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Syfte Syftet med denna uppsats är att beskriva de 

bakomliggande syftena med elitlicensens 
ekonomikriterier samt att med utgångspunkt i dessa 
syften utvärdera lösningen man valt med att kräva 
ett positivt eget kapital på koncernnivå. 

 
 

Metod För att uppfylla vårt syfte har vi har använt oss av en 
kombination av dokumentstudier och personliga 
intervjuer. Vi har på så vis klarlagt syftena med 
elitlicensen och sedan gjort en teoretisk bedömning 
av dess inre och yttre effektivitet. 

 
 

Slutsatser Då syftet med elitlicensen framförallt var att 
klubbarna ska ha kontroll över sin ekonomi och 
klara av att stå på egna ben är det enligt oss helt rätt 
att mäta på koncernnivå. Vi anser inte att de 
möjligheter som öppnar sig strider mot elitlicensens 
syfte. Däremot så är de dörrar man stänger helt i 
linje med vad man vill uppnå. 
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1 Inledning 
 
 
 
 
 
I det inledande kapitlet kommer vi först att introducera det problemområde som vi 
kommer att behandla i vår uppsats. Vi börjar med att i korthet beskriva de 
ekonomiska svårigheter som drabbat fotbollsklubbar runt om i världen på sistone. 
Vi diskuterar därefter de åtgärder som vidtagits från förbundens sida och detta 
mynnar vidare ut i en konkret frågeställning som följs av ett syfte. Vi definierar 
sedan målgruppen som vår uppsats vänder sig till för att slutligen redogöra för de 
avgränsningar som vi valt att göra. 
 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Det ekonomiska läget har blivit allt kärvare för fotbollsklubbar runt om i världen. 
Ett exempel på detta är krisen i den italienska ligan där höga spelarlöner och 
uteblivna TV-intäkter håller på att knäcka klubbarna. Bara fyra av den italienska 
ligans arton klubbar betalar regelbundet ut full lön till sina spelare. För att 
förbättra klubbarnas ekonomi har det italienska fotbollsförbundet lagt fram ett 
förslag som innebär att klubbarnas lönekostnader från och med nästa säsong inte 
får överstiga 80 procent av deras intäkter. Säsongen 2004-2005 sänks nivån till 60 
procent. (Kappelin, 2003) 
 
Ett annat exempel är att vinsten för världens rikaste klubb, Manchester United, 
föll kraftigt i år. De senaste sex månadernas resultat är hela 34 procent sämre än 
för motsvarande period under 2001-2002. (Björk, 2003) Att vinsten sjunker beror 
på att klubben inte fått in lika mycket pengar på spelarförsäljningar som tidigare. 
 
 I Sverige har vi Helsingborgs IF som det senaste fallet av en klubb med dålig 
ekonomi. På bara några år har klubben vänt ett mycket bra ekonomiskt 
utgångsläge till ett stort ekonomiskt underskott. Ett kommunalt lån på 20 miljoner 
kronor räddar HIF från en hotande konkurs och tvångsdegradering i seriesystemet. 
Klubben tvingas till lönesänkningar och minskning av både spelartruppen och 
personalstyrkan. (TT, 2003) 
 
Det senaste exemplet av fotbollsklubbar i ekonomisk kris är Monaco, som snabbt 
måste få in 200 miljoner kronor om de vill undvika tvångsnedflyttning till franska 
division 2. Deras hopp står i nuläget till att Prins Albert ska gå in med pengar och 
rädda klubben. Annars måste de sälja många av sina toppspelare. (Fransson, 2003)  
 
De ekonomiska svårigheterna för klubbar i de mindre fotbollsländerna beror till 
stor del på två orsaker, nämligen de ökade inkomsterna för TV-avtalen i de 
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dominerande länderna samt den ökade internationaliseringen av spelare. TV-
inkomsterna i ”the big five”; England, Italien, Spanien, Tyskland och Frankrike, 
gjorde att klyftorna mellan dessa länder och övriga ökade, samtidigt som 
Bosmandomen ökade rörligheten bland spelarna och när man sedermera tog bort 
begränsningarna för hur många utländska spelare varje lag fick ha inom unionen, 
blev resultatet att spelarna dras till de stora ligorna där pengarna finns. För de 
mindre fotbollsländerna i Europa innebar det att man för att kunna konkurrera på 
fotbollsplanen kände sig tvungna att erbjuda högre löner, samtidigt som man inte 
fick några transferpengar för kontraktslösa spelare. (Deloitte & Touche, 2002)  
 
I Sverige är det inte bara Helsingborg som går med förlust. Förra året gick nio av 
de 14 klubbarna i allsvenskan klubbarna med förlust jämfört med sex klubbar året 
dessförinnan. Detta trots att både publiktillströmningen och sponsorintäkterna har 
fördubblats på fem år och att TV-intäkterna tredubblats under samma period. 
(SVT Fotbollskväll 2003-04-28) Det finns förstås flera skäl till den dåliga 
ekonomin men det huvudsakliga skälet är att marknaden för ”medelmåttiga” 
spelare i princip är död. Storklubbarna ute i Europa har inte längre råd att betala 
stora summor för dessa spelare utan de enda som fortfarande står högt i kurs är de 
riktiga ”världsstjärnorna”.  
 
Det finns dock undantag även i en krisbransch som professionell fotboll. Bland 
dem utmärker sig danska klubben FC Köpenhamn mest. Klubben har sedan 
börsintroduktionen 1997 förvandlats till ett vinstgivande företag i 
underhållningsbranschen. FCK är tillsammans med Manchester United, vars vinst 
dock minskat drastiskt, de enda börsnoterade fotbollsklubbar som är lönsamma. 
(Reckmann, 2003) 
 
 

1.2 Problemformulering 
 
Den negativa ekonomiska utvecklingen bland fotbollsklubbarna har fått det 
europeiska fotbollsförbundet, UEFA och de nationella förbunden att ställa hårdare 
krav på att klubbarna ska ha ordning på sin ekonomi. Elitlicensen som införts i 
allsvenskan och superettan är ett exempel på åtgärd från Svenska 
fotbollsförbundets (SvFF) sida. Det ekonomiska krav som ställs på klubbarna är 
att de, för att erhålla elitlicens, inte får ha negativt eget kapital. Följderna av att 
inte leva upp till kravet kommer redogöras för senare i uppsatsen. 
 
Rent principiellt kan man säga att det finns två sätt att komma tillrätta med ett 
negativt eget kapital, som givetvis kan kombineras. Antingen kan man fokusera 
på att öka intäkterna, exempelvis genom att engagera fler sponsorer eller i ett 
aktiebolag sälja aktier alternativt genomföra nyemissioner. Alternativet är att 
fokusera på att försöka minska kostnaderna, vilket dock riskerar att få effekter på 
fotbollsplanen i form av att man decimerar antalet spelare eller säljer av sina högst 
betalda spelare för att få ner lönekostnaderna.  
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En strategi för att öka sina intäkter kan vara att i likhet med FC Köpenhamn satsa 
på att bredda sin verksamhet i form av att arrangera konserter eller som i AIK:s 
fall att driva restaurang i ett dotterbolag på sin hemmaarena Råsunda.(AIK:s 
årsredovisning, 2002) 
 
Ett problem med elitlicensens krav på positivt eget kapital är vilket eget kapital 
man menar. Svenska fotbollsförbundet skriver på sin hemsida att ”AIK och 
Hammarby bedriver verksamheten i Fotbolls AB och har därmed en 
koncernsituation, som tillsammans med den nya årsredovisningslagen1, skapat ett 
förhållande som inte kunde förutses när elitlicensens regelverk skapades”. När 
man arbetade fram elitlicensen hade man alltså inte förutsett detta och fick därför 
ta den diskussionen när det blev aktuellt. Resultatet av diskussionen blev att man 
kommer att beräkna det egna kapitalet på koncernnivå.  
 
Med andra ord kan fotbollsverksamheten konsekvent gå med stora underskott som 
täcks av annan verksamhet i koncernen. Stämmer detta överens med elitlicensens 
syfte? För att ta reda på det tänkte vi klargöra vad SvFF ville uppnå då de gav, den 
gentemot klubbarna oberoende, revisionsnämnden i uppgift att ta fram de 
ekonomiska kriterier som skulle gälla i den kommande elitlicensen. Vi ska sedan 
utvärdera hur det faktum att eget kapital ska mätas på koncernnivå stämmer 
överens med elitlicensens syfte och på så vis göra en teoretisk bedömning av 
effektiviteten hos de ekonomiska kriterierna.  
 
Vi tycker att denna undersökning ska bli väldigt intressant eftersom elitlicensen 
relativt nyligen trätt i kraft och därmed utgör ett ganska outforskat område. 
Klubbarna har under de senaste åren försökt att anpassa sig för att uppnå de krav 
som ställs för att erhålla elitlicens. Det är då rimligt att undersöka hur denna 
anpassning stämmer överens med elitlicensens syfte. Eftersom vi fokuserar oss på 
vilken nivå i organisationen man valt att mäta det egna kapitalet kommer vi att se 
om det går att peka på tillvägagångssätt hos klubbarna som är en direkt följd av 
detta. 
 
Det är också intressant att undersöka mätningsnivån eftersom UEFA i sitt utkast 
till UEFA-licensen, som kommer att gälla för spel i de europeiska cuperna från 
och med år 2004, valt att istället för positivt eget kapital kräva en soliditet på 25 
% (Fransson, 2003) och valt att lägga mätningen på själva fotbollsklubben och 
alltså inte på koncernnivå som man valt i den svenska elitlicensen. (Ljungsten 
intervju) 
 
 
 

                                                           
1 Ideella föreningar omfattades inte av den nya Årsredovisningslagen när den kom 1995. Denna 
förändring trädde inte i kraft förrän 1 januari 2001 (Eriksson & Svensson 2002) Ändringen för 
ideella föreningar gjorde att riksidrottsförbundet kom ut med en mall för hur de skulle upprätta 
årsredovisning, och det var tillämpningen av denna som gjorde att redovisningen dröjde. (Christer 
Ljungsten interjvu) 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva de bakomliggande syftena med 
elitlicensens ekonomikriterier samt att med utgångspunkt i dessa syften utvärdera 
lösningen man valt med att kräva ett positivt eget kapital på koncernnivå. 
 
 
1.4 Målgrupp 
 
Denna uppsats vänder sig till studenter, lärare och andra som intresserar sig för 
hur elitlicensen har tagits fram och vad man vill uppnå samt vad vi anser om 
utformningen av elitlicensens ekonomikriterier. 
 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Ett problem med att vara personligen intresserad av det område man studerar är 
att man hela tiden upptäcker spännande sidospår som man omöjligen kan låta bli 
att följa. Vi har dock valt att enbart titta på Svenska fotbollsförbundets elitlicens 
och inte titta på andra sporter med liknande licenser. Detta skulle kräva alltför 
mycket arbete och det skulle bli svårt att dra generella slutsatser. Vi har inte heller 
haft tillgång till andra länders elitlicenser eller utkastet till UEFA-licensen och vi 
har därför inte kunnat göra en jämförelse med dessa. Vi har fokuserat på ett antal 
klubbar i allsvenskan som är typexempel för olika organisationsstrukturer. 
Därmed har vi utelämnat klubbarna i superettan ur vår analys, trots att dessa 
omfattas av elitlicensen. Den främsta anledningen är att informationen från de 
allsvenska klubbarna varit mer tillgänglig. Eftersom vi inte är ute efter att göra 
några statistiskt säkerställda generaliseringar anser vi detta vara tillräckligt. 
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2 Metod 
 
 
 
 
 
2.1 Föreställningsram 
 
Den totala objektiviteten må vara bortom mänsklig förmåga, och kanske inte 
heller eftersträvansvärd, men ett steg på vägen är att vara medveten om att 
tolkningen av de fenomen man stöter på till stor del beror på den livserfarenhet 
man besitter. Resultatet av en studie beror i mångt och mycket på författarens 
uppväxt, utbildning, ideologiska läggning, intressen, värderingar och så vidare. 
Genom att vara medveten om detta faktum är det möjligt att förhålla sig kritisk 
inte bara till andra källor utan även till sin egen förmåga att tolka dem på ett 
objektivt sätt.  
 
