreningsdemokratin vore det idiotiskt att ta bort 51 % -regeln."5 

 

Riksidrottsförbundet skriver i ett förslag att den svenska idrotten är uppbyggd på sin 

sammanhållning, att den är uppbyggd med sin demokratiska modell där en röst per 

medlem gör att alla är lika nödvändiga och värdefulla, och det gör att den basen kan 

utveckla elitverksamheten. Det är på ett sånt här sätt som Sverige kan erbjuda alla en 

plats i en förening och gör även så att vi kan vinna medaljer på mästerskap trots att 

motståndarländerna många gånger är större och vi mindre slagkraftiga ekonomisk. Det går 

heller inte att jämföra enbart delar av idrottsrörelsen med andra länder utan då måste se 

hela modellen i sin helhet.6  

 

2.3 Konsekvens vid slopning 

 

2.3.1 Fotboll 

Riksidrottsförbundet skriver i en motion vad de tror kommer inträffa om 51-procentregeln 

tas bort. De skriver hur de ser att föreningar efter föreningar köps upp och börjar 

kontrolleras av olika investerare. Men trots alla dessa nya köpare och alla pengar som 

pumpas in så finns det många ligor som hotas med att gå i konkurs och att det finns 

föreningar med stora underskott. Andra argument de här är följande: 

• "Demokratin inom idrotten försvinner 

                                                 
4
 http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_39205/cf_394/Remiss_om_Idrotts_AB.PDF 

5
 http://mff.se/Aktuellt/Nyheter/~/media/MFF_2013/Medlem/Arsmote/Årsmöte%202013%20-

%20bilaga%202.ashx 
6
 http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_39197/cf_394/RS-f-rslag_del_2-_Lule-_2013.PDF 

http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_39205/cf_394/Remiss_om_Idrotts_AB.PDF
http://mff.se/Aktuellt/Nyheter/~/media/MFF_2013/Medlem/Arsmote/%C3%85rsm%C3%B6te%202013%20-%20bilaga%202.ashx
http://mff.se/Aktuellt/Nyheter/~/media/MFF_2013/Medlem/Arsmote/%C3%85rsm%C3%B6te%202013%20-%20bilaga%202.ashx
http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_39197/cf_394/RS-f-rslag_del_2-_Lule-_2013.PDF
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•  Den samlade idrotten spricker och breddidrotten kommer att förlora massor av ledare 

som har vigt sina liv för att vara en del av en helhet - den svenska modellen- som förenat 

bredd och elit 

• Risk för att Idrottsbolagsföreningarna kommer att bryta sig loss från de vanliga serierna 

och bilda egna ligor över nationsgränserna." 

De skriver andra argument som att t.ex. mutor kan öka, dopning kan öka eftersom 

investerarna vill uppnå högsta möjliga resultat med sin investering och föreningarna blir av 

med sina kommunala stöd och får betala själva för saker som exempelvis anläggningar 

och polisbevakning.7 

 

Nils Wiberg, en företagare som sponsrar idrottsföreningar med sitt företag Prioritet Finans 

har en annan syn på regeln. Han valde att avsluta samarbetet med IFK Göteborg eftersom 

han tyckte det var orimligt att lägga så mycket pengar på sponsring och en förening med 

så lite insyn som de fick.  

 

"–Jag tycker att det är fint att medlemmarna bestämmer i klubben, men jag är också säker 

på att ingen sponsor kommer att ha lust att satsa 50-70 miljoner i en klubb om han inte får 

bestämma" säger Wiberg i en Intervju med Dagens Nyheter.8 

 

I en motion från SvFF och SIF ifrån 2009 framför de framförallt argumentet att de hade i 

tankarna att det skulle göra svensk idrott mer konkurrenskraftigt jämfört med andra 

nationsförbund. Samtidigt menar en motionär från HIF att de går emot UEFA:s stadgar 

eftersom de eftersträvar att öka antalet medlemsstyrda klubbar i Europa för att skapa en 

sundare och mer stabil ekonomi i fotbollseuropa.9  

 

2.3.2 Bordtennis 

Ekonomin inom bordtennisen är mindre bra. I en kortare intervju jag hade med 

förbundskaptenen och min tidigare tränare Marcus Sjöberg bekräftar han detta. 

