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Sammanfattning 

Bakgrund: Sedan slutet av 1990-talet har ekonomin blivit en viktig del av fotbollsklubbarnas 

verksamhet. Med ökad omsättning behövdes ett ekonomiskt regelverk och 2002 infördes 

Elitlicensen för detta ändamål. Elitlicensen delas upp i olika kategorier, där endast det 

ekonomiska kriteriet på ett positivt eget kapital avhandlas.    

Syfte: Studien syftar till att studera poster och nyckeltal i årsredovisningar hos klubbarna som 

deltagit i Allsvenskan samtliga år under perioden 2010-2014 för att undersöka om och hur 

klubbarna uppnått Elitlicensens krav på ett positivt eget kapital. Vidare är syftet att förklara 

klubbarnas åtgärder för att upprätthålla Elitlicensens krav på positivt eget kapital. 

Metod: En fallstudie av AIK:s, BK Häckens, Djurgårdens IF:s, Helsingborgs IF:s, IF Elfsborgs, 

IFK Göteborgs, Kalmar FF:s och Malmö FF:s årsredovisningar mellan 2010-2014 där utvalda 

poster samt nyckeltal granskades. Genom den teoretiska referensramen med Soft budget 

constraint och the Fund theory försökte klubbarnas agerande förklaras.   

Empiri och analys: Alla klubbar har redovisat ett positivt eget kapital 2010-2014. Detta har 

upprätthållits genom spelarförsäljningar, pengar från UEFA:s Europa-cuper och kapitaltillskott 

från intressenter. Det har funnits tydliga inslag av Soft budget constraint genom både soft credit 

och soft subsidy i AIK, Djurgårdens IF, Helsingborgs IF och IFK Göteborg. Tendenser till 

användning av the Fund theory har funnits vissa år i BK Häcken, IF Elfsborg, IFK Göteborg och 

Kalmar FF.       

Slutsats: Studien visar att samtliga granskade klubbar uppnått Elitlicensens krav på ett positivt 

eget kapital 2010-2014. Valda teorier ger ingen enhetlig bild av klubbarnas agerande kring det 

egna kapitalet. Vidare forskning behövs inom området, där hänsyn även tas till sportslig 

framgång och klubbarnas ekonomiska strategier.   

    

Nyckelord: Eget kapital, Årets resultat, Elitlicens, Allsvenskan, Soft budget constraint   

 

 



 

 

Abstract 

Background: Since the late 1990s the economy has become an important part of the football 

club activities.  With increased revenues, a financial framework was needed and in 2002 the 

“Elitlicens” introduced for this purpose. Elitlicensen is divided into different criteria, the study 

dealt only with the economic criteria, the requirement that clubs in Allsvenskan should maintain 

a positive shareholders' equity. 

Aim: The study aims to study items and key figures in the annual financial reports of the clubs 

that participated in Allsvenskan every year during the period 2010-2014 to examine whether and 

how the clubs reached Elitlicensens criterion for positive shareholders´ equity. Furthermore, the 

aim is to explain the club's actions based on Elitlicensens criterion of positive shareholders´ 

equity. 

Method: A case study of the AIK, BK Häcken, Djurgårdens IF's, Helsingborgs IF's, IF Elfsborg, 

IFK Gothenburg, Kalmar FF and Malmö FF's annual financial reports during the period 2010-

2014 where selected items and key figures audited. Through the theoretical framework with Soft 

budget constraint and the Fund theory the clubs actions tries to explain. 

Result: All clubs have reported positive shareholders´ equity 2010-2014. This has been 

maintained through player sales, money from the UEFA Europa Cups and capital contributions 

from stakeholders. There have been clear hints of soft budget constraint through both soft credit 

and soft subsidy AIK, Djurgårdens IF, Helsingborgs IF and IFK Gothenburg. A tendency to use 

of the Fund theory could be seen some years in BK Hacken, IF Elfsborg, IFK Gothenburg and 

Kalmar FF. 

Conclusion: The study shows that all audited clubs reached Elitlicensens requirements in 

positive shareholders´ equity 2010-2014. Selected theories provide no coherent picture of the 

clubs' actions regarding shareholders´ equity. Further research is needed in this area, which also 

take into sporting success and club financial strategies. 
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Definitionslista 

Allsvenskan - Den högsta divisionen inom fotbollens seriesystem. 

Champions League - UEFA:s största turning för klubblag. 

Elitlicensen - Svenska fotbollsförbundets regemente till ”elitklubbarna”. 

Europa League - UEFA:s näst största turnering för klubblag. 

Nyemission - då ett aktiebolag ger ut nya aktier. 

SBC - Soft budget constraint. 

Soliditet - mått som mäter den långsiktiga betalningsförmågan. 

Svenska Cupen - Turnering för klubblag i Sverige.  

SvFF - Svenska fotbollsförbundet. 

UEFA - Union of European Football Associations. 

ÅR - Årets resultat 
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1.0 Inledning 

I inledningskapitlet ges en bakgrund till hur fotbollen övergick från att vara en helt 

amatörmässig idrott till en kommersiell bransch och vilka konsekvenser det medfört. Vidare 

diskuteras dessa konsekvenser i problemdiskussionen och slutligen utmynnar kapitlet i syfte 

och vetenskapliga frågeställningar som studien grundar sig på.  

 

1.1 Bakgrund 

Var i världen fotbollen började spelas är en fråga som nog aldrig kommer att få ett ordentligt 

svar, men hur den kom till Sverige är däremot klargjort. Efter 1863 då engelska 

fotbollsförbundet FA grundades utvecklades den engelska fotbollen snabbt och tog sig till 

Sverige.
1
 Svenska mästerskap började spelas redan 1897, men Sveriges motsvarande 

organisation Svenska fotbollsförbundet (SvFF) bilades först i slutet av 1904.
2
 Svensk fotboll 

fick då sin egen ledning vars uppgift var att främja fotbollens utveckling i landet, men var och 

är fortfarande underställda Riksidrottsförbundet. Detta innebar att SvFF mellan 1903 och 

1967 inte helt själva bestämde över sin verksamhet utan likt all idrott styrdes av det 

amatörideal som då fanns i Sverige, ett ideal som försvårade för fotbollen som profession då 

det inte var tillåtet att ta emot lön för att spela fotboll.
3
 Riksidrottsförbundets avskaffande av 

amatöridealet 1967 gjorde det möjligt för fotbollsklubbar att betala ut ersättning till sina 

spelare. På sikt innebar det möjlighet för klubbarna att heltidsanställa sina spelare dvs. bli 

professionella fotbollsspelare.
4
 Detta var ett viktigt steg i framväxten av en egen profession. 

Malmö FF var 1989 först ut med heltidsanställda spelare. Därefter följde övriga allsvenska 

klubbar Malmös exempel.
5
   

 

                                                 

1
 The football association. The History of the FA. http://www.thefa.com/about-football-association/history 

(hämtad 2015-04-16). 

2
 Svenska fotbollsförbundet. Om SvFF. http://fogis.se/om-svff/ (hämtad 2015-04-16). 

3
 Wikberg, Karin, Amatör eller professionist? studier rörande amatörfrågan i svensk tävlingsidrott 1903-1967, 

SISU idrottsböcker, Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2005,Stockholm, s. 254. 

4
 Peterson, Tomas, Den svengelska modellen: svensk fotboll i omvandling under efterkrigstiden, Arkiv, Lund, 

1993. s. 34. 
5
Sund, Bill, Fotbollsindustrin, 2, uppl., Nomen, Visby, 2008. s. 27 

http://www.thefa.com/about-football-association/history
http://fogis.se/om-svff/
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Under början av 1990-talet hade svensk fotboll upprepade framgångar internationellt genom 

bland annat VM-brons i USA 1994 och IFK Göteborgs upprepade kvalificeringar till 

Champions League, som gav positiva effekter för klubbarnas ekonomi samt spelarna och 

lagens skicklighet. Sveriges övertag gentemot andra länder försvann dock snabbt när man inte 

lyckades genomföra en bra generationsväxling. Svenska fotbollslag kunde inte längre vinna 

matcher genom att vara taktiskt bättre och landslaget misslyckades med att kvalificera sig till 

EM 1996 och VM 1998.
6
  

 

För att kunna följa med i andra länders utveckling inom fotbollen har Sverige tvingats 

kommersialisera sporten genom att införa ett system där klubbarnas ekonomi spelar en större 

roll. Klubbarna som tidigare var helt ideella har tvingats anpassa verksamheten till en 

professionell marknad som kräver lagar och regler. Sporten har blivit mer nationell än lokalt 

förankrad och klubbarnas intäkter spelar större roll för lagens framgångar än tidigare.
7
 

Utomlands omsätter de största lagen miljardbelopp
8
 och Champions League-finalen, där 

Europas bästa klubblag gör upp om titeln, lockar tittare i ca 200 länder.
9
 Det stora intresset för 

fotbollen i Europa och pengarna som omsätts inom sporten har tvingat Union of European 

Football Associations (UEFA) att ställa höga krav på medlemsförbundens ekonomiska 

förvaltning då en misskött ekonomi numera anses kunna äventyra fotbollens trovärdighet.
10

 

Som ett medlemsförbund underställt UEFAs regelverk har SvFF således infört särskilda krav 

på klubbarna i Allsvenskan, Damallsvenskan och Superettan, den så kallade Elitlicensen.
11

 

 

Elitlicensen infördes den 1 januari 2002 i herrarnas två högsta serier (Allsvenskan och 

Superettan). 2005 infördes Elitlicensen inom damfotbollens högsta serie. Lanseringen av 

                                                 
6
 Sund, Bill, Fotbollsindustrin, 2. uppl., Nomen, Visby, 2008. S. 64. 

7
 Ibid. 

8
 Forbes. Soccer team values Business on the pitch. http://www.forbes.com/soccer-valuations/list/ (hämtad 2015-

04-16). 

9
 UEFA. Statistik på Champions League-finalen 2014. 2014. 

http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Final/02/11/18/28/2111828_DOWNLOAD.pdf 

(hämtad 2015-05-15). 

10
 UEFA.org. Financial fair play. 2015-01-12. http://www.uefa.org/protecting-the-game/club-licensing-and-

financial-fair-play/ (hämtad 2015-04-16). 