Samtidigt kan vi genom att klargöra våra egna värderingar åtminstone göra det 
möjligt för läsaren att ta hänsyn till detta vid bedömningen av, i detta fall, 
uppsatsen. Gunnar Myrdal menade redan på 1920-talet att man bör explicit 
redogöra för de värdepremisser som omfattas av den värdegrund man bekänner 
sig till för att möjliggöra en tolkning av materialet. (Svenning, 1996) I vårt fall 
skulle exempelvis vår barnsliga förtjusning i fotboll kunna vara ett hinder för 
objektiviteten, men även vår utbildning eftersom vi alla i huvudsak läst 
företagsekonomi. Vi har under vår utbildning fått lära oss att marknadsekonomin 
är att föredra och våra svenska demokratiska värderingar som i huvudsak är av 
godo skulle kunna göra det svårt för oss att tolka alla aspekter av elitlicensen och 
fotbollsvärlden. Redan nu kan vi konstatera att man ofta hänvisar till hur man 
löser problem i företagsvärlden när man motiverar beslut inom fotbollen. Ibland 
tas det för självklart att man kan tillämpa samma åtgärder inom fotbollen, trots att 
de grundläggande värderingarna inom fotbollen inte med nödvändighet stämmer 
överens med de nyliberala värderingar som styr företagsvärlden. 
 
Föreställningsramar och värderingar påverkar redan i problemidentifieringsfasen, 
då man inte bara väljer något man tycker är intressant utan samtidigt väljer bort 
andra aspekter som kanske i förlängningen hade kunnat visa sig vara av större vikt 
än de man valde att fokusera på. (Andersen, 1998) Även i insamlingen av 
empiriska data är vår föreställningsram en begränsning då vi i exempelvis en 
intervjusituation omöjligen kan ställa frågor som täcker alla aspekter av ett 
fenomen, utan väljer de frågor vi tror eller anser vara de viktigaste. Hur vi sedan 
tolkar svaren är naturligtvis viktigt, men kan inte ändra det faktum att vi redan när 
vi ställde frågan helt diskvalificerat vissa svar. (Andersson, 1994) 
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2.2 Angreppssätt 
 
Syftet med vår studie är som nämnts ovan att beskriva de bakomliggande syftena 
med elitlicensen samt att med utgångspunkt i dessa syften utvärdera lösningen 
man valt. Studien har dels ett deskriptivt syfte i meningen att vi först kommer att 
undersöka bakgrunden till elitlicensen och förstå beslutet att ta fram de 
ekonomiska kriterierna i sitt sammanhang, för att kunna klargöra vilka olika 
syften licensen har och vilka mål man vill nå med dess införande. Nästa steg blir 
att utvärdera effektiviteten i att mäta det egna kapitalet på koncernnivå för att 
bedöma klubbarnas ekonomi, med utgångspunkt i de mål man har avsikt att uppnå 
med elitlicensens införande.  
 
För den deskriptiva delen av uppsatsen har vi valt att använda ett induktivt 
angreppssätt, eller ”upptäcktens väg”. (Holme & Solvang, 1997) Det induktiva 
angreppssättet handlar om ”making observations and drawing conclusions from 
those observations”. (Schroeder & Clark, 2001, sid 54)  
 
 
2.3 Kvalitativa metoder 
 
Eftersom vi är ute efter att beskriva elitlicensens syfte verkar det mest rimligt att 
vi i första hand använder oss av kvalitativa metoder. Detta gör oss mer flexibla 
och gör det möjligt att få en helhetssyn på elitlicensens bakgrund och syfte. 
 
I alla undersökningssituationer har man en viss förförståelse av hur fenomenet 
man valt att studera ser ut och vilka delar som är de centrala att undersöka. När 
man börjar studera fenomenet närmare får man en tydligare bild av hur det ser ut 
och man ser nya problem som man inte kunnat förutse med den, med 
nödvändighet, bristande kunskap man har vid problemformuleringen. Den ökade 
kunskapen gör att man kontinuerligt omvärderar sin frågeställning och fokuserar 
på andra egenskaper hos fenomenet än de man tidigare lagt störst vikt vid. Varje 
detalj är en del av ett system, och utan att förstå systemet kan man inte tolka 
betydelsen av delarna. På samma sätt kan man inte förstå systemet utan att se 
delarna och relationerna mellan dem. Sambandet mellan delar och helhet utgör en 
kognitiv hermeneutisk cirkel som förhoppningsvis leder oss till en ökad förståelse 
av den företeelse vi studerar. (Holme & Solvang, 1997)  
 
Vi har även märkt att detta innebär ett ständigt pågående problemidentifierande, 
vilket kan vara frustrerande att hamna i men är kanske det bästa beviset på att man 
som uppsatsskrivare åtminstone lär sig något eftersom man känner att förståelsen 
av problemet och dess kontext växer och man upptäcker detaljer man inte lagt 
märke till tidigare. Det gör emellertid också att det är svårt att avgränsa sin 
problemställning, eftersom man mer och mer förstår hur saker och ting hänger 
ihop och det blir svårt att välja bort intressanta aspekter. Följaktligen var vi i det 
inledande skedet av uppsatsarbetet orimligt breda i vår problemformulering, och 
först efter ett antal handledningar kom vi fram till den aktuella frågeställningen 
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och syftet. Detta innebar givetvis vissa problem eftersom den tidsram som sätter 
gränserna för arbetet inte tillåter ett alltför långdraget problemidentifierande. 
 
 
2.4 Validitet och reliabilitet 
 
De två stora grundläggande problemen när man försöker hitta ett svar på sitt 
problem är dels om man överhuvudtaget svarar på sin fråga, validitet, och dels 
huruvida det svar man får är pålitligt, reliabelt. En kvalitativ undersökning syftar 
ofta till att öka validiteten, medan reliabiliteten är underordnad. Kvantitativa 
studier går ofta att genomföra på ett sätt som säkerställer en hög reliabilitet, vilket 
innebär att man kan göra samma undersökning igen och komma fram till samma 
sak. Däremot kräver kvantitativa metoder en noggrann operationalisering som 
garanterar att man verkligen mäter det man avser att mäta. (Holme & Solvang, 
1997) 
 
För att på ett bra sätt kunna utvärdera licensnämndens val är det viktigt att vi 
förstår bakgrunden till beslutet och i vilket sammanhang det fattades. Genom att 
använda oss av kvalitativa metoder som ostrukturerade intervjuer och 
dokumentstudier känner vi att vi kanske går miste om lite reliabilitet i vår 
utvärdering, men å andra sidan kan vi täcka in många aspekter av fenomenet och 
sätta det i sitt sammanhang. Därmed känner vi att vi kan uppnå en hög validitet. 
 
 
2.5 Sekundärdata 
 
Givet vår bristfälliga förförståelse av det studerade fenomenet var det viktigt att 
redan i ett tidigt skede läsa in sig på den information som fanns tillgänglig och rör 
det fenomen vi ville studera. Eftersom elitlicensens krav på positivt eget kapital 
på koncernnivå är en relativt ny företeelse finns det inte så mycket att hitta i 
bibliotekens sökmotorer om just detta. Vi fann däremot rikligt med 
bakgrundslitteratur om den ekonomiska utvecklingen inom fotbollen, som 
framförallt behandlade situationen i England. En anledning till detta skulle kunna 
vara att fotbollen är en större och viktigare del av ekonomin och samhällslivet på 
de brittiska öarna vilket eventuellt bidrar till att ge studiet av fotbollsekonomi en 
högre status. 
 
När det gäller situationen i Sverige hittade vi den övervägande delen information 
på Internet, på diverse olika organisationers hemsidor. För en översikt av dessa, se 
källförteckningen. En annan viktigt informationskälla i inledningsfasen var 
tidigare intervjuer med företrädare för de stora aktörerna i fotbollssverige. 
 
Svenska fotbollsförbundet ger varje år ut en översikt över det ekonomiska läget i 
klubbarna i allsvenskan och superettan. Denna har varit viktig för vår förståelse av 
den ekonomiska utvecklingen i svensk fotboll och den situation i vilken man 
fattade besluten om elitlicensen. Nackdelen med denna genomgång är att Kjell 
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Sahlström på SvFF som sammanställt studien tvingats göra diverse korrigeringar 
för att kunna jämföra och sammanställa nyckeltal. En försvårande omständighet är 
exempelvis att vissa klubbar är föreningar med flera olika sektioner, medan andra 
är börsnoterade aktiebolag med out-sourceade verksamheter. Exakt vilka 
korrigeringar som är gjorda och på vilka grunder framgår inte av 
sammanställningen, men som alltid får vi väga nytta mot kostnad och konstatera 
att eftersom vi inte använder en enskild klubbs siffror utan endast är ute efter 
tendenser och en översiktlig bild av situationen skulle det inte vara värt besväret 
att göra en egen genomgång av alla klubbars redovisning. Man bör dock notera att 
genomgången är gjord på uppdrag av SvFF som kan ha eftersträvat att visa en viss 
bild i samband med införandet av elitlicensen. Vi ser dock ingen anledning att 
ifrågasätta de trender och utvecklingstendenser som framgår av materialet. 
 
 
2.6 Primärdata 
 
 
2.6.1 Intervjuer 
 
För att förstå elitlicensens bakgrund och syfte har vi valt att intervjua ett antal 
personer ”som på goda grunder kan antas ha rikligt med kunskap om de 
företeelser vi undersöker”. (Holme & Solvang, 1997) För att få lite olika 
perspektiv på elitlicensens syfte hade vi som utgångspunkt att vi genom att göra 
ett strategiskt urval skulle välja ut ett antal personer som representerar olika 
aktörer och olika stadier i framtagandet av licensen för att få en bild av hur arbetet 
såg ut och hur man tolkade det uppdrag man blivit tilldelad. Detta urval 
resulterade i att vi kontaktat följande intervjupersoner: 
 
Tommy Theorin, generalsekreterare i Föreningen Svensk Elitfotboll 
Christer Ljungsten, ledamot i SvFF:s appellationsnämnd 
Jarl Thorstensson, ekonomichef Malmö FF 
Kjell Sahlström, ekonomichef Svenska fotbollsförbundet 
 
Ett problem var att vi dels kände att vi behövde kontakta våra intervjupersoner så 
snart som möjligt för att få en bättre bild av vilka problem som eventuellt fanns 
med elitlicensen, dels ville vi ha en acceptabel nivå av förkunskap för att kunna 
ställa relevanta frågor. Vi har inte använt oss av några manualer i våra intervjuer 
utan försökt föra en dialog med våra intervjupersoner och försökt få dem att 
självständigt redogöra för elitlicensens bakgrund och syften. Givetvis har vi styrt 
samtalen i den riktning vi önskat, men försökt att påverka dem i minsta möjliga 
mån. Detta för att kunna notera deras ordval och formuleringar för att identifiera 
var tyngdpunkten legat och vad de tycker varit viktigast. 
 
Holme och Solvang menar att det ofta är ”bra att framstå som en engagerad men 
något naiv och ovetande forskare” och att ”det sistnämnda är inte särskilt svårt för 
de flesta.” (Holme & Solvang, 1997, sid 106) Samtidigt krävs att man måste 
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”förstå och följa upp de problemområden som den intervjuade berättar om, för att 
få fram intressanta och viktiga fakta”. (Holme & Solvang, 1997, sid 105) Vi valde 
därför att genomföra huvuddelen av våra intervjuer först när vi kände oss 
tillräckligt inlästa för att kunna föra en dialog med våra intervjupersoner. 
 
En viktig förutsättning för att få ärliga och spontana svar på sina frågor är att det 
finns en tillit mellan intervjuare och intervjuperson. För att uppnå denna tillit ska 
intervjun bygga på att den intervjuade frivilligt medverkar i intervjun och att han 
eller hon får tydlig information om varför intervjun genomförs och hur 
uppgifterna kommer att användas. (Holme & Solvang, 1997, sid 105) Detta har vi 
tagit fasta på och skriftligen, via e-post, informerat våra intervjupersoner om vilka 
vi är och varför vi valt att intervjua dem.  
 