Hur ser ekonomin ut idag i bordtennisen?  

– Ekonomin är väldigt stram. Svenska bordtennisförbundet har behövt göra flera 

nedskärningar under senare år vilket har lett till färre läger och mindre bidrag till 

utlandstävlingar för kadetter, juniorer och seniorer. Det leder till att vi får lita mer på 

                                                 
7
 http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_39234/cf_394/Motioner_10-21_-_Uppsala_2011.PDF 

8
 http://www.dn.se/sport/sponsorns-krav-for-satsning-pa-champions-league-inflytande/ 

9
 http://www.hif.se/cmsport/Handlers/Media.aspx?MediaID=1539 

http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_39234/cf_394/Motioner_10-21_-_Uppsala_2011.PDF
http://www.dn.se/sport/sponsorns-krav-for-satsning-pa-champions-league-inflytande/
http://www.hif.se/cmsport/Handlers/Media.aspx?MediaID=1539
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klubbarna i Sverige och även där finns det ekonomiska problem. Bara inom två år har fyra 

klubbar i de två högsta serierna valt att dra sig ur på grund av ekonomiska skäl. 

Hur ser ekonomin ut jämfört med länderna i Europa?  

– Ekonomin bland de andra länderna i både Europa och Asien är mycket starkare där än i 

Sverige. Där ser vi exempel som stora center där spelarna har tillgång till bl.a. stora 

träningsanläggningar, gym, boende, fysioterapeut och heltidsanställda tränare. Vi ser att 

de kan åka på många fler tävlingar utomlands och deras trupper är betydligt större. 

Exempelvis när vi var på Junior-VM för två år sedan hade vi med en coach(mig) 

jämförelsevis med Japan som hade med flertalet coacher, sjukgymnaster, videoanalytiker, 

kostrådgivare och massörer. 

Hur ser ekonomin ut jämfört med länderna i Europa?  

– Jag tycker inte vi ska stänga några dörrar där. Det kan vara en lösning, men i nuläget är 

läget inte tillräckligt dåligt för att försöka med något i den här stilen.  

 

I en artikel i Sveriges radio som skrevs redan 2006, skriver de att ett lag från damernas 

respektive herrarnas högsta liga förmodligen kan tvingas dra sig ur på grund av 

ekonomiska skäl.10 Och enligt Magnus Forslund som är ekonomie doktor samt lektor 

företagsekonomi på Linneuniversitetet i Växjö skulle det vara en positiv utveckling för 

idrottsföreningar(där bordtennis ingår) att slopa regeln. Han tror inte heller att det kommer 

att innebära att det blir stora kraftiga satsningar på vissa klubbar utan snarare skulle 

medföra att man enklare kunde göra ändringar och förändra en klubb till det bättra 

snabbare.11 

 

2.4 Ekononisk påverkan 

 

Enligt en utredning RF gjort och som svenska bordtennisförbundet refererar till skulle att ta 

bort 51 procent regeln göra så att fler investerare satsa mycket mer pengar än i dagsläget 

på idrottsbolag av anledningen att de då skulle vara majoritetsägande och de menar också 

på utredningen att svenska idrotten skulle bli mer konkurrenskraftig jämfört med andra 

länder i ett "internationellt perspektiv"12 

 

                                                 
10

 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=179&artikel=821823  
11

 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/article16836122.ab  
12

 http://proletarenff.se/wp/wp-content/uploads/2013/02/Remissyttrande-IdrottsAB-Bordtennisförbundet.pdf 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=179&artikel=821823
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/article16836122.ab
http://proletarenff.se/wp/wp-content/uploads/2013/02/Remissyttrande-IdrottsAB-Bordtennisf%C3%B6rbundet.pdf
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De ekonomiska fördelarna är att om man får göra om idrottsföreningarna till aktiebolag och 

då dra av momsen på spelarinköp vilket man i dagsläget inte har möjlighet att göra just nu. 