11
 Svenska fotbollsförbundet. Anvisningar elitlicensens ekonomikriterier, 2005-11-11 

http://www.svenskfotboll.se/files/%7BCFF25CB3-5F88-4471-B754-F88CF0989D37%7D.pdf (hämtad 2015-04-

16). 

http://www.forbes.com/soccer-valuations/list/
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http://www.uefa.org/protecting-the-game/club-licensing-and-financial-fair-play/
http://www.uefa.org/protecting-the-game/club-licensing-and-financial-fair-play/
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Elitlicensen har påskyndat professionaliseringen inom sporten och ökat förtroendet bland 

utövarna, fans och sponsorer.
12

 Elitlicensen består av tre kriterier: ekonomi, anläggning samt 

personal och administration. Inom varje kriterium finns två kategorier. A-kategorierna måste 

uppfyllas för att elitlicens ska beviljas. B-kategorierna är obligatoriska men Elitlicensen kan 

ändå beviljas om de inte uppfylls. Det är SvFF:s licensnämnd som beslutar om huruvida 

kriterierna och kategorierna uppfylls. 

 

Anläggningskriteriet innebär krav på anläggningens beskaffenhet och när den ska kunna 

användas. Kriteriet rörande personal och administration handlar om att en säkerhetsansvarig 

måste utses samt att klubbarna måste jobba aktivt med säkerheten. I kriteriet ingår också 

tränarens utbildningsnivå som innebär att tränaren måste ha en viss utbildning för att få vara 

huvudansvarig.
13

 För ekonomikriteriet består kraven av att klubbarna ska ha minst en godkänd 

eller auktoriserad revisor, räkenskapsår och verksamhetsår ska följa kalenderåret, 

årsredovisningarna ska vara inrapporterade till SvFF senaste den 16 mars, inga obetalda 

skatter, arbetsgivaravgifter eller skulder till medlemsföreningar eller förbundet får finnas den 

31 augusti samt att klubbarna vid årets slut ska ha ett positivt eget kapital. Bryter klubbarna 

mot dessa krav kan det innebära böter och i värsta fall degradering i seriesystemet. Skulle 

någon klubb inte lyckas redovisa ett positivt eget kapital ska de upprätta en handlingsplan där 

det redogörs för hur klubben ska kunna vända det egna kapitalet till positivt. Anser SvFF att 

handlingsplanen inte är genomförbar eller om klubben inte lyckas med sina mål före den 31 

augusti samma år blir klubben degraderad i seriesystemet.
14

 

 

1.2 Problemdiskussion 

Genom Elitlicensens införande har SvFF tvingat klubbarna att ta ett större ansvar för sin 

verksamhet. En gemensam reglering likt Elitlicensen innebär att samtliga klubbar som berörs 

av regleringen ställs inför samma krav. Samtliga kriterier innebär kostnader för de klubbar 

som tidigare inte berörts av Elitlicensen, men då klubbarna når Superettan kräver SvFF 

                                                 
12

 Svensk fotboll. Frågor och svar om elitlicensen. 2004-11-08. 

http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2004/11/fragor-och-svar-om-elitlicensen/ (hämtad 2015-05-11). 

13
 Fogis, Reglemente för elitlicensen med anvisningar. 2009. 

http://svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_28424/ImageVaultHandler.aspx (hämtad 2015-05-11). 

14
 Ibid 

http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2004/11/fragor-och-svar-om-elitlicensen/
http://svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_28424/ImageVaultHandler.aspx
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således att de rättar sig efter kraven. Trots att de största klubbarna i Sverige omsätter miljoner 

och styrs likt aktiebolag finns vissa skillnader som främst handlar om hur pengarna i 

verksamheten används. När ett aktiebolag strävar efter att generera vinst till sina ägare ska en 

idrottsförening snarare generera en bra tabellposition och eventuella vinster används för 

framtida sportsliga framgångar.
15

 En god ekonomi har således blivit en förutsättning för att 

lyckas. Även om de sportsliga resultaten spelar störst roll så påverkar årets resultat framtida 

satsningar. En fotbollsklubb med god ekonomi har även en större möjlighet att spara 

ekonomiska resurser till sämre tider och att kontraktera bra spelare som förhoppningsvis 

påverkar lagets ställning i serietabellen. Klubbarna strävar i hög grad efter att vara intäkts-

maximerande så att de kan maximera möjligheterna att även lyckas på ett sportsligt plan. För 

elitverksamhet inom fotboll är det idag viktigt att ha ett stabilt eget kapital för att kunna driva 

sin verksamhet trots varierande publiksiffror och sponsorintäkter.
16

   

 

Idag är det inte ovanligt att klubbar redovisar högre kostnader än intäkter vilket leder till 

negativa årets resultat.
17

 För att förhindra detta har Elitlicensen ett krav som kräver att 

klubbarna kan uppvisa ett positivt eget kapital för att få spela kvar i någon av de två högsta 

divisionerna för herrar och den högsta för damer.
18

 Denna kategori i Elitlicensen har fått ett 

stort medialt utrymme då det visat sig att klubbarna fått hjälp av kommuner, sponsorer eller 

supportrar för att lyckas redovisa ett positivt eget kapital.
19

 Detta har skett genom 

försäljningar av tillgångar, uppskrivningar av värdet på fastigheter eller diverse insamlingar
20

. 

Elitlicensens krav om positivt eget kapital har dock kritiserats eftersom det sedan 2002 endast 

                                                 
15

 Storm, K Rasmus. Winners and losers in Danish football: commercialization and developments in European 

and Danish first-tier clubs, Soccer & Society,12:6, 737-753 2011, s. 741. 

16
Hamil Sean & Walters Geoff (2010) Financial performance in English professional football: ‘an inconvenient 

truth’, Soccer & Society, 11:4, 354-372, 
17

 Sahlström, Kjell. Svenska fotbollsförbundet. Analys av allsvenska klubbarnas ekonomi 2013 2013-12-31. 

http://fogis.se/ImageVault/Images/id_108105/scope_0/ImageVaultHandler.aspx (hämtad 2015-04-16). 

18
 Aschby, Kevin, UEFA.com. Worldwide reach of the Lisbon final. 2014-05-28. 

http://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2111684.html (hämtad 2015-04-16).S. 6-8. 

19
 Laul Robert. Aftonbladet. IFK: ”Det är bara att lyfta på hatten”. 2015-02-24. 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/allsvenskan/ifknorrkoping/article20369531.ab (hämtad 

2015-06-17) 

20
 Bjurner, Moa. Aftonbladet. Ängelholms änglar. 2014-10-02. 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/superettan/article19632929.ab (hämtad 2015-04-16).. 

http://fogis.se/ImageVault/Images/id_108105/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
http://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2111684.html
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/allsvenskan/ifknorrkoping/article20369531.ab
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/superettan/article19632929.ab
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är ett lag som blivit nedflyttat en division, Örebro SK år 2005.
21

 Trots att flera klubbar har 

redovisat negativt eget kapital sedan införandet av Elitlicensen har de ändå fått licensen 

beviljad, detta gäller bland annat Halmstad BK.
22

 Ett annat exempel där Elitlicensen 

kritiserats är då Tyresö FF i Damallsvenskan i juni 2014 tvingades i konkurs trots att de 

beviljats elitlicens för 2014.
23

 

 

Elitlicensen beviljas på årsbasis av SvFF:s licensnämnd. Då årsredovisningarna från 

innevarande år inte är färdigställda granskas årsredovisningarna från föregående år.
24

 

Samtliga allsvenska klubbar har alltså fått sin elitlicens för 2016 beviljad på basis av 2014 års 

årsredovisningar.
25

 Detta skapar möjligheter för klubbarna att täcka upp eventuella underskott 

genom att “storsatsa” en säsong för att sedan “spara” en annan säsong och ändå uppnå 

kriterierna för Elitlicensen. Samtidigt leder detta till en kortsiktighet som gör att eventuella 

problem med eget kapital uppdagas först när licensnämnden varnar klubbarna för att 

kommande elitlicens kan vara i fara. Klubbarna kan till exempel uppvisa ett positivt eget 

kapital genom att utföra så kallad ”ekonomisk dopning”, vilket innebär att klubbarna 

redovisar ett positivt årets resultat genom kortsiktiga åtgärder såsom försäljning av spelare 

eller gåvor från företag och supportrar, åtgärder och intäkter som inte ingår i den ”normala” 

driften eller inte anses vara marknadsmässiga.
26

 Det kan till exempel vara sponsorkontrakt där 

motprestationen hos klubben inte motsvarar pengarna eller intäkter som är osäkra i 

bemärkelsen att klubbarna inte kan beräkna dem på ett tillförlitligt sätt.   

 

                                                 
21

 Svensk fotboll. Beslut om Örebro SK:s elitlicens. 2004-11-08. 

http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2004/11/beslut-om-orebro-sks-elitlicens/ (hämtad 2015-04-16). 

22
 Halmstad BK. Årsredovisning för 2014. 

23
 Dagens nyheter (TT) Tyresö FF försatt i konkurs. 2014-06-24. http://www.dn.se/sport/fotboll/tyreso-ff-

forsatt-i-konkurs/ (hämtad 2015-04-16). 

24
 Svenska fotbollsförbundet. Anvisningar elitlicensens ekonomikriterier, 2005-11-11 

http://www.svenskfotboll.se/files/%7BCFF25CB3-5F88-4471-B754-F88CF0989D37%7D.pdf (hämtad 2015-04-

16). s. 5. 
25

 Fogis. Elitlicens 2016 - delbeslut från Licensnämnden. 2015-05-18. 

http://fogis.se/arkiv/startsida/2015/05/elitlicens-2016-delbeslut-fran-licensnamnden/ (hämtad 2015-06-17) 

26
 Fotbollskanalen.  Zlatans PSG och City - så ska Uefa stoppa ekonomisk dopning. 2012-09-26. 

http://www.fotbollskanalen.se/andra-ligor/zlatans-psg-och-city---sa-ska-uefa-stoppa-ekonomisk-dopning/ 

(hämtad 2015-05-30) 

http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2004/11/beslut-om-orebro-sks-elitlicens/
http://www.dn.se/sport/fotboll/tyreso-ff-forsatt-i-konkurs/
http://www.dn.se/sport/fotboll/tyreso-ff-forsatt-i-konkurs/
http://www.svenskfotboll.se/files/%7BCFF25CB3-5F88-4471-B754-F88CF0989D37%7D.pdf
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Klubbarnas kostnader för löner och övergångar växer i takt med att konkurrensen om den 

bästa spelartruppen ökar.
27

 Klubbarna spenderar stora summor pengar på spelartruppen för att 

nå sportsliga framgångar. De klubbar som spenderar mycket pengar på sin spelartrupp når 

ofta högre tabellpositioner.
28

 Sportsliga framgångar, i bästa fall genom spel i Champions 

League eller Europa League, leder till ökade intäkter och ett ökat generellt intresse för 

klubben vilket genererar ökade publikintäkter och ökad försäljning av supporterprodukter.
29

 

En dyr spelartrupp innebär höga fasta kostnader som klubbarna måste balansera för att uppnå 

kriterierna för Elitlicensen. Då fotbollsklubbarnas största kostnad är löner är det främst dessa 

som måste minskas när ekonomiska problem uppstår.
30

 Spelarkontrakten som reglerar lönerna 

skrivs ofta på mer än ett år i taget. Således tvingas klubbarna antingen omförhandla 

kontrakten eller sälja spelare för att kunna sänka sina fasta kostnader. När vissa klubbar tänker 

kortsiktigt kring lönekostnaderna riskerar de att driva upp lönerna för spelarna i alla klubbar. 