Såväl de intervjuer som genomförts per telefon som besöksintervjuerna har spelats 
in, vilket garanterar att citat blir korrekta och framförallt att man som intervjuare 
kan koncentrera sig på att lyssna på svaren och komma med följdfrågor utan att 
behöva anteckna parallellt. Man bör dock vara noga med att fråga 
intervjupersonerna om de har något emot att bli inspelade på band, vilket vi 
naturligtvis gjort. Dessutom bör man vara medveten om att det kan ha en 
hämmande effekter och göra intervjupersonen mer försiktig i sina svar. 
(Andersson, 1994 och Daymon, 2002) En annan nackdel är att de ostrukturerade 
intervjuer av diskussionskaraktär som vi genomfört tar lång tid att sammanställa. 
 
Ett problem med att intervjua företrädare för de organisationer som arbetat fram 
elitlicensen skulle kunna vara att det krävs att alla som företräder dessa 
organisationer står bakom alla aspekter av licensen för att det ska få avsedda 
effekter. Många av de vi talat med i inledningsfasen är inte helt övertygade om att 
storklubbar som Helsingborg verkligen kommer att flyttas ner i händelse av ett 
negativt eget kapital i kontrollbalansräkningen, och i en sådan situation kan det 
vara viktigt att SvFF upprätthåller en bild av att hela fotbollssverige står bakom 
licensen och kommer att genomföra de åtgärdsplaner man enats om. Kanske 
skulle det öppna oönskade dörrar för kritik från trängda klubbar om det inifrån 
förbundet kom medgivanden om att det exempelvis skulle kunna finnas nackdelar 
med att fokusera för hårt på att man måste ha ett positivt eget kapital eller att man 
ställer orimliga krav på hur fort man måste åtgärda situationen. 
 
 
2.6.2 Officiella dokument och uttalanden i media 
 
Vad som är primärdata och sekundärdata beror på av vilken anledning den 
används. Eftersom vi är ute efter att klarlägga elitlicensens olika syften har vi 
använt officiella uttalanden och tidigare utförda intervjuer som primärmaterial 
eftersom vi i tolkningen av dem i vissa fall skulle kunna finna bakomliggande 
syften som inte framgår i de officiella programförklaringarna. 
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3 Referensram  
 
 
 
 
 
För att göra det möjligt för läsaren att översiktligt sätta sig in i vilka regler som 
gäller för elitfotbollsklubbar går vi nedan igenom de viktigaste lagarna, stadgarna 
och normerna.  
 
 
3.1 Normer och lagar 
 
Av anvisningarna till elitlicensens ekonomikriterier framgår att klubbarna som 
omfattas av elitlicensen ”i tillämpliga delar har att iaktta årsredovisningslagen, 
bokföringslagen, bokföringsnämndens allmänna råd, rekommendationer och 
uttalanden, samt god redovisningssed”. (Anvisningarna till elitlicensens 
ekonomikriterier, sid 11) 
 
Detta beror på att alla föreningar som är moderföretag i koncerner och/eller har en 
nettoomsättning av 20 prisbasbelopp (á 38600 för år 2003, d.v.s. 772 000 kr) 
utgör bokslutsföretag. (BFL 1kap 2§) Dessutom är bokslutsföretag som uppfyller 
följande kriterier årsredovisningspliktiga: 
 

1. Bokslutsföretag i vilka antalet anställda i verksamheten under de två 

senaste räkenskapsåren i medeltal uppgått till mer än tio 

Eller 

Nettovärdet av tillgångarna i verksamheten enligt balansräkningen för 

räkenskapsåret uppgår till mer än 24MKR 

 

2. de bokföringspliktiga ideella föreningar som är moderföreningar i 

koncerner i vilka antalet anställda hos koncernföretagen under de två 

senaste räkenskapsåren i medeltal uppgått till mer än tio 

eller 

Nettovärdet av koncernföretagens tillgångar enligt deras 

balansräkningar för det senaste räkenskapsåret uppgår till mer än 

24MKR 

(BFL 6kap 1§ och Hemström, 2000, sid 91-94)  

 

 
Därmed ska föreningarna alltså följa årsredovisningslagen och bokföringslagen, 
vilka utgör ramlagar som ”innehåller allmänna principer för rapportering och 
dokumentation av räkenskapsinformation och måste kompletteras med normer 
som mera i detalj anger hur redovisningen ska ske. Dessa kompletterande normer 
inryms i redovisningslagstiftningens term god redovisningssed.” (BFN, 
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Tillämpning av redovisningsrådets rekommendationer, FAR:s samlingsvolym 
2003) 
 
De normgivande organ som finns på området är Bokföringsnämnden (BFN), 
Redovisningsrådet samt Finansinspektionen som enbart riktar sig till finansiella 
företag. När det gäller års- och koncernredovisningar i icke-noterade företag 
uttalar sig BFN genom allmänna råd och tillhörande vägledningar i frågor som 
behandlas i Redovisningsrådets rekommendationer. ”BFN utgår därvid från att 
rådets rekommendationer är lämpliga också för icke-noterade företag, men att det 
kan vara motiverat med vissa lättnader beroende på företagens storlek.” (BFN, 
Tillämpning av redovisningsrådets rekommendationer, FAR:s samlingsvolym 
2003) 
 
Redovisningsrådets rekommendationer riktar sig i första hand till de ”företag vars 
aktier är föremål för offentlig handel eller som genom sin storlek har ett stort 
allmänt intresse”. (Förord till Redovisningsrådets rekommendationer, FAR:s 
samlingsvolym 2003) Övriga företag får givetvis följa rekommendationerna från 
Redovisningsrådet, men kan välja att istället följa de allmänna råd och 
vägledningar som BFN ger ut och som gäller de områden som Redovisningsrådet 
behandlar i rekommendationerna. När det inte finns allmänna råd eller 
vägledningar inom ett visst område från BFN ska företagen följa 
Redovisningsrådets rekommendationer. 
 
 
3.2 Koncerner 
 
En koncern består av ett moderföretag och ett eller flera dotterföretag. För att ett 
koncernförhållande ska föreligga ska moderföretaget utöva ett bestämmande 
inflytande över dotterföretaget. Detta uppstår genom att moderbolaget innehar 
mer än hälften av rösterna eller av annan anledning äger rätt att utse eller avsätta 
mer än hälften av styrelseledamöterna i dotterbolaget. Moderföretaget kan även 
utöva ett bestämmande inflytande genom att tillsammans med ett annat 
dotterbolag besitta rätten att avsätta eller utse hälften av styrelseledamöterna. En 
närmare definition ges i årsredovisningslagen (ÅRL) 1 kap 4§. 
 
I sammanhanget är det viktigt att påpeka att även ideella föreningar kan vara 
moder- eller dotterföretag. (BFN R 8, p16) Detta blir exempelvis fallet då man 
bedriver idrottsverksamhet i aktiebolag som övertar rätten att spela i seriesystemet 
från en förening. Följande står att läsa i SvFF:s stadgar om rättigheterna att 
upplåta en förenings spelrättigheter till ett idrottsAB:  
 

Idrottslig verksamhet får bedrivas av aktiebolag. Rättigheten att delta i 

Förbundets tävlingsverksamhet får dock upplåtas till ett aktiebolag, som 

till huvudsaklig del har till ändamål att bedriva idrottslig verksamhet 

och därtill naturligt anknytande verksamhet, endast om upplåtande 
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förening har röstmajoritet på bolagsstämma i bolaget (IdrottsAB) samt 

under de förutsättningar som föreskrivs nedan. 

 

SvFF:s stadgar, 20a § 

 
 
Stadgarna innehåller även bestämmelser om att idrottsAB inte får vidareupplåta 
rättigheten att delta i Förbundets tävlingsverksamhet och att avtalet mellan 
förening och idrottsAB och senare ändringar i det måste godkännas av SvFF. 
(SvFF:s stadgar, 20a §) 
 
En koncern består alltså av ett moderföretag och ett eller flera dotterföretag som 
upprättar balans- och resultaträkningar var för sig. För att göra det möjligt att 
bedöma hela koncernens resultat och ställning ska moderföretag upprätta 
koncernredovisning, som ”utgör en redovisning för en koncern upprättad som om 
denna var ett enda företag” (RR1:00 p4, Definitioner) 
 
Vi kommer i diskussionsavsnittet relatera till vilka olika slags sidoverksamheter 
som finns idag och diskutera deras bidrag till koncernens egna kapital. Därför kan 
det vara intressant att översiktligt nämna de redovisningsprinciper som gäller för 
de olika organisationslösningarna och vilka företag som överhuvudtaget ska ingå i 
koncernredovisningen. Detta är nämligen inte helt oomtvistat och en stor stötesten 
genom åren har varit dels hur man ska behandla intresseföretag, men framförallt 
samriskföretag, s.k. joint ventures. 
 
Enligt redovisningsrådets RR13 ska intresseföretag i en juridisk person redovisas 
med anskaffningsvärdemetoden, som innebär att andelar i ett företag redovisas till 
anskaffningsvärde och det enda som påverkar resultaträkningen är den utdelning 
som intresseföretaget ger. Koncerner är dock inte juridiska personer och i 
koncernredovisningen redovisas andelar i ett intresseföretag medelst 
kapitalandelsmetoden, vilket innebär att de redovisas till anskaffningsvärde vid 
anskaffningstillfället och justeras därefter med ägarföretagets andel av 
förändringen i intresseföretagets nettotillgångar. I ägarföretagets resultaträkning 
ingår som intäkt dettas andel av intresseföretagets resultat. (RR13 Intresseföretag) 
 
Ett exempel på joint venture är den souvenirbutik som drivs gemensamt av de tre 
Stockholmsklubbarna; Hammarby, Djurgården och AIK. Denna verksamhet ska 
enligt RR14 redovisas antingen enligt kapitalandelsmetoden som redogjorts för 
ovan, eller med användning av klyvningsmetoden, som lite förenklat innebär att 
man i koncernens balans- och resultaträkningar redovisar koncernens andel av 
varje post på det samägda företagets balans- och resultaträkningar. (RR14, p2 
Definitioner) 
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3.3 Eget kapital 
 
Begreppet eget kapital är det residuala intresset i tillgångarna som finns kvar efter 
att man har dragit av för skulderna. (Schroeder et al., 2001) Beroende på vilken 
företagsform man har valt att driva sin fotbollsförening i så kan det egna kapitalet 
se lite annorlunda ut samt att det finns lite olika regler att rätta sig efter. 
Elitfotbollsklubbarna i Sverige drivs idag i två olika företagsformer.   
 
Den vanligaste företagsformen som elitfotbollsföreningar drivs i idag är den 
ideella föreningen. För att det enligt juridisk mening ska finnas en ideell förening 
krävs det att ett antal fysiska eller juridiska personer har gått samman och träffat 
avtal om att i organiserad form, under viss tid eller tills vidare, samverka för en 
gemensam målsättning. (Fasth & Oscarsson, 2002) Detta görs på en 
konstituerande stämma. Där fattas beslut om bildande av föreningen, även stadgar 
antas och en styrelse utses. De som är medlemmar i en ideell förening är fria från 
personligt ansvar för föreningens åtaganden. De har rätt att få tillgång till all 
information för att kunna bedöma om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. 
 
Då man tittar på en ideell förenings balansräkning så ser man att det som finns 
under posten eget kapital är bara två saker. Först kommer balanserat resultat och 
sen årets resultat, alltså resultaten från föregående år plus eller minus, beroende på 
hur året har gått, årets resultat. Vinsterna i föreningen tillhör organisationen och 
medlemmarna i föreningen har ingen äganderätt på dessa vinster eftersom de inte 
är ägare till föreningen i egentlig mening. De har dock ett anspråk på föreningen 
att dessa vinster används till föreningens bästa.  
 