De får också chansen att göra emissioner när kassan börjar bli tunnare.13 

 

I en artikel på fotbollskanalen skriver de att Kentaro-ägaren Philippe Huber är missnöjd 

med 51-procent regeln. Han menar att det hade gynnat t.ex. allsvenska klubbar att öppna 

för att få in fler investerare inom fotbollen. Han nämner exempel som holländska Vitesse 

som säsongen 1914-15 hade sin bästa placering i den holländska ligan(2:a) och sedan 

dess inte blivit bättre tills i nutid när de blev köpta av Merab Jordania från Georgien.  

Hureb menar att det hade varit väldigt bra för en klubb som Chelsea att ha spelare att 

plocka in från Allsvenskan (ha spelare där för att ge de speltid och tid att utvecklas), men 

då behöver de investera i klubbarna men det gör de inte utan att de själva får vara med 

och bestämma.14 

 

2.5 Påverkan i Europa 

  

I en motion skriven till IF Elfsborgs på deras årsmöte menar de att i Spanien gick väldigt 

många klubbar ekonomiskt sämre under 1990-talet. De gavs då chansen att bolagisera 

och låta privata aktörer gå in och driva föreningen. Det här gjorde man för att man trodde 

det skulle gynna klubbarnas ekonomi och förbättra den. Efter mer än 15 år som gått sedan 

dess ser de dock att de klubbar som valt att förbli medlemsägda har gått bättre än de 

privatägda som i sin tur till och med visat ett ännu sämre resultat. Där exempel som FC 

Barcelona och Real Madrid förbättras sin ekonomi och valt att förbli medlemsägda15 

Föreningsdemokrati, bakgatan, och eastfront skriver också att enligt undersökningar som 

gjorts av både EU och UEFA bekräftar att en privatiserad klubbs ekonomi varken 

förbättras eller försämras av att den går från medlemsägd till privatiserad. Så där är det 

ingen skillnad men rapporterna visar dock att de klubbar som sköt i allmänhet bäst är de 

klubbar som är medlemsägda.16 Men enligt fotbollskanalen så är det just Real Madrid och 

FC Barcelona som bara som exempel tjänar mest på bara tv rättigheterna. De tjänar in 6.5 

                                                 
13

 https://foreningsdemokrati.wordpress.com/51-regeln/ 
14

 http://www.fotbollskanalen.se/allsvenskan/kentaro-agaren-sagar-51-procentregeln-vi-hade-klara-
investerare/  
15

 https://foreningsdemokrati.wordpress.com/2010/01/01/motion-till-if-elfsborgs-arsmote-angaende-51-
regeln/  
16

 http://www.bakgatan.se/v3/2012/12/10/vem-ager-din-fotbollsklubb/, 
https://foreningsdemokrati.wordpress.com/51-regeln/, http://www.eastfront.se/2012/12/vi-ager-var-klubb-och-
vill-fortsatta-med-det/   

https://foreningsdemokrati.wordpress.com/51-regeln/
http://www.fotbollskanalen.se/allsvenskan/kentaro-agaren-sagar-51-procentregeln-vi-hade-klara-investerare/
http://www.fotbollskanalen.se/allsvenskan/kentaro-agaren-sagar-51-procentregeln-vi-hade-klara-investerare/
https://foreningsdemokrati.wordpress.com/2010/01/01/motion-till-if-elfsborgs-arsmote-angaende-51-regeln/
https://foreningsdemokrati.wordpress.com/2010/01/01/motion-till-if-elfsborgs-arsmote-angaende-51-regeln/
http://www.bakgatan.se/v3/2012/12/10/vem-ager-din-fotbollsklubb/
https://foreningsdemokrati.wordpress.com/51-regeln/
http://www.eastfront.se/2012/12/vi-ager-var-klubb-och-vill-fortsatta-med-det/
http://www.eastfront.se/2012/12/vi-ager-var-klubb-och-vill-fortsatta-med-det/
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gånger så mycket pengar som lagen i botten i tabellen gör på TV-intäkterna. Men en ny 

lag ska ändra på den här situationen så att pengarna delas mer lika, men att om man bara 

tar en intäkt som TV så har både Barcelona och Real Madrid ett övertag ekonomiskt.17 