De som försöker tänka långsiktigt erbjuder inte lika höga löner som övriga klubbar vilket kan 

orsaka att kvaliteten i spelartruppen minskar och klubbarna riskerar nedflyttning. Därför är 

långsiktigheten något som inte prioriteras av klubbarna. År 2013 gick klubbarna i Allsvenskan 

tillsammans med förlust på 70,5 mkr fördelat på sexton lag, varav tretton lag visade minus-

årsresultat. 48 procent av klubbarnas samlade kostnader stod för personalkostnader, vilket kan 

kopplas direkt till spelarnas löner.
31

    

 

1.3 Syfte 

Studien syftar till att studera poster och nyckeltal i årsredovisningar hos klubbarna som 

deltagit i Allsvenskan samtliga år under perioden 2010-2014 för att undersöka om och hur 

                                                 

27
 Vogel, Kristof. Rika lag vinner mest. 2013-06-04. Offside. http://www.offside.org/kristof-vogel/2013/rika-lag-

vinner-mest (hämtad 2015-04-16). 

28
 Vogel, Kristof. Rika lag vinner mest. 2013-06-04. Offside. http://www.offside.org/kristof-vogel/2013/rika-lag-

vinner-mest (hämtad 2015-04-16). 

29
 Szymanski, Stefan. Why is Manchester United So Successful? Business Strategy Review 1998, Volume 9 Issue 

4 s. 49. 

30
 Frountzoz Andreas & Gozzi Erik, Rätt skor för fotbollen, Rapport baserat på 2012 års bokslut, Stockholm, 

2014 

31
 Sahlström, Kjell. Svenska fotbollsförbundet. Analys av allsvenska klubbarnas ekonomi 2013 2013-12-31. 

http://fogis.se/ImageVault/Images/id_108105/scope_0/ImageVaultHandler.aspx (hämtad 2015-04-16). s.12. 

http://www.offside.org/kristof-vogel/2013/rika-lag-vinner-mest
http://www.offside.org/kristof-vogel/2013/rika-lag-vinner-mest
http://www.offside.org/kristof-vogel/2013/rika-lag-vinner-mest
http://www.offside.org/kristof-vogel/2013/rika-lag-vinner-mest
http://fogis.se/ImageVault/Images/id_108105/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
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klubbarna uppnått Elitlicensens krav på ett positivt eget kapital. Vidare är syftet att förklara 

klubbarnas åtgärder för att upprätthålla Elitlicensens krav på positivt eget kapital. 

 

1.4 Frågeställningar 

● Hur förändrades klubbarnas eget kapital och tillhörande nyckeltal mellan 2010-2014? 

● Vilka åtgärder vidtar klubbarna för att det egna kapitalet inte ska bryta mot 

Elitlicensens krav på ett positivt eget kapital?  

● Hur kan klubbarnas åtgärder förklaras?  

 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie är avgränsad till AIK, BK Häcken, Djurgårdens IF, Helsingborgs IF, IF 

Elfsborg, IFK Göteborg, Kalmar FF och Malmö FF som samtliga spelade i Allsvenskan alla 

år under perioden 2010-2014. Övriga lag i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan ingår 

således inte i denna studie.  

 

När det gäller Elitlicensen avgränsas studien till ekonomikriteriet och A-kategorin om positivt 

eget kapital.  
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2.0 Teoretisk referensram 

Utifrån teorierna i detta kapitel kommer empirin att analyseras i senare kapitel. Regelverk 

och andra förklaringsreferenser som är kopplade till ämnet redovisas för att underlätta för 

läsaren. 

 

2.1 Soft budget constraint 

Soft budget constraint-teorin är hämtad från det socialistiska systemet där staten tar en aktiv 

roll genom att bidra med pengar för att förhindra företagets undergång. Janos Kornai 

presenterar teorin i fyra punkter vilka är utmärkande för hur socialistiska länder sköter den 

ekonomiska hjälpen till organisationerna.
32

 

1. Soft subsidy (mjuka bidrag) 

Grundbidragen till statliga organisationer är på förhand fastslagna på ett antal år. 

Skulle bidragen inte räcka finns möjlighet för organisationerna att överstiga budget 

och täcka förlusterna genom bidrag från staten.  

2. Soft taxation (mjuk beskattning) 

Det saknas enhetliga regler för beskattning av organisationer vilket kan innebära att de 

beskattas olika.  

3. Soft credit (mjuk kredit) 

Mjuka krediter innebär att kreditavtal tecknas utan att följa enhetliga principer. Det 

kan innebära att räntesatser, kredittider och krav på avbetalning av lån kan vara olika 

hos organisationerna. Krediterna bygger på individuella avtal med en möjlighet till 

omförhandling om det krävs.   

4. Soft administrative pricing (Mjuk prissättning) 

I en socialistisk ekonomi sätts priserna av en speciell statlig administration med ett 

visst förhandlingsutrymme i form av att priserna höjs för att täcka kostnader, eller att 

produkten ges en sämre kvalitet till exempel med hjälp av materialbyten. Produktens 

pris borde då bli lägre, men behåller fortsatt samma pris. Enskilda organisationer äger 

                                                 

32
 Kornai, János, The socialist system: the political economy of communism, Clarendon, Oxford, 1992s. 139-

140s. 139-140 
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rätt att själva förändra prissättningen genom förhandling med statliga 

administrationen.   

Alla fyra punkter är, var för sig eller tillsammans, tecken på Soft budgeting constraint.
33

 

 

Applicerbarheten av teorin på fotbollsklubbar kan förklaras genom fotbollsklubbarnas 

speciella position i samhället framför allt genom social igenkänning och känslor. Klubbarna 

kan be supportrarna om hjälp vid ekonomiska problem och få stöttning.
34

 Något som liknar 

den ekonomiska stöttning socialistiska organisationer kan få av staten då pengarna inte räcker 

till. Det blir speciellt tydligt när klubbarna upplever sportsliga problem och riskerar 

nedflyttning, då kan supportrar och intressenter bidra med pengar för att klubbarna inte ska 

ramla ut och tappa intäkter.
35

 

 

Tidigare forskning visar att Soft budget constraint förekommer inom den internationella 

fotbollen, bland annat i form av banklån med fördelaktiga villkor för klubbarna, när 

kommunerna köper träningsanläggningar för överpriser eller när klubbarna ska betala hyra för 

arenan vilken sätts lägre än marknadsmässig hyra.
36

  

 

De svenska klubbarna blir även påverkade av det ekonomiska regelverket, Financial Fair 

Play, som gäller vid deltagande i någon av UEFA:s Europa-cuper. Delar av regelverket 

infördes för att minska klubbarnas möjlighet att använda soft budgeting. Genom ”Break Even 

Rule” ska UEFA besluta vilka intäkter och kostnader som anses relevanta för en 

fotbollsklubb. De relevanta kostnaderna får inte vara större än de relevanta intäkterna.
37,38

 

Icke relevanta intäkter kan vara gåvor från sponsorer utan motprestationer eller ägartillskott. 

                                                 
33

 Kornai, János, The socialist system: the political economy of communism, Clarendon, Oxford, 1992s. 139-140 

34
 Ibid 

35
 Storm K Rasmus & Nielsen Klaus. ”Soft budget constraints in professional football”, European Sport 

Management Quarterly, 12:2 183-201, s184 -185. 
36

 Ibid 

37
 Storm, K Rasmus. "The need for regulating professional soccer in Europe", Sport, Business and Management: 

An International Journal, Vol. 2 Iss 1 pp. 21 – 38, 2002.s. 22  
38

 UEFA. UEFA club monitoring system – financial fair play. 2012-11-01. 

http://fogis.se/ImageVault/Images/id_96525/scope_0/ImageVaultHandler.aspx (hämtad 2015-05-13) Sid 112 

http://fogis.se/ImageVault/Images/id_96525/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
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Anses de inte vara relevanta intäkter är det enligt UEFA någon form av otillåtet stöd och kan 

då hamna inom Soft budget constraint teorin.  

  

2.2 The Fund theory  

Enligt the Fund theory utgör en särskild grupp av tillgångar grunden för redovisningen. 

Gruppen av tillgångar kan definieras som en oberoende redovisningsenhet med en egen 

uppsättning konton där tillgångar, eget kapital och skulder är åtskilda för att bedriva särskilda 

verksamheter eller uppnå vissa mål i enlighet med särskilda regler. Användandet av 

tillgångarna styrs av skyldigheter och restriktioner. För organisationen innebär detta att 

tillgångar är begränsade och ska användas maximalt i syfte att göra annan nytta än att ge 

ekonomisk avkastning.
39

 Teorins huvudsakliga fokus är administration och lämplig 

användning av tillgångarna för att på så vis bli nyttomaximerande. I stället för 

balansräkningen eller resultaträkningen, är tillgångarnas ursprung och användning av medel 

det primära syftet för den finansiella rapporteringen.
40

  

 

Teorin är främst applicerbar på den offentliga sektorn och ideella organisationer. 

Organisationer som bedriver mångfacetterade verksamheter kan också använda separata 

enheter, där varje enhet producerar separata ekonomiska rapporter genom ett separat 

redovisningssystem. The Fund theory kan också användas då till exempel vinstdrivande 

organisationer använder medlen för skilda verksamheter, avvecklar verksamhet eller 

divisioners redovisning.
41

 

 

I Sverige är fotbollsklubbarna av tradition ideella föreningar, vilket kort innebär att de inte får 

ha något ekonomiskt vinstsyfte.
42

  I studien är sex av åtta klubbar ideella föreningar, de 

återstående två klubbarna är aktiebolag men ingen utdelning har betalats till aktieägarna trots 

positiva årsresultat någon gång under perioden 2010-2014. Utdelning i aktiebolagen är heller 

                                                 
39

 Riahi-Belkaoui, Ahmed, Accounting theory, 4. ed. Business Press, London, 2000.  s. 168-169 

40
 Ibid.  

41
 Ibid. 

42
Backman, Jyri, Idrottsjuridik: en introduktion, Idrottsforum.org, Malmö, 2007. s. 36-32  
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inte trolig då de till 51 procent är medlemsägda vilket gör att medlemmarna vid eventuell 

omröstning angående utdelning ger ett troligt avslag. Det gör att samtliga klubbar i studien 

drivs utan ekonomiskt vinstsyfte. Tillgångarna ska enligt the Fund theory användas i syfte att 

göra maximal nytta för verksamheten. Vad som är maximal nytta i en idrottsklubb är 

svårdefinierat, det kan innebära att vinna serien, hålla sig kvar i serien, kvalificera sig till spel 

i någon av UEFA:s Europa-cuper eller något annat mål som klubben gemensamt sätter upp. 

