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Förord 
 

Vi vill börja med att tacka alla personer som på ett eller annat sätt varit 

behjälpliga och ställt sin tid till förfogande för vårt arbete med uppsatsen. Ett stort 

tack till vår handledare Bengt Kjellén för värdefulla synpunkter och handledning. 

Avslutningsvis vill vi ge ett särskilt tack till Bo Lundquist, Henrik Appelqvist, 

Karl-Johan Persson och Ronnie Smith som varit välvilligt inställda till 

intervjuerna och haft ett positivt bemötande. 
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Sammanfattning 
 

Denna undersökning behandlar riskkapitalets påverkan på svensk fotboll. Syftet är 

att undersöka vilka motiv en investerare har när de väljer att satsa sitt kapital i 

fotbollen samt hur klubbarnas finansiella utveckling ser ut. 

 

Undersökningen har utgått från teorier kring riskkapitalbolag och externa 

finansiärer samt avgörande händelser för allsvenskan och de europeiska ligorna. 

Det empiriska underlaget består främst av personliga intervjuer med personer som 

har betydande positioner i de allsvenska stockholmsklubbarna AIK, Djurgården 

och Hammarby. I analysen jämför vi teorin med empirin och drar därifrån 

slutsatser kring de aktuella undersökningsfrågorna. 

 

Arbete med uppsatsen har visat att det är en bransch i förändring där man går från 

ideella föreningar till kommersiella företag. Svenska klubbar är i dagsläget endast 

är i en inledningsfas investeringsmässigt. 
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1 Inledning 
 

Denna uppsats behandlar ämnesområdena riskkapital och dess faktorer runt om 

som bidragit till utvecklingen av svensk fotboll. I detta inledande kapitel 

presenteras uppsatsen bakgrund, problemdiskussion, syfte och avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Sverige var under 1950-talet en relativt framgångsrik fotbollsnation men blev 

förbisprungna under 1960- och 1970-talet då den internationella fotbollen tog fart 

på allvar. Sverige hade under den tiden en resultatmässig stagnation. 

För att åter nå framgångar i den internationella fotbollen blir det under 1980-talet 

en professionalisering av utbildningsverksamheten och föreningsorganisationen i 

Sverige. Sedan mitten av 1980-talet är det uppenbart att svensk fotboll befunnit 

sig i en successiv utvecklingsprocess från en utpräglat amatöristisk 

folkrörelseidrott till en fullständig professionell idrott. IFK Göteborg och Malmö 

FF var de två första klubbarna i Sverige som hade helt professionella spelare och 

ledare.  

 

Spelarförsäljningar till Europas spelarmarknader blir allt vanligare och de 

allsvenska spelarna fick allt svårare att kombinera fotbollen med ett civilt arbete. 

Under 1990-talet gick de Allsvenska spelarna från amatörer till att bli helt 

professionella. 1993 beslutades det i EG-domstolen att spelare fritt efter 

kontraktets slut kunde byta klubb utan övergångssumma, detta kallades i folkmun 

för Bosmandomen. Som en följd av Bosmandomen tog allt fler svenska 

fotbollsspelare chansen att bli proffs i något europeiskt land där möjligheten att 

tjäna stora pengar fanns.  

  

Näringslivets och sponsorernas insatser i fotbollen är inte längre välgörenhet utan 

ren affärsmässighet råder.1 

                                                      
1 http://www.idrottsjuristen.com/index.htm 
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År 1999 beslutade Riksidrottsförbundet (RF) att tillåta idrottsaktiebolag. Frågan 

hade tidigare varit uppe på RF:s stämma men avslogs. Detta innebar att det blev 

lättare och mer attraktivt att investera i svensk fotboll. 

 

Svenska fotbollsförbundet beslutade i slutet av 1999 att införa en elitlicens för att 

skärpa kraven gällande svensk klubbekonomi på elitnivå. Detta innebär bland 

annat att klubbar som har negativt eget kapital kan bli tvångsnedflyttade en 

division om de inte har en väl utvecklad handlingsplan. För att kunna delta i 

allsvenskan och superettan (Sveriges två högsta divisioner) måste man bli beviljad 

en elitlicens från Svenska fotbollsförbundet.  

Licensens utformning med utgångspunkt i balansräkningen anses leda till 

objektivitet och rättvisa och ger inget utrymme för subjektiva värderingar av 

spelarvärden och varumärken.  

 

Kostnaderna för att bedriva elitfotboll har under slutet av 1990-talet och början av 

2000-talet stigit kraftigt och till och med blivit högre än intäkterna, främst för de 

stigande lönekostnaderna. Marknaden som nu blivit ”fri” på grund av 

Bosmandomen gjorde att antalet agenter ökade markant, både seriösa och 

oseriösa2. Dessa gjorde allt för att trissa upp spelarnas löner. 

 

I och med höga intäkter från Champions League och TV-avtal har 

kommersialiseringen blivit en allt större del av fotbollen. När klubbarna får högre 

intäkter ökar lönekostnaderna på grund av att de skaffar sig bättre spelare.3 I 

främst England, Italien, Spanien och på senare år i Tyskland och i Frankrike har 

TV-intäkterna varit en av de största intäktskällorna som klubbarna förlitat sig på. I 

Sverige har nivån på TV-avtalen inte varit i närheten av den största inkomstkällan. 

Därför har klubbarna inte kunnat förlita sig på TV-pengar i lika stor utsträckning 

som sina utländska kollegor kunnat.   

 

 

 

 
                                                      
2 Bo Lundquist  
3 Henrik Appelqvist 
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1.2 Problemdiskussion 
 

Fotbollen i Europa har länge varit uppbyggd kring externa finansiärer vilket 

svensk fotboll numera börjar ta efter. För att klubbarna i allsvenskan ska kunna 

vara konkurrenskraftiga krävs externa finansiärer som genom riskkapitalbolag 

skjuter till välbehövligt kapital. 

Det finns flera faktorer som gör att klubbarna har börjat använda sig av riskkapital 

och dessa är bland annat:  

 

• Elitlicensens intåg i Svensk fotboll har tvingat svenska klubbar att visa ett 

positivt eget kapital varje år. Om inte kriterierna för licensen uppfylls kan 

klubbarna tvångsdegraderas. Detta har gjort att klubbarna inte längre är 

beredda att ta samma risker som tidigare. 

 

• Bekosta ökande lönekostnader och dyrare spelarförvärv. 

 

• För att konkurrera med Norge och Danmark om de bästa spelarna. Flera av 

de norska och danska klubbarna har sedan en längre tid bedrivits som 

aktiebolag. Detta har gjort att de stärkt sin ekonomi och har därför kunnat 

erbjuda bättre villkor (löner) för de bästa spelarna i Norden. 

 

• Kvalificera sig till Europacuperna. Det finns stor ekonomisk vinning att 

spela i Europa tack vare tv-pengar, vinstpremier, publikintäkter och även 

ett ökat marknadsvärde på spelarna som får chansen att visa upp sig för 

resten av fotbollseuropa. 

 

• Finansiering av arenabyggen. De allsvenska arenorna är både gamla och 

omoderna och behöver rustas upp för att kunna möta den efterfrågan som 

finns. 

 

Hur ser klubbarnas finansiella utveckling ut och hur finansierar de sina 

spelarförvärv? 
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I Europa har vi bland annat sett hur Berlusconi och Abramovich investerat stora 

pengar i Milan respektive Chelsea. Berlusconis motiv var, i alla fall från början, 

kärleken till klubben medan ingen riktigt vet vad Abramovich har för motiv. 

Vilket huvudsakligt syfte har de externa investerarna när de investerar sitt kapital 

i fotboll? 

 

Genom att klubbar börjat förlita sig på externt kapital bör det sannolikt innebära 

att investerarna får ett ökat inflytande över klubbarnas verksamhet. Som 

investerare är man mån om sin investering och vill gärna se till att den förvaltas 

väl. Det borde ligga i deras intresse att få någon form av inflytande över klubbens 

verksamhet. Om de externa finansiärerna tycker att investeringar inom fotbollen 

är lönsamt kommer de på sikt att våga satsa mer på fotbollen som 

investeringsobjekt. 

Hur ser investerarnas ägarinflytande ut?   

 

I stort sett varje år försvinner allsvenska toppspelare till Danmark och Norge som 

till exempel Martin Ericsson, Atiba Hutchinson, Alvaro Santos, Christoffer 

Andersson för att nämna några. Danmark och Norge har ett mer gynnsamt 

skattesystem och därav kan erbjuda spelarna en större nettoinkomst. Men bortsett 

från skatterna ligger även bruttolönen i danska och norska klubbar ändå högre än i 

svenska klubbar. De danska och norska spelarna värderas även högre än de 

svenska. Ett exempel på detta är Thomas Kahlenberg som gick till franska 

storlaget Auxerre för cirka 40 miljoner kronor medan Kim Källström gick för 

cirka 20 miljoner kronor till Rennes. 

Bröndby som vann danska SAS-ligan 04-05 hade 2005 en omsättning på ca 190 

miljoner kr. För motsvarande period hade svenska mästarna Djurgården en 

omsättning på ca 77,5 miljoner. 

Hur kommer det sig att spelare från danska och norska högsta divisionen 

värderas högre än spelare från Allsvenskan (högsta divisionen i Sverige)? 

Varför har danska och norska klubbar större intäkter när de har en mindre 

marknad? 
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1.3 Syfte 
 

Syftet med vår uppsats är att undersöka vilka motiv de som hittills investera i 

svensk fotboll har och klubbarnas finansiella utveckling. Anledningen till valt 

ämne är att få en bredare förståelse för hur klubbarna blir allt mer affärsmässiga.   

 

1.4 Avgränsning 
 

Vi har valt att avgränsa vår studie till att endast intervjua högt uppsatta personer 

med anknytning till Stockholmsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby. Detta 

har vi gjort dels för geografiska aspekter samt att dessa klubbar varit mest 

omtalade i media. Dessa klubbar har inom svensk fotboll varit föregångare när det 

gäller att ta hjälp av externt kapital. Där av ligger utgångspunkten i uppsatsen från 

ett Stockholms perspektiv. 
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2 Metod 

 

I kapitlet som följer redovisas de metoder vi använt oss av för att nå vårt syfte 

med uppsatsen. Här beskrivs de synsätt och tillvägagångssätt vi valt att tillämpa 

samt varför vi valt just dessa.  

 

2.1 Det vetenskapliga synsättet 
 

2.1.1 Kvalitativa och kvantitativa synsätt 

 

Typiskt för det kvalitativa synsättet är att man inte exakt vet vilka resultat som är 

tänkbara. De kvalitativa metoderna kan alltså beskriva nya kvaliteter av 

verkligheten som tidigare var okända. När man använder sig av kvalitativ metodik 

har man ingen slutsats klar för sig. Fördelen med en studie som använder 

kvalitativ metodik är att den tar hänsyn till helheten på ett sätt som inte är möjligt 

i en studie där man använder kvantitativ metodik.4  

 

Utgångspunkten för de kvalitativa metoderna är att varje fenomen består av unika 

kombinationer. Den kvalitativa metodiken lägger vikt vid att forskningsobjektet 

uppfattas som ett subjekt och ser forskningsprocessen som att forskaren deltar i en 

tvåvägskommunikation. Förespråkare för de kvalitativa metoderna erkänner de 

kvantitativa metoderna användbara för belysning av vissa aspekter av samhället. 