Sen i motionen till IF Elfsborg att man borde titta på Tyskland och hur deras förningar och 

system är uppbyggt. De har ett system som är likartat det vi har i Sverige med 

medlemsägda klubbar. Klubbarna där har det också framgått har den mest välmående 

ekonomin bland klubbar i hela Europa. Detta samtidigt som de tyska lagen är väldigt 

konkurrenskraftiga i Europa. De jämför också den tyska ligan med den engelska ligan 

Premier League som tillåter bolagiserade klubbar men även där som i Spanien har de tuffa 

ekonomiska problem och klyftor, vilket gör att deras ekonomiska situation inte alls är lika 

välmående.18  Enligt den här motionen ska Sverige göra som Tyskland och jämföra oss 

med dem men Tyskland som har en befolkning på lite mer än 80 miljoner19 jämförelsevis 

med Sverige på ca 9.5 miljoner20 har de helt andra förutsättningar befolknings och 

medlemsvis. Det är en skillnad på cirka 8.4 gånger så många människor och jämför man 

sedan antalet registrerade fotbollsspelare har Sverige 600 000 aktiva21 jämförelse vis med 

tyskarna som har 6.3 miljoner registrerade fotbollsspelare22 vilket är en skillnad på 10.5 

gånger så stort. Det är på så sätt olika och svårt att jämföra när de inte finns samma 

förutsättningar.   

  

  

2.6 Moral och norm 

 

Ur ett moraliskt perspektiv finns det en lång tradition inom Svensk idrott där alla ska ha 

samma förutsättningar. Ingen ska diskrimineras eller behandlas olikt. Alla som är en del av 

någon svensk förening ska helst få exakt samma möjlighet att uppnå precis samma 

saker.23 

Föreningsdemokrati som är, ”en sida som är skapad med syftet att diskutera vilka vägar 

man som supporter kan påverka inom svensk idrott. Svenska Fotbolls Supporter Unionen 

(SFSU) och Fotbollsalliansen (FA) står båda bakom initiativet och sidan riktar sig i första 

                                                 
17

 http://www.fotbollskanalen.se/spanien/ny-lag-ska-minska-klyftan-i-la-liga---tv-pengarna-ska-omfordelas/ 
18

 https://foreningsdemokrati.wordpress.com/2010/01/01/motion-till-if-elfsborgs-arsmote-angaende-51-
regeln/ 
19

 http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Tyskland/Befolkning-Sprak 
20

 https://www.landguiden.se/Lander/Europa/Sverige/Befolkning-Sprak 
21

 http://fogis.se/om-svff/ 
22

 http://www.fotbollskanalen.se/andra-ligor/varlden-bestar-av-265-miljoner-fotbollsspelare--costa-rica-mest-
fotbollsgalna-l/ 
23

 http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_33098/cf_394/Idrottens_j-mst-lldhetsplan.PDF  

http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_33098/cf_394/Idrottens_j-mst-lldhetsplan.PDF
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hand till fotbollssupportrar. Dock tror och hoppas vi att även supportrar till föreningar inom 

andra idrotter ska kunna uppskatta innehållet på sidan”24 menar på att det skulle kunna bli 

en annan utveckling. De menar på att en privatisering kan leda till att den 120-åriga 

tradition svensk idrott bygger på, som innebär att medlemmarna har ett stort inflytande och 

tyckande inom föreningarna och verksamheterna går förlorade. Detta kan i sin tur leda till 

att en den ensamme ägaren byter namn, ort, arena eller klubbmärke fritt utan att behöva 

varken styrelsen eller medlemmarna tycken. Föreningsdemokrati nämner exempel som att 

den gamla och till och med en av de äldsta klubbarna i Storbritannien FC Wimbledon både 

bytte ort och döptes om till Milton Keyns Dons. Ett till exempel är att helt plötsligt blev SV 