Ekonomin hos klubbarna är trots allt viktig för verksamhetens fortlevnad.
43

 The Fund theory 

eftersträvar ekonomiskt överlevnad där ett årets resultat på plus/minus-noll innebär att 

klubbarna maximerat övriga möjligheter.
44

  

 

2.3 Tidigare forskning 

Svenska fotbollsklubbars ekonomiska och sportsliga framgång är ett område som det inte har 

forskats mycket inom. På SvFF:s initiativ sammanställs årligen en analys av de allsvenska 

klubbarnas ekonomi.
45

 Internationellt, till exempel i England, är fotbollsforskningen mer 

framstående. 

 

2.3.1 Forskning om engelsk fotboll  

I en artikel om den engelska fotbollen och dess finansiella prestationer har Sean Hamil 

kommit fram till att mellan 1992, då Premier League grundades, och 2009 har klubbarnas 

samlade resultat aldrig varit positivt. I Premier League, till skillnad från Allsvenskan, har 

klubbarna en ägare som ansvarar för klubbarnas ekonomi. Ägarna skjuter till kapital för att 

möjliggöra vidare sportsliga satsningar.
46

 I Premier League är det enligt Hamil de höga 

kostnaderna för spelarköp tillsammans med lönekostnader som orsakar de ekonomiska 

förlusterna. Utan kostnader för spelarköp skulle klubbarna tillsammans redovisat ett positivt 

ekonomiskt resultat för samtliga 15 säsonger mellan 1992 och 2007.
47

 Några klubbar har haft 

som mål att leverera ett positivt resultat även inkluderat spelarköp. Tottenham försökte under 

                                                 
43

 Sloane, P. J. 1971 The economics of professional football: The football club as a utility maximiser. Scottish 

Journal of Political Economy, 18: 121–146 

44
 Riahi-Belkaoui, Ahmed, Accounting theory, 4. ed, Business Press, London, 2000.  s. 168-169 

45
 Sahlström, Kjell. Svenska fotbollsförbundet. Analys av allsvenska klubbarnas ekonomi 2013. 2013-12-31. 

46
 Hamil Sean & Walters Geoff  2010 Financial performance in English professional football: ‘an inconvenient 

truth’, Soccer & Society, 11:4, 354-372, 

47
 Ibid 
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sin ägare Sir Alan Sugar med detta men var nära att misslyckas då de riskerade nedflyttning.  

För att inte bli nedflyttade en division och tappa intäkter från spel i Premier League 

spenderade Tottenham stora pengar på transfermarknaden för spelare som kunde rädda 

klubben undan nedflyttning, vilket gjorde att de trots allt redovisade ett negativt årets 

resultat.
48

  

 

Manchester United har under sin legendariske tränare Sir Alex Ferguson varit en klubb som 

lyckats kombinera ekonomisk och sportslig framgång. Stefan Szymanski undersöker i sin 

artikel varför Manchester United varit så framgångsrika. En av slutsatserna är att United 

genom en karaktäristisk och framgångsrik manager lyckades skapa ett framgångsrikt lag som 

generade positiva ekonomiska resultat och samtidigt vann titlar. Slutsatsen i artikeln är att det 

svårt att peka exakt på vad som gjort Manchester United så framgångsrika vilket försvårar för 

andra att kopiera modellen.
49

  

 

2.3.2 Forskning om dansk fotboll  

Den danske forskaren Rasmus K Storm har undersökt de danska klubbarna i högsta ligan för 

att rangordna klubbarna efter både sportslig och ekonomisk framgång. FC Köpenhamn (FCK) 

och Bröndby visar sig under perioden 1999-2008 varit danska ligans mest framgångsrika 

klubbar.
50

 Storm har tittat närmare på FCK för att förklara hur de lyckats kombinera sportslig 

och ekonomisk framgång.
51

 FCK har genom en tydlig plan lyckats vända en dålig ekonomi till 

att bli en ledande klubb i Skandinavien, både sportsligt och ekonomiskt. Tidigare 

styrelseordföranden Flemming Östergaard hade en tydlig verksamhetsidé och lyckades få 

klubbens egna kapital att växa från cirka 10 mkr till cirka 550 mkr mellan år 1997-2005. FCK 

har genom uppköp av företag samt genom att ta över driften av nationalarenan lyckats skapa 

en ekonomisk grund att stå på även utanför fotbollsverksamheten. Detta möjliggör satsningar 

                                                 
48

 Hamil Sean & Walters Geoff. 2010. Financial performance in English professional football: ‘an inconvenient 

truth’, Soccer & Society, 11:4, 354-372, 

49
 Szymanski, Stefan. Why is Manchester United So Successful? Business Strategy Review 1998, Volume 9 Issue 

4. 

50
 Storm, K Rasmus. Winners and losers in Danish football: commercialization and developments in European 

and Danish first-tier clubs, Soccer & Society,12:6, 737-753 2011 
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på fotbollen och den sportsliga framgången blir inte lika viktig för koncernens ekonomi.
52

  

 

2.4 Elitlicensens krav på ett positivt eget kapital 

Tidigare forskning inom fotboll i andra länder visar att det ekonomiska resultatet inte 

prioriteras.
53

 UEFA har genom krav på medlemsförbunden tagit ett ansvar för att förbättra 

ekonomin inom fotbollen, där införande av Elitlicensen i Sverige är ett led i detta. UEFA:s 

motiv är att en dålig klubbekonomi kan äventyra fotbollens trovärdighet.
54

  

 

Elitlicensens krav på positivt eget kapital tvingar klubbarna att ta ett större ansvar för den 

ekonomiska verksamheten.
55

 När det egna kapitalet närmar sig noll tvingas klubbarna till 

åtgärder för att undvika ett negativt eget kapital. För att öka det egna kapitalet kan klubbarna 

öka intäkterna, minska kostnaderna eller förlita sig på externt kapital. Genom att öka intäkter 

eller minska kostnader påverkar klubbarna årets resultat. Ett positivt årets resultat ökar eget 

kapital medan ett negativt årets resultat minskar detsamma. Detta är i enlighet med 

kongruensprincipen som säger att alla förändringar av eget kapital ska föras över 

resultaträkningen. Vissa tillskott bryter mot principen och ökar eller minskar det egna 

kapitalet direkt.
 
Det kan till exempel vara nyemissioner eller andra tillskott vars syfte är att 

öka det egna kapitalet.
56

    

 

                                                                                                                                                         

51
 Storm, K Rasmus. The rational emotions of FC København: a lesson on generating profit in professional 

soccer. Soccer & Society, 2009 10:3-4, 459-476, 

52
 Storm, K Rasmus. The rational emotions of FC København: a lesson on generating profit in professional 

soccer. Soccer & Society, 2009 10:3-4, 459-476 

53
 Hamil Sean & Walters Geoff (2010) Financial performance in English professional football: ‘an inconvenient 

truth’, Soccer & Society, 11:4, 354-372 

54
 Svenska fotbollsförbundet. Anvisningar elitlicensens ekonomikriterier, 2005-11-11 

http://www.svenskfotboll.se/files/%7BCFF25CB3-5F88-4471-B754-F88CF0989D37%7D.pdf (hämtad 2015-04-

16). 

55
 Svenska fotbollsförbundet. Anvisningar elitlicensens ekonomikriterier, 2005-11-11 

http://www.svenskfotboll.se/files/%7BCFF25CB3-5F88-4471-B754-F88CF0989D37%7D.pdf (hämtad 2015-04-

16). 

56
 Sundgren, S.; Nilsson, H.; Nilsson, S,  Internationell redovisning – teori och praxis, upplaga 3:1, 

Studentlitteratur, 2013. s. 39. 

http://www.svenskfotboll.se/files/%7BCFF25CB3-5F88-4471-B754-F88CF0989D37%7D.pdf
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Intäkter från spelarförsäljningar är viktig för att klubbarna ska redovisa ett positivt årets 

resultat. Ett problem med detta är att spelarförsäljningar är svåra att förutspå vilket gör att 

klubbarna kan hamna i ekonomiska problem då de inte lyckas sälja spelare för summan de 

budgeterat.
57

 Personalkostnaden där spelarlöner ingår är klubbarnas största kostnad där 

genomsnittet var cirka 56 procent år 2012. Det blir då naturligt att klubbarna försöker minska 

personalkostnaden genom uppsägningar eller försäljning av spelare.
58

 Externt kapital är det 

kapital klubbarnas intressenter bidrar med, då två av klubbarna är aktiebolag har de möjlighet 

till nyemission vilket då ökar det egna kapitalet. Samtliga klubbar kan öka det egna kapitalet 

genom till exempel gåvor, sälja tillgångar till högre än bokfört värde eller genom bidrag från 

kommunen. Detta är åtgärder som kan ses som ekonomisk dopning då de ligger utanför 

klubbarnas ordinarie verksamhet och används för att rädda ekonomin. De är också osäkra på 

det sättet att klubbarna inte vet hur stor förändring av det egna kapitalet det ger, då summan är 

okänd.
59

      

 

2.5 Associationsformer i Allsvenskan  

2.5.1 Ideell förening 

Den svenska idrottsrörelsen bygger på folkrörelsetradition och dess organisationsform ideell 

förening. Namnet ideell förening kommer från att verksamheten till största del baseras på 

ideellt arbete.
60

 Ideella föreningar som associationsform saknar speciell lagstiftning och styrs 

av praxis.
61

 Klubbarna i Allsvenskan har genom ökade intäkter börjat anta en företagslik 

organisation och måste följa regler och lagar kring redovisning.
62

   

                                                 
57

 Frountzoz Andreas & Gozzi Erik, Rätt skor för fotbollen, Rapport baserat på 2012 års bokslut, Stockholm, 