En förening kan ha större skulder än tillgångar hur länge som helst, bara den kan 
betala sina skulder i tid, annars kan den försättas i konkurs av sina fordringsägare 
eller sig själv. Om föreningen försätts i konkurs får den inte starta seriespel i 
nationella serier eller distriktsserier. Inträffar konkursen under pågående seriespel 
beslutar konkursförvaltaren om det är lämpligt att föreningen slutför seriespelet. 
En konkurs för en ideell förening drabbar hela verksamheten, om 
seniorverksamheten istället låg i ett idrottsAB skulle konkursen inte drabba 
ungdomsverksamhet som ligger kvar i den ideella föreningen. (Falck, 1999) 
 
Den andra organisationsformen som finns i Sverige är att driva sin 
fotbollsförening i aktiebolagsform. Om man väljer denna form så ska man rätta 
sig efter aktiebolagslagen. För att få rättskapacitet så måste man registrera bolaget 
och detta görs till patent och registreringsverket. Ett aktiebolag består av fyra 
olika organ. För det första bolagsstämman, som består av aktieägarna. Den ska 
hållas senast sex månader efter varje räkenskapsårs utgång. På bolagsstämman 
väljs ett andra organ, styrelsen, som ska svara för bolagets organisation och 
förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen i sin tur ska utse ett tredje, 
verkställande direktör. Det fjärde bolagsorganet är revisorn, som ska väljas av 
bolagsstämman. 
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Om man tittar på ett aktiebolags balansräkning så ser man att det egna kapitalet 
delas upp i först bundet eget kapital samt fritt eget kapital. Under det bundna egna 
kapitalet ingår inbetalt aktiekapital respektive inbetalda medlemsinsatser. Under 
det fria egna kapitalet ingår årets vinst, eller förlust, samt det som finns sparat av 
tidigare års vinster eller förluster. 
 
En av de stora skillnaderna mellan ideell förening och aktiebolagsform är att 
aktiebolagslagen ställer hårdare krav än elitlicensen när det gäller det egna 
kapitalet. Skulle det egna kapitalet understiga hälften av det registrerade 
aktiekapitalet kan bolaget tvingas till en likvidation d.v.s. en upplösning. Om man 
märker att man är på väg mot detta har aktiebolaget möjlighet att göra en 
nyemission och få in nytt kapital den vägen. En förutsättning är dock att det finns 
intressenter som är villiga att investera. Detta är något som en ideell förening inte 
kan göra. 
 
 
3.3.1 Eget kapital i koncernen 
 
Om fotbollsföreningen drivs som en koncern skall det egna kapitalet mätas på 
koncernnivå. En koncern är inte en juridisk person med ett eget kapital i egentlig 
mening, utan koncernredovisningen är bara en konstruktion för att avgöra resultat 
och ställning hos ett antal företag som är knutna till varandra på grund av inbördes 
inflytande. Det egna kapitalet i koncernredovisningen består heller inte av 
summan av de i koncernen ingående företagens egna kapital. I normalfallet, då 
förvärvsmetoden används, ska det bokförda värdet av moderföretagets andelar i 
ett dotterbolag elimineras genom att avräknas mot den andel av dotterföretagets 
eget kapital som belöpte på andelarna vid förvärvet. (ÅRL 7 kap. 18 §) På så sätt 
visas i koncernen som eget kapital endast moderföretagets egna kapital och det 
som intjänats i dotterföretagen efter förvärven, eller eventuellt bildandena.  
 
Om det finns intresseföretag i koncernen ska andelar i dessa normalt räknas in i 
koncernen med hjälp av kapitalandelsmetoden. (ÅRL 7 kap. 24-28 §§) Det 
innebär att endast intresseföretagsandelens värde tas med i 
koncernbalansräkningen. Värdet är i princip anskaffningsvärdet ökat eller minskat 
med andelarna i intresseföretagets resultat, efter anskaffningstillfället, och minskat 
med erhållna utdelningar. (Carlsson et al., 1998) 
 
 
3.3.2 Soliditet 
 
Med soliditet avses ett företags betalningsförmåga på lång sikt eller dess förmåga 
att stå emot förluster och konjunkturnedgångar. I samband med räkenskapsanalys 
definieras soliditet som den del av företagets tillgångar som är finansierat med 
eget kapital. En god soliditet innebär att företagets möjligheter till 
självfinansiering är goda. Ju större det egna kapitalet är i förhållande till det totala 
kapitalet, desto mindre lånat (främmande) kapital behövs. (Holmström, 1997) 
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Det finns två olika sätt att räkna ut soliditet, beroende på om man tar hänsyn till 
den latenta skatteeffekten på de obeskattade reserverna: 
 
Soliditet(%) = Eget kapital / Totalt kapital 
Soliditet(%) =(Eget kapital + 72% av obeskattade reserver) / Totalt kapital 
 
Anledningen till att vi nämner detta är att det är det normala sättet att bedöma ett 
företags överlevnadsförmåga. När man tog fram elitlicensen var det dock inte 
aktuellt att ange någon siffra på hur hög soliditet man måste ha, eftersom det man 
ville uppnå var att klubbarna skulle ha någon soliditet överhuvudtaget. I normala 
fall i företagsvärlden har inte företag negativa egna kapital eftersom de försätts i 
konkurs långt tidigare. Det är emellertid soliditetsresonemanget som hela 
elitlicensen kretsar kring. 
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4 Teori 
 
 
 
 
 

4.1 Effektivitet 
 
De åtgärder som följer på att inte uppnå ett positivt eget kapital på koncernnivå 
utgör med juridisk terminologi ett sanktionssystem och i bedömningen av detta 
väljer vi att utgå ifrån resonemangen om inre och yttre effektivitet. Den inre 
effektiviteten motsvaras i engelskan av uttrycket efficiency, medan den yttre 
effektiviteten motsvaras av uttrycket effectiveness.  
 
”Efficiency is the ratio of outputs to inputs, or the amount of output per unit of 
input”, medan ”Effectiveness is determined by the relationship between… 
...output and objectives” (Anthony & Govindarajan, sid 111) 
 
Bruzelius & Skärvad uttrycker detta på ett än enklare sätt när de skriver att ”Den 
yttre effektiviteten handlar om att göra rätt saker, den inre handlar om att göra 
dem på rätt sätt” (Bruzelius & Skärvad, sid 101, deras kursivering) 
 
Naturligtvis är inte inre och yttre effektivitet ömsesidigt uteslutande. Ska man mot 
ett bestämt mål spelar det ingen roll hur fort man springer om man springer åt fel 
håll, samtidigt som man aldrig kommer fram om man nöjer sig med att krypa i rätt 
riktning. Detta låter banalt, men är viktigt att tänka på när man fattar ett beslut om 
exempelvis de ekonomiska kriterierna för elitlicensen. Skulle man införa regler 
som alla kommer runt är de meningslösa och skulle man istället införa mycket 
hårda regler utan kryphål som är utformade på ett sätt som inte stämmer överens 
med syftena hade det varit bättre att inte göra något alls. 
 
Den inre effektiviteten skulle i detta sammanhang kunna beskrivas som ett mått på 
hur väl sanktionssystemet med handlingsplaner och nedflyttning fungerar, medan 
den yttre effektiviteten är ett mått på hur väl sanktionssystemets effekter stämmer 
överens med elitlicensens syfte. 
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En bild säger som bekant mer än tusen ord och därför låter vi följande modell 
illustrera sambandet mellan inre och yttre effektivitet. 

(jfr Bruzelius & Skärvad fig. 7.5, sid 104. Vi har ändrat beteckningarna i boxarna) 
 
I organisationslitteraturen framhålls ofta att man bör fokusera på inre effektivitet 
när man agerar på en stabil marknad med långsam utveckling och därför har litet 
behov av anpassning. Däremot när omständigheterna ständigt förändras krävs att 
en organisation är flexibel och kan anpassas till de nya omständigheterna, och 
följaktligen är det i en sådan situation viktigare att fokusera på att ha en så hög 
yttre effektivitet som möjligt. Givetvis måste man ta hänsyn till båda delarna, men 
prioritera på det som är viktigast för stunden. 
(Bruzelius & Skärvad, 2000) 
 
Vi kommer i diskussionsavsnittet att diskutera hur elitlicensen utvecklats och 
vilka aspekter som varit viktigast i olika skeden. 
 
 

4.2 Allmänpreventiva effekter 
 
För att bedöma den inre effektiviteten har vi valt att använda oss av ett 
rättsekonomiskt resonemang om vilken effekt man söker med straff eller 
sanktioner. Ett straff eller en sanktion kan principiellt ha tre syften: 
 

• Vedergällning – den som har begått ett brott skall bestraffas för att han 
eller hon har begått ett brott 

 
• Individualprevention – den som har begått ett brott skall genom straff 

förhindras att begå nya brott 

 
Sanktion 

 
Sanktionernas effekt 

 
Syfte 

Inre effektivitet 

Yttre effektivitet 
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• Allmänprevention – bestraffning av den som begått ett brott skall avhålla 
andra människor från att begå brott, dvs. verka avskräckande 

 
(Zila 1998, sid 9) 
 
Vi tolkar det som att man med elitlicensen strävar efter en allmänpreventiv effekt 
på klubbarna. Detta eftersom man inte i första hand är ute efter att straffa de 
enskilda klubbarna, utan snarare förhindra framtida ogenomtänkta satsningar eller 
allmän misskötsel av klubbarnas ekonomi som leder till att de hamnar i 
ekonomiska trångmål. 
 
Det finns enligt Zila tre sätt att uppnå en allmänpreventiv effekt: 
 

• Omedelbar avskräckning – man får med egna ögon se ett straff utdelas och 
avstår från att begå en lagöverträdelse 

 
• Medelbar avskräckning – man bevittnar inte ett konkret straff utan 

avskräcks av hotet av ett straff och vetskapen om att detta straff kommer 
utdömas i händelse av en lagöverträdelse 

 
• Straffets moralbildande verkan – genom att i lag bestämma att ett visst 

agerande är straffbart påverkas människors normbildning och de avstår 
från att agera på oönskat sätt 

 
Vid bedömningen av den inre effektiviteten kommer vi att relatera till de tre sätten 
att uppnå den allmänpreventiva effekt man söker med elitlicensen. 
 
 

4.3 Preventionsteori  
 
För att förklara de allmänpreventiva effekterna av en sanktion kan man använda 
sig av teorier om brottslighet som bygger på grundläggande ekonomiska 
antaganden om rationalitet. I stora drag handlar det om hur man väger kostnaden 
av en eventuell bestraffning mot den förväntade nyttan av en regelöverträdelse. 
Höga straff och små vinster av en regelöverträdelse innebär låg brottslighet, 
medan låga straff och stora vinster leder till hög brottslighet. Antalet brott en 
människa utför är enligt Gary S. Becker en funktion av risken för upptäckt, 
kostnaden av att ertappas samt en variabel som betecknar övriga tänkbara 
variabler, exempelvis möjlig alternativ inkomst, brottsbenägenhet med mera. 
(Becker et al., 1974) 
 
Elitlicensens ekonomikriterier innebär att man inte erhåller elitlicens om man har 
ett negativt eget kapital, men det som skulle vara analogt med den kriminella eller 
icke önskvärda handlingen är i vårt fall den ogenomtänkta risktagning som görs 
av en klubb eller underlåtenheten att kontrollera sin ekonomi. Ingen klubb vill ju 
ha ett negativt eget kapital, utan det som eftersträvas är den potentiella vinsten av 
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en satsning. Det negativa egna kapitalet är snarare ett straff i sig. Detta straff har 
dock inte visat sig tillräckligt avskräckande. 
 
Således skulle Beckers teori tillämpat på vår frågeställning innebära att en klubb 
genomför en riskfylld satsning om den förväntade vinsten av satsningen är större 
än den förväntade kostnaden av ett misslyckande. Den förväntade vinsten är en 
funktion av den totala möjliga vinsten och sannolikheten för att det lyckas, och 
den förväntade kostnaden är en funktion av risken för ett misslyckande och det 
straff som väntar i händelse av ett misslyckande. Om den förväntade vinsten 
överstiger den förväntade förlusten genomförs den riskfyllda satsningen 
 
Fotbollsförbundet kan i denna situation endast påverka kostnaden för ett 
misslyckande. Elitlicensen innebär att man straffar klubbar som uppvisar ett 
negativt eget kapital, och följaktligen inte har lyckats med sin satsning eller 
underlåtit att sköta sin ekonomi. 
 
Man kan även konstatera att kostnadsfunktionen är en kurva med avtagande 
marginaleffekt, vilket illustreras av nedanstående exempel. 
 