Svagheten ligger i begränsningar som innebär att bara vissa samhällsaspekter kan 

belysas med deras hjälp. Företrädarna för de kvantitativa metoderna kritiserar de 

kvalitativa metoderna för de anser att deras bedömningar är subjektiva. 

Insamlandet av fakta och analysresultaten är i allt för hög grad beroende av 

individerna.5 

 

Den kvantitativa metoden förutsätter att man på förhand bestämt sig för vilka 

slutsatser studien kan leda till och kräver ett relativt stort och representativt urval. 

Det finns två fördelar med den kvantitativa metoden jämfört med den kvalitativa 

metoden. Den första är att resultatet är ett objektivt mått på att slutsatsen är 
                                                      
4 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000002.htm 
5 Andersen, H (red.), s.71 1993 
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korrekt. Den andra är att den kvantitativa är oftast betydligt enklare och mindre 

resurskrävande än den kvalitativa metodiken.6  

 

Det angreppssätt vi valt att applicera är ett kvalitativt tolkande synsätt för att ha 

möjligheten till att tolka, analysera och dra egna slutsatser av de resultat 

undersökning ger för att kunna se om det finns likheter investerare och klubbar 

emellan. Att genomföra en kvalitativ undersökning ger oss en helhetsinriktad 

studie som kan tolkas utifrån de undersökta personernas föreställningsvärld. 

Eftersom vi inte har någon förutbestämd slutsats och vill få en ökad förståelse och 

större insikt i vårt ämne anser vi att detta är ett lämpligt synsätt. Vi har heller inget 

större representativt urval då vi undersöker ett relativt nytt och smalt område där 

företeelsen var först i Stockholm.  

 

Vi är ute efter subjektiv information från de enskilda investerarna och klubbarna 

och då passar inte ett kvantitativt synsätt, eftersom detta synsätt försöker studera 

mätbarhet och observera objektivitet.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 
 

2.2.1 Datainsamling 

 

Undersökningen går ut på att ta reda på riskkapitalisternas huvudsyfte med 

investeringar inom fotbollsklubbar, deras inflytande och finansieringen av 

klubbarna. För att ta reda på detta har vi gjort intervjuundersökningar med ett som 

vi tidigare nämnt kvalitativt angreppssätt eftersom vi vill förstå och tolka 

resultatet av vår undersökning.  

 

Primärdata är den information som utredaren själv samlat in för den egna 

undersökningen. Våra primärdata består av skriftliga och muntliga intervjuer. 

Sekundärdata är material som samlats in för ett annat ändamål.  

För att tillgodogöra sig sekundärdata måste forskaren läsa in annat material som är 

relevant för den undersökningen. 

                                                      
6 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000002.htm 
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Vårt tillvägagångssätt för att samla sekundärdata är bland annat via 

årsredovisningar, Internet och litteratur inom aktuella området. 

 

2.2.2 Intervju 

 

En intervju kan skilja sig ganska mycket i struktureringsgrad. Den kan antingen 

vara helt öppen vilket låter respondenten tala fritt och utveckla sina tankar eller så 

kan den vara helt strukturerad vilket kännetecknas av att intervjuaren ställer 

färdigformulerade frågor. En enkät är den form av intervju som är mest 

strukturerad.7 

 

Man använder begreppen validitet och reliabilitet för att beskriva hur bra 

datainsamlingen har fungerat.8 

Validitet avser att man mäter det som är relevant i sammanhanget medan 

reliabilitet avser att man mäter på ett tillförlitligt sätt. Man bör alltid sträva efter 

hög validitet och reliabilitet. Validitet handlar om att använda rätt sak vid rätt 

tillfälle. Reliabilitet handlar om pålitlighet. Hög reliabilitet är ingen garanti för att 

vi får hög validitet.9 En undersökning som anses ha god reliabilitet utmärks av att 

mätningsresultatet ska bli detsamma eller liknande, oberoende av de personer som 

utför mätningen eller under vilka omständigheter det sker.10 

 

I kvantitativa studier är det vanligast med dessa begrepp men eftersom vi i vår 

undersökning har använt oss av ett kvalitativt angreppssätt är inte dessa begrepp 

relevanta. Därför använder vi oss av begreppen trovärdighet och pålitlighet.   

 

Anledning till utvalda respondenter är att de har stor kunskap inom ämnet samt att 

de är högt uppsatta inom respektive fotbollsklubb. Respondenterna vi intervjuat är 

riskkapitalister inom stockholmsklubbarna AIK och Djurgården. Vi har också 

intervjuat Hammarbys VD Henrik Appelqvist för att få klubbens syn på det hela. 

                                                      
7 Lantz, A 1993 s. 17 
8 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm 
9 Ibid 
10 Ejvegård, R 2003 s. 70  
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Vi har valt dessa för att skapa oss en bild om deras syn på det externa kapitalet 

inom svensk fotboll.  

 

För att undvika eventuella fallgropar vid intervjuerna har vi valt frågor med en 

öppen karaktär där respondenterna haft möjlighet att tala fritt och utveckla sitt 

resonemang. Detta gjorde vi för att inte styra respondenterna, utan för att få en 

mer öppen dialog mellan forskare och respondent (tvåvägskommunikation). 

Dessutom har vi intervjuat de som var först i Sverige med att förändra och föra in 

riskkapital i fotbollen. Därav anser vi att uppsatsen har en relativ hög pålitlighet 

och trovärdigheten.  
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3 Teori 
 

Vi har valt att använda oss av fyra olika teorier: riskkapital, externa finansiärer, 

bolagiseringsutredningen och Bosmandomen. De två första är former av 

finansieringsteorier där riskkapital är mer av allmän karaktär och inriktad på 

bolag medan externa finansiärer är mer inriktad på individnivå. De andra två 

som vi valt att ha med i teoriavsnittet är regler och bestämmelser som haft stor 

inverkan på förutsättningarna i svensk fotboll.     

 

3.1 Riskkapital 
 
Definition: Riskkapital är samlingsnamnet för det kapital som investeras i företag 

och där investeraren får aktier i utbyte mot sin investering. Inom riskkapital 

förekommer ofta begreppen venture capital (satsningar i tidiga faser) samt private 

equity. Begreppet riskkapital omfattar även företagets egna kapital.11 

 
Företag kan finansiera sina investeringar på olika sätt, bland annat genom lån, 

obligationer och nyemissioner. Mindre företag som behöver kapital till 

investeringar och för att växa sig starkare och större kan söka riskkapital. 

Riskkapital bolag förser oftast små och medelstora företag som finns på högrisk 

marknader med kapital. Som motprestation får riskkapital bolagen andelar i 

företagen som de investerar i. 

 

Hur stor andel beror främst på två orsaker: 

 

- Riskkapital bolagets krav på ägarandelen är baserat på hur mycket kapital 

som tillförts bolaget sett till hela bolagets värde. Om riskkapital bolaget 

förser ett företag med 2 miljoner och värdet på företaget är 10 miljoner, 

vill man ha ägarandelar för motsvarande 20 % av företaget. 

 

- Om företaget kan skaffa kapital på annat håll är förhandlingsläget mot 

riskkapital bolaget starkare och möjligheten att reducera deras ägarandel 

                                                      
11 http://www.nutek.se/sb/d/463/a/1477 
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till så liten del som möjligt. Sen kan självklart det omvända fallet 

föreligga. När det sökande företaget inte har några andra alternativ att få in 

kapital är deras förhandlingsläge jämt emot riskkapital bolaget betydligt 

svagare. Ägaren av det sökandet företaget måste ge upp en större andel av 

bolaget för att få in önskat kapital.12 

 

Kapaciteten att få in kapital från alternativa källor eller via börsintroduktion ökar 

med storleken av företaget och minskar med osäkerheten inför framtida projekt. 

Desto mindre och riskablare marknad som ett företag opererar på ju troligare är de 

att företaget söker riskkapital. Företaget är då tvunget att ge upp en större del av 

sitt värde på företaget när riskkapital bolaget tillför välbehövligt kapital. 

Att söka och få in riskkapital är frivilligt om en inte nödvändigt. Båda parter ingår 

ett samarbete med varandra med hopp om framtida förtjänster och är beroende av 

varandra. Företaget får tillgång till kapital som de annars aldrig skulle ha haft. 

Kapitalet gör det möjligt att göra de investeringar som krävs för att stärka sin 

marknadsdel och för att i framtiden kunna börsintroduceras. Riskkapital bolagen 

har oftast kapaciteten att bidra med ledarskap och organisatoriska egenskaper som 

ger mer trovärdighet för företaget, vilket gör att det blir lättare att skaffa 

ytterliggare kapital. De förser även företagen med ”veta hur” kunskap som behövs 

för de företag som så småningom ska göra public offer av sitt kapital.  

 

Ifall riskkapital bolaget lyckas med att investera i rätt verksamhet och bidrar med 

bra ledarskap och goda råd till företaget, kan det bli riktigt hög avkastning på den 

initiala investeringen. Den högsta utdelningen på satsat kapital förekommer när 

företaget, som man investerat i, börsintroduceras. För då blir det möjligt att 

konvertera sin andel i likvida medel till marknadspris. 

 

Fram till nu bestod riskkapital av en relativ liten grupp av individer och företag. 

De har en tendens att specialisera sig i en sektor, investera i relativt små bolag och 

ta en aktiv roll att leda dessa framåt. 

Mer nyligen, har man sett en ökning av privat kapital från rika individuella 

investerare som skjuter till kapital i privata företag som visar framfötterna. Detta 

                                                      
12 Damodaran, A 2003 s. 484 
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tillåter investerarna att investera i privata verksamheter utan att varken ge upp 

differentiering eller ta en aktiv roll i att leda företagen. 

 

Pensionsfonder och institutionella investerare, som attraheras av den höga 

avkastningen som investeringar i högrisk marknader kan generera, har numera 

avsatt medel från deras totala markandsportfölj för att investera i företag som 

opererar i högrisk marknader.13 

 

När ett privat företag blir publikt, alltså går in på börsen, finns det främst två 

fördelar. Den första är att företaget får en helt annan tillång till den finansiella 

marknaden än tidigare. Att få tillgång till nytt kapital är signifikant fördel för 

högrisk marknader med stora och lukrativa investerings möjligheter. Den andra är 

fördelen att ägarna kan inkassera framgången av börsintroduktionen genom att 

deras företag blir värderat till marknadsvärde. Ägarna kan alltså bli mycket rika 

bara över en natt. 