Salzburg "Red Bull Salzburg". Där ändrade de inte bara namnet men även klubbfärgen 

och klubbmärket som båda kom från ägarens energidrycksföretag.25 

 

I SBTF:s remiss skriver de att det handlar om att hålla ihop en folkrörelse och det gör man 

enligt dessa värdegrunder. För det som gör att en folkrörelse inte splittras är 

kärnvärderingarna i rörelsen, ideologierna. Saker alla kan enas om när man delar samma 

gemensamma värderingar och där ledningen("högsta beslutande organ") fattar beslut år 

ledningen. Inom svenskidrott är det RF som är "det högst beslutande organet" och vill 

behålla ideologin samt värderingarna så att folkrörelsen består.26 

 

  

  

 2.7 Utveckling och konkurrenskraft  

I en intervju som aftonbladet gjort med flera experter inom det här området har Bill Sund, 

som är professor i det historiska institutet på Stockholms universitet och jobbar på 

projektet ”Den moderna fotbollens utvecklingsprocess”. Han menar på att vi borde slopa 

regeln sätt till ett konkurrensmässigt perspektiv. Han påvisar att den här regeln sannolikt 

hindrar stora aktörer från att bidra med kapital. Utan detta nödvändiga kapital säger han 

att det inte går att höja svensk fotboll till exempelvis holländsk klubbfotbollsnivå som är ett 

rimligt mål enligt honom. Han fortsätter med att mena att om vi fortsätter med samma 

modell och inte slopar den här regeln kommer den svenska fotbollen att avstanna 

samtidigt som de utländska klubbarna kommer fortsätta sin utveckling. 

                                                 
24

 https://foreningsdemokrati.wordpress.com/2010/01/01/valkommen-till-foreningsdemokrati-se/  
25

 https://foreningsdemokrati.wordpress.com/51-regeln/ 
26

 http://proletarenff.se/wp/wp-content/uploads/2013/02/Remissyttrande-IdrottsAB-Bordtennisförbundet.pdf 

https://foreningsdemokrati.wordpress.com/2010/01/01/valkommen-till-foreningsdemokrati-se/
https://foreningsdemokrati.wordpress.com/51-regeln/
http://proletarenff.se/wp/wp-content/uploads/2013/02/Remissyttrande-IdrottsAB-Bordtennisf%C3%B6rbundet.pdf
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Han avslutar med att fråga sig att om vi nu kan skapa konkurrenskraftiga företag, skulle vi 

inte kunna göra detsamma fast med idrottsföreningar27 

Samtidigt är det en annan expert vid namn Tomas Peterson som är professor i 

samhällsvetenskap och idrottsvetenskap på Malmö Högskola att ett slopande av regeln 

skulle leda till en uppdelning av den svenska idrotten. Där en del varit ideell- där klubbarna 

drivits av medlemmar och styrelse och den andra kommersiell och drivits som företag. Han 

använder en metafor och frågar oss om vi valt att göra Sverige till ett rikare land genom att 

ge upp allmän rösträtt och ge den till Bill Gates och fortsatt tycka vi levt i en demokrati.28 

 

 

 

3 Intervju 

Intervju med Bengt Levin, föreningskonsulent för BTK Rekord.  

 

Hur ser ekonomin ut i BTK Rekord? Största intäkterna och kostnaderna?  

– Ser bister ut. Resultaträkningen som vi har 12/13 och 13/14 och ej är kalender år visar 

plus men just nu går vi kraftigt minus. Kapitalet vi hade inför den här säsongen är borta. Vi 

är beroende av att arrangera stora evenemang, men vi har inte fått några stora i år. Vi har 

vanligtvis fått någon av SM-tävlingarna men i år fick vi inte det vilket varit ett problem för 

oss. Vi kommer inte ha några stora evenemang fram till 2017 då vi anordnar veteran EM, 

men kommer bli besvärligt att överleva till dess. 

 

Hur ser du på hur systemet med att föreningarna i Sverige är ägda mestadels och styrs av 

medlemmarna? 