Givet en viss upptäcktsrisk minskar viljan att genomföra en riskfylld satsning av 
ett högre straff vid ett misslyckande. Vet man exempelvis att man löper 50 
procents risk att satsningen misslyckas och straffet vid ett misslyckande är att man 
blir nedflyttad en division kommer ett visst antal klubbar att genomföra 
satsningen. Detta antal kommer enligt teorin att minska om man skulle öka 
straffet så att man istället flyttas ned två divisioner. Antalet klubbar skulle minska 
ytterligare om man ökar straffet till tre divisioners nedflyttning, men den 
procentuella minskningen av antalet klubbar skulle vara lägre. Minskningen av 
antalet klubbar som väljer att genomföra satsningen skulle vara störst vid den 
procentuellt största ökningen av straffet. En ökning av straffet från nedflyttning 5 
divisioner till nedflyttning 6 divisioner spelar ingen större roll eftersom det är i 
princip lika illa. (Becker et al., 1974) 
 
På samma sätt minskar den totala viljan att genomföra en riskfylld satsning 
beroende på risken för ett misslyckande vid ett givet straff. Resonemanget om 
avtagande marginaleffekt illustreras av följande bild. (Bilden är vår egen, men 
bygger på resonemangen i Becker et al, 1974) 
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5 Empiri 
 
 
 
 
 
5.1 Elitlicensen 
 
 
5.1.1 Bakgrund till elitlicensen 
 
För ungefär tio år sedan kom det signaler från UEFA ut till de nationella 
fotbollsförbunden att det var viktigt att de nationella klubbarna hade kontroll över 
sin ekonomi. Det hade varit mycket uppståndelse i media över det allt försämrade 
ekonomiska läget i fotbollseuropa och man var tyckte från UEFA:s håll att det var 
dags att se över det hela. Man var orolig över att allt för mycket negativ 
uppmärksamhet i media skulle få negativ inverkan i jakten på sponsorer och 
bidragsgivare både från näringslivet och från allmänheten. 
 
Förklaringen till det allt sämre ekonomiska läget var främst att klubbarnas utgifter 
ökade väldigt mycket snabbare än vad deras intäkter ökade. Det var framförallt 
spelarlönerna som sköt i höjden. Skälen till de ökade spelarlönerna var bland 
annat den effekt som Bosmandomen fick på klubbarna. Bosamandomen innebar 
att spelare utan kontrakt kunde gå till en ny förening utan ersättning till den 
tidigare klubben. Det här gjorde att klubbarna ville skriva allt längre kontrakt 
vilket gjorde att spelarna i sin tur krävde mer betalt för att stanna längre. En annan 
anledning var att de svenska elitklubbarna bara jagade intäkter till sin verksamhet 
istället för att jaga kostnader. (Kenneth Tallinger i intervju av Balogh, 2000)  
 
Där inget annat anges kommer informationen nedan från vår intervju med Christer 
Ljungsten som var med i fotbollsförbundets revisionsnämnd och numera sitter i 
appellationsnämnden för licensfrågor. 
 
Det ekonomiska läget fick det svenska fotbollförbundet att skapa en 
analyskommitté som hade till uppgift att samla in uppgifter om ekonomin i svensk 
fotboll. Man samlade in och analyserade klubbarnas bokslut. Man tittade på 
intäkter och kostnader samt det egna kapitalet. Analyskommittén arbetade med 
detta i två år, varefter Svenska fotbollsförbundet bildade revisionsnämnden. 
Nämnden var underställd Svenska fotbollsförbundets styrelse men arbetade helt 
oberoende från styrelsen. Den hade tystnadsplikt och allt som behandlades i 
nämnden var konfidentiellt, vilket innebär att inte ens styrelsen fick ta del i det 
som revisionsnämnden arbetade med. 
 
Nämndens huvuduppgift till en början var att fortsätta analyskommitténs uppgift 
med att analysera ekonomin inom svensk fotboll. Efter ytterligare en tid kom idén 
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om en elitlicens upp efter ett förslag av revisionsnämnden själv. Man hade efter 
ett antal års analyser sett att det ekonomiska läget bara gick åt fel håll och 
Svenska fotbollsförbundet gav nu revisionsnämnden i uppdrag att plocka fram ett 
antal ekonomiska kriterier till en elitlicens. Man kände till att liknande licenser 
redan fanns i de tyska och norska ligorna vilka man tog kontakt med för att 
utvärdera deras exempel.  
 
1995 fick revisionsnämnden formellt i uppdrag av Svenska fotbollsförbundets 
styrelse att ta fram de ekonomiska kriterierna för en elitlicens. Det tog 
revisionsnämnden ca tre år att komma fram med ett förslag. Under den här tiden 
jobbades det stenhårt med att ta fram förslag, förankra förslaget i klubbarna och 
flytta fram sina positioner.  
 
I inledningsskedet var klubbarna inte särskilt samarbetsvilliga. Man var väldigt 
tveksamma till att lämna ut information om sin ekonomi. Till en början bestod allt 
arbete av att försöka få in information från klubbarna och det lyckades man till 
slut förankra ute hos klubbarna och hos svensk elitfotboll. Vad nämnden då gjorde 
var att man tittade igenom och analyserade klubbarnas balans och 
resultaträkningsposter. Posterna sammanställdes och där det gick att göra 
jämförelser gjordes det. Dessa jämförelser handlade om t.ex. publikintäkter, 
sponsorintäkter eller lönekostnader. Detta material fick sedan klubbarna tillbaka 
men bara så att man kunde läsa sina egna siffror och sedan kunde man jämföra sig 
med en median samt en högsta och lägsta siffra. Detta var första gången som 
klubbarna hade möjlighet att göra något liknade. 
 
Idag är det helt annorlunda. Idag är alla elitklubbars siffror öppna handlingar 
vilket Christer Ljungsten tycker är mycket bra och är något som klubbarna vinner 
på i längden. I och med den nya öppenheten i klubbarna kan inte bara vi 
utomstående granska klubbarna och dess ekonomi utan även klubbarna själva kan 
jämföra sig med och benchmarka sig mot varandra.  
 
Revisionsnämnden arbete pågick fram till och med att elitlicensen trädde i kraft 
den 1: e januari 2002. Då upplöstes revisionsnämnden och man bildade 
licensnämnden. Den nya licensnämndens uppgift är att handlägga frågor rörande 
elitlicensen. Man beslutar även i frågor rörande licenser för spelaragenter (SvFF:s 
hemsida). Ovanför licensnämnden skapades appellationsnämnd dit klubbarna kan 
överklaga då de inte är nöjda med licensnämnden beslut. 
 
 
5.1.2 Ekonomiska kriteriernas utformning 
 
Elitlicensen omfattar för närvarande endast allsvenskan och superettan för herrar. 
Från och med år 2005, baserat på år 2004 års bokslut, omfattar elitlicensen även 
klubbar i damallsvenskan. 
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Så hur ser då de ekonomiska kriterierna som revisorsnämnden tog fram ut? Det 
absolut viktigaste kriteriet är att ingen klubb får ha ett negativt eget kapital. 
Anledningen till att revisionsnämnden valde att just titta på det egna kapitalet var 
att man tyckte det var det enda rätta om man objektivt skulle kunna betrakta en 
förening. Det egna kapitalet är inte bara "pengarna på banken" utan tillgångarna 
minus skulderna. Bland tillgångar kan det finnas pengar på banken men också 
annat som en fastighet, träningsanläggning, klubbhus eller liknande. Att mäta det 
egna kapitalet är något som förbundsstyrelsen har "köpt" men också svensk 
elitfotboll, så alla är på det klara med att det är detta synsätt som gäller i 
fortsättningen. (Kenneth Tallinger, i intervju av Balogh 2000) 
 
Man bör lägga märke till att det egna kapitalet mäts på koncernnivå vilket innebär 
att det inte behöver vara så att det bara är fotbollsverksamheten som ska ha ett 
positivt eget kapital utan det är verksamheten som helhet. Anledningen till att det 
egna kapitalet mäts på koncernnivå är enligt Christer Ljungsten av rättviseskäl. 
Ingen klubb skall få några fördelar gentemot andra bara för att de har organiserat 
sig på ett annorlunda sätt. Revisionsnämnden vill inte ge klubbarna chansen att 
gömma undan kostnader i andra bolag vilket sedan inte hade synts på det egna 
kapitalet om man inte hade mätt det på koncernnivå. 
 
Förutom det viktigaste kriteriet på att ha ett positivt eget kapital så finns det 
ytterligare kriterier som måste uppfyllas, vilka framgår av anvisningarna till 
elitlicensens ekonomikriterier; 
 
• Klubbarna måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Här kan klubbarna 

bli tvingade till att ändra i sina stadgar, vilket det krävs ett årsmötesbeslut på, 
för dem som inte redan har detta reglerat i sina stadgar. 

 
• Man kräver också att klubbarnas räkenskapsår och verksamhetsår skall följa 

ett vanligt kalenderår. Även här kan klubbarna bli tvingade till att ändra i sina 
stadgar om det inte redan finns inskrivet. Då man lägger om räkenskapsåret 
måste omläggningsåret omfatta minst 6 och maximalt 18 månader. 

 
• Klubbarnas årsmöte måste hållas senast den 31 mars. Kravet på ändring i 

stadgarna gäller även här. 
 
• Klubbarna har alltid till förbundet behövt lämna in uppgifter om styrelse, 

firmatecknare, revisorer samt kansliadress. Genom att ta in dessa uppgifter i 
elitlicensens ekonomikriterier bryts dessa ut från den allmänna bestämmelsen 
om klubbars uppgiftsskyldighet. 

 
• Klubbar som bedriver delar av sin verksamhet i aktiebolag, stiftelse eller inom 

ramen för annan juridisk person, skall rapportera detta årligen senast den 5 
mars till Svenska fotbollsförbundet. 
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• Svenska fotbollsförbundet har en föreskriven kontoplan. Elitlicensen 
ekonomikriterier säger att klubbarna skall följa den. Den föreskrivna 
kontoplanen avser själva koddelen konto. För övriga koddelar i bokföringen är 
användningen frivillig. I den föreskrivna kontoplanen finns möjligheter för 
dem som så önskar till ytterligare finfördelad redovisning inom ramen för 
kontoplanens struktur. Underhållet av kontoplanen sköts av licensnämnden, 
till vilken eventuella förslag till kompletteringar skall meddelas. 

 
• Vid externa spelarförvärv krävs det att klubbarna lämnar en not i 

årsredovisningen med information om detta. 
 
• Varje år senast den 5 mars skall klubbarna till Svenska fotbollsförbundet 

lämna in den av styrelsen och revisorerna godkända årsredovisningen, 
förvaltningsberättelse och revisionsberättelse, samt budget för det kommande 
verksamhets- och räkenskapsåret. Samtidigt skall, på ett av Svenska 
fotbollsförbundet särskilt framtaget formulär, en fastställd ekonomirapport 
avseende det gångna verksamhets- och räkenskapsåret lämnas in. Om det 
finns, av årsmötet beslutade, avvikelser från inlämnade uppgifter så skall 
dessa omgående skriftligen meddelas till licensnämnden. 

 
• Klubbar med negativt eget kapital den 31 december skall senast den 5 april 

nästföljande år lämna in en handlingsplan till licensnämnden som beskriver 
hur föreningen under innevarande kalenderår skall eliminera det negativa egna 
kapitalet. 

 
• Klubbarna skall sköta betalningar av skatter och allmänna avgifter. Vid 

bedömningen av om en klubb grovt åsidosatt sina åligganden skall beaktas 
inte endast skatteskuldernas storlek (minst 100 000 kr) utan även om klubben 
gjort sig skyldig till bokföringsbrott, skatte-, eller uppbördsbrott. Klubbarna 
skall betala klar och förfallen fordran på betydande belopp i rätt tid till 
Svenska fotbollsförbundet, som inte kan kvittas enligt 11 § i förbundets 
stadgar. Om en klubb inte betalar till förbundet i rätt tid, har förbundet rätt 
enligt 11 § i stadgarna att kvitta sådan fordran mot klubbens fordran mot 
förbundet. Om inte finns kvittningsmöjlighet och det rör sig om betydande 
belopp kan andra påföljder sättas in. Klubbarna skall även i tid till SDF 
(specialdistriktsförbunden) eller annan medlemsförening betala klar och 
förfallen fordran på betydande belopp. Med betydande belopp menas här två 
basbelopp (prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring). 