Överlag är nettoeffekten av att bli publikt generellt positiv för företag med hög 

tillväkt möjligheter och med finansierings behov. Effekten kommer vara mindre 

för förteg med låg tillväxt och där ägarna fortsätter att ha kontroll över sitt 

företag.14 

 

Privata investerare och riskkapitalbolag investerar i privata företag för att de är 

intresserade av hög avkastning. Hur får man då igen sitt satsade kapital med 

ränta? Ett riskkapitalbolag kan gör tre sorters ”Exit”. Enkelt kan man säga att Exit 

är när riskkapital bolagen hämtar hem sin vinst, normalt sett sker en Exit efter ca 5 

– 7 år. Det första och mest lukrativa är ”Initial Public Offering”. Det innebär helt 

enkelt att man sätter in bolaget på börsen. Vanligtvis säljer riskkapital bolaget, till 

en början, inte av hela sitt innehav till markanden utan bara en del. Att sälja 

företaget till ett annat företag i samma bransch är det andra alternativet. Det 

köpande bolaget kan göra förvärvet av antingen strategiska eller finansiella skäl 

som till exempel för att öka sin marknadsdel. Sista alternativet är att strypa 

                                                      
13 Damodaran, A 2003 s. 485 
14 Ibid s. 522 
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kassaflödet och gå i likvidation. Denna typ av ”Exit” är lämplig om investeringen 

inte längre ger önskad avkastning men däremot inte för företag med hög tillväxt.15  

 

3.2 Externa finansiärer 
 

Det finns två typer av externa finansiärer; de som aktivt tar del av företagets 

verksamhet och själva försöker utveckla det och så finns det de som endast 

intresserar sig för hur stor avkastning investeringen genererar. Den makt man har 

över företaget beror oftast på hur stor del av bolaget man äger.16  

 

Vid bedömning av ett nytt projekt är det flera faktorer man som finansiär tar 

hänsyn till innan man ger sig in i ett projekt. Enligt Thomas Nielsen är dessa 

faktorer; affärsplanen, ekonomin, människorna i projektet, människorna bakom 

projektet, vi som finansiärer och hjärna och hjärta. 

 

• Affärsplanen 

Affärsplanen är det konkreta och handfasta dokument som presenterar 

projektet. Det finns två skäl till att upprätta en affärsplan, dels för egen 

skull då det är lättare att hitta projektets brister när det finns på pränt. Det 

andra skälet är för att man ska kunna presentera och kommunicera sitt 

projekt med andra intressenter.17  

 

• Ekonomin 

Ekonomin är en väsentlig del av samarbetet. Ska man investera i ett 

projekt är det viktigt att få en uppfattning om en entreprenörs eller 

projektledares ekonomiska sinneslag. Investerare bör titta hur 

kostnadsmedvetna de varit de närmaste åren. Man bör ta reda på hur väl de 

kan upprätta och följa de ekonomiska planerna.18 

 

 

 
                                                      
15 Damodaran, A 2003 s. 520 
16 Handbok i Riskkapital och företagsutveckling, 1989 s.35 
17 Nielsen, T 1994 s. 13 
18 Ibid s.16 
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• Människorna i projektet 

En duktig entreprenör kan verbalisera, beskriva och genomföra sina idéer. 

Riskfinansiärer bedömer två saker:19 

- Finns det överhuvudtaget någon vision bakom projektet? 

- Är innehållet i visionen så begåvat att det går att tjäna pengar på det? 

 

• Människorna bakom projektet 

Det är viktigt att ha bra och kunnig personal bakom ett projekt. Med detta 

menas människor som inte har ett dagligt aktivt deltagande men ändå har 

ett engagemang. Styrelsen hör till något av det mest elementära, en 

kompetent styrelse ska kunna fatta rätt beslut i frågor som inte dyker upp 

regelbundet. För att en riskfinansiär ska gå in i ett projekt krävs det att 

styrelsen har beslutskompetens angående projektet ifråga20. 

 

• Riskfinansiären   

Riskfinansiärer behöver ett stort tillflöde av projekt. Projektägaren måste 

ha en god motivering till varför han just valde att vända sig till den 

riskfinansiär han vände sig till. Att få ett projekt finansierat av 

riskfinansiärer är svårt då ungefär 95 % nekas. Riskfinansiärer är därför 

inte särskilt intresserade av projekt som tidigare blivit nekade av flera 

andra. Riskkapital är oftast inte räntebärande, utan riskfinansiären får 

avkastning på sina pengar först då de säljer aktierna de fått genom at satsa 

i projektet. 21 

 

• Hjärna & Hjärta 

Riskfinansiärer får lita mycket på sin intuition och sina tidigare 

erfarenheter då det i stort sett är omöjligt att räkna ut projektens resultat i 

förväg. Man gör en ordentlig analys av varje projekt och utifrån den drar 

man en slutsats. När man sedan stämmer av slutsatsen mot sin intuitiva 

bedömning kan fyra fall inträffa: 

 

                                                      
19 Nielsen, T 1994 s.20 
20 Ibid s.22 
21 Ibid s.24 
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Intuitiv inställning till 

projektet 

   Positiv Negativ 

Resultat 

av Positiv 1 2 

Analys Negativ 3 4 

 

Kombinationerna 1 och 4 är inget problem då det intuitiva och resultatet av 

analysen överensstämmer. 

I Kombination 2 har vi problem då den intuitiva känslan är negativ medan 

analysresultatet är positivt. 

I kombination 3 är det omvänt kombination 2. Analysresultatet är negativt men 

det intuitiva ger en positiv signal. 

 

Enligt Thomas Nielsen är det knappast troligt att man går emot den intuitiva 

känslan då ett beslut ska tas.22   

   

3.2.1 För- och nackdelar med externa finansiärer 

Att som företag ta hjälp av externa delägare innebär både för- och nackdelar.  

 

Fördelar 

Den externa finansiären tillför bolaget kapital utan säkerhet vilket underlättar 

utvecklingen för bolaget. Detta gör att bolag vågar satsa på mer våghalsiga projekt 

än om pengar lånats utifrån. Det tillförda kapitalet är även billigt eftersom det inte 

tillkommer någon kapitalkostnad i form av ränta.23 

 

En extern finansiär som är engagerad i företaget kan komma med idéer hur 

verksamheten ska drivas. Finansiären ser även företaget utifrån vilket gör att han 

kan tillföra nya lösningar på problem eller effektivisera gamla rutiner. Externen 

kan även tillföra en ny anda i form av positivism eftersom han tror på företaget då 

han satsat sitt kapital där.24 

                                                      
22 Nielsen, T 1994 s.26 
23 Handbok i Riskkapital och företagsutveckling, 1989 s.35 
24 Ibid s.36 
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Nackdelar 

För företaget finns det inga direkta nackdelar utan det är snarare företagsledaren 

som det är negativt för. Krav avkastning blir större och det tillkommer även nya 

intressen som man ska ta hänsyn till när det finns externa finansiärer i företaget.  

Den som satsar kapital förväntar sig att avkastningen ska bli högre än en alternativ 

investering. För företaget är dessa krav på effektivitet och lönsamhet positivt, men 

det kan få motsatt effekt på samarbetet mellan delägarna. Därför måste man som 

företagsledare vara beredd att acceptera förändringar ifall man tar hjälp av externa 

finansiärer. Beslutsprocess och planering blir nu något som tar betydligt längre tid 

än innan då det är många viljor som styr. Detta kan i vissa fall vara hämmande för 

företaget då det finns chans att man kan gå miste om affärsmöjligheter.25  

 

3.3 Bolagiseringsutredningen 
 

På riksidrottsförbundets (RF)* stämma 1997 beslutades att tillsätta en utredning 

om ”alternativa associationsformer för idrottslig verksamhet”, detta efter en 

motion från ishockeyförbundet. Under samma period avslogs en motion från en 

massa andra föreningar som bedrev elitverksamhet om att omedelbart tillåta 

idrottslig verksamhet i bolagsform. 

 

Anledningen till detta var att det regelverk som fanns 1997 inte tillät att bedriva 

idrottslig verksamhet i någon annan form än som ideell förening. Däremot gick 

det att lägga över andra kommersiella delar av bolaget som t.ex. 

souvenirförsäljning.   

 

Utredningen gick i korthet ut på att aktiebolag ska släppas in i idrottens 

seriesystem samtidigt som man ville behålla idrottens demokratiska organisation, 

man ville värna om den ideella föreningen.  

 
*Riksidrottsförbundet (RF) är en paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. Det innebär att 

RF:s främsta uppgift är att stötta medlemsförbunden och företräda idrottsrörelsen i kontakter med 

myndigheter, politiker med flera. 

 

                                                      
25 Handbok i Riskkapital och företagsutveckling, 1989 s.36-37 
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Utgångspunkten var att specialidrottsförbundet (SF)** äger seriesystemen. 

Föreningarna ska fortfarande vara medlemmar i SF och därmed RF och 

föreningen har rätten till platsen i seriesystemet. Ändringen som skedde i RF:s 

stadgar var att genom ett speciellt avtal tillåta föreningar att upplåta sin plats i 

seriesystemen åt bolag. Detta avtal måste godkännas av respektive förbund. 

Bolaget i sig är inte medlem i förbundet eller RF och tillhör alltså inte 

idrottsrörelsen. Detta innebär att föreningen måste finnas kvar och bara överlåta 

en viss del till bolaget. SF hade även möjlighet att ställa vissa krav på föreningar 

som ville upplåta sin serieplats åt bolag, t.ex. att föreningen var tvungen att ha en 

ungdomsverksamhet av en viss omfattning. 
  

Det blir upp till respektive specialförbund att bestämma hur de exakta reglerna ska 

utformas. Det kan t.ex. vara så att SF kräver att föreningen äger en viss del av 

aktierna i bolaget eller att bolagsmöjligheten begränsas till vissa serier. De 

övergripande krav som kommer att ställas är: 

 

• Bolaget ska i huvudsak bedriva idrottsverksamhet eller därtill "naturligt" 

hörande finansieringsverksamhet. Det kan alltså inte bli tal om att t ex 

Volvo tar IFK Göteborgs plats i fotbollsallsvenskan.  

• En ägare får inte äga två eller flera bolag med plats i samma seriesystem. 

Inte heller korsägande bör tillåtas.  

• I avtalet mellan föreningen och bolaget ska det senare förbinda sig att följa 

idrottens regler och dessutom acceptera idrottens sanktionssystem.  

• Idrottsutövarna ska vara medlemmar i den förening som i grunden har 

rätten till serieplatsen. Även idrottsutövarna ska genom personliga avtal 

med SF förbinda sig att följa idrottens regler. 

 

 

**Ett specialidrottsförbund (SF) är en oberoende organisation inom Riksidrottsförbundet som är ansvarig för 

sin specifika idrott till exempel svenska fotbollsförbundet 
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Anledningen till att utredningen föreslog att tillåta bolag inom idrottens 

seriesystem var för att det i vissa delar av svensk elitidrott fanns stora summor 

pengar. Dessa summor är inte de ideella föreningarna som organisationsform 

skapade för att hantera. Att elitverksamhet under de senaste åren blivit väldigt 

kommersiellt och professionellt har ifrågasatts. Det är myndigheterna som anser 

att man borde behålla den allmännyttigt ideella idrottsverksamheten genom att 

knoppa av den renodlat kommersiella elitidrotten.26  

De beslut som fattades på RF-stämman 1999 var att man ska tillåta 

idrottsaktiebolag (Idrotts AB). Detta innebär att RF:s stadgar tillåter 

specialförbunden att ha aktiebolag i tävlingsverksamheten under förutsättning att 

idrottsföreningen fortfarande är medlem i förbundet. Under förutsättning att 

aktiebolaget följer de regler som finns för idrotten och idrottsutövarna har 

föreningen rätt at erbjuda ett Idrotts AB sin plats i seriesystemet. Två eller flera 

Idrotts AB får inte ha samma ägare. Den huvudsakliga verksamheten för bolaget 

måste vara idrotten och idrottsföreningen ska ha majoritet i rösterna vid bolagets 

stämma (51-49 regeln). 

