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 Sammanfattning  

 
Idrottsrörelsen har genomgått en rad förändringar sedan mitten av 1960-talet. Utvecklingen har allt 

eftersom skapat en idrottsrörelse där fokus inriktats på sportsliga och ekonomiska resultat istället för den 

ideella verksamhetens karaktär och identitet. Under slutet av 1990-talet förändrades förutsättningarna 

för de svenska idrottsföreningarna. Associationsformen idrottsaktiebolag tilläts av riksidrottsförbundet 

vilket innebar att elitverksamheten inom föreningarna tilläts starta en form av aktiebolag. En restriktion 

i associationsformen som skiljde sig från ett vanligt aktiebolag var att ägarstrukturen reglerades. I ett 

idrottsaktiebolag måste föreningen äga 51 procent av röstmajoriteten. Det är främst inom elitfotbollen 

som denna typ av aktiebolag har startats. I vårt grannland Danmark är alla elitfotbollsföreningar 

aktiebolag. Den danska associationsformen heter spelrätt och där finns ingen begränsning i 

ägarstrukturen.  

 

Syftet med vår studie var att undersöka svenska och danska fotbollsklubbar och deras aktiebolag för att 

se om de olika associationsformerna skapar olika ekonomiska förutsättningar för den sportsliga 

verksamheten. För att besvara syftet använde vi oss av följande frågeställningar; Hur redovisar 

idrottsaktiebolagen sina spelare, som tillgångar eller inte alls? Vilka skillnader finns i de finansiella 

nyckeltalen mellan de svenska och de danska bolagen? Hur överensstämmer verkligheten med teorier 

kring humankapital, immateriella tillgångar och intäkter i idrottsvärlden? Skiljer sig kapitalstrukturen 

mellan svenska och danska fotbollsklubbar?  

 

Studien utgick ifrån ett positivistiskt synsätt då vi kopplade teorier till resultatet av idrottsföreningarnas 

årsredovisningar. I studien använde ett induktivt angreppssätt då vi tolkade verkligheten utifrån våra 

observationer av årsredovisningarna. I den teoretiska referensramen har vi beskrivit en rad olika begrepp 

som ger en förståelse för ämnet. De begrepp som beskrivs är ideella föreningar, aktiebolag, 

aktiebolagslagen, idrottsföreningar, kapitalstruktur, immateriella tillgångar, idrottsaktiebolag, nyckeltal, 

elitlicens, svenska fotbollsförbundet och redovisning av kompetens. Vi använde oss av tidigare 

forskning inom ämnet för att ge en bild av ämnets aktualitet. Studien genomfördes på sex 

fotbollsföreningar och deras aktiebolags årsredovisningar, tre svenska samt tre danska 

fotbollsföreningar ingick i studien.  

 

Resultatet visade att de danska fotbollsklubbarna hade ett högre aktiekapital, ett högre värde på de 

spelare vilka värderades som immateriella tillgångar och att de vid den senaste publicerade 

årsredovisningen gjort ett bättre resultat än de svenska fotbollsklubbarna. Slutsatsen av studien var att 

den danska associationsformen spelrätt skapar bättre ekonomiska förutsättningar för föreningarna än 

den svenska motsvarigheten, vilket även innebär bättre förutsättningar till sportsliga resultat.  
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1 Inledning 

 

Det inledande kapitlet behandlar idrottens förvandling från amatörideal till professionalism och 

kommersialisering. Problembakgrunden visar sedan bakgrunden till uppsatsens ämne och leder 

fram till problemformuleringen samt syftet med studien. 