 
 
5.1.3 Ekonomiuppföljning och åtgärder vid negativt eget kapital 
 
Som nämndes ovanför så skall klubbar med negativt eget kapital den 31 december 
lämna in en handlingsplan senast den 5 april nästföljande år. Denna skall lämnas 
in till licensnämnden. Handlingsplanen skall beskriva hur klubben under 
innevarande kalenderår skall eliminera det negativa kapitalet. Det är sedan upp till 
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licensnämnden att bedöma handlingsplanen. Om licensnämnden bedömer 
handlingsplanen som klart orealistisk eller om klubben själv anser att det är 
omöjligt att eliminera det negativa egna kapitalet, skall klubben senast den 1 
september till licensnämnden lämna in en kontrollbalansräkning per den 30 juni. 
Om klubbens handlingsplan bedömts vara realistisk så skrivs klubben upp på en 
bevakningslista. I bilaga 6 till anvisningarna till elitlicensens ekonomikriterier kan 
man se hur en handlingsplan skall vara uppställd. 
 
För att en handlingsplan skall anses som orealistisk krävs det att det vid en 
objektiv bedömning framgår att den bygger på antaganden och åtgärder vilkas 
realiserande är otillräckliga för att eliminera det negativa kapitalet under 
återstoden av året. Om en klubb som är antecknad på bevakningslistan även detta 
år har ett negativt eget kapital den 31 december skall föreningen senast den 1 
september påföljande år till licensnämnden lämna in en kontrollbalansräkning per 
den 30 juni. 
 
När man upprättar en kontrollbalansräkning skall man iaktta de föreskrifter 
svenska fotbollsförbunds styrelse har utfärdat. Idrotts AB har att iaktta 
bestämmelserna i aktiebolagslagen. I de fall dessa bestämmelser aktualiseras skall 
ärendet i övrigt handläggas enligt förbundsstyrelsens föreskrivna ordning. 
Utgångspunkten för kontrollbalansräkningen är den ordinarie balansräkningen. I 
kontrollbalansräkningen medges i vissa fall avsteg från de principer som tillämpas 
i den ordinarie redovisningen. Man kan bl.a. använda en mindre konsekvent 
tillämpning av försiktighetsprincipen. Redovisningen baseras i större utsträckning 
på försäljningsvärden. Undantag här utgör externa spelarförvärv som inte får 
uppvärderas. Arbetsgången med kontrollbalansräkningen kan kortfattat beskrivas 
så att den ordinarie balansräkningens poster (tillgångar och skulder) genomgås för 
att se om där finns tillgångar som kan ges ett högre värde eller skulder som kan 
ges ett lägre värde. Eventuella justeringar kan således enbart förbättra ställningen i 
förhållande till den ordinarie balansräkningen. I not till kontrollbalansräkningen 
skall framgå grunderna för de justeringar som gjorts. Kontrollbalansräkningen 
skall skrivas under av styrelsen samt granskas och skrivas under av vald revisor. I 
övrigt hänvisas till Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR:s vägledning 
angående kontrollbalansräkning, som anger god redovisningssed vid upprättande 
av kontrollbalansräkning. 
 
Den ovan nämnda handlingsplanen skall innehålla de åtgärder, som klubben 
tänker använda under året för att eliminera det negativa egna kapitalet. Om planen 
innehåller åtgärden att avyttra spelare, skall klubben ange i planen en egen 
marknadsvärdering av aktuella spelare. 
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Det ovan sagda illustreras av bilden nedan. 
 

(Anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier, 2002) 
 
 
5.1.4 Påföljder för klubbar som inte efterlever ekonomikriterierna 
 
De klubbar som inte kan leva upp till de uppsatta ekonomikriterierna kommer att 
degraderas (tvångsnedflyttas) en serie. Spelar man i allsvenskan kommer man 
alltså att flyttas ner till superettan. Nedflyttning drabbar en klubb om man 
 

• grovt åsidosatt vad som ålegat föreningen genom att i avsevärd omfattning 
underlåta att betala skatter och allmänna avgifter, 
 

• underlåtit att i rätt tid till SvFF betala klar och förfallen fordran på 
betydande belopp, som inte kan kvittas enligt 11 § SvFF:s stadgar, 
 

• underlåtit att i rätt tid till SDF eller annan medlemsförening betala klar och 
förfallen fordran på betydande belopp, 
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• har negativt eget kapital med iakttagande av den av Förbundsstyrelsen 

föreskrivna ordningen för upprättande av kontrollbalansräkning m.m.  
 

• ansökt om ackord eller konkurs. 
 
En klubb kan undgå degradering om det föreligger synnerliga skäl. Med 
synnerliga skäl avses att klubbens degraderingsgrund uppstått på grund av 
omständigheter som klubben inte kunnat förutse eller på annat sätt kunnat råda 
över, t ex en huvudsponsors konkurs, brottsligt förfarande av anställd eller enskild 
styrelseledamot. Som synnerliga skäl anses inte omständigheter som har sin grund 
i sedvanligt risktagande i verksamheten. 
 
Vid bedömningen av om klubb grovt åsidosatt sina åligganden så tittar man inte 
bara på skatteskuldernas storlek, som är minst 100 000 kr, utan även om klubben 
gjort sig skyldig till bokförings-, skatte- eller uppbördsbrott. Underlåtenhet att i 
rätt tid betala klar och förfallen fordran omfattar såväl betalningsovilja som 
betalningsoförmåga. Med betydande belopp avses här två basbelopp.  
 
 
5.1.5 Elitlicensens syften 
 
Av de intervjuer vi har genomfört framträder ett antal olika syften med införandet 
av elitlicensen.  
 
Vid vår e-postkorrespondens med Kjell Sahlström, som är ekonomichef på SvFF, 
fick vi följande svar på vad syftena med elitlicensen är: 
 
• Krav från UEFA att klubbarna skall ha ordning på sina ekonomier. �
 
• Önskemål från klubbarna att en klubb som inte gjorde rätt för sig inte skulle 

gynnas sportsligt före en klubb som gör rätt för sig ekonomiskt genom att den 
förra klubben kan ha bättre spelartrupp och vinna matcher. D v s konkurrens 
på mer lika villkor.  

 
• Säkerställa att klubbarna har förutsättningar att fullfölja en serie, så att inte lag 

tvingas dra sig ur pga. konkurs etc., och seriespel förstörs sportsligt.  
 
• Säkerställa och förstärka fotbollens renommé genom att klubbarna gör rätt för 

sig och inte skapar negativ publicitet kring fotbollen. 
 
Vid intervjun med Christer Ljungsten framkom följande syften som i grund och 
botten är samma. 
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• Signaler kom från UEFA till de nationella förbunden att det var viktigt att 
klubbarna har ordning sin ekonomi. Mycket dålig publicitet i media kunde få 
sponsorer och bidragsgivare att överge fotbollen. 

 
• ”Viktigt att få grepp om ekonomin i svensk fotboll” och att klubbarna hanterar 

det på ett riktigt sätt 
 
Vi har även intervjuat MFF:s ekonomichef Jarl Thorstensson om vad han anser 
vara syftet med elitlicensen, varvid framkom att han anser att: 
 
• Man måste kunna driva verksamheten utan att vara beroende av 

spelarförsäljning eller bankernas vilja att pumpa in pengar, eftersom detta 
riskerar att leda till att de stora bankerna äger klubbarna till slut 

 
SEF:s generalsekreterare Tommy Theorin uttryckte det som att man i den 
ekonomiska situation som råder måste försöka att både gasa och bromsa, vilket 
alltså innebär att man dels vill fortsätta öka intäkterna för svenska 
elitfotbollsklubbar och samtidigt försöka bromsa kostnaderna. (SVT Fotbollskväll 
2003-04-28) Vid vår telefonintervju påpekade han också att detta är något som 
klubbarna själva efterfrågat och är väl förankrat i hela fotbollsrörelsen.  
 
 
5.1.6 Anledning till att eget kapital mäts på koncernnivå 
 

Ljungsten menar att den enda rimliga mätnivån är koncernnivå eftersom: 
 
• föreningarnas sätt att organisera sig ska inte påverka bedömningen av deras 

ekonomiska ställning 
• han anser att det är det mest rättvisa 
• regelverket måste vara enkelt 
 
På frågan om det finns några andra mått man skulle kunna använda, alternativt 
komplettera med, svarar Ljungsten att likviditetsmått diskuterades i 
revisionsnämnden, men det blir för krångligt och oerhört svårt att mäta 
 
Ljungsten påpekar även att sedan revisionsnämnden tog fram kriterierna har 
verkligheten förändrats och det finns säkert många situationer som man får se 
över. 
 
Kjell Sahlström menar att anledningen till att mäta eget kapital på koncernnivå var 
att ”en förening inte skulle kunna lägga delar av verksamheten utanför den 
juridiska person som mäts och därmed kunna uppnå positivt eget kapital i den 
juridiska person som mäts, men ha negativt eget kapital i någon annan juridisk 
person som också bedriver fotbollsverksamhet”. 
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Även Sahlström påpekar att likviditetsmått nämndes i diskussionerna, och tror 
personligen att det kan komma att införas exempelvis likviditetsplaner för 
kommande säsong som ett komplement i framtiden. 
 
 

5.2 Klubbarnas organisationsstruktur 
 
Organisationen skiljer sig en hel del mellan klubbarna och därför har vi försökt att 
kategorisera dem och redogör översiktligt för ett antal klubbar som får 
representera de olika formerna av organisationsstruktur vi identifierat. Detta för 
att kunna diskutera hur de olika formerna av organisering påverkas av elitlicensen. 
Den indelning efter organisationsform som följer nedan utgår ifrån den enhet som 
driver elitfotbollsverksamheten. Det är givetvis så att vissa föreningar skulle 
kunna representeras under flera kategorier beroende på vilken enhet inom klubben 
man tittar på. 
 
 
5.2.1 Fotbolls AB 
 

Ett exempel på en förening som bildat ett fotbollsAB är AIK. AIK är en ideell 
flersektionsförening som fram till april 2003 var moderförening till AIK Fotboll 
AB. Fotbollssektionen inom AIK har brutit ut sig till en nybildad ideell förening 
som heter AIK FF och som övertagit AIK:s ägande i AIK Fotboll AB. AIK FF 
driver ungdomsfotbollsverksamheten i AIK. Anledningen till att fotbollssektionen 
bröt sig ur flersektionsföreningen AIK var att de ville undvika att de övriga 
sektionernas verksamhet, och då främst ishockeyn, skulle dra ner det egna 
kapitalet och leda till att elitlicensen riskerades. (AIK:s hemsida) För drivandet av 
AIK: s elitfotbollsverksamhet står AIK Fotboll AB. Detta är ett dotterbolag till 
AIK FF. AIK FF innehar 83,3 % av rösterna samt 33,3 % av aktierna i AIK 
Fotboll AB. (AIK Fotboll AB verksamhetsberättelse 2002) Elitverksamheten 
består av AIK: s seniorfotbollslag som är ett av topplagen i årets allsvenska. 
Rätten till spel i allsvenskan innehas av den ideella föreningen AIK FF som i sin 
tur genom ett av SvFF godkänt avtal upplåter den rätten till AIK Fotboll AB. 
Skulle AIK Fotboll AB gå i konkurs övergår rätten till spel i allsvenskan 
automatiskt till den ideella föreningen igen. (SvFF:s stadgar, 20a §) 
 
AIK Fotboll AB driver i sin tur två helägda dotterbolag, AIK Fotboll Restaurang 
AB och AIK Fotboll Transfer AB. De äger även 50 % av AIK Merchandise AB, 
där den ideella föreningen äger resterande andel. Inför säsongen 2003 har AIK 
Fotboll AB etablerat ett samarbete med ett nybildat riskkapitalbolag som ska 
hjälpa till att finansiera nya spelare. (AIK Fotboll AB verksamhetsberättelse 
2002) 
 
Även Hammarby var från början en flersektionsförening som 1999 beslutade om 
en ”omorganisation innebärande att varje sektion blev en egen ideell förening med 
medlemskap i alliansföreningen Hammarby IF”. (Hammarbys årsredovisning 
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2000) Fotbollsverksamheten flyttades i och med detta till den ideella föreningen 
Hammarby IF Fotbollförening. Den nybildade föreningen hamnade emellertid i 
ekonomiska svårigheter, vilket gjorde att man per den 1 januari 2001 hade ett 
negativt eget kapital på 15 miljoner. För att klara av förbundets krav på positivt 
eget kapital bildade man Hammarby Fotboll AB och sålde 25 procent till 
Anschutz Entertainment Group Sweden AB (AEG AB) för 13,3 Mkr. Genom 
detta förfarande undanröjde man den besvärliga ekonomiska situationen och 
klarade elitlicensen. (Hammarbys årsredovisning 2001) 
 
 
5.2.2 Ideell förening 
 

IFK Göteborg driver sin fotbollsverksamhet i en ideell flersektionsförening. De 
övriga sektionerna i förening är friidrott, skridskor, bowling och orientering. IFK 
Göteborg driver dotterbolagen IFK Promotion AB och Sportskadekliniken. 
(Änglabladet Nummer 1, 2003) 
 
Även Malmö FF driver sin fotbollsverksamhet i en ideell flersektionsförening där 
de övriga sektionerna består av bordtennis och damfotboll. De innehar 100 % av 
andelarna i dotterbolaget Malmö FF Service AB (Malmö FF årsredovisning 
2002), men detta dotterbolag är dock under avveckling. (Thorstenson intervju) 
 
Andra exempel på ideella föreningar som bedriver viss verksamhet i dotterbolag 
är Helsingborgs IF och Örebro SK. 
 