3.4 Bosmandomen 

Jean-Marc Bosman var en professionell belgisk fotbollsspelare som spelade i R.C. 

Liege, som då låg i belgiska första divisionen. Bosman-ärendet uppstod på grund 

av en konflikt under 1990 mellan spelaren och hans klubb. 

Han hävdade att det belgiska fotbollsförbundet och UEFA-FIFA:s 

övergångsbestämmelser hade hindrat hans övergång till den franska klubben US 

Dunkerque. Han stämde R.C. Liege, och senare den belgiska fotbollsförbundet 

och UEFA. 

Jean-Marc Bosman begärde att den nationella domstolen skulle fastställa att 

övergångsbestämmelserna och de nationella klausulerna inte kunde tillämpas i 

hans fall eftersom de enligt Romfördraget var oförenliga med både 

konkurrensbestämmelserna och den fria rörligheten för arbetstagare. Den 

nationella domstolen förde ärendet vidare till Europeiska gemenskapernas 

                                                      
26  http://www.rf.se/t3.asp?p=15528 
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domstol27. EU-domstolen gick på Jean-Marc Bosmans linje och domen fick 

främst 2 stycken följder på fotbollen i Europa: 

-  När en professionell fotbollsspelares kontrakt med en klubb har löpt ut, och om 

spelaren är medborgare i en av medlemsstaterna i Europeiska unionen, kan inte 

moderföreningen hindra spelaren från att teckna ett nytt kontrakt med en annan 

förening i en annan medlemsstat, eller försvåra övergången genom att be den nya 

föreningen att betala en övergångsersättning. 

-  Begränsningar på grund av nationaliteten hos professionella spelare, vilka är 

medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen (i fråga om turneringar mellan 

fotbollsföreningar som organiseras av idrottsförbunden), är inte tillåtna. 

Bosmandomens regler gäller endast professionella idrottsmän. Emellertid ger EU-

domstolen ingen vägledning för bedömningen av när professionalism uppstår. En 

fotbollsspelare skall betraktas som professionell när han har högre intäkter från 

sin idrottsutövning än kostnader.28  

Domen ger två klara och fullständiga entydiga besked. Klubbar eller idrottsliga 

organisationer får inte begränsa antalet utländska spelare i en klubb. Idrottsmän 

som är EU-medborgare skall fritt kunna röra sig inom EU-länderna. Hur självklart 

är inte detta inom arbetslivet? 

EU domstolen slog också fast att klubbar och organisationer inte skall tillämpa 

eller anta regler som ger klubbar rätt att betinga sig vederlag för att en spelare som 

ej längre är kontraktsbunden skall få byta klubb (läs arbetsplats).29  

                                                      
27 http://ec.europa.eu/sport/sport-and/markt/bosman/b_bosman_sv.html 
28 http://www.juridik.org/index2.html#bos 
29 Ibid 
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4 Empiri 
 

Först ges en allmän överblick av klubbarnas organisation och bakgrunden till 

bolagiseringen och riskkapital. Sedan har vi valt att följa de olika 

frågeställningar vi undersökt:  

Klubbarnas finansiella utveckling och finansiering av spelarförvärv 

Här går vi in på vilka olika faktorer som har störst inverkan på klubbarnas 

finansiella utveckling: bolagsutvecklingen, externa kapitalets inverkan, 

arenafrågan och framtida börsintroduktion. Sedan går vi in på finansieringen av 

spelarförvärven. 

Syftet med investeringarna och investerarnas inflytande 

Först går vi in på vad investerarna har för syfte och sedan hur deras inflytande 

över investeringar ser ut för att till sist gå in på Bosmandomen som är en 

intressant aspekt från investerarnas synpunkt. 

Skillnaden mellan de svenska och de skandinaviska klubbarna 

Här går vi in på de olika anledningarna till varför danska och norska klubbar har 

högre intäkter och varför deras spelare värderas högre. 

 

4.1 Hur ser klubbarnas organisation ut? 
 

Hammarby 
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Hammarby IF FF äger tillsammans med Anschutz Entertainment Group Sweden 

AB (AEG) Hammarby Fotboll AB (HF AB). I HF AB ligger hela Hammarbys a-

lags verksamhet, pojkar 18 år samt talanglaget Hammarby Talang FF.  

I sin tur driver HF AB det helägda dotterbolaget Hammarby Fotboll Merchandise 

AB som bedriver souvenirförsäljning i en egen butik, i en internetshop och via 

utvalda återförsäljare.  

Hammarby Fotboll Merchandise AB äger, tillsammans i lika delar med AIK 

Fotboll och Djurgården Fotboll, Stockholm Derby AB som bedriver 

butiksförsäljning av souvenirer.30 

 

Djurgården 

 
 

Djurgården IF Fotboll Förening (DIF FF) äger från och med den 1 januari 2006 

(till 100 procent) Djurgården Elitfotboll AB (DEF AB), där 

elitfotbollsverksamheten finns. Elitlaget och dess ledning, klubbdirektör och 

administration utgör de personella resurserna. Djurgården Fotboll har också ett 

försäljningsbolag Djurgården Fotboll Försäljning AB (DFF AB) som ägs till 100 

% av DEF AB.  

DF AB är det bolag som bedriver investeringsverksamhet främst i fotbollsspelare. 

DIF FF äger ca 35 % av rösterna och lite mindre än 10 % av kapitalet i DF AB.31  

DFF AB äger, tillsammans i lika delar med AIK Fotboll och Hammarby Fotboll, 

Stockholm Derby AB som bedriver butiksförsäljning av souvenirer. 

 

 

                                                      
30 Hammarby IF FF årsredovisning 2005 
31 Djurgården IF FF årsredovisning 2005 
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AIK 

 

 
 

AIK Fotbollsförening äger till 51 % AIK Fotboll AB där all fotbollsverksamhet 

bedrivs. AIK Fotboll AB äger till 100 % dotterbolagen AIK Fotboll Transfer AB 

samt AIK Fotboll Restaurang AB.32 

AIK Fotboll AB äger även, tillsammans i lika delar med Djurgården Fotboll och 

Hammarby Fotboll, Stockholm Derby AB som bedriver butiksförsäljning av 

souvenirer.33 

 

4.2 Bakgrunden till bolagisering och riskkapital 
 

I slutet på 90-talet var många allsvenska fotbollsklubbar i ekonomiskt dåligt skick 

och organisationen i föreningarna var tunt uppbyggda, där kanslien på sin höjd 

bestod av ett par man och en tränarstab. Mycket av den dåliga ekonomin berodde 

på den löneökning som skett till följd av Bosmandomen. Klubbarna var alltså 

tvungna att se över hur de kunde öka sina intäkter och få in externt kapital i 

föreningarna. I takt med att klubbarna ökade sina intäkter och att fotbollen blev 

allt mer kommersialiserad ändrades synen på den ideella föreningen.  

Detta var inte längre någon bra associationsform då den ideella föreningen som 

organisationsform inte var skapad att hantera de stora summor pengar som 

strömmade in i föreningarna.34 För att kunna hantera de nya tiderna, där fotbollen 

blev mer affärsinriktat, var man tvungen att bedriva klubbarna som kommersiella 

företag som både var starka organisatoriskt och ekonomiskt. Om det dessutom ska 

                                                      
32 AIK Fotboll AB årsredovisning 2005 
33 HC Toll 
34 http://www.rf.se/t3.asp?p=15528 
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vara intressant för en extern finansiär att gå in med kapital i en fotbollsklubb 

måste föreningen skötas som ett professionellt företag.  

 

Det ledde fram till bolagiseringsutredningen som gjorde det möjligt för 

idrottsföreningar att bedriva idrotts AB. Genom att bolagisera elitverksamheten 

ökade möjligheterna för klubbarna att få in externt kapital. 

 

Som tidigare nämnts hade klubbarna dålig ekonomi i slutet på 90-talet och det var 

då Djurgårdens nuvarande ordförande Bo Lundquist började engagera sig i 

Djurgården. Klubben stod, på grund av den dåliga ekonomin, på ruinens brant och 

hade med dagens elitlicens degraderats både en och två divisioner. 

Tillsammans med finansmannen Tommy Jacobsson byggde Bo Lundquist upp 

organisationen som idag gjort att Djurgården varit framgångsrikt under 2000-talet.  

Upplägget är att investeringarna ligger i bolaget DF AB (där de båda är stora 

aktieägare) och att den löpande verksamheten finansieras av rörelseintäkterna och 

rörelseresultatet som ligger i DEF AB.35  

 

Hammarby var i ungefär samma ekonomiska sits som Djurgården när AEG gick 

in och investerade. AEG var först och främst intresserade av Globen som är 

världens största sfäriska byggnad. I samma område finns Söderstadion där 

Hammarby spelar sina hemmamatcher, ett lag med stort publikintresse. Att 

Hammarby var en klubb i ekonomisk kris öppnade för AEG som såg potentialen i 

klubben med dess stora publik och valde därför att gå in och satsa riskkapital i 

Hammarby. Klubben hade stora skulder vilket AEG:s investering täckte, man kan 

säga att de betalade för de risker och satsningar som gjorts. Detta banade i sin tur, 

enligt Hammarbys VD Henrik Appelqvist, vägen för SM-guldet 2001.  

 

I slutet av 90-talet var AIK en av de mest framgångriska klubbarna i Sverige och 

beslutade sig för att börsintroducera sin verksamhet. Med uteblivna sportsliga 

resultat och allt för höga kostnader blev den planerade satsningen inte som de 

tänkt. Istället blev de tvungen att strypa kostnaderna och kämpa för att klara 

ekonomin. På grund av detta kontaktade dåvarande VD Sanny Åslund en grupp 

AIK sponsorer för att hitta en lösning på problemet. Detta ledde till att 
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sponsorerna tillsammans gick in i det redan befintliga bolaget Agent 03 och 

startade ett riskkapitalbolag. 

   

4.3 Klubbarnas finansiella utveckling och finansieringen av 

spelarförvärv 
 

4.3.1 Bolagsutvecklingen 

 

Med all kommersialisering som sker inom idrotten får man inte glömma att 

kärnverksamheten är själva utövandet på plan (elitfotbollen). Det är speciellt 

viktigt i dessa dagar då ett stort affärstänkande kommit in i sporten.36  

 

För den typ av verksamhet som numera bedrivs kommersiellt är den ideella 

föreningen ingen bra associationsform, den passar inte ändamålet. När de ideella 

föreningarna bildades var nog inte tanken att de skulle omsätta 30-80 miljoner 

kronor. Det är bättre att arbeta som ett bolag eftersom det har ett vinstsyfte vilket 

inte den ideella föreningen har.37 

 

Att föreningen måste äga minst 51 % av rösterna i ett Idrotts AB strider mot all 

vettighet. Föreningarna har inga direkta managementkunskaper för att leda ett 

fotbollslag och därtill. Klubbarna är duktiga på sport och inget annat, där är första 

felet. Det andra felet är att få investerare att gå in och satsa kapital när det inte har 

någon bestämmanderätt i bolaget. Det är ingen som går in med 20-30 miljoner 

utan att ha någonting att säga till om. Tittar man på Hammarby som har en partner 

(AEG) och AIK som ska börsintroduceras fungerar det så länge det går bra 

sportsligt och ekonomiskt. Men när det går dåligt kan inte den externa ägaren 

rädda situationen, trots att kompetensen oftast finns hos investerarna.  