2014 

58
 Ibid.s 15 

59
 Sundgren, S.; Nilsson, H.; Nilsson, S,  Internationell redovisning – teori och praxis, upplaga 3:1, 

Studentlitteratur, 2013. s. 39 

60
 Broberg, Ingela, Perspektiv på sport management, SISU idrottsböcker, Stockholm, 2004. s. 18 

61
 Backman, Jyri, Idrottsjuridik: en introduktion, Idrottsforum.org, Malmö, 2007. s. 26 

62
 Malmö FF, Organisation - Operativ verksamhet. 2015 http://www.mff.se/sv-SE/ditt-mff/om-

klubben/organisation (hämtad 2015-05-11) 
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2.5.2 Aktiebolag 

Sedan 1999 är det möjligt att organisera idrott i aktiebolagsform. Associationsformen har 

endast haft genomslag på fyra av sexton klubbar i Allsvenskan.
63

 Aktiebolag inom idrotten 

lyder under samma regelverk som övriga aktiebolag. En avgörande skillnad är att aktiebolag 

inom idrott inte får sälja ut mer än 49 procent av sina aktier, detta för att moderföreningen 

fortfarande ska behålla kontrollen över verksamheten.
64

 För ett aktiebolag inom idrott gäller 

fortfarande Elitlicensen. De största skillnaderna jämfört med att driva verksamheten i en ideell 

förening är klarare skatteregler.
65

 Möjligheterna att driva elitverksamheten i aktiebolagsform 

har skapat möjlighet att genom nyemission få in externt kapital.
66

 

  

                                                 
63

Backman, Jyri, Idrottsjuridik: en introduktion, Idrottsforum.org, Malmö, 2007. s. 30-32 

64
 Malmsten, Krister & Pallin, Christer, Idrottens föreningsrätt, 2., [uppdaterade] uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2005.s 123-125 
65

 Backman, Jyri, Idrottsjuridik: en introduktion, Idrottsforum.org, Malmö, 2007. S 30 

66
 Hemström, Carl & Giertz, Magdalena, Bolag - föreningar - stiftelser:, 8., [rev.] uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2014. s. 58 
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3.0 Metod 

I metodkapitlet nedan ges en överblick över hur studien har genomförts, vad som har 

studerats och varför. 

 

3.1 Flerfallsstudie 

Flerfallsstudie som forskningsmetod valdes då tyngdpunkten ligger på att ingående analysera 

åtta fotbollsklubbars årsredovisningar från åren 2010-2014. Fallstudie som metod innebär att 

så detaljerat som möjligt analysera en eller flera specifika platser eller organisationer utifrån 

insamlad data.
67

 

 

3.2 Granskade poster och nyckeltal  

För att kunna utföra granskningen av årsredovisningarna på ett strukturerat sätt valdes ett 

antal poster och nyckeltal. Samtliga nyckeltal har baserats på siffror i poster i 

årsredovisningarna. Nyckeltalen och posterna nedan har valts ut för att besvara 

frågeställningarna.   

 Eget kapital  

Eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder hos en organisation. Studien 

fokuserar på storleken på eget kapital, förändringen av eget kapital från år till år samt 

orsakerna till dessa förändringar.
68

  

 Årets resultat  

Årets resultat är det som eventuellt återstår när intäkter, kostnader, avskrivningar, 

räntor och skatter m.m. har redovisats. I granskningen av årets resultat har fokus varit 

på de största intäkts- och kostnadsskillnaderna.
69

 

 Vinst vid spelarförsäljningar 

Detta är en intäktspost i årsredovisningarna speciellt för fotbollsklubbar och visar vinst 

                                                 

67
 Bryman, Alan & Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 1 uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2005. 

s. 71. 

68
 Pautsch Gunvor. Bokföringsnämndens allmänna råd. Bokföringsnämnden. Stockholm, 2012. 

69
 Alla bolag.  Beskrivningar av bokslutstal. 2015-05-31. http://www.allabolag.se/bokslutstal (hämtad 2015-05-

31). 

http://www.allabolag.se/bokslutstal
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från spelarförsäljningar. I studien inkluderas också hur dessa intäkter förändras under 

perioden 2010-2014.  

 Nyemissioner och andra kapitaltillskott  

Fotbollsklubbarna som är aktiebolag kan genom nyemission öka företagets 

aktiekapital.
70

 Till andra kapitaltillskott räknas t.ex. gåvor. Posterna används för att 

belysa hur klubbarna agerat för att uppnå ett positivt eget kapital. 

 Personalkostnad i relation till omsättning 

Detta nyckeltal har använts för att granska hur stor andel av klubbarnas omsättning 

som utgörs av personalkostnader.
71

 

 Soliditet  

Soliditet anger hur stor del av en organisations tillgångar som är finansierade med eget 

kapital. Nyckeltalet har använts för att visa hur soliditeten i klubbarna har utvecklats 

under 2010-2014.
72

  

 

3.3 Insamling av material och urval 

Empirin i denna studie är till stor del primära källor i form av de allsvenska 

fotbollsklubbarnas årsredovisningar från år 2010 till 2014. Årsredovisningarna har antingen 

hämtats direkt från klubbarnas officiella hemsidor eller erhållits via e-post genom kontakt 

med klubbarna. Urvalet för studien är de klubbar som spelat i Allsvenskan de senaste fem 

åren. Detta urval gjordes för att utesluta klubbar som under något av åren spelat i lägre 

divisioner då dessa antas ha haft svårare att anpassa sin omsättning till spel i Allsvenskan. 

Med detta urval skulle även Gefle IF ingått i studien, men då årsredovisningarna inte gick att 

få tag på via klubbens hemsida och sedan erhölls via e-post först när empirin var 

sammanställd togs beslutet att undanta Gefle IF från studien.  

 

                                                 
70

 Bolagsverket. Nyemission. 2014-07-31. 

http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/driva/aktiekapitalet2/nyemission/ny-1.3873 (hämtad 

2015-05-31) 

71
 Ekonominfo. Personalkostnader i relation (%) till omsättningen. 2012-02-21. http://www.ekonomi-

info.nu/personalkostnader_i_relation__till_omsattningen_8688.asp (hämtad 2015-05-31) 

72
 Alla bolag. Nyckeltalsbeskrivningar.2015-05-31. http://www.allabolag.se/nyckeltal (hämtad 2015-05-31)  

http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/driva/aktiekapitalet2/nyemission/ny-1.3873
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Sekundära källor som använts består av artiklar och litteratur om teorierna ”the Fund theory” och 

”Soft budget constraint”, redovisning, fotbollens historia och fotbollen som industri och 

arbetsmarknad. Allt material valdes ut utifrån studiens syfte och angivna avgränsningar. 

 

3.4 Databearbetning 

Genom att granska årsredovisningarna har nyckeltal och redovisningsposter samlats in. 

Samtliga poster hämtades från koncernredovisningen i den mån klubbarna har dotterbolag. 

Dessa sammanställdes och redovisades i tabeller och figurer för respektive lag samt i tre 

sammanfattande tabeller. Datan har sedan analyserats utifrån Elitlicensen krav på positivt eget 

kapital. Soft budget constraint och the Fund theory används sedan för att förklara klubbarnas 

ekonomiska beteende för att behålla Elitlicensen. 

 

3.5 Källkritik 

Materialet har lästs utifrån kraven på källkritik: oberoende, samtidighet och tendens. Vad 

gäller kravet på oberoende kan sekundärkällorna anses vara mindre tillförlitliga än 

primärkällor. I denna studie är primärkällorna i fokus och sekundärkällorna t.ex. 

tidningsartiklarna har använts främst för att analysera primärkällorna. Kravet på samtidighet 

uppfylls genom att de primära källorna som använts i studien är från de senaste fem åren. 

Bedömningen av tendens eller opartiskhet i studien har gjorts i den mån det är möjligt. 

Bakgrunden till att vissa klubbar t.ex. BK Häcken inte valt att särredovisa vinst efter 

spelarförsäljningar som egen post analyseras emellertid inte vidare.
73,74

  

 

3.6 Metoddiskussion 

Urvalet till studien motiverades med att klubbarna genom spel i Allsvenskan fem år efter 

varandra 2010-2014 gjort att klubbarna haft möjlighet att anpassa kostnaderna till större 

intäkter. Något klubbar som flyttas upp till Allsvenskan kanske inte gör under sitt första år, då 

                                                 
73

 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 3., [rev.] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s.321. 

74
 Bryman, Alan & Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2005. 

s. 40, 23-25. 
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det tar ett antal år att anpassa verksamheten och stabilisera sin position i Allsvenskan. Genom 

att funnits i Allsvenskan de senaste fem åren har klubbarna kunnat anpassa intäkter och 

kostnader till rådande läge vilket då mer skulle beskriva situationen i Allsvenskan. Resultatet 

från denna studie kan ej generaliseras att gälla samtliga klubbar som kräver Elitlicens då olika 

förutsättningar finns till exempel gällande supporterintresse och intäktsmöjligheter i de olika 

serierna. 

 

De val som gjorts i studien baseras på författarna. Det innebär att vissa poster i 

årsredovisningarna skulle kunna granskas på annat sätt. I fallet med personalkostnader 

hämtades dessa i samtliga fall, utom Djurgårdens IF, från posten personalkostnader i 

resultaträkningen hos moderbolagen. I Djurgårdens IF återfinns spelartruppen i bolaget 

Djurgården Elitfotboll AB, men då de endast bedriver elitfotboll i bolaget ger det en 

missvisande bild av klubbens personalkostnader. BK Häcken drivs endast i ett bolag där 

samtliga personalkostnader redovisas och därför valdes att försöka återge övriga klubbars 

personalkostnader på liknande sätt. Vidare granskning av klubbarnas personalstruktur har inte 

gjorts. Därför går det inte att skilja spelarnas löner från övriga personalkostnader utan mer 

konstatera hur stor del av koncernbolagets omsättning som går till koncernens 

personalkostnader. De olika associationsformerna har också bidragit till vissa val. AIK och 

Djurgårdens IF drivs i aktiebolagsform medan Helsingborgs IF, IF Elfsborg, IFK Göteborg, 

Kalmar FF, Malmö FF och BK Häcken är ideella föreningar. Samtliga klubbar utom BK 

Häcken äger dotterbolag. Vilket medför att BK Häckens siffror baseras på moderbolaget 

medan övriga klubbars siffror är hämtade från koncernredovisningen då dotterbolagen ingår i 

fotbollsverksamheten. IF Elfsborg, Kalmar FF och Malmö FF äger sina arenor själva vilket 

medför ökade kostnader, men då de själv valt detta för att på sikt kunna öka sina intäkter har 

ingen hänsyn tagits till detta.  