 

1.1 Idrotten – övergången till en ny tid 

 

Den nordiska idrotten var under 1900-talets första hälft präglad av den amatörism som gav 

idrottsrörelserna deras speciella karaktär och identitet. (Peterson, 2004) I Sverige organiserades 

idrotten år 1903 när det svenska gymnastik- och idrottsförbundet bildades, vilket senare blev det 

svenska riksidrottsförbundet. Idrotten blev allt mer utvecklad och genombrottet till en folkrörelse 

skedde snabbt (Lindroth och Norberg, 2002). En av de viktigaste utvecklingsfaserna i den svenska 

idrottsrörelsen var när amatörreglerna avskaffades 1967. Riksidrottsförbundets beslut innebar att 

prispengar och andra ersättningar godkändes. Konsekvenserna av beslutet blev stora, och två 

centrala aktörer fick en viktig ställning i den gamla folkrörelseorganisationen, nämligen staten och 

marknaden. Staten hade sedan tidigare haft inverkan på idrottsrörelsen, när den tillsammans med 

landets kommuner genomförde reformer, men efter avskaffandet av amatörreglerna blev statens 

ställning till idrotten allt tydligare (Peterson, 2004). Hela idrottsrörelsen i Sverige påverkades av 

denna förändring men tydligast blev förändringen i elitidrotten, där sponsorer och näringsliv fick en 

allt större betydelse (Sandahl och Sjöblom, 2004). En annan stor förändring i den svenska idrotten 

var när konkurrensen kring idrottsevenemang i TV ökade, där framför allt kommersiella TV3 

utmanade de etablerade kanalerna, Sveriges television och TV4 (Lindroth och Norberg, 2002). 

 

Under slutet av 1990-talet skedde en explosiv löneutveckling i den allsvenska fotbollen. 

Löneutvecklingen innebar ett grundläggande problem för den allsvenska ekonomin. Endast ett fåtal 

klubbar lyckades under 1998 göra en vinst på den ordinarie driften. De allsvenska klubbarnas 

lönekostnader hade fördubblats mellan 1995 till 1998 och lönerna blev en större del av de totala 

kostnaderna. Detta var inte det enda problemet för de allsvenska klubbarna, svenska 

kompetensspelare lämnade även Sverige för att istället spela i de nordiska grannländerna. Enda 

sättet att mota denna utveckling var att öka intäkterna där publik, sponsorer och tv-rättigheter sågs 

som de tyngsta inkomsterna i den ordinarie verksamheten. Många inom och utom fotbollen såg en 

bolagisering av fotbollsklubbar med påföljande börsnotering som ett nödvändigt steg för att följa 

med i den internationella konkurrensen. Att bolagisera idrottsföreningarna sågs inte som en lösning 

på problemet men det kunde däremot vara ett sätt att gå tillväga. En förening som blev en förebild 

vid diskussionerna om bolagisering var den danska föreningen Bröndby, som 1998 hade ett eget 

kapital på 210 miljoner danska kronor och ett positivt resultat på 20 miljoner danska kronor före 

skatt (Ahlström, 1999). 

    

Kommersialiseringen av idrotten i Sverige är enligt Lindroth och Norberg (2002), om än lite 

försenad, en del av en internationell utveckling. Många svenska elitidrottare utövar sina idrotter 

utomlands. Detta innebär att verksamheten i Sverige påverkas via kommersialisering utifrån. Inom 

fotbollen är detta speciellt tydligt eftersom handel med spelare och TV- pengar är en förutsättning 
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för elitfotbollens existens. Elitklubbarna blir beroende av att producera spelare för export, vilket 

medför svårigheter till ett långsiktigt lagbygge. Ungdomsverksamheten påverkas därigenom 

eftersom det blir allt viktigare för föreningar att producera egna produkter för försäljning, vilket 

medför en allt mer tävlingsinriktad idrott lägre ner i åldrarna. När riksidrottsförbundet godkände 

bolagisering av idrottsföreningar under formen Idrotts AB skedde en stor förändring av 

förutsättningarna för de svenska elitklubbarna. 

 

Förändringarna inom idrotten har under senare tid blivit allt mer omfattande. Föreningarna flyttar 

fokus från den ideella verksamheten till en allt mer kommersiell och vinstinriktad rörelse. Framför 

allt inom de stora lagidrotterna, ishockey och fotboll, liknar föreningarnas arbete allt mer en vanlig 

affärsverksamhet. Detta har medfört att vissa idrottsföreningar startat idrottsaktiebolag, för att 

kunna konkurrera med andra idrottsföreningar nationellt och internationellt.  