Istället borde man ta bort 51-49 % -regeln och göra som i Danmark där klubbarna 

inte har några speciella regleringar för Idrotts AB. Detta skulle öka incitamenten 

för investerarna att satsa mer på svensk fotboll. En förutsättning för att det skulle 
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fungera är att klubbarna är börsnoterade och följer de lagar och regleringar som 

råder där. Men det skulle dock inte fungera om klubbarna är onoterade.38  

 

Ett bra exempel på varför det måste finnas regleringar var när en polsk affärsman 

köpte upp ett schweiziskt fotbollslag. Han lade in hela spelartruppen i sitt eget 

bolag och sålde därefter av spelarna en efter en utan att fylla på med nya. Klubben 

tappade sin elitlicens och degraderades till en lägre division. Om man ska ha en 

helt fri marknad måste man tänka igenom det riktigt ordentligt annars kan det bli 

en kommersiell kollaps. Man får inte heller lägga för mycket gränser åt andra 

hållet, det blir samma problem som i näringslivet med alla skandaler som varit. 

Det är viktigt att hitta former där man kan styra och begränsa verksamheten, men 

att marknadskrafterna måste få jobba.39 

 

4.3.2 Externa kapitalets inverkan 

 

I själva fotbollsverksamheten ska risken ekonomiskt sett vara noll, det är 

riskkapitalbolaget som ska ta risken. Fotbollsverksamheten måste ha en stabil 

ekonomi, det är extra viktigt med tanke på elitlicensen.40 Riskkapital kom fram för 

att klubbarna inte hade medel att själva värva spelare, det krävdes extra 

punktinsatser. Till viss del är externt kapital en riskfördelning, man flyttar en viss 

risk till riskkapitalisten som för får betalt för det.41 Genom att låta riskkapitalbolag 

värva spelare minimerar man klubbens risktagande.   

 

Idag finns det ingen tillräckligt stor intäktskälla som kan täcka upp det externa 

kapitalet.42 Det går snart inte att bedriva en elitverksamhet utan externt kapital. 

Varje storklubb har i dag någon form av riskkapital och att få en bra liga med bra 

spelare krävs det på sikt externt kapital utifrån.43 För att satsa mot Europacuperna 

måste elitklubbarna drivas med hjälp av riskkapital. Hur långt man klarar sig i 

Sverige utan externt kapital går inte riktigt att säga. Klubbar på landsbygden, som 

i en mindre utsträckning använder sig av externt kapital, har hela bygden med sig 
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och där sluter företagen upp på ett annat sätt.44 Där finns inte samma behov av 

externt kapital. Innan elitlicensen kunde en klubb ha usel ekonomi utan att det 

påverkade föreningen i seriesystemet. Externt kapital är till viss del en effekt av 

elitlicensen. 

 

4.3.3 Arenafrågan 

 

I Sverige är arenorna i dagsläget alldeles för gamla och omoderna samtidigt som 

de nästan aldrig ägs av klubbarna själva. Detta har under en tid varit hett 

debatterat i media där klubbarnas påtryckningar på Stockholms stad ökat kraftigt. 

För ekonomin är det helt avgörande att ha en egen arena där man kan få intäkter 

från bland annat VIP-lounger, kontorslokaler, pubbar, försäljning av souvenirer 

och mat. Det är även viktigt att arenan kan användas till andra arrangemang än 

bara fotboll som till exempel konserter och konferenser.   

För läktarkulturen och supportrar är det viktigt att man i framtiden bygger nya 

arenor.45 Arenautvecklingen kommer under de närmaste 5 åren att ta fart i Sverige 

där redan Elfsborg och Sundsvall gått i bräschen. På lång sikt är arenan och 

avtalen kring denna helt avgörande för att kunna etablera sig i Europa.46 Sverige 

är det enda landet i Europa där storklubbarna inte äger sina egna arenor med 

undantag för Inter-Milan och Lazio-Roma som delar arena. Om klubbarna idag 

skulle bygga en ny arena skulle de aldrig göra det tillsammans. Även Bayern 

München och 1860 München delar stadion men där är det inget problem för de 

konkurrerar inte direkt med varandra. Eftersom klubbarna numera bedrivs 

kommersiellt är arenan inte längre en kommunal angelägenhet utan en 

kommersiell. En arena måste kunna utnyttjas året om oberoende klimat, där 

intäkter kommer in löpande.47   

 

För AEG är arenan viktigare än laget, de kan äga arenor utan att äga lag men att 

äga lag utan arenor är ointressant. Hammarby har av Stockholms stad blivit 

lovade en ny arena. Därmed vill AEG vara med att ytterligare utveckla samarbetet 

då deras intresse i klubben ökar med en ny arena. Hammarby vill att Stockholm 
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stad ska tillhandahålla mark och vara behjälpliga medan Hammarby är 

projektledare och ser till att driva projektet framåt. De vill alltså ha så stora 

friheter som möjligt när det gäller arenaprojektet. För att minska skattebetalarnas 

risk vill Stockholms stad att Hammarby ska vara med och delfinansiera arenan. 

Tanken är här att AEG ska komma in i bilden. Dagens arena, Söderstadion, skulle 

kunna rustas upp men det är inte aktuellt för Hammarbys del eftersom den aldrig 

skulle kunna nå europastandard. Ambitionen i klubben är att etablera sig i Europa 

och för det krävs en ny modern arena med kapacitet för cirka 25 000 åskådare.48 

 

För Djurgårdens del förs diskussioner om hur arenaproblemet ska lösas, även här 

pratas det om en arena med publikkapacitet på cirka 25 000. För att det ska vara 

intressant med en ny arena måste Djurgården ha ett stort ägarintresse och det är 

tänkt att DF AB ska vara med och finansiera projektet. Tidigare hade AIK och 

Djurgården planer på att köpa loss Sveriges nationalarena (Råsunda) och driva 

denna själva. Men det är inte längre aktuellt då klubbarna vill ha egna arenor.49 

Det är en självklarhet att DF AB ska vara med och investera i en ny arena för det 

är först då klubbarna får de intäkter som gör att det kan bli framtida utdelningar 

för investerarna.50 

 

Svenska Fotbolls Förbundet har beslutat att bygga en ny arena ute i Solna. Från 

AIK:s sida är det positivt eftersom man är i behov av en ny och fräsch arena. 

Kravet är dock att man ska vara delägare i den nya arenan och vara med att driva 

projektet framåt vilket Svenska Fotbolls Förbundet gått med på. AIK är inte 

intresserade av att vara delaktiga i projektet om de inte får vara med och äga, de 

vill ha möjligheten att ta del av intäkter från kringarrangemang. För AIK är det 

viktigt att få en arena där fansen och folk kring klubben trivs.51  

 

4.3.4 Framtida börsintroduktion 

 

Allt fler klubbar driver sina egna arenor och har då möjlighet att komma upp i 

höga omsättningar som gör att det kan bli intressant med olika typer av 
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börsintroduktioner. Det finns ingen mening att vara på börsen om bolaget 

omsätter runt 100 miljoner kronor. För att det ska vara någon mening med att 

börsintroducera måste bolagets omsättning komma upp till en kvarts miljard. Då 

kan klubbarna inte bara tilltala privatpersoner utan även institutionella investerare. 

Ska man vara på börsen är det främst för att institutionella investerare ska kunna 

kliva in med sina innehav.52 Ser man till de engelska klubbarna som finns på 

börsen har de dålig handel i sin aktie. Det beror på att det i stort sett bara är de 

egna fansen som köper aktierna i det egna laget, vilket ger en dålig likviditet i 

aktien. 

 

Djurgården har inga framtida planer på att börsintroducera sin A-lagsverksamhet, 

DEF AB. Däremot kan riskkapitalbolaget DF AB tänka sig att gå in på börsen, 

men det kan först bli aktuellt när man har stabila intäkter som till exempel en egen 

arena skulle generera. Man får då in likvida medel i systemet som är oberoende av 

stolpe in stolpe ut, alltså det är inte enbart det sportsliga resultaten som avgör det 

ekonomiska spelrummet. Att enbart leva på det sportsliga är riskabelt, det är 

viktigt att ha andra verksamheter i botten för att säkra ekonomin. Världens rikaste 

klubb, Manchester United, har det konceptet med en mängd olika 

kringverksamheter.53  

 

AIK har som målsättning att notera aktien på Nordic Growth Market (NGM) 

under 2006.54 Med tanke på framtiden med en egen arena och ett välskött bolag 

kan målsättningen uppfyllas. Det finns redan folk som investerat i bolaget men en 

börsintroduktion ger större möjligheter till att få in ännu mer kapital i klubben. 

Det gäller att ha ett bra koncept med arena, god ekonomi och sportsliga 

framgångar (europacupspel) som kan generera stora pengar. Det är inte många 

bolag på börsen som över en natt kan tjäna 50 miljoner kronor vilket spel i Europa 

kan inbringa.55 Ett fotbollslag måste bedrivas på ett professionellt sätt, det är 

idrotten som är kärnverksamheten men driften måste skötas som ett bolag. 

Aktieägarna vill ha sitt, ska du ha handel i aktien måste du ha ett välskött bolag 

och då är det i slutändan avkastningen på aktien som gäller. Om man jämför med 
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ett bolag på börsen som får en miljonorder sticker aktien upp direkt, effekten 

borde vara den samma för europacupspel.56 

 

4.3.5 Samarbetet mellan klubbar och finansiärer 

 

Klubbarna för hela tiden en löpande dialog med representanter från sina 

respektive riskkapitalbolag. Samarbetet med riskkapitalbolagen skiljer sig en 

aning mellan klubbarna. Medan AIK:s och Djurgårdens riskkapitalbolag är med 

och finansierar spelarförvärv genom köp av andelar och vinstandelsbevis57 har 

Hammarbys finansiär inget att göra med en enskild värvning. Hammarbys externa 

ägare går istället in på ett större plan och är med och investerar i klubben i stort.58  

 

AIK:s riskkapitalbolag Agent 03 är helt fristående från klubben vilket betyder att 

de inte har några ägarintressen i AIK Fotboll AB. Agent 03 har ingen 

differentierad portfölj utan är enbart inriktad på spelarförvärv, med undantag för 

en investering i AIK:s träningsanläggning Karlberg. Detta undantag berodde på 

att AIK Fotboll AB var i akut brist på likvida medel. AIK har full återköpsrätt 

enligt ett exakt schema och på så vis kan aldrig träningsanläggningen hamna i 

någon annans ägo.59  

 

Djurgården Fotboll AB (DF AB) är Djurgårdens riskkapitalbolag och bolaget 

bedriver investeringsverksamhet, främst investeringar i spelare. Det är detta bolag 

som utgjort en av grundstenarna till framgångarna under 2000-talet. Djurgården 

IF fotbolls förening (DIF FF) äger 35 % av i DF AB. 60  

 

Hammarby har ett samarbete med AEG som äger 49 % av rösterna och lika 

mycket av kapitalet av Hammarby Fotboll AB. Samarbetet startade med att AEG 

2001 köpte 25 % av befintliga aktier i Hammarby Fotboll AB för 1,25 Miljoner 

dollar. Ytterligare aktier emitterades enligt avtal 2004 och ägandet gick då upp till 

49 %. AEG har haft ägarintressen i flera idrottsklubbar i USA och Europa. Under 

de senaste åren har de börjat avveckla och sälja av de klubbar som inte visar god 
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finansiell hälsa. Bolaget har inga planer på att avsluta sitt samarbete med 

Hammarby eftersom klubben minst gjort plus minus noll resultat. AEG bidrar på 

ett konstruktivt sätt i styrelsen.61  

 

4.3.6 Finansiering av spelarförvärv 

 

När en spelare ska värvas ser förarbetet ungefär likadant ut mellan klubbarna. Det 

finns bestämda kriterier som spelarna ska uppfylla för att vara intressanta. 