 

Vid granskning av spelarförsäljningar redovisar samtliga klubbar utom BK Häcken en speciell 

post i resultaträkningen där vinst vid spelarförsäljningar tas upp. I BK Häckens 

årsredovisningar ingår övriga intäkter och medlemsavgifter i summan vilket då påverkat 

storleken något. Då övriga intäkter och intäkter från medlemsavgifter anses vara en mindre 

summa togs hela posten med i undersökningen. Däremot särredovisade inte Kalmar FF sina 

spelaförsäljningar förrän 2013 och därför har vinst från spelarförsäljningar från tidigare år inte 



 

20 

 

tagits med i studien. När det gäller eget kapital kan eventuella obeskattade reserver försvåra 

då de till 78 procent är eget kapital och till 22 procent eventuell skatt.
75

 I granskningen av de 

åtta klubbarna fanns inga obeskattade reserver vilket gör att inga obeskattade reserver 

behandlas.  

  

                                                 
75

 Skatteverket. Belopp och procentsatser. 2015-05-31. 

https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/sjalvservice/svarpavanligafragor/beloppochprocentsatser/foret
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4.0 Empiri 

I empirikapitlet ges en sammanställning i tabeller och figurer av den data som inhämtats från 

årsredovisningarna. 

 

I följande tabeller sammanfattas utvalda delar av klubbarnas redovisning för de fem senaste 

åren baserat på data som är relevant för studien. Tabellerna visar klubbarnas enskilda årets 

resultat från år till år och om det förekommit några större förändringar från året innan som 

haft betydande påverkan på resultatet. Vidare visar tabellerna klubbarnas eget kapital och dess 

soliditet samt hur och varför de förändrats över de fem åren (förändringen visas i 

procentenheter inom parantes och är baserat från året innan). Vinst vid spelarförsäljningar är 

något som också tas upp då det visat sig vara en betydande intäktspost för de flesta klubbar 

under specifika år. Slutligen finns en kolumn som heter ”anmärkningsvärt”. Där tas 

extraordinära poster upp som varit betydande för eget kapital, t.ex. att en klubb visar ett 

minus-årsresultat ett år trots att de ökat sina intäkter via spelarförsäljningar drastiskt från året 

innan, eller att ett kapitaltillskott ägt rum samma år som det egna kapitalet sjunkit. De år där 

årets resultat har förändrats utan att förklaring givits beror på att intäkterna eller kostnaderna 

varit utspridda på flertalet poster vilket innebär att det inte går att återge en enskild post som 

legat bakom förändringen. Alla summor återges i tusental. 

 

Personaldiagrammen visar vilka personalkostnader och omsättning klubbarna har. De visar 

hur stor del av omsättningen som går till att bekosta personalen. Även i dessa diagram anges 

summorna i tusental. 

 

Gällande AIK och Djurgårdens IF, som har aktiebolag som associationsform, återges ingen 

utdelning eller återbetalning mellan 2010-2014. 
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Tabell 1. Sammanställning utvalda poster från AIK:s årsredovisningar 2010-2014. 

 

 

Figur 1. Sammanställning Personalkostnad och omsättning AIK 2010-2014. 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014

Personalkostnad 57457 54315 71039 61578 65944

Omsättning 106468 115658 132012 120287 145865

Personalkostnad/omsättning 54% 47% 54% 51% 45%
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Tabell 2. Sammanställning utvalda poster från BK Häckens årsredovisningar 2010-2014. 

 

 

Figur 2. Sammanställning Personalkostnad och omsättning BK Häcken 2010-2014. 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014

Personalkostnad 37496 42385 49180 51502 60055

Omsättning 102667 125538 133869 114933 139596

Personalkostnad/omsättning 37% 34% 37% 45% 43%
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Tabell 3. Sammanställning utvalda poster från Djurgårdens IF:s årsredovisningar 2010-2014. 

 

Figur 3. Sammanställning Personalkostnad och omsättning Djurgårdens IF 2010-2014. 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014

Personalkostnad 45863 43699 49800 52271 50503

Omsättning 63728 76512 96668 105473 109721

Personalkostnad/omsättning 72% 57% 52% 50% 46%
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Tabell 4. Sammanställning utvalda poster från Helsingborgs IF:s årsredovisningar 2010-2014. 

 

Figur 4. Sammanställning Personalkostnad och omsättning Helsingborgs IF 2010-2014.  

 

 

2010 2011 2012 2013 2014

Personalkostnad 39286 47263 55218 51695 50519

Omsättning 75562 128757 114152 84771 79079

Personalkostnad/omsättning 52% 37% 48% 61% 64%
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Tabell 5. Sammanställning utvalda poster från IF Elfsborgs årsredovisningar 2010-2014. 

 

 

Figur 5. Sammanställning Personalkostnad och omsättning IF Elfsborg 2010-2014.  

 

 

2010 2011 2012 2013 2014

Personalkostnad 71355 62825 60 330 76485 56222

Omsättning 124414 108542 120 066 123297 103619

Personalkostnad/omsättning 57% 58% 50% 62% 54%
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Tabell 6. Sammanställning utvalda poster från IFK Göteborgs årsredovisningar 2010-2014. 

 

 

Figur 6. Sammanställning Personalkostnad och omsättning IFK Göteborg 2010-2014.  

 

 

2010 2011 2012 2013 2014

Personalkostnad 46166 51 474 55135 65294 79520

Omsättning 96635 101 801 101 702 110 621 121 301

Personalkostnad/omsättning 48% 51% 54% 59% 66%
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Tabell 7. Sammanställning utvalda poster från Kalmar FF:s årsredovisningar 2010-2014. 

 

 

Figur 7. Sammanställning Personalkostnad och omsättning Kalmar FF 2010-2014. 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014

Personalkostnad 29749 33905 38639 37486 37747

Omsättning 40429 96385 78216 68856 65397

Personalkostnad/omsättning 74% 35% 49% 54% 58%
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Tabell 8. Sammanställning utvalda poster från Malmö FF:s årsredovisningar 2010-2014. 

 

 

Figur 8. Sammanställning Personalkostnad och omsättning Malmö FF 2010-2014.  

2010 2011 2012 2013 2014

Personalkostnad 73 796 74 440 70 673 72 169 103 090
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Figur 9. Årets resultat 2010-2014 samtliga klubbar. 

 

 

Figur 10. Eget kapital 2010-2014 samtliga klubbar. 
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Figur 11. Soliditet 2010-2014 samtliga klubbar. 
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5.0 Analys 

I analyskapitlet kommer empirin analyseras utifrån  teorierna Soft budget constraint och the 

Fund theory samt Elitlicensens krav på positivt eget kapital. Vidare under rubriken diskussion 

diskuteras analysen med stöd av empiri, tidigare forskning och andra förklaringar som ligger 

utanför studien.   

 

5.1 Soft budget constraint 

Soft budget constraint kan appliceras på AIK, Djurgårdens IF, Helsingborgs IF och IFK 

Göteborg. De resterade klubbarna Malmö FF, Kalmar FF, BK Häcken och IF Elfsborg har 

under perioden 2010-2014 haft ett stabilt eget kapital vilket gjort att de själva kunnat bekosta 

investeringar. 

 

5.1.1 AIK 

2010 låg AIK väldigt illa till gentemot Elitlicensens krav då de redovisade ett eget kapital på 

2 154 tkr och en soliditet på fyra procent. Detta på grund av ett negativt årets resultat på 5 870 

tkr (trots att klubben ökade spelarförsäljningar från året innan med 13 509 tkr), men även en 

minskning av aktiekapitalet (-21 000 tkr) för att täcka upp för förlust. I detta kritiska läge var 

klubben mer eller mindre tvungen att året efter ta till åtgärder. 2011 ökade klubben sina 

spelarförsäljningar med ytterligare 20 640 tkr vilket var huvudorsaken till att de kunde 

redovisa ett positivt årets resultat på 10 310 tkr. Det genomfördes även en nyemission på 

20 160 tkr brutto och förde upp det egna kapitalet till 28 904 tkr och soliditeten till 38 procent. 

Elitlicensen var nu säkrad en tid framöver. Detta är ett exempel på soft credit (mjuk kredit)
 76

, 

då varken utdelning eller återbetalning ges trots att klubben visar positivt årets resultat för 

åren 2011 och 2014. 

 

De två efterföljande åren redovisade AIK återigen negativt årets resultat som tillsammans 

nästan halverade det egna kapitalet till 18 284 tkr. Dessa förluster kunde dock täckas upp året 

efter (2014) då klubben kunde redovisa en vinst på 13 076 tkr. Vinsten härleds framför allt till 

ökade spelarförsäljningar som ökade med 31 544 tkr från året innan. Även här är det exempel 
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på hur klubben lyckas täcka upp för de två föregående årens negativa årsresultat genom 

sällsynt stora spelförsäljningar. 

 

5.1.2 Djurgårdens IF 

År 2010 redovisade Djurgården ett eget kapital på 14 740 tkr samt ett negativt årets resultat på 

27 834 tkr som i sammanhanget är en relativt stor förlust, eftersom det är det näst sämsta 

årsresultatet av samtliga klubbar som studien innefattar. Den stora förlusten härleds framför 

allt till tappade intäkter vilket gjorde att 72 procent av omsättningen gick till 

personalkostnader. Relativt med de andra klubbarna är det en hög procentsiffra. Statistiken 

visar på att personalkostnaden (den största kostnaden för klubben) var för hög gentemot 

omsättningen klubben hade för att åtminstone göra ett plus/minus-resultat. Året efter (2011) 

redovisade klubben ännu ett negativt årets resultat. Den här gången på 20 471 tkr och ett eget 

kapital på 8 785 tkr. Nyemissioner och aktieägartillskott på samlade 14 520 tkr genomfördes. 

Detta betyder att om klubben inte hade fått dessa tillskott och fortfarande redovisat samma 

minus-årsresultat hade de haft ett eget kapital på minus 5 731 tkr. Kapitaltillskotten gjorde det 

möjligt för Djurgården att satsa vidare på sin sportsliga verksamhet utan att riskera att tappa 

Elitlicensen. Likt AIK går detta att benämna som soft credit
77

, ingen utdelning eller 

återbetalning har skett mellan 2010-2014.  

 

År 2012 redovisade klubben återigen ett negativt årets resultat: 1 495 tkr. Ett eget kapital från 

året innan på 8 785 tkr betyder att de inte hade mycket eget kapital. Ännu ett år med minus-

årsresultat skulle innebära att de riskerar Elitlicensen. Djurgården genomförde samma år en 

nyemission och fick ett kapitaltillskott till ett samlat värde på 14 814 tkr. Det egna kapitalet 

kunde då säkras för tillfället och hamnade på 22 103 tkr, vilket återigen är en indikation på 

soft credit.
78

 

 

År 2013 blev inget undantag för Djurgården då de visade upp ett negativt årets resultat på 

minus 12 036 tkr. Det som är anmärkningsvärt med denna förlust är att de fick gåvor på 
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14 803 tkr samma säsong och ändå går med förlust. Det egna kapitalet sjönk till 10 227 tkr. 