– Ja, det tycker jag är bra. Därför att då har medlemmarna makt. Föreningarna är till för 

medlemmarna. Inte till för några rika människor att styra. Det är en demokratisk fråga. 

 

Är du för eller emot regeln om 51 % spärren och varför det? 

– Jag är emot att slopa regeln fast jag förstår ändå varför vissa är för det. Jag vet att HIF 

säljer ut nu sponsring till något franskt företag. De Säljer ut all rätt till dom i ett 10 års 

kontrakt. Så undet10 år har de ingen makt över sin egen förening. Det här gör HIF för att 

de är illa ute ekonomiskt och det var inte så länge sen kommunen gick in med 14 miljoner. 

                                                 
27

 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/article16836122.ab  
28

 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/article16836122.ab  

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/article16836122.ab
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/article16836122.ab
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De 14 miljonerna sades inte vara ett var lån utan kapitaltillskott trots att alla egentligen 

visste att de var ett lån. Något år senare åkte Örebro åkte ut allsvenskan för ekonomiska 

problem.  

 

Hur tror du klubbens ekonomi sett ut om man tillåtit en privat aktör gå in med pengar och 

”äga” klubben? 

– Det är omöjligt att säga. Vissa privata aktörer hade skapat bättre ekonomin medan andra 

kört de i botten. Men jag tror att man behöver ett hjärta för att lyckas som klubb. För det är 

inget att tjäna på och medlemmarna som ska styra en klubb. 

 

Vad skulle slopandet av den här regeln innebära tror du? 

– Jag tror att det hade varit mer intressant för allsvenskan i fotboll och hockey. Trots 

mycket publik på matcherna så har jag läst att de ändå går mycket minus. Jag tror inte 

bordtennis hade varit aktuellt för den typen av aktörer eftersom att det är en liten sport och 

med så lite publik. Dom som har störst verksamhet är Eslöv. Dom har mindre publik än 

oss. Detta trots att de har mindre ”händelser” i staden jämfört med oss som konkurrerar 

med HIF, innebandyn och hockeyn. Jag tror som sagt inte att den påverkar bordtennisen i 

Sverige någonting för det är för ointressant för stora aktörer.  

 

4 Sammanfattning  

 

 

Onekligen råder det delade meningar och perspektiven är också det flera till antalet. Man 

måste samla ihop alla och ta hänsyn till dem för att få en så klar bild som möjligt. 

 

4.1 Funktion  

 

Regeln finns ju för att bevara alla föreningar demokratiskt. Att alla ska ha rätt att säga till 

om något i den förening man är medlem i. Det är en värdegrund svensk idrott och jag 

tycket svensk ideologi i allmänhet grundar sig på. Där alla är lika värda. I svensk idrott är 

fair play man ofta pratar om. Det är svårt att alltid ha det rättvist och kommer ändå alltid 

vara stora ekonomiska skillnader mellan klubbar. Men om den här regeln slopas finns det 

risk att de redan existerande ojämnheterna växer, men samtidigt är det kanske det som 

krävs för att kunna konkurrera med resterande del, idrottsmässigt, av Europa. Då är det 
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inte optimalt med ungefär samma ekonomi och jämnhet bland klubbarna utan att vissa 

klubbar sticker ut ekonomiskt och resultatmässigt. Exempelvis har vi Spanien där två lag 

både dominerar resultatmässigt men även ekonomiskt med bara ett exempel som Tv-

rättigheter där de två står helt överlägset överst på listan.  Men är fortfarande så att jag 

tycker att en så jämlik värld som möjligt är något vi ska eftersträva. 