Framförallt är det de sportsligt ansvariga i klubbarna, tränare och sportchef, som 

lägger in ett önskemål om vem klubben bör värva. När man sedan hittat en 

intressant spelare vars kriterier passar in skiljer sig klubbarna åt vid finansieringen 

av spelaren.   

 

Då AIK behöver värva en spelare scoutar ledare spelarmarknaden. När de hittar 

något som passar klubbens kriterier tas beslut om hur finansieringen av spelaren 

ska gå till. Först förs en diskussion inom AIK om de själva ska finansiera 

värvningen eller om man ska vända sig till Agent 03 och fråga om de är 

intresserade av att investera. AIK gör hela grundjobbet och tittar på spelare, Agent 

03 gör inget mer än att säga ja eller nej till en investering och hur mycket pengar 

de är beredda att satsa i en spelare. Samtliga inom Agent 03 ska vara överens vid 

investeringen. Rent juridiskt sett ser det ut så att AIK kontrakterar spelaren och 

sedan lägger Agent 03 in kapital, utifrån detta äger riskkapitalbolaget andelar i 

spelaren. Varje affär är unik från spelare till spelare vilket innebär att även 

fördelningen vid eventuell försäljningsvinst är olika. En procentutdelning sker när 

allt är betalt och klart. 62 

 

Djurgården har en rekryteringsgrupp som hela tiden följer upp och skannar av 

marknaden. Detta innebär att om en spelare är på väg bort från klubben har 

rekryteringsgruppen redan klart för sig vem man vill ersätta spelaren med. Det är 

främst Bo Andersson (klubbdirektör) samt Kjell Jonevret (Head Coach) som 

sköter det sportsliga omdömet vid spelarförvärven. När en spelare ska värvas är 

det DEF AB som värvar och skriver kontrakt med spelaren. DF AB får därefter en 
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option på att köpa spelaren, i dagsläget har DF AB alltid utnyttjat sin option och 

investerat i samtliga spelare. Spelarna ägs av bolaget i form av vinstandelsbevis.63 

  

Hammarby skiljer sig från både AIK och Djurgården när det gäller finansieringen 

av spelarförvärv. AEG gör inga investeringar i enskilda spelare utan det får 

Hammarby investera helt på egen hand. Styrelsen ger Henrik Appelqvist en 

budget för verksamheten. När tränaren i Hammarby vill värva en spelare kommer 

han med en begäran till sportchefen som i sin tur hör med Henrik Appelqvist om 

hur de ekonomiska ramarna för värvningen ser ut. Det ekonomiska går alltid före 

det sportsliga och där är det Henrik Appelqvist som har sista ordet.64 

 

4.4 Syftet med investeringarna och investerarnas inflytande 
 

4.4.1 Syftet med att investera i Elitfotboll 

 

Riskkapital är en form av start-up förknippat med hög risk och en förväntad hög 

avkastning. Fotbollen är en högrisk marknad utan hög avkastning, det är bara det 

riktigt stora klubbarna som t.ex. Manchester United och Bayern München som har 

kunnat ge en riktigt bra avkastning.65 

  

En investering inom fotbollen har många likheter med en investering inom till 

exempel IT och bioteknik på så sätt att det är marknader förknippat med höga 

risker. Träffar man rätt kan det bli stora avkastningar men gör man en 

felinvestering kan man förlora stora pengar. Man får helt enkelt vara beredd på att 

man kan förlora de satsade kapitalet.66 

 

Inom fotbollen finns det inte några stora pengar att tjäna. Är man ute efter att tjäna 

pengar är inte fotboll rätt bransch att ge sig in i, åtminstone inte hittills.67 En av 

anledningarna till att avkastningen inte kommer att skjuta i höjden är att man 
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kommer använda vinsten till att värva bättre spelare. Detta innebär att utgifterna 

kommer öka i form av dyrare spelarköp och dyrare löner.68 

 

Sett ur avkastningssynpunkt är det ingen bra idé att investera i fotboll på kort sikt, 

då finns det bättre branscher att satsa i.69 ”Men jag tror på det hela ekonomiskt.  

Det är inte pengar som bara ska in och brännas utan de ska växa till sig”, säger 

Bo Lundquist.  

 

Djurgården är en av Nordens största klubbar med en duktig och professionell 

ledning vilket gör att det riskkapital som satsas förhoppningsvis kommer ge en bra 

avkastning och stor utdelning på lång sikt.70 ”Personligen tror jag att det är en 

bra affär att investera i Djurgården. Jag tror också på det rent ekonomiskt men 

huvudanledningen till att jag satsat kapital i DF AB är min kärlek till klubben. 

Det är inte så många som tror på satsningar i fotbollsklubbar, men det gör jag”, 

säger Karl-Johan Persson som är investerare i DF AB. 

 

Vad gäller AEG:s investeringar är de också långsiktiga men framtiden beror 

mycket på hur det blir egen arena för Hammarby. Arenabyggen är en utav AEG:s 

huvudnäring. De menar att synergieffekten av att äga både laget och arenan blir 

1+1=3, alltså det ger ett mervärde att äga dem tillsammans än var och en för sig.71 

 

Agent 03 och DF AB har inte tagit hem någon vinst utan återinvesterar allt kapital 

som kommit in från försäljningar av spelare, vilket är enligt planerna. Det kan 

jämföras med de som har investerat kapital i Malmö FF, Helsingborg IF och IF 

Elfsborg där de har system som ger investeraren avkastning direkt.72 

 

Som investerare i DF AB måste man se sin investering på lång sikt och inte vara 

ute efter några snabba avkastningar. De utdelningar som investeringarna ger 

återinvesteras i klubben.73 
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DF AB räknar med att det satsade kapitalet ska ligga kvar och utveckla 

Djurgården. Några stora avkastningar räknar man inte med utan snarare att få 

tillbaka det nominella beloppet med ränta. Men utan det genuina Djurgårds hjärta 

och intresset för sporten hade inte verksamheten fungerat. De som satsar stora 

pengar inom fotbollen vill minst ha tillbaka satsat kapital men satsningarna görs 

oftast för det äkta intresset för sporten.74 

 

Agent 03 ska vara med och hjälpa så länge de har resurser att gå in och investera i 

spelare. Genererar satsningarna pengar i slutändan är det försvarbart att hålla på 

med det. Men det är inte den stora drivkraften för i så fall finns det lönsammare 

verksamheter att investera i. Den största anledningen till investeringarna är att 

hjälpa klubben.75 

 

4.4.2 Investeringar och inflytande 

 

Hur ser investerarna på åldern då det gäller värvningar. Att värva en ung talang är 

det ofta en risk då det man inte vet hur spelaren kommer utvecklas. Utvecklas 

spelaren kan klubben räkna med att sälja vidare spelaren med förtjänst efter några 

år. Om en klubb satsar på en äldre mer etablerad spelare vet klubben vilka 

kvalitéer spelaren besitter men förädlingsvärdet är betydligt mindre. En ung 

spelare är även ofta betydligt billigare men det blir svårare att behålla kontinuitet i 

truppen med unga spelare.  

 

Som vi tidigare nämnt arbetar Agent 03 endast med spelarinvesteringar med 

undantag för köpet av AIK:s träningsanläggning Karlberg. Man differentierar inte 

sin marknadsportfölj med flera olika investeringar. Att investera i äldre spelare i 

slutet av sin karriär som inte går att sälja vidare med förtjänst är inte aktuellt för 

Agent 03. En sådan värvning får klubben själv investera i. Det finns nämligen, ur 

investeringssynpunkt, inga incitament för Agent 03 att genomföra en sådan 

värvning då det enbart är till för att stärka klubbens resultat. Det som skulle kunna 

motivera en värvning av en äldre spelare är om man gör en avräkning på 

Europacupspel och rörelsevinst, men några sådana planer finns inte. De vill ha 
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yngre förhoppningsvis utvecklingsbara förmågor som kan ge avkastning 

framtiden.76 

 

DF AB investerar i nya spelare men kan i framtiden vara med som ett 

investmentbolag och investera i en ny arena. DF AB investerar i både äldre och 

yngre spelare där incitamentet för att investera i yngre spelare är förädlingsvärdet 

medan upplägget blir annorlunda för en äldre spelare. Att värva en äldre spelare 

med landslagsmeriter gör att möjligheten till att vinna ligan och spela i Europa 

ökar. Intresset runt omkring (supportrar, sponsorer, media m.m.) blir större med 

en sådan spelare i laget. Nettovinsten av europaspel (där de största pengarna 

finns) delas mellan DEF AB och DF AB, där finns incitamenten med att värva en 

äldre spelare.77 

Om man köper en spelare för en miljon kronor och sedan säljer samma spelare för 

två miljoner, fungerar vinstandelsbeviset så att den första miljonen går direkt 

tillbaka till DF AB. Den andra miljonen fördelas enligt 80/20 principen där 80 % 

går till riskkapitalbolaget DF AB och 20 % går till DEF AB. Om det blir förlust 

vid en spelarförsäljning står DF AB för hela förlusten. DF AB har inget 

avkastningskrav på enskilda spelare utan ser mer till hela truppen.78 

 

AEG är inget utpräglat riskkapitalbolag utan ser mer till långsiktiga investeringar, 

men det som de gjorde för Hammarby kan jämställas med riskkapital eftersom 

fotboll är en högriskmarknad ur investeringssynpunkt. AEG vill givetvis att 

investeringarna ska generera framtida utdelningar, därför kräver AEG att 

Hammarby Fotboll AB ska gå med vinst.79 AEG:s investeringar i Hammarby är 

en del av en differentierad portfölj där Hammarby är en av många klubbar och 

arenor som de valt att satsa på.  

 

4.4.3 Bosmandomens påverkan 

 

Bosman har påverkat marknaden på ett dramatiskt sätt och dragit till sig fler 

agenter och oegentlighetsaffärer. Agenterna har fått ett mycket större inflytande 
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än tidigare.80 Spelare kan numera sitta ut sitt kontrakt och under tiden låta sin 

agent ordna ett nytt mer lukrativt avtal hos någon annan klubb. Spelare som 

tidigare kunnat säljas för 4-5 miljoner kronor kan nuförtiden byta klubb gratis och 

stoppa alla pengar i egen ficka. Det gör att risken i en spelarinvestering blir klart 

större. Det är svårt att locka till sig kapital för spelarförvärv då det finns risk att 

spelarna lämnar klubben gratis, investerarna vill ju minst ha tillbaka sitt satsade 

kapital. På grund av detta minskas investerarnas incitament till att satsa. 