Vilket betyder att det egna kapitalet skulle ta slut om de redovisar en förlust av liknande 

storlek och inget annat inträffar såsom till exempel en nyemission. De gåvor de erhöll kan 

liknas vid soft subsidy (mjuka bidrag). 2014 var det första året under perioden 2010-2014 som 

klubben redovisade ett positivt årets resultat: 4 519 tkr. Detta lyckades klubben med genom 

ökade vinster från spelarförsäljningar med 15 562 tkr. De fick dessutom gåvor på 5 180 tkr, 

vilket är ett tydligt exempel på soft subsidy.
79

  

 

5.1.3 Helsingborgs IF 

År 2010 hade Helsingborg ett eget kapital på 3 151 tkr. Samma år gjorde de ett negativt årets 

resultat på 607 tkr. Detta betyder att klubbens egna kapital låg nära Elitlicensens krav på ett 

positivt eget kapital. Året efter redovisade klubben ett positivt årets resultat på 25 925 tkr. 

Resultatet berodde främst på spelarförsäljningar som ökade med 39 833 tkr från året innan. 

Det ökade klubbens egna kapital med hela 881 procent. Det genererade ett eget kapital på 

27 756 tkr. Årets resultat 2011 öppnade upp för klubben att året efter kunna betala tillbaka det 

kapitaltillskott som staden Helsingborg hade tillskjutit år 2003. Det medförde att det egna 

kapitalet sjönk till 11 511 tkr. Detta är ett typexempel på soft credit.
80

 Då kapitaltillskottet var 

ovillkorat kunde klubben betala tillbaka när det egna kapitalet låg på en stabil nivå, och 

tvingades aldrig betala tillbaka när klubben redovisade negativa årets resultat. 2012 hade 

klubben slutligen betalat tillbaka hela summan. 

 

År 2013 kom inte att bli något bra ekonomiskt år för Helsingborgs IF. Detta på grund av att 

intäkter år 2012 via Europaspel sjönk från 33 592 tkr till 1 511 tkr. Detta år hade klubben 

svårt att parera sina kostnader mot de tappade intäkterna. Årets resultat landande på minus 

5 245 tkr och det egna kapitalet sjönk ned till 6 266 tkr. Ett lika dåligt ekonomiskt år 2014 

skulle innebära att de är tillbaka likt år 2010 då de låg farligt nära Elitlicensens krav. Dock 

skulle 2014 inte bli ett minus-årsresultat. Klubben kunde visa upp ett positivt årets resultat på 

735 tkr. Största anledningen till att de lyckades vända det negativa årets resultat från 2013 till 

2014 var tack vare spelarförsäljningar som ökade med 20 507 tkr. Att med en sådan 
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extraintäkt enbart redovisa ett positivt resultat på 735 tkr är anmärkningsvärt med tanke på att 

deras egna kapital fortfarande var lågt i slutet av 2014: 7 001 tkr.  

 

5.1.4 IFK Göteborg 

I IFK Göteborgs fall hade klubben 2010 ett eget kapital på 29 808 tkr och gjorde samma år ett 

positivt årets resultat på 241 tkr. De följande åren minskade det egna kapitalet allt eftersom då 

klubben redovisade negativa årets resultat 2011: -3 772 tkr, 2012: -4 322 tkr, 2013: -3 908 tkr 

(detta trots ökade spelarförsäljningar från året innan med 7 869 tkr), 2014: -8 667 tkr. 2014 

gjorde klubben en vinst från spelarförsäljning på 25 299 tkr vilket var en ökning från 

föregående år med 10 048 tkr. Största orsaken till det negativa årets resultat berodde på en 

dyrare spelartrupp som ökade kostnaderna med ytterligare 14 019 tkr. 

 

Från ingången av 2011 till slutet av 2014 har klubbens egna kapital sjunkit från 29 808 tkr till 

9 137 tkr. Sedan 2010 har klubben ökat sin omsättning; från 88 656 tkr till 114 826 år 2014. 

Klubben har ökat personalkostnaden varje år. 2010 låg den på 48 procent och 2014 låg den på 

66 procent. Klubben har satsat mer och mer kapital i sin spelartrupp. Fortsätter denna satsning 

utan att den ger ekonomisk vinning kommer klubben inom en snar framtid riskera 

Elitlicensen. 

 

5.1.5 Sammanfattning av Soft budget constraint-analysen 

Det har visat sig är att det funnits tydliga inslag av Soft budget constraint genom både soft 

credit och soft subsidy. Något som också kan appliceras in under Soft budget constraint är hur 

betydelsefull spelarförsäljningarna varit för dessa fyra klubbar. I regel gjorde klubbarna 

negativa årets resultat då de inte sålde spelare för större belopp. Organisationerna dräneras på 

sitt egna kapital för att sedan öka det egna kapitalet genom enstaka kapitaltillskott. I det här 

fallet: sälja spelare och öka det egna kapitalet.
81
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5.2 The fund theory  

I analysen tas ingen hänsyn till de sportsliga resultaten utan maximal användning av 

tillgångarna innebär att ett årets resultat på plus/minus-noll eftersträvas. Det innebär att bygga 

upp ett eget kapital talar emot teorin eftersom klubbarna då inte använder tillgångarna i 

verksamheten det året. Det kan vara så att klubbarna på sikt sparar eget kapital för att till 

exempel bygga en egen arena eller för spelarförvärv, något årsredovisningen inte berättar. 

 

Då teorin kopplas till empirin ska årets resultat ligga på plus/minus-noll för att klubbarna ska 

maximera nyttan i verksamheten. Därför kommer analysen till en början visa de årets resultat 

som ligger nära plus/minus-noll i det här fallet är det plus/minus 1000 tkr som anses ligga i 

närheten. Det finns i studien fyra klubbar som under perioden 2010-2014 hamnat inom ramen.   

 

Tabell 9. Redovisning analys av the Fund theory 

BK Häcken 2010 Årets resultat: 721 tkr Personalkostnad/Omsättning = 37 % 

IFK Göteborg 2010 Årets resultat: 524 tkr Personalkostnad/Omsättning = 48 % 

IF Elfsborgs 2014 Årets resultat: 782 tkr Personalkostnad/Omsättning = 54 % 

Kalmar FF 2012 Årets resultat: -829 tkr Personalkostnad/Omsättning = 49 % 

 

Då studien innefattar fem års studie av åtta klubbar ger det sammanlagt fyrtio årets resultat. 

Av de fyrtio är det enbart vid fyra tillfällen årets resultat varit i närheten av plus/minus-noll. 

Vilket betyder att klubbarna antingen vid negativa årets resultat har överskridit gränsen och 

haft för höga kostnader eller vid positiva årets resultat inte använder sina tillgångar för att 

maximera den sportsliga verksamheten det året. Då användningen av tillgångarna ska 

maximeras enligt teorin är det optimala att ha så hög personalkostnad som möjlig och 

samtidigt redovisa ett plus/minus-noll resultat.
82

 IF Elfsborg är den klubb som under ett 

specifikt år lyckats bäst med detta, då de 2014 hade en personalkostnad på 54 procent av 
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omsättningen och ett årets resultat på 782 tkr som ligger relativt nära ett plus/minus-noll-

resultat. 

 

Genom att granska årets resultat hos klubbarna under perioden 2010-2014 i figur 9 går det att 

se hur resultaten pendlar över åren. Ingen klubb redovisar ett positivt årets resultat över 

samtliga år. Djurgårdens IF, IFK Göteborg och Kalmar FF redovisar ett negativt årets resultat 

vid fyra av fem år, något som tyder på att de dragit på sig för höga kostnader då intäktssidan 

hos både Djurgårdens IF och IFK Göteborg ökat under samma period. I Kalmar FF:s fall har 

de inte lyckats behålla sina intäkter på samma nivå som 2011 och istället har intäkterna 

minskat varje år fram till 2014. Då ingen klubb i studien redovisat ett negativt eget kapital 

under perioden 2010-2014, finns det trots allt belägg för att de över perioden använder 

tillgångarna för att maximera verksamheten. Det är bara i BK Häcken där det stora egna 

kapitalet tillsammans med att de gjort positiva årets resultat fyra av fem år under perioden 

tyder på att de inte utnyttjar sina tillgångar maximalt.  

 

5.3 Elitlicens krav på ett positivt eget kapital 

 

Genom att ta utgångspunkt i Elitlicensens krav på ett positivt eget kapital
83

 går det konstatera 

att ingen klubb under perioden haft ett negativt eget kapital. Närmast har AIK och 

Helsingborgs IF varit där AIK 2010 hade ett eget kapital på 2 830 tkr medan Helsinborgs IF 

2010 var illa ut med endast 626 tkr i eget kapital. För kommande Elitlicens är det ingen klubb 

som har ett så lågt eget kapital att en akut risk att mista licensen finns. Genom att granska 

årets resultat under perioden går det att få en bild av hur klubbarnas ekonomiska framtid ser 

ut. Malmö FF som genom sitt Champions League spel under 2014 samma år gjorde ett årets 

resultat på 144 628 tkr vilket tryggat klubbens ekonomi ett antal år framåt i tiden. BK Häcken 

har också ett stabilt eget kapital på cirka 60 000 tkr och en soliditet på 75 procent. Då de 

dessutom redovisat ett positivt årets resultat för fyra av fem år under perioden tyder ingenting 

på att de ska drabbas av ekonomisk kris de närmaste åren. AIK har genom årets resultat 2014 
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på 14 001 tkr byggt upp ett eget kapital på 31 175 tkr. Kalmar FF har trots ett negativt årets 

resultat fyra av fem år under perioden 2010 – 2014 ett eget kapital på 48 699 tkr vilket får 

anses vara ett stabilt inför framtiden. Helsingborgs IF och IF Elfsborg har under perioden 

2010-2014 redovisat två negativa årets resultat och tre positiva. Helsingborgs IF har ett eget 

kapital på 9 533 tkr medan IF Elfsborg har 19 251 tkr. Djurgårdens IF och IFK Göteborg har 

både redovisat negativa årets resultat fyra av fem år. Vilket i IFK Göteborgs fall har minskat 

det egna kapitalet från 35 194 tkr till 13 532 tkr och då skulle placera IFK Göteborg i 

riskzonen för Elitlicensen om årets resultat fortsätter vara negativt i framtiden. För 

Djurgårdens IF:s del har det egna kapitalet istället inte förändrats under perioden utan de har i 

stort sett ett identiskt eget kapital 2014 som 2010. 