 

Idrottsaktiebolag i Sverige begränsas av den så kallade 51 procents regeln. Regeln i sig innebär att 

de svenska klubbarna måste äga 51 procent av sin egen förening, för att förhindra att någon 

utomstående får majoritet i föreningen. Diskussionerna om ett avvecklande av denna regel har 

under det senaste halvåret varit intensiva. En gemensam motion från det svenska fotbolls- och 

hockeyförbundet lämnades in till riksidrottsförbundet under våren 2009, för att senare tas tillbaka 

efter att gruppen svensk elitfotboll krävt detta. (Dagens nyheter, 2009) Två av föreningarna i 

studien, AIK och Djurgården, vill ändra det nuvarande regelverket. De tror att ett större externt 

ägande ger möjligheter till en större kapitalbas, något som de ser som en förutsättning för att 

konkurrera i Sverige och i Skandinavien. (Lundqvist, 2009) Fotbollsförbundets ordförande Lars-

Åke Lagrell delar deras synpunkter: ”Det är svårt att konkurrera om man inte kan göra det på 

samma villkor som råder i andra länder” (Dagens nyheter, 2009) 
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1.2  Problembakgrund 

 

Kommersialiseringen är enligt Pallin (2004) en omvandlingsprocess som påverkat idrottsrörelsen 

sedan amatörreglerna avskaffades och lett till att idrotten blivit en alltmer integrerad del av 

samhället. Kommersialiseringen var inte den enda effekten av avskaffandet av amatörreglerna. 

Idrottsföreningarna fick även möjlighet att avlöna personal för arbete som tidigare var ideellt. 

Övergången mot en mer professionell idrott där utövandet sker med avlönade utövare och ledare, 

hade tagit sin början. Senare har även den inre verksamheten hos föreningarna förändrats. 

Organisationerna har växt och efterhand tagit formen som medelstora företag, allt för att anpassa sig 

efter de nya behoven som idrotten ställts inför. Föreningskänsla, sammanhållning och idealitet 

kommer numera ofta i andra hand, när resultat, produktivitet och likviditet tar en större plats i den 

svenska idrottsrörelsen. När riksidrottsförbundet tillsammans med Svenska fotbollsförbundet beslöt 

sig för att acceptera aktiebolag inom elitidrotten förändrades även förutsättningarna inom 

elitidrotten. En direkt följd av detta beslut blev att AIK Fotboll AB bildades. Efter AIK har 

ytterligare sex fotbollsklubbar valt att bolagisera sin elitverksamhet.  

 

I en utredning på uppdrag av riksidrottsförbundet utvärderades möjligheterna för ideella föreningar 

att bedrivas som alternativa associationsformer. Utredningen utgick från Riksidrottsstyrelsens 

angivna direktiv. Den påbörjades i november 1997 och pågick till september 1998. En kommitté 

som leddes av Ingvar Båvner sammanträde nio gångar för att utreda alternativa associationsformer. 

Danmark, Norge, Finland, England samt några andra länder i Europa som hade alternativa 

associationsformer, framförallt idrottsföreningar som bedrivs som aktiebolag, studerades. 

Utredningen utgick från tre grundläggande principer från Riksidrottsstyrelsen, att värna om den 

ideella förningen, att ha en demokratisk uppbyggd organisation samt att ha en sammanhållen idrott 

(Båvner et al., 1998). 

 

Båvner et al (1998) utredde hur idrottsrörelsen skulle påverkas av att tillåta alternativa 

associationsformer vid sidan av den ideella verksamheten, framförallt i form av idrottsAB. Enligt 

utredningen så var det aktuellt med idrottsAB endast inom den del av idrottsrörelsen som är 

kommersiell och professionell. Att bilda idrottsAB skulle möjliggöra externt kapital till 

föreningarna, vilket i många fall skulle kunna vara en avgörande faktor. Dessutom skulle denna 

associationsform möjliggöra för föreningar att lägga sin elitverksamhet i en enskild juridisk person. 

Bolagsutredningen jämförde 1998 Sverige med andra länder och deras regler för idrottsaktiebolag. 