 

Med dagens villkor tappar klubbarna makten, innan Bosmandomen slog igenom 

hade föreningarna en helt annan förhandlingssits. Tidigare kunde nämligen inte 

spelarna byta lag trots att kontraktet gått ut.81 Om man gör stora 

spelarinvesteringar och sedan inte får en krona för spelaren när kontraktet går ut 

kan det leda till att klubbarna inte har råd att i framtiden köpa nya spelare. Detta 

kan ta död på marknaden, att handla med fotbollspelare är en jätteriskbransch.82 

 

Klubbarnas syn på spelare vars kontrakt som är på väg att gå ut kan variera.  

 

Djurgården har som strategi att sälja spelare med utgående kontrakt ifall de inte 

vill skriva på ett nytt avtal. Detta gäller oavsett hur viktig eller hur bra spelaren än 

är, det spelar ingen roll om han kan vara tungan på vågen för ett SM-guld. Det 

som ligger bakom den filosofin är kontinuitet. Om en spelare inte skriver på ett 

nytt kontrakt måste en ny spelare spelas in. Både DF AB och DEF AB är överens 

om att sälja spelare som inte skriver på ett nytt avtal. DF AB kan inte gå in och 

kräva att en spelare ska säljas utan det sköts av DEF AB där A-lagsverksamheten 

bedrivs.83 DF AB har kontinuerlig kontakt med de största investerarna där de är 

med och tycker till och påverkar framtida avyttringar och förvärv.84  

 

För Karl-Johan Persson som investerar i DF AB behöver det nödvändigtvis inte 

vara en självklarhet att sälja spelare med utgående kontrakt om spelaren kan vara 

med och bidra till framtida intäkter.85 

                                                      
80 Henrik Appelqvist 
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Självklart vill man varken från AIK eller Agent 03 att en spelare ska försvinna 

utan ersättning, det är ett gemensamt intresse för både att skriva nya kontrakt med 

spelarna. Från AIK:s sida är det en avvägning om man ska sälja en spelare som 

vägrar skriva nytt kontrakt eller ha kvar honom och kunna nyttja spelaren 

sportsligt. Agent 03 har ingen bestämmande rätt över vilka spelare som ska säljas 

utan det är upp till AIK att bestämma.86 

 

För Hammarby är incitamenten större att sälja en spelare vars kontrakt går ut men 

man måste göra en nuvärdesberäkning mot framtida intäkter. Vad kan spelaren 

generera, kan han vara tungan på vågen och öka intäkter kan det vara värt att låta 

spelaren spela ut sitt kontrakt. Om nuvärdet kan skattas till högre än vad en 

försäljning skulle ge säljer Hammarby inte spelaren.87  

 

4.5 Skillnaden mellan de svenska och de skandinaviska klubbarna 
 

4.5.1. Svenska klubbars intäkter jämfört med danska och norska  

 

Danmarks skattesystem är betydligt mer förmånligt än det svenska då man bara 

betalar 25 % i skatt och inga sociala avgifter.88 Det är nettolönerna som styr vart 

spelarna tar vägen. Med det skattesystem vi har i Sverige gör att det inte blir några 

nettolöner kvar vilket innebär att de svenska klubbarna inte kan konkurrera om de 

bästa spelarna.89 

 

Svenska klubbar ligger långt efter Norska och Danska klubbar vad det gäller 

sponsorintäkter. Norges största klubb Rosenborg har sponsorintäkter på 55-60 

miljoner per år jämfört med Malmö FF som har 30 miljoner per år, vilket är högst 

i Sverige.90 Detta är helt ologiskt med tanke på att Sverige är en betydligt större 

marknad än både Norge och Danmark. Det har inte funnits något affärsmässigt 

tänkande inom idrotten utan mer av den svenska folkrörelsen med ideella 
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idrottsföreningar.91 Svenska klubbar börjar bli allt mer kommersialiserade och 

bättre på att öka intäkterna vilket är viktigt för den fortsatta utvecklingen inom 

svensk fotboll. Sett ur ett makroperspektiv borde inte Sverige ligga så långt efter 

Norge och Danmark ekonomiskt. Sverige har över nio miljoner människor och är 

erkänt duktiga på företagande. På sponsorsidan finns det mycket att jobba på för 

svenska klubbar.92 

 

Klubbarna måste driva upp kompetensen på säljsidan för att öka sin omsättning så 

att ingen klubb säljer sig för billigt. Alla behöver marknadsföra sig och ta betalt 

för sitt rätta värde. Köparen ska inse vikten och kopplingen till värdet av att var en 

allsvensk klubb. Man måste arbete målinriktat för att öka intäkterna genom att 

utbilda sig själva inom klubben och även lära företagen värdet av att synas i 

samband med klubben.93 På så sätt kan man ha arrangemang kring matcherna och 

öka försäljningen av merchandise.  

 

Att danska och norska klubbar har egna arenor innebär att de har ett stort 

försprång intäktsmässigt. VIP-lounger, kontorslokaler, pubbar, försäljning av 

souvenirer och mat är intäkter som går rakt in i klubbarna tack vare den egna 

arenan. Det är även viktigt att arenan kan användas till andra arrangemang än bara 

fotboll som till exempel konserter och konferenser.   

 

4.5.2 Skillnad på värdering 

 

För att få en uppfattning om hur mycket en spelare är värd tittar man på liknande 

övergångar som skett i Europa. Det man främst tittar på är faktorer såsom antal 

landskamper, ålder och bakgrund. Utifrån detta formar man ett marknadspris. Det 

är inte förrän det är aktuellt att sälja/köpa som man tittar på hur mycket spelaren i 

fråga är värd. Värdet på spelaren beror givetvis också på utbud och efterfrågan, 

om efterfrågan är stor på en viss spelarposition trissas priserna upp. Priset på en 

spelare som ska säljas beror ofta på vilken klubb som är intresserad. Är det en 

storklubb vet man att de kan betala betydligt mer än ett mittenlag från till exempel 

Holländska ligan. 
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En anledning till att svenska spelare värderas lågt är att agenterna tidigare sålt 

iväg alltför dåliga spelare ut i Europa, det har givit Allsvenskan dåligt rykte bland 

köparna.94 Danska och norska toppklubbar kan visa internationell erfarenhet på 

sina spelare via kontinuerligt europacupspel och landskamper vilket gör att 

spelarna värderas högre. De avancerar även längre i Europacuperna än vad de 

svenska lagen gör. Eftersom klubbarna får in mycket pengar genom spel i Europa 

har de inte samma behov att få in pengar genom spelarförsäljning och utländska 

köpare måste då lägga högre bud.95  
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5 Analys och slutsatser 
 

I kapitlet genomför vi en jämförelse mellan teorin och den empiriska 

informationen vi tagit fram. Utifrån denna drar vi slutsatser om våra 

frågeställningar angående investeringar i svensk fotboll.  

 

5.1 Klubbarnas finansiella utveckling och finansieringen av 

spelarförvärv 
 

5.1.1 Bolagsutvecklingen 

 

För att klubbarna skulle ha möjlighet att ta in externt kapital behövde 

verksamheterna bolagiseras. RF tillsatte en bolagiseringsutredning som beslutade 

att tillåta aktiebolag inom idrotten. För att inte föreningen skulle tappa kontrollen 

över klubbarna beslutade man att föreningarna måste äga minst 51 % av rösterna. 

 

Den ideella föreningen är ingen bra associationsform då den inte har ett vinstsyfte.  

Genom att bolagiseringsutredningen tillät aktiebolag inom idrotten öppnade det 

upp för riskkapital. Problemet med gällande regelverk är att ytterst få om än 

någon satsar stora pengar i ett projekt utan att ha något att säga till om. Om 

klubbarna skulle börsnoteras behövs inte dessa regler eftersom de då kontrolleras 

av börsens egna lagar och regleringar.   

Regelverket fungerar så länge allt går bra men problemet är att då det går dåligt 

kan inte investerarna trots kompetens rädda situationen eftersom deras inflytande 

är begränsat.  

 

RF:s regler var till en början bra eftersom klubbarna kunde få tillgång till externt 

kapital. För att kunna få in mer externt kapital måste investerarna få ökat 

inflytande vilket är viktigt för den fortsatta utvecklingen. 

 

Den slutsats man kan dra är att Idrotts AB var en nödvändighet för fotbollen som 

blivit alltmer kommersiell och affärsinriktad.  Utredningen har gjort att klubbarna 

fått in mer kapital och duktiga företagsledare i sina organisationer än tidigare. 
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Man kan säga att det var plattformen för ett nytt affärstänkande inom fotbollen. 

Stockholmsklubbarnas ekonomiska förutsättningar hade inte varit desamma om 

inte utredningen genomförts. 

 

5.1.2 Externa kapitalets inverkan 

 

Fördelarna med att ta hjälp av externt kapital är att man vågar satsa på mer 

våghalsiga projekt eftersom man tillför bolaget kapital utifrån utan säkerhet. 

Kapitalet är billigt då det inte tillkommer någon kapitalkostnad i form av ränta. 

Det finns egentligen inga direkta nackdelar eftersom de externa delägarna ställer 

krav på effektivitet och lönsamhet.  

 

Riskkapital kom fram i svensk fotboll eftersom klubbarna inte hade tillräckliga 

medel för att värva spelare. Det externa kapitalet har flyttat risken från 

fotbollsverksamheten till riskkapitalbolagen. Man vågar därför satsa på mer 

våghalsiga spelarinvesteringar utan att riskera klubbens ekonomi. Det finns ingen 

tillräckligt stor intäktskälla som kan täcka upp för det externa kapitalet. I 

dagsläget krävs det externt kapital för att kunna vara med och konkurrera i den 

absoluta toppen. 

 

5.1.3 Arenan 

 

Samtliga klubbar och investerare som vi intervjuat menar att arenafrågan är det 

absolut viktigaste för klubbarnas fortsatta utveckling. En egen arena kan generera 

mer- och kringintäkter året om vilket är helt avgörande för klubbarnas framtida 

ekonomi. Frågan är inte längre kommunernas ansvar utan nuförtiden är det en 

kommersiell angelägenhet. Ägandet måste ligga hos klubbarna och arenorna 

måste bli mer användbara året om.  

Ett bra exempel på hur viktig arenautvecklingen är Hammarbys externa delägare 

AEG som förmodligen aldrig skulle ha investerat i Hammarby om det vore för 

möjligheten att bygga en arena.  
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Med andra ord: Klubbarna måste ha egna arenor som genererar intäkter året om 

för att kunna vara med och konkurrera i toppen. För att det här ska bli verklighet 

krävs att klubbarna själva via sina riskkapital är med och finansierar. 

 

5.1.4 Framtida börsintroduktion 

 

Problemet med fotbollsaktier är att det ofta dålig handel i dessa eftersom det 

endast de egna fansen som köper aktien. Egna arenor gör det möjligt för 

klubbarna att komma upp i omsättningar så att det i framtiden kan bli intressant 

med att satta in klubben på börsen någon. Med de högre omsättningarna kan 

klubbarna locka till sig institutionella investerar som kan gå med innehav och 

aktien får då större likviditet. 

 

Klubbarna kan vara intresserade av någon form av börsintroduktion i framtiden 

men i så fall har de olika upplägg på hur det skulle se ut. 

