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Motion om underlaget på AIK:s representationslags hemmamatcher 
AIK ska spela på växande gräs. När ett nytt arenaavtal inom de närmsta åren återigen ska 
förhandlas fram är det viktigt att AIK får vad AIK förtjänar även i framtiden. 
Underlagsfrågan har varit uppe för votering både 2019 och 2020 men då i form av en 
stadgeändring som vann erforderlig majoritet 2019 men sedan föll med röstantalet 196 
röster för motionen och 136 röster emot. Alltså en majoritet om än inte tillräcklig majoritet 
för en stadgeändring. Genom de samtal och diskussioner som fördes efter detta så har denna 
motion tagits fram, med samma syfte som den ursprungliga motionen, gällande en fråga 
som är viktig för AIK Fotbolls verksamhet, klubbens medlemmar och vår identitet. 
Det har varit en etablerad sanning att det funnits ett tidigare årsmötesbeslut gällande 
underlaget på AIK:s hemmaplan men något sådant finns inte. Det beslut som finns gäller 
endast när man gjorde valet mellan den så kallade Stockholmsarenan (nu Tele2 Arena) och 
Swedbank Arena (nu Friends Arena) där det slutligen var underlaget som fällde avgörandet. 
Anledningen till att vi nu återkommer med ytterligare en motion gällande underlaget är att vi 
vill ha ett årsmötesbeslut i frågan. Det ska inte råda någon tvekan om vad AIK:s medlemmars 
åsikt är i underlagsfrågan. Oavsett hur välvilligt inställda nuvarande styrelse och ledning är 
till spel på gräs så byts personer i dessa poster över tid. Risken blir då 
att vi om några år har en styrelse eller klubbledning som inte har samma övertygelse och gör 
andra prioriteringar. 
Under åren på Friends har underlaget skiftat i kvalitet och tålamodet har särskilt prövats 
säsongen 2020. Men, trots olika defekter har det åtminstone varit riktigt gräs. Oavsett hur 
undermålig kvalitet på underlaget än har varit kan det aldrig få vara en ursäkt till att gå över 
till plast. Att kapitulera från något så viktigt som att AIK ska spela på växande gräs för att en 
avtalspart inte kan leva upp till det de åtagit sig kan aldrig vara ett alternativ. 
Ett viktigt sportsligt värde naturgräset ger är att spelarna vänjer sig vid en spelstil som skiljer 
sig från spel på konstgräs där det tydligast märks i närkampsspelet som är annorlunda och 
hårdare än på konstgräs. Den faktorn bör gynna laget i Europaspel, men framförallt i 
hemmamatcher mot lag som är vana vid konstgräs. 
De som argumenterar för en övergång till plast ser positivt på konstgräs för att spelet blir 
mer bollinnehavsorienterat eftersom ytan är planare och har samma egenskaper över hela 
plan vilket gör det lättare att kontrollera bollen och minskar närkampsspelet, och därmed i 
deras ögon mer underhållande medan vissa andra för argument om att tillräckligt bra 
kvalitet på gräset är så pass kostsamt för arenabolaget att det i slutändan riskerar påverka 
AIK:s sportsliga satsningar negativt. Vi som ser på underlaget som en fundamental del av 
AIK:s identitet väljer att bortse från såväl kompensationer för konstgräs som högre 
omkostnader för naturgräs. Bara om valet av underlag riskerar påverka klubbens ekonomi 
orimligt negativt vore vidare diskussion av intresse. Naturligtvis ska även AIK:s damer ha 
samma möjlighet till spel på gräs men motionärerna har förståelse för att det under rådande 
omständigheter är svårt. Med Skytteholm som hemmaplan och Solna Stad 
som ansvariga för underlaget har AIK små möjligheter att påverka förutsättningarna. Det bör 
dock inte hindra klubben från att långsiktigt sträva efter att damerna ska ges möjlighet att 
spela sina matcher på naturgräs när dessa förutsättningar förändrats. 



Spel på växande gräs ska av klubbens förtroendevalda, anställda och externa representanter 
i förhandlingar om nya avtal prioriteras högst i frågor som rör hemmaarena. Ingen ska 
tumma på gräsfrågan även om relationer och andra avtal riskerar påverkas negativt. 
För att dessa krav inte ska komma som en nyhet vid avtalsförhandlarna inför 2023 (då 
kontraktet på Friends Arena går ut) och för att säkerställa att medlemmarna alltid får sista 
ordet, föreslår vi att… 
 
… Underlaget på AIK Fotbolls herrlags hemmaplan ska bestå av natur- eller hybridgräs i alla 
tävlingssammanhang från och med den första allsvenska omgången till och med den sista 
tävlingsmatchen för säsongen. 
 
… Alla förslag på permanenta förändringar av underlag, från växande gräs till annat 
underlag, ska varaföremål för medlemsbeslut på årsmöte eller extrainsatt medlemsmöte. 
Detta ska  även gälla vid ett eventuellt byte till hybridgräs. 
 
... AIK Fotboll vid enstaka matcher i samband med oförutsedda nödfall får avvika från detta 
vägledande beslut. Styrelsen/klubbledningen ska då kunna motivera sådana beslut inför 
klubbens medlemmar. Sådana beslut ska kommuniceras, med bakomliggande motivering, på 
klubbens hemsida inom 24 timmar efter att beslut fattats av styrelsen/klubbledningen. 
 
... AIK Fotbolls representanter är skyldiga att prioritera natur- eller hybridgräs i 
avtalsförhandlingar som direkt eller indirekt påverkar hemmaplanens underlag. 
 
… AIK Fotboll ska ha en långsiktig strävan att även AIK Fotbolls damlag ska ges samma 
möjlighet att spela på gräs. 
 
… AIK FF i egenskap av majoritetsägare ger direktiv och mandat till AIK Fotboll AB att bolaget 
följer ovan instruktioner, i de fall bolaget representerar klubben. 
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Styrelsens förslag till beslut: 
Styrelsen yrkar bifall till motionen. 
 
 
 
 
 
 