 

För samtliga klubbar finns det ett orosmoment i hur resultatet blivit utan intäkter från 

spelarförsäljningar. Trots att AIK 2014 redovisade ett positivt årets resultat på 14 001 tkr hade 

de intäkter från spelarförsäljningar på 34 401 tkr, vilket då innebär att klubben skulle gått 

back med cirka 20 000 tkr om de inte lyckats sälja någon spelare. För BK Häckens del 2014 

hade de intäkter från spelarförsäljningar på 24 527 tkr men ett årets resultat landade på 3 270 

tkr. Exempel likt dessa finns i varje klubb vilket innebär att klubbarna är beroende av intäkter 

från spelarförsäljningar för att redovisa positiva årets resultat.  

 

AIK, Helsingborgs IF, IF Elfsborg och Malmö FF har under perioden 2010-2014 spelat i 

Europa League vilket det året givit en intäktsökning på mellan 24 000- och 33 000 tkr. Malmö 

FF kvalificerade sig dessutom för Champions League 2014 vilket medförde att klubben ökade 

sina intäkter från UEFA med 156 047 tkr. Detta är ett typexempel på hur spel i Europa kan ge 

klubbarna ekonomiska möjligheter. Europa League innebär inte alls samma ekonomiska 

ersättning som Champions League, något som gör Champions League extra eftersträvansvärt.  
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5.4 Diskussion 

 

Granskningen av klubbarnas årsredovisningar visar hur klubbarna finansierar sin verksamhet 

mellan 2010-2014. Årsredovisningen säger dock ingenting om vilka styrelsebeslut som tagits 

i olika frågor. Det kan tyckas konstigt när till exempel IF Elfsborg som svenska mästare 2012 

inte säljer några spelare under 2013. Något som sedan bidrog till att klubben tappade nästan 

13 mkr i minskat eget kapital. Betydelsen av spel i någon av UEFA:s Europacuper går att se i 

Malmös resultat för 2014 där det egna kapitalet ökade med ca 140 mkr. Ett stort eget kapital 

innebär viss trygghet då verksamheten inte blir lika beroende av kortsiktiga beslut och akuta 

behov av externt kapital för att behålla ett positivt eget kapital. För att nå Champions League 

krävs skickliga spelare vilka vill ha bra betalt. The Fund theory används för att förklara hur 

klubbarna använder sina tillgångar. För att bli nyttomaximerande behöver klubbarna balansera 

sina intäkter och kostnader och redovisa ett årets resultat på noll vilket indikerar att de 

använder sina tillgångar för att nå maximal nytta. Detta prioriteras inte då klubbarna oftast 

visar negativa eller positiva årets resultat utan att hamna nära noll.
84

 Ett positivt årets resultat 

ökar det egna kapitalet vilket ger en viss trygghet för framtiden. FC Köpenhamn är 

Skandinaviens rikaste lag med ett eget kapital på över 500 mkr. FCK har visserligen en bred 

verksamhet utanför fotbollen med bland annat fastighetsbolag och en nöjespark vilket 

garanterar intäkter till klubben som kan användas för sportsliga satsningar.
85

 2014 har AIK, 

BK Häcken, Kalmar FF och Malmö FF ett eget kapital över 30 mkr. Detta kan förklaras med 

att klubbarna prioriterar Elitlicensens krav på positivt eget kapital. Om det är en medveten 

strategi för just ökad trygghet inför framtida Elitlicenser går inte att utläsa ur 

årsredovisningarna. Ett stort eget kapital ger visserligen en trygghet för framtiden men genom 

the Fund theory kan då klubbarnas ambitioner ifrågasättas. BK Häckens stora eget kapital kan 

vara ett tecken på framtida satsningar, men genom att bygga på ett eget kapital utan ambition 

att använda det i verksamheten bryter mot the Fund theory då de inte använder sina tillgångar 

maximalt.
86
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Huruvida det är Elitlicensens krav på ett positivt eget kapital som bidrar till att klubbarnas 

storlek på eget kapital går inte att utläsa ur empirin, men ett större fokus på ekonomin hos de 

Allsvenska klubbarna kan leda till ett mer ansvarsfullt ekonomiskt beteende. Ett exempel på 

ansvarsfullt ekonomiskt beteende skulle kunna vara att försöka redovisa ett positivt årets 

resultat utan att inkludera intäkter från spelarförsäljningar. I dagsläget är det intäkter från 

spelarförsäljningar och eventuella pengar från deltagande i någon av UEFA:s cuper som är 

den största skillnaden i intäkter mellan åren. Intäkter som kan anses vara svåra att förutspå då 

det inte med säkerhet går att veta hur mycket betalt man kan få för sina spelare eller om man 

lyckas kvala in till spel i cuperna. 

 

För att upprätthålla ett positivt eget kapital finns det möjlighet för klubbarna att få externt 

kapital. Detta är något som är vanligare utomlands, till exempel får de engelska 

fotbollsklubbarna externt kapital av främst ägare.
 87

 I de granskade klubbarna AIK och 

Djurgårdens IF genomfördes nyemissioner under perioden 2010-2014. Även Malmö FF fick 

externt kapitaltillskott genom Euro Football Invest och Helsingborgs IF hade sedan tidigare 

fått ett ovillkorat lån från Helsingborgs stad. Dessa tillskott ökar det egna kapitalet och ger 

utrymme för sportsliga satsningar. 
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6.0 Slutsats och förslag på vidare forskning 

I det avslutande kapitlet besvaras studiens frågeställningar och förslag till vidare forskning 

ges. 

 

6.1 Slutsats 

Genom att studera utvalda delar i klubbarnas årsredovisningar går det att konstatera att 

samtliga åtta granskade klubbar haft ett positivt eget kapital under perioden 2010-2014. Alla 

klubbar har därmed uppfyllt Elitlicensens krav på ett positivt eget kapital. AIK, Djurgårdens 

IF, Helsingborgs IF och IFK Göteborg har någon gång under perioden tagit extern hjälp för 

att öka det egna kapitalet vilket tyder på användande av Soft budget constraint. AIK och 

Djurgårdens IF är aktiebolag vilket gjort det möjligt för dem att öka det egna kapitalet genom 

nyemissioner, något som skett under perioden. De övriga klubbarnas egna kapital har främst 

förändrats av årets resultat, även om extern hjälp förekommit i mindre skala. Årets resultat har 

främst varierat från år till år genom intäkter från spelarförsäljning och intäkter från deltagande 

i någon av UEFA:s Europacuper. Det är också de intäkter som betytt skillnaden mellan ett 

positivt och ett negativt årets resultat. När det gäller kostnader är det främst ökade 

personalkostnader som påverkat årets resultat hos klubbarna. Kortsiktigt kan inte The Fund 

theory bekräfta att klubbarna är nyttomaximerande varje år då årets resultat pendlar stort 

mellan positiva och negativa siffror. Något som kan förklaras med att klubbarnas årets resultat 

baseras på intäkter som är svåra att förutse, likt spelarförsäljningar och Europa-cup spel.    

 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Genom ökat intresse för de allsvenska klubbarnas ekonomier möjliggörs ökad forskning. 

Genom ökad granskning ställs högre krav på klubbarnas årsredovisningar, vilket gjort att de 

flesta klubbar i Allsvenskan offentligt publicerar dem. Genom Elitlicensen har klubbarna fått 

ett enhetligt regelverk vilket ökat jämförbarheten de emellan.  Forskning av fotbollen utanför 

Sverige mäter både sportslig och ekonomisk framgång vilket skulle vara möjligt att göra även 

i Allsvenskan. En studie likt den Rasmus K Storm gjort på den danska ligan där han 

rangordnar klubbarna efter ekonomisk och sportslig framgång skulle vara intressant att se på 
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de allsvenska klubbarna.
88

 Då forskning på svensk fotboll med inriktning på företagsekonomi 

näst intill saknas kommer all forskning inom området att bidra till fortsatt utveckling.  

 

Forskning som skulle vara intressant är att utifrån klubbarnas perspektiv ta reda på hur 

Elitlicensen påverkat dem. Detta skulle kunna genomföras via intervjuer och frågor kring 

huruvida klubbarna tvingas ta till åtgärder, såsom att sälja spelare som de egentligen inte vill 

sälja för att klara av Elitlicensens krav på positivt eget kapital. Genom att ta klubbarnas 

tabellpositioner i beaktning skulle det bli möjligt att se hur eventuella framtvingade 

spelarförsäljningar påverkar klubbarnas tabellposition, eller om ökade kostnader påverkar 

klubbarnas tabellposition. Elitlicensen som reglering för ett ökat ekonomiskt ansvarstagande 

kan också påverka kunskapsnivån i klubbarna, genom tydligare regler kan klubbarna tvingats 

anställa bättre lämpad personal för uppgiften. Det skulle kunna utmynna i en studie om hur 

klubbarna anpassat sin verksamhet till Elitlicensen och om det bidragit till att öka 

professionaliseringen utanför spelplanen.     
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Bilaga 

I bilagan finns adressen till klubbarnas hemsidor varifrån årsredovisningarna inhämtats. Sex 

av åtta klubbar publicerar dem på hemsidan, således är det två som inte gör det. 

AIK 

Publicerar sina finansiella dokument på: http://aikfotboll.se/TextPage.aspx?textPageID=2529  

 

BK Häcken 

Publicerar inte sina finansiella dokument offentligt. Genom kontakt med kansliet och senare 

ekonomiansvarige mejlades årsredovisningar till författarna. 

 

Djurgårdens IF 

Publicerar sina finansiella dokument på: http://dif.se/dokumentbank/  

 

Helsingborgs IF 

Publicerar sina finansiella dokument på: http://www.hif.se/StandardPage.aspx?id=42dc1194-

d544-4d8a-b4dc-70eb555efc8b  

 

IF Elfsborg 

Publicerar sina finansiella dokument på: http://www.elfsborg.se/foereningen/arsberaettelser  

 

IFK Göteborg 

Publicerar sina finansiella dokument på: http://www.ifkgoteborg.se/Om-IFK-

Goteborg/Styrelse/Arsredovisningar/  

 

Kalmar FF 

Publicerar inte sina finansiella dokument offentligt. Genom kontakt med kansliet och senare 

ekonomiansvarige mejlades årsredovisningar till författarna. 

 

Malmö FF 

Publicerar sina finansiella dokument på: http://www.mff.se/sv-SE/ditt-mff/om-

klubben/stadgar-och-arsredovisningar  
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