 

Än så länge har inte handel med fotbollsaktier var lönande vilket också AIK:s 

försök visade. Den svenska marknaden var inte mogen då men idén med 

börsintroduktion är bra under förutsättning att klubbarna kan få upp intäkter på en 

högre nivå. Det blir lättare att locka till sig nya investerare och nytt kapital på det 

sättet. 

 

5.1.5 Finansiering av spelarförvärv 

 

När finansiärer ska göra en investering finns det enligt teorin flera faktorer som 

påverkar. Det måste finnas en välutvecklad affärsplan där projektet presenteras 

och där den ekonomiska biten är realistisk. För trovärdigheten är det viktigt att 

personerna i och bakom projektet är kunniga och kompetenta. När analysen och 

researcharbetet är färdigt ska finansiärerna besluta om de ska investera eller inte. 

Oavsett resultatet väger den intuitiva känslan av projektet tungt. 

 

Klubbarnas förarbeten ser ungefär likadana ut när en spelare ska värvas. De 

presenterar de aktuella spelarna för investerarna som sedan ser över förslagen och 

beslutar om de ska investera. Hammarby skiljer sig från både AIK och Djurgården 
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när det gäller finansiering eftersom de inte tar hjälp av externt kapital vid enskilda 

spelarförvärv. Däremot kan det ändras på sikt. 

 

Utan riskkapitalet hade klubbarna aldrig kunnat värva nya bättre spelare som ökar 

kvalitén på det egna laget eftersom de tidigare inte haft råd. Riskkapitalet har givit 

klubbarna en ovärderlig resurs som gör att de kan höja statusen på laget och sin 

organisation. 

 

5.2 Syftet med investeringarna och investerarnas inflytande 
 

5.2.1 Syfte med investeringarna 

 

Riskkapitalbolag har ofta ett tidsperspektiv på fem till sju år med sina 

investeringar. Därefter gör man en ”exit” och tar hem sitt satsade kapital med 

ränta. Den vanligaste typen av ”exit” är när företagen som man investerat i går in 

på börsen. Man räknar med att göra en avkastning på 50-80 % på sina 

investeringar. Enligt teorin går ofta Riskkapitalbolag in med management 

kunskaper och driver bolaget de investerar i och kan på så sätt kan påverka 

företagets framtida investeringar och avyttringar.  

 

Investerarna ser sitt satsade kapital på lång sikt och den främsta anledningen till 

investeringarna är kärleken till klubben. I dagsläget är branschen förknippade med 

hög risk och liten utdelning. Hittills har inte investeringarna genererat några 

utdelningar men de vi intervjuat tror att detta på sikt kan komma att ändras. 

Investeringarna som gjorts från riskkapitalbolagen inom fotbollsklubbarna är 

betydligt mer långsiktiga än den typiska investeringen för ett riskkapitalbolag. De 

inser att det inte går att räkna med utdelning på bara några år.  

 

Om det inte vore för passionen och kärleken för det egna laget hade vi i aldrig sett 

de satsningar gjorts i klubbarna dag av privata investerare och riskkapitalbolag. 

Fotbollen har fortfarande svårt att locka till sig investerare för bara avkastningens 

skull. Klubbarna måste därför fortsätta att jobba med att få in eldsjälar som gör 
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satsningarna mer för hjärtat än för pengarna. I alla fall så länge som omsättningar 

ligger på den nivån som det gör idag. 

 

5.2.2 Investeringar och inflytande 

 

Bosmandomen innebär att spelarna kan efter att kontraktet löpt ut byta klubb 

gratis inom Europa. Den tidigare klubb har inte rätt att begära ersättning för 

spelare som inte har kontrakt. 

 

Investerarna har olika syn på åldern beträffande spelarvärvningar. Detta beror 

främst på avtalen skiljer sig mellan klubb och riskkapitalbolag. 

Inställningen till spelare som har utgående kontrakt varierar mellan klubbarna. 

Men alla ser helst att ingen spelare går gratis från klubben. Incitamenten med att 

göra stora spelarinvesteringar minskar med Bosmandomen. Investerarna har ingen 

direkt påverkan över hur klubben sköter spelarförsäljningarna, däremot förs det en 

öppen dialog mellan där klubbledning och investerare där de tar del av varandras 

åsikter.   

 

5.3 Skillnaden mellan de svenska och de skandinaviska klubbarna 
 

5.3.1 Intäktsskillnaden mellan Sverige och Skandinavien 

 

Det finns flera anledningar till att de danska och norska klubbarna har större 

intäkter än de svenska. 

 

Den största anledningen är att de skandinaviska klubbarna äger sina egna arenor 

och har tack vare det inkomster året runt. De svenska klubbarna har bara hälften 

av de sponsorintäkterna som sina skandinaviska konkurrenter har vilket är 

märkligt eftersom Sverige är en dubbelt så stor marknad.  De har heller inte varit 

tillräckligt duktiga på att sälja sig själva. Man måste få företagen att förstå värdet 

av att förknippas med de allsvenska lagen.  
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Som tidigare nämnts är arenorna en jätteviktig punkt för att öka intäkterna men 

man måste samtidigt bättra på marknadssidan med sponsring och dylikt som är 

relativt outvecklad i Sverige. I Stockholmslagen jobbar man också mycket med 

precis de här bitarna vilket är ett måste för att komma ikapp de Skandinaviska 

klubbarna rent ekonomiskt. 

 

5.3.2 Skillnad på värdering 

 

Svenska spelare har i alltför stor utsträckning sålts ut av agenter till Europa och 

inte varit tillräckligt bra. Detta har gett allsvenskan dåligt rykte ute bland köparna 

som inte är beredda att betala stora summor för svenska spelare. 

 

De danska och norska klubbarna kan tack vare europaspel visa upp internationell 

erfarenhet på sina spelare vilket har en stor roll på värderingen. I och med 

Europaspelet får klubbarna mer intäkter som gör att de har råd att tacka nej till 

bud på sina spelare vilket i sin tur trissar upp priset.   

 
Klubbar från Sverige måste komma ut i Europaspel betydligt oftare än vad som nu 

sker. Det är otroligt viktigt för både värderingen på spelarna och intäkterna för 

klubben. 
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6 Avslutande diskussion 
 

I den avslutande diskussionen kommer vi att framföra våra egna åsikter med 

hänsyn till vad som framkommit i undersökningen och återknyta till 

frågeställningen.  

 

Efter genomförd undersökning kan vi konstatera att investerarnas huvudsakliga 

syfte med investeringarna är hjärtat för klubben. Ingen gör det dock av ren 

välgörenhet då visst krav på avkastning finns men först på långsikt. Det var något 

vi innan påbörjat arbete hade föraningar om eftersom det är en relativt ny och 

speciell marknad som investeringsobjekt. I framtiden tror vi att det kan bli mer 

intressant för både mindre och större investerare att satsa på fotboll för 

avkastningens skull. Det eftersom klubbarna målinriktat jobbar på att expandera 

marknaden, letar efter nya inkomstkällor (till exempel egna arenor) och med ökad 

professionalism och kommersialisering i klubb och klubbledning.  

 

Som det ser ut idag har investerarna alldeles för lite att säga till om när det gäller 

sina investeringar. Detta kan hämma framtida satsningar då investerarna inte har 

kontrollen över sitt satsade kapital. Visserligen förs hela tiden en dialog mellan 

klubb och investerare men det är inte tillräckligt anser vi. För en fortsatt satsning 

måste investerarna få ett större inflytande genom att man tar bort reglerna som 

säger att föreningen måste ha röstmajoritet. Ofta har investerarna den kompetens 

som krävs och som kan vara nyttig för klubbarna. 

 

Vi ser arenautvecklingen som den absolut viktigaste faktorn vad gäller klubbarnas 

framtida finansiering. Om det ska bli intressant för externa investerare att gå in 

med kapital i framtiden måste man ha löpande intäkter året om. Som det ser ut 

idag har klubbarna bara intäkter under säsongen som vara mellan april och 

november. Just egen arena, genom de högre intäkterna som kommer med den, gör 

att Sverige kan börja konkurrera om de bästa spelarna med våra skandinaviska 

grannar på riktigt.  
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Utan att kunna bedriva idrott i form av aktiebolag hade svensk fotboll fortfarande 

varit i ett primitivt stadium. Det riskkapital som kommit in i fotbollen som följd 

av idrotts AB är inget traditionellt riskkapital. Utan det riskkapital som satsats är 

till största delen från privata investerare som har ett genuint intresse för fotboll 

och gör inte satsningen för att öka sin egen avkastning. Klubbarnas tillgång till 

externt kapital har gjort att svenska ligan kunnat täppa igen gapet till våra danska 

och norska konkurrenter. Med nya fräscha arenor finns dessutom potentialen att 

till och med gå förbi Danmark och Norge som Nordens bästa liga.  

 

I framtiden kommer alltfler spelare att värvas och finansieras med hjälp av 

riskkapital. Upplägget med riskkapital gynnar både klubb och investerare. Man 

flyttar risken med ett spelarförvärv från föreningen till riskkapitalbolaget som får 

sin avkastning i form av spelarförsäljningar. Utvecklingen är att allt mer klubbar 

börjar bilda olika former av riskkapitalbolag.   

 

Som det ser ut just nu har allsvenskan ett rykte som den inte är förtjänt av. I Royal 

League (Skandinaviska klubbmästerskapet) har vi sett hur svenska toppklubbar 

besegrat både danska och norska motsvarigheter. Likt vad som framkommit av 

undersökningen anser vi att Allsvenskans dåliga rykte beror till stor del på att 

svenska lag inte har lyckats ta sig ut i Europa i samma utsträckning.  

Nyckeln för framtiden är egna arenor. Det ger ökade intäkter vilket ger bättre 

spelare som i sin tur ger europaspel och högre status till både Allsvenskan och 

svenska fotbollsspelare. 

 

Vi tycker framtiden ser ljus ut! 
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7 Kritisk granskning 
 

I det här kapitlet går vi igenom vårt arbete och granskar det kritiskt.  

 

Vi gjorde intervjuer med fyra stycken respondenter med anknytning till 

stockholmsklubbarna. Möjligen hade vi några för få respondenter men eftersom vi 

fick ungefär likadana svar från våra respondenter, vi upplevde en viss 

intervjumättnad. Det hade däremot varit intressant att prata med någon neutral 

investeringsanalytiker för att se hur han ser på branschen i ett 

avkastningsperspektiv.   

 

Från början skiljde sig intervjumallarna lite ifrån varandra beroende på vem vi 

skulle intervjua. Det försvårade sammanställningen av empirin en aning och en 

mer standardiserad mall hade varit bättre.   

För att få så hög kvalité som möjligt på respondenternas svar använde vi oss av en 

diktafon vilket minimerar risken för feltolkningar. Det kan finnas en svaghet i att 

bara intervjua folk med hjärta för klubben eftersom de är så engagerade och på så 

sätt har en mer positiv syn på den egna klubben och marknaden i stort.  

 

Till sist anser vi att vår förkunskap och intresse för ämnet gjorde att vi blev 

aningen fartblinda. På grund av detta utgick vi ofta ifrån att läsaren hade större 

kunskaper än vad kanske en icke insatt person har. Vi har försökt att korrigera 

detta så gott det går men det är svårt att veta vilken nivå man ska lägga sig på. 
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