 

4.2 Konsekvenser vid slopning 
 

Sverige som land är litet och idrottsmarknaden också mindre än jämförelsevis Tyskland 

bland antalet fotbollsspelare. Det är många som kan spekulera i vad en slopning av regeln 

skulle leda till och om man kollar Europa har den inte lett till något ekonomiskt mirakel. I 

bara Spanien har de klubbar som bolagiserats antingen gått lika bra eller sämre. De har 

också då i flera fall sköts sämre och de tror jag är lätt för då delar inte lika många ansvaret 

och krävs inte lika många och med lika mycket hjärta för att förstöra föreningen 

ekonomiskt. Men man kan bara spekulera i vad som hänt i Sverige. Vi har en annan kultur 

och är möjligt att en slopning lett till något positivt eftersom i dagsläget är det många 

klubbar som går på knäna ekonomiskt och söker lösningar hos sponsorer. Experten 

Magnus Forslund tror att det istället varit positivt och att det bara lett till större investeringar 

och att spetsidrotten bara påverkats och blivit vassare. Enligt en rapport från RF hade fler 

investerare gått in med pengar också vilket också tyder på en bättre ekonomi. Men man 

ska fortfarande ha att en bättre ekonomi inte går hand i hand med bättre sportsliga 

resultat, men att det skapar bättre förutsättningar till bättre resultat. 

 

4.3 Moral och värdegrunder 
 

Den moraliska biten och värdegrunderna hade påverkats väldigt mycket om regeln slopas. 

Det här demokratiska systemet vi i dagsläget har, har vi haft i 120 år och är en tradition 

och symboliskt för svensk idrotts värdegrunder. Som Bengt Levin sa är föreningar till för 

medlemmar. Föreningens syfte är att ha medlemmar som är engagerade, får något att 

göra på sin fritid, får en passion, jobb eller bara en mindre hobby. Ett ställe för en individ 

att gå till och umgås med jämlika. Att möjligen ta ifrån en klubb den identiteten och 

”hjärtevärmen” en klubb som t.ex. BTK Rekord erbjuder genom att bolagisera och bara 

tänka på elitverksamheten hade nog förmodligen lett till mindre önskade konsekvenser av 

de resterande medlemmarna som exempelvis bara söker ett ställe att umgås och ha kul 

på. Det finns ju inget som säger eller tvingar eventuella nya aktörerna att engagera sig i 

ungdomsverksamhet eller ens bry sig om att ha dem. 
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5 Diskussion 
 

Många både tror och menar olika i det här ämnet. Vad som kommer hända vid ett 

eventuellt slopande är ingen som kan direkt säga utan bara spekulationer. Men jag tycker 

att svensk idrott inom så många år byggt upp en stark värdegrund. Idrott är något som 

sammanför människor och skapar intressen, hobbyn och sysselsätter. Vi vill ju såklart vara 

konkurrenskraftiga inom idrott och en slopning av den här regeln tror bl.a. SvFF skulle leda 

till av vi skulle bli mer konkurrenskraftiga. Sysselsättning tycker jag är viktigt för ungdomar 

så att de får något värdefullt att göra på sin fritid och känner att du behövs i t.ex. ett lag. 

Det här kan man gå miste om och man kan också gå miste om klubbarnas identitet. Med 

skräckexempel på föreningar i Europa som ändrat namn, färger och klubblogga kan vi inte 

vara säkra på att den förening som just vårt hjärta brinner för förblir den samma med en 

ensam aktör som äger den och har rätt att göra precis den vill med den. Dock behöv det 

fortfarande pengar in i svensk idrott och den här regeln har ju gjort att investerare som 

t.ex. Nils Wiberg backat undan. Forskare som Magnus Forslund menar också att ett 

slopande skulle leda till en positiv utveckling idrottsmässigt. Men föreningar är och förblir 

något för medlemmarna. De finns för medlemmarna och inte tvärtom. Det är som Levin 

säger inga investeringar man gör för att tjäna pengar och kräver tid och uppoffringar. 

Uppoffringar man endast gör om man verkligen brinner för det man håller på med och inte 

gör det för pengar eller egen vinning skull. Den här känslan och klubbidentiteten har jag 

blivit uppväxt med och känt av i varje klubb jag varit delaktig. Den här känslan och 

personerna jag träffat som jobbat frivilligt runt omkring för att jag ska kunna spela vill jag 

att andra ska känna och träffa. Den här känslan vill jag bevara inom svensk idrott och är 

därför jag väljer att dra slutsatsen att bevara 51 % spärren.  
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