Ett exempel på klubb som enbart består av en förening är Halmstad BK. För dessa 
klubbar spelar det i dagsläget ingen roll på vilken nivå man mäter eget kapital.  
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6 Diskussion 
 
 
 
 
 

6.1 Vår tolkning av syftet 
 
Det framstår som att det viktigaste syftet med elitlicensen var att se till att 
klubbarna har kontroll över sin ekonomi, och klarar av att stå på egna ben. Hur de 
gör för att få in pengar är av underordnad betydelse. Ett exempel är att det i fallet 
med Helsingborgs IF godkänns av licensnämnden att ta emot villkorade 
kapitaltillskott från Helsingborgs kommun. Man har inte heller några krav på att 
den sportsliga delen i sig måste gå runt, utan denna kan finansieras med intäkter 
från sidoverksamhet. En stor anledning till elitlicensens införande var att 
kostnaderna för framförallt löner steg dramatiskt och klubbarna gav sig ut för att 
hitta intäkter som kunde täcka dessa. Vår tolkning är att detta av förbundet och 
SEF uppfattades som en ohållbar situation, men i elitlicensens ekonomikriterier 
finns ingenting som säger att fokus ska ligga på att kontrollera sina kostnader. 
Kravet på ett positivt eget kapital innebär indirekt att det kan vara klokt att se över 
sina kostnader, men om man genom att få in mer intäkter kan klara av att bära 
sina höga kostnader är det ingen nackdel. Det som skulle kunna tala för att man 
försöker komma åt kostnaderna är att man har en gemensam kontoplan för alla 
klubbar som gör det möjligt för förbundet att ha en god överblick över vilka 
kostnader som finns och hur de utvecklas över tiden. 
 
Anledningen till att lägga mätningen av det egna kapitalet på koncernnivå var 
först och främst utav rättviseskäl. Ingen förening skall kunna komma runt 
elitlicensens ekonomikriterier tack vare att man organiserat sig på ett speciellt sätt. 
Hade man inte mätt det egna kapitalet på koncernnivå hade det varit möjligt för 
föreningarna att kunna uppvisa ett positivt eget kapital i den enhet som har hand 
om fotbollsverksamheten medan man hade placerat kostnadsdrivande verksamhet 
i dotterbolag som låg utanför mätningen. Samtidigt öppnas dörrar att starta upp 
eller köpa in sig i lönsamma sidoverksamheter som ökar det egna kapitalet inom 
koncernen 
 
 

6.2 Inre effektivitet 
 
 
6.2.1 Varför skuldsätter sig klubbar? 
 
Det kan verka förvånande att man överhuvudtaget försätter sig i den situation 
många klubbar befinner sig i, med skulder större än tillgångar, och för att 
analysera den inre effektiviteten tror vi att det är ofrånkomligt att man måste 
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åtminstone göra ett försök att förstå vad som ligger bakom detta, på lång sikt 
ohållbara, beteende. Alla klubbar har givetvis sina specifika problem och vi skulle 
nog vilja påstå att det till stor del beror på inställningen hos de personer som sitter 
i styrelsen. Styrelsen för HIF får exempelvis mycket hård kritik från revisorerna 
för hur de hanterat klubbens finanser. 
 
Det finns dock vissa förutsättningar som är gemensamma och en teori som vi tror 
skulle kunna bidra till en större förståelse av varför klubbar väljer att skuldsätta 
sig upp över öronen är den neo-realistiska teorin om maktbalans och upprustning. 
Teorin beskriver hur länder försöker skaffa sig relativa fördelar gentemot sin 
omvärld, och hur omvärldens reaktion på detta tenderar att leda till en allmän 
upprustning som inte förändrar ländernas relativa styrka utan enbart bidrar till att 
den samlade krigskapaciteten i världen ökar. Inget land har därmed tjänat på den 
allmänna upprustningen eftersom man relativt omvärlden har samma utgångsläge 
som från början. (Baylis & Smith) 
 
Ett analogt resonemang om fotbollsklubbar skulle innebära att om en klubb satsar 
ovanligt mycket ett år kan det mycket väl leda till att de tar hem allsvenskan och 
får kvala till champions league, men skulle alla klubbar satsa lika mycket och på 
samma saker förändras inte deras relativa styrka och man har därmed betalt dyra 
pengar för att ha samma utgångsläge som innan. Har man däremot inte satsat 
något alls är man förmodligen helt utan chans att ta hem seriesegern och få 
chansen att kvala in till Champions league. Lyckas man kvala in ger detta minst 
20 miljoner i överskott (SVT Fotbollskväll 2003-04-28). Detta skulle enligt oss 
vara en delförklaring till varför klubbar känner sig tvingade att satsa pengar de 
egentligen inte har och hur detta leder till en allt värre situation som är dömd att 
till slut leda till akuta likviditetsproblem och konkurshot. Det bör poängteras att 
en satsning inte behöver innebära att man skaffar nya, dyra spelare utan kan 
likaväl handla om att man behåller det spelarmaterial man förfogar över trots att 
man inte har råd, att löneanspråken från spelare eller tränare ökar generellt eller en 
mer eller mindre genomtänkt investering av något slag som förväntas ge intäkter 
eller sportsliga framgångar. Oavsett orsakerna så har det bevisligen funnits någon 
slags incitament att riskera det egna kapitalet, eftersom så många klubbar har haft, 
och fortfarande har, ekonomiska problem. 
 
 
6.2.2 Hur påverkas detta av elitlicensen? 
 
Följaktligen har inte de ekonomiska problem som drabbat klubbar genom åren 
haft en tillräckligt allmänpreventiv effekt, utan man tvingas införa regler som gör 
att den potentiella vinsten av en stor och riskfylld satsning blir mindre relativt den 
kostnad, i form av nedflyttning, som man hotas av om satsningen inte går hem. 
Givet att vår tolkning av tankegångarna bakom varför man riskerar sitt egna 
kapital är riktig påverkas beräkningen av den potentiella vinsten av en satsning till 
stor del av hur man förväntar sig att motståndarlagen kommer agera. Därför är det 
av yttersta vikt att alla parter är införstådda med vad som gäller och inte 
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ifrågasätter de elitlicenskriterier man valt. Tror man inte att andra tänker följa 
regleringen är det större sannolikhet att man själv låter bli att följa den. Det är 
därför viktigt att man i implementeringen av elitlicensen visar att man menar 
allvar och inte tänker tänja på reglerna. SvFF:s ordförande Lars-Åke Lagrell 
påpekar ofta i sina uttalanden att man har kalkylerat med att någon klubb kommer 
få flyttas ner, och att det råder stor enighet om elitlicensen. (SVT Fotbollskväll 
2003-04-28 och svenskfotboll.se) 
 
 
6.2.3 Fallet HIF 
 
Det i media just nu mest uppmärksammade fallet är Helsingborgs IF. Att HIF fått 
behålla sin elitlicens tack vare de lån man fått från i första hand Helsingborgs 
kommun har gjort att man i sportsammanhang tolkat det som att elitlicensen inte 
har någon effekt om de ändå kan fortsätta skuldsätta sig. Man bör dock vara 
medveten om att dessa lån endast kan återbetalas med framtida vinster och utgör i 
praktiken ett villkorat kapitaltillskott, vilket gör att man inte har ökat sin 
skuldbörda. Dessutom har man tvingats ta fram en handlingsplan som måste 
godkännas av licensnämnden. Handlingsplanen HIF lämnat till licensnämnden har 
dock väckt en del reaktioner och det har höjts röster om att den inte är realistisk 
och man menar att den inte blivit godkänd om det handlat om en mindre och inte 
lika framgångsrik klubb. 
 
Vid intervjuer i TV och offentliga uttalanden i tidningar eller på nätet har 
följaktligen en vanlig fråga varit om man verkligen inte kommer att tillåta sig att 
se lite genom fingrarna med en klubb som HIF. Det har varit väldigt tydligt att 
man från SvFF och SEF vill ge sken av att det inte finns några som helst 
möjligheter till favorisering, trots att det finns ett subjektivt element vid 
bedömningen av handlingsplanerna som lämnas in till licensnämnden. Vi ser dock 
inte detta som något problem, då det rimligtvis måste bedömas i varje enskilt fall 
hur realistisk handlingsplanen är. Däremot kan man naturligtvis ställa sig kritisk 
till den bedömning man gjort, men det faller långt utanför ramen för vårt arbete att 
uttala oss i denna känsliga fråga. 
 
 
6.2.4 Sidoverksamhet 
 
Under uppsatsarbetets gång har vi funderat en hel del på huruvida elitlicensen 
påverkar hur klubbarna använder sig av sidoverksamheter som subventionerar 
fotbollsverksamheten. Vi har inte funnit några tecken på att just införandet av 
elitlicensen har haft någon effekt på detta, utan tolkar det som att denna 
utveckling varit på gång en längre tid. Däremot tror vi att förbundets arbete för att 
öka den ekonomiska medvetenheten i klubbarna och hotet om att en elitlicens var 
på gång hade en viss katalysatoreffekt som gjorde att man började titta efter olika 
alternativ att öka sina inkomster. 
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Att man mäter på koncernnivå gör emellertid att man kan tillgodoräkna sig en 
större andel av resultatet i dotterföretagen än vad man annars hade kunnat göra 
eftersom man i koncernredovisningen inkluderar dotterföretagets egna kapital 
efter eliminering av internt aktiekapital och avdrag för minoritetsintressen. Detta 
innebär att man inte behöver bedriva kringverksamheten i samma förening eller 
bolag som fotbollsverksamheten för att tillgodoräkna sig mer än utdelningen på 
aktierna från dotterbolaget. Att bedriva kringverksamhet i dotterföretag är ett 
säkert sätt att särskilja en ekonomiskt riskfylld verksamhet (Eriksson & Svensson, 
2002). Detta skulle kunna innebära att klubbar får ett incitament att utöka sin 
verksamhet. 
 
Ett exempel på en skandinavisk fotbollsklubb med en lyckad sidoverksamhet är 
FC Köpenhamn, vars sidointäkter exklusive spelarförsäljningar står för 59 % av 
de totala intäkterna. (FC Köpenhamns årsredovisning 2001/2002) Deras 
sidoverksamheter består bl.a. av biljettförsäljning via Internet och 
konsertarrangemang. Detta är möjligt tack vare att de äger sin hemmaarena, 
Parken, som de även hyr ut till det danska landslaget då de spelar landskamper. 
 
En sidoverksamhet av liknande storlek skulle för en svensk klubb troligtvis endast 
vara möjlig i Stockholmsregionen och möjligen även i Göteborg. Djurgårdens IF 
har redan långt framskridna planer på att köpa upp Stockholms stadion. Skulle 
detta inte gå igenom så kan man tänka sig att tillsammans med AIK köpa 
nationalarenan Råsunda från dess nuvarande ägare SvFF. Skälen till detta är 
många. Bland annat vill man att alla intäkter som skapas vid deras arrangemang 
skall stanna inom Djurgården. Man vill också ha kontroll, ansvar samt kunna 
säkerställa kvaliteten vid dessa arrangemang. Möjligheten att kunna skapa 
merintäkter genom olika kringaktiviteter på arenan vill man också ha. All 
internationell erfarenhet visar att driften av den egna arenan är nödvändig om man 
vill skapa stabila intäktsflöden och därigenom skapa ekonomiska möjligheter för 
att utveckla den sportsliga verksamheten över tiden. (Årsredovisning för 
Djurgårdens Fotboll AB, 2001)  
 
 
6.2.5 AIK:s delning 
 
En lite olycklig effekt av elitlicensen är att AIK:s fotbollssektion känt sig tvungna 
att lämna moderföreningen och bilda en fristående ideell förening, AIK FF. På 
detta sätt undviker man att de andra sektionernas resultat påverkar det egna 
kapitalet. Det är särskilt ishockeyns dåliga resultat som ansetts kunna riskera 
fotbollslagets elitlicens. Då elitfotbollen inom AIK drivs i ett dotterbolag, AIK 
Fotboll AB, har licensnämndens beslut att mäta det egna kapitalet på koncernnivå 
haft stor del i delningen av AIK. Om man istället bara hade mätt eget kapital inom 
den enhet som driver elitfotbollsverksamheten hade det inte spelat någon roll att 
ishockeyn drog ner det egna kapitalet inom moderföreningen AIK. Delningen gör 
det dock lättare för fotbollsverksamheten att hålla koll på sina intäkter och 
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kostnader, något som Svenska fotbollsförbundet borde välkomna men som inte 
varit en direkt avsikt med mätningen på koncernnivå. 
 
Innan beslutet om delningen togs så var det många medlemmar i AIK som var 
kraftigt emot den. Man tyckte att man tappade den klubbkänsla och gemenskap 
som det innebar att driva alla verksamheterna inom samma organisation. Nu när 
beslutet är taget verkar det ändå som att de flesta har fått en något positivare 
uppfattning. AIK FF fick ett mycket bra avtal som gör att de har goda möjligheter 
att fortsätta sin satsning för att stanna kvar som ett storlag inom svensk fotboll. 
 
 
6.2.6 Sammanfattande bedömning av den inre effektiviteten 
 
Enkelheten och otvetydigheten återkommer ofta i de intervjuer vi gjort som 
argument på varför man valt att enbart mäta eget kapital, och för att det inte ska 
gå att komma runt genom att strukturera om sin organisation och flytta kostnader 
till dotterbolag mäter man det på koncernnivå. Mot bakgrund av diskussionen 
ovan om vikten av att alla måste acceptera kriterierna och dessutom det faktum att 
klubbarna kommit olika långt i sitt ekonomiska arbete känns det rimligt att man 
valt att låta just enkelheten och otvetydigheten slå igenom i valet av kriterier. 
Dessutom är ju inte kravet på ett positivt eget kapital på något sätt orimligt, utan 
en förutsättning för en långsiktighet i svensk fotboll. Vi har flera gånger fått svaret 
att någon typ av likviditetsmått eller kassaflödesbudgets diskuterats och eventuellt 
kommer införas i ett senare skede. I inledningsskedet är dock det primära att man 
får bred uppslutning kring licensen. Man vill därför inte gå ut för hårt utan tar små 
steg i början för att komma på rätt spår och sedan öka kraven när systemet visat 
sig fungera. Alternativet till att mäta det egna kapitalet på koncernnivå hade varit 
att identifiera den juridiska person i vilken fotbollsverksamheten bedrivs och 
bedöma dess egna kapital. Detta hade dock gjort det lättare att komma undan 
genom att flytta kostnader till andra juridiska enheter och rädda det egna kapitalet 
i fotbollsverksamheten. 
 
Påföljderna vid ett negativt eget kapital är väldigt hårda, och verkar ha uppfyllt 
sitt allmänpreventiva syfte. Om vi applicerar teorierna om de olika sätten att 
uppnå en allmänpreventiv effekt tolkar vi det som att det i olika skeden av 
elitlicensens utveckling funnits inslag av alla tre. 
 
Inslaget av omedelbar avskräckande effekt består i att man redan har krävt in 
handlingsplaner från ett antal klubbar och alla i fotbollssverige vet hur tufft det 
har varit för exempelvis HIF. 
 
Licensnämnden har dock inte beslutat om nedflyttning ännu och bland vissa 
journalister och delar av allmänheten råder det viss tvekan inför hur hårda man 
kommer vara i bedömningen av en storklubb som HIF. Därför har det varit av stor 
vikt att man från förbundets håll övertygar dessa tvivlare om att man inte kommer 
att se mellan fingrarna i något enskilt fall utan bedöma alla lika. Anledningen till 
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detta är att man vill uppnå den medelbara avskräckning vi anser att man strävar 
efter i nuläget. Detta eftersom man ännu inte sett någon klubb bli nedflyttad utan 
avskräcks istället av att hotet finns och att man förväntar sig att det kommer 
genomdrivas om man inte lyckas bibehålla ett positivt eget kapital. Blotta tanken 
på nedflyttning för en klubb som HIF bör ha en stor avskräckande effekt och 
eftersom upptäcktsrisken är i det närmaste 100 procent torde ingen klubb våga 
riskera sitt egna kapital utan att först ha tänkt igenom det mycket noggrant. 
 
Elitlicensen har i våra ögon även haft en moralbildande verkan. Synen på hur 
viktigt det är med en sund ekonomi har ändrats de senaste åren och man inser nu 
att det inte är hållbart på lång sikt att ha skulder större än de tillgångar man har. 
 
 

6.3 Yttre effektivitet 
 
Oavsett hur hög inre effektivitet elitlicensen har måste man vid en bedömning av 
dess totala effektivitet relatera effekterna till vad syftet var från början. I vårt 
arbete har vi inte haft några ambitioner att se på vilka reella effekter elitlicensen 
fått, framförallt för att det är för tidigt att avgöra det. Däremot vill vi göra en 
helhetsbedömning av utformningen av elitlicensens ekonomikriterier på ett 
teoretiskt plan för att försöka identifiera eventuella brister eller problemområden. 
Vi har dock redan nu upptäckt vissa reella effekter som helt eller delvis kan 
förklaras av införandet av elitlicensen, som exempelvis Djurgårdens arenaplaner 
och AIK:s delning. 
 
I empiridelen har vi redogjort för vilka olika syften man haft med framtagandet 
och införandet av en elitlicens i svensk fotboll. En intressant aspekt av arbetet är 
att det började som ett försök av SvFF att få en överblick över den ekonomiska 
situationen i klubbarna och har fått en del trevliga bieffekter sedan dess, varav den 
ökade öppenheten kanske är den mest avgörande. Från att ha arbetat bakom 
stängda dörrar har nu de allra flesta klubbarna insett att det kan vara värdefullt att 
ta del av andras erfarenheter och för att det ska vara möjligt måste alla vara 
beredda att visa upp sina räkenskaper. 
 
Alla de olika syften som tagits upp i empiriavsnittet anser vi uppfyllas med den 
nuvarande utformningen. Det är naturligtvis olyckligt för supportrarna att AIK ska 
känna sig tvingade att dela upp sin verksamhet i fristående föreningar, men som vi 
ser det finns det inget alternativ som skulle vara lämpligare. Man kan tycka att det 
borde gå att ändra något i kriterierna så att AIK hockey inte påverkar fotbollens 
resultat även om de finns i samma förening. Vi har dock svårt att se hur detta 
skulle lösas rent praktiskt utan att kräva ett alltför stor mått av subjektivitet. 
 
När det gäller kraven från UEFA kan vi konstatera att den svenska elitlicensen 
inte har lika höga krav som de UEFA ställt i det utkast som finns i dagsläget. Att 
redan nu kräva 25 procents soliditet hade dock enligt oss varit onödigt hårt. På 
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sikt känns det dock inte orimligt att skärpa det nuvarande kravet på positivt eget 
kapital. 
 
En aspekt vi inte kan låta bli att nämna är att det i många fotbollshjärtan, kanske 
framförallt i England där kommersialiseringen gått längst, finns en känsla av att 
något håller på att försvinna från fotbollen. Ett litet citat från ”The football 
business” av David Conn får illustrera denna känsla. Han skriver följande i 
inledningen om de reaktioner han fick från sina läsare när den första upplagan av 
hans bok publicerades: 
 

..it articulated their feelings, their sense that something precious had 
been lost, gone wrong, as football transformed itself in the 1990s into a 
branch of the entertainment business. (Conn,  sid 11, 2001) 

 
Hade man haft som syfte att hålla borta externa intressenter eller bromsa 
fotbollens utveckling mot den kommersialisering som karakteriserar hela vårt 
samhälle och som enligt bland andra David Conn gör fotbollen själlös hade man 
varit tvungen att reglera verksamheten hårdare, men detta var aldrig syftet med 
elitlicensen. En förvandling av fotbollen från folkrörelse till en genre i 
underhållningsindustrin går heller inte längre att stoppa, även om vissa skulle 
önska att det gick. 
 
Ett av de mest framträdande syftena med elitlicensen har snarare varit att öka 
kommersialiseringen. Genom att få klubbarna att uppnå en sund ekonomisk 
situation vill man undvika fokuseringen på de ekonomiska problem som finns 
inom fotbollen. Detta för att man på så vis hoppas kunna göra fotbollen mer 
attraktiv i marknadsföringsavseende och skapa förutsättningar för långsiktiga 
relationer med sponsorer och investerare. 
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7 Slutsatser 
 
 
 
 
 
Som kandidatuppsatsskrivare händer det att man stundtals tänker som en 
kvällstidningsjournalist och till varje pris vill hitta så mycket fel och brister som 
möjligt för att i titeln på sin rapport kunna inkludera ord som katastrof, kris eller 
misslyckande. Vi känner oss dock tvungna att erkänna att vi anser att 
licensnämnden gjort ett helt korrekt val. Då syftet med elitlicensen framförallt var 
att klubbarna ska ha kontroll över sin ekonomi och klara av att stå på egna ben är 
det enligt oss helt rätt att mäta på koncernnivå. Vi anser inte att de möjligheter 
som öppnar sig strider mot elitlicensens syfte. Däremot så är de dörrar man 
stänger helt i linje med vad man vill uppnå. Den yttre effektiviteten är med andra 
ord hög. 
 
Man skulle eventuellt kunna komplettera med att exempelvis kräva 
likviditetsbudgets eller kassaflödesplaner för att tvinga klubbarna att kontinuerligt 
ha kontroll över sin likviditet. Kraven på klubbar som spelar i Europa kommer att 
vara högre i och med att UEFA-licensen införs 2004, och det kan finnas skäl att 
successivt närma sig de krav UEFA ställer. Att kräva ett positivt eget kapital är 
dock tillräckligt i detta skede, då det primära är att sätta press på klubbarna att 
genomföra de långsiktigt viktigaste åtgärderna. Vikten av enkelhet och 
otvetydighet är av avgörande betydelse för elitlicensens inre effektivitet. 
 
 

7.1 Förslag till framtida studier 
 
Det finns en mängd intressanta aspekter inom detta område som kan vara lämpliga 
objekt för framtida studier. Ett exempel är att undersöka hur de ekonomiska 
problemen har kunnat gå så långt innan man har åtgärdat dem. Hur kommer det 
sig till exempel att banker lånar ut pengar trots att klubbar har en väldigt låg 
soliditet. En anledning skulle kunna vara att klubbarna värderar sina tillgångar 
högre än vad som framgår i balansräkningen. Ett exempel är Zlatan Ibrahimovic 
som var en egen produkt i Malmö FF och inte togs med i balansräkningen 
överhuvudtaget, men senare såldes för över 80 miljoner kronor. Detta gör det 
svårt att bedöma klubbarnas reella ställning och det vore intressant att se hur detta 
påverkar möjligheterna att låna pengar trots att man i balansräkningen uppvisar ett 
negativt eget kapital.  
 
Det skulle även vara intressant att göra en uppföljande studie om några år för att 
se vilka konsekvenser elitlicensen har fått på lite längre sikt. Även en jämförande 
studie mellan den svenska elitlicensen och UEFA-licensen hade varit intressant.  
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