Syftet med detta var att se vilka följder förändrade regler kunde ge den svenska idrottsrörelsen. Att 

värna om den ideella föreningen innebar att idrottsrörelsen fortsatt skulle erbjudas allmänhetens 

stöd i olika former. Detta innebar att ideella föreningar skulle vara den huvudsakliga 

organisationsformen vid drivandet av traditionell idrott.  

 

En demokratisk uppbyggd idrottsorganisation innebär enligt Båvner et al. (1998) att idrotten ska 

vara uppbyggd på demokratiskt medlemsinflytande. Det innebär att endast ideella föreningar kan få 

medlemskap i Specialidrottsförbund (SF) och att det enbart är medlemsföreningar som kan vara 

med samt påverka hur idrottens regler och stadgar ska se ut. Andra associationsformer kan därför 

inte vara med inom idrottsorganisationen och inte heller delta i de beslutsprocesser som rör idrotten.  

  



8 

 

Enligt Båvner et al. (1998) kännetecknas den svenska idrottsrörelsen av en stark sammanhållning. 

Prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredidrott ryms inom samma tak. Den sista 

utgångspunkten för kommitténs arbete blev därför att en splitring av idrottsrörelsen, i form av 

exempelvis fristående idrottsorganisationer, skulle motverkas. Därför blev det viktigt att alternativa 

associationsformer skulle rymmas inom de regler och beslut som tas inom idrottsrörelsen. 

 

Sedan proffsfotboll infördes i Danmark har det där funnits en möjlighet att upplåta platsen i 

seriesystemet till en tredje man. Det är i första hand aktiebolag även om det inte finns några krav på 

att tredje man behöver var ett bolag. De danska stadgarna tillåter en fotbollsklubb att ansöka om att 

överlåta sin spelrätt till ett aktiebolag men villkoren är då att tredje man följer de stadgar och regler 

som gäller för organisationer och klubbar i Danmark. Ett av villkoren är att klubben ska bedriva en 

god ungdomsverksamhet (Båvner et al, 1998). 

 

I Danmark drivs den professionella fotbollen helt i aktiebolagsform. Det betyder att den högsta 

ligan samt den näst högsta ligan endast representeras av lag i aktiebolagsform. I Danmark skiljer 

man på proffsfotboll och amatörfotboll genom att endast proffsfotbollen, där spelarna i klubbarna är 

kontrakterade, tillåts upplåta sin spelrätt till tredje man. En skillnad mot Sverige är att de danska 

reglerna tillåter tredje man att ha äganderätt över klubben, vilket betyder att inga formella regler om 

ägarbegränsning finns. Det enda som krävs är att klubben och tredje man reglerar förutsättningarna 

i ett avtal. (Båvner et al., 1998) 

 

Utfallet av utredningen var att det fanns ett behov inom vissa delar av elitidrotten för alternativa 

associationsformer. Det fanns redan stora pengar i omsättning där den ideella föreningen inte ansågs 

vara tillräcklig. Elitverksamheten var i sådan omfattning att den skatterättsliga och civilrättsliga 

statusen hos ideella föreningar kunde ifrågasättas. Under denna tidsperiod ifrågasattes även de 

statliga bidragen till de allt mer kommersiella och professionella idrotterna. Med detta som 

bakgrund kom kommittén fram till att en särform av aktiebolag, skulle kunna vara en alternativ 

associationsform till den allmännyttiga ideella föreningen. IdrottsAB skulle bli en 

speciell associationsform, endast aktiv inom riksidrottsförbundet och inte allmänt vedertagen som 

ett vanligt aktiebolag. Det skulle däremot vara upp till varje specialidrottsförbund att tillåta 

idrottsAB. Upplåtelseavtal skulle bildas mellan föreningen och idrottsAB, vilket skulle regleras i 

riksidrottsförbundets stadgar. IdrottsAB skulle inte ge någon annan rösträtt vid årsmöten, detta 

skulle kvarstå till föreningen (Båvner et al., 1998). 

 

Efter beslutet om godkännande av idrottsAB satte riksidrottsförbundet upp stadgar för vilka regler 

som gäller för denna form av bolag. Det som framkommer av stadgarna är att föreningen förbinder 

sig att följa RF:s och SF:s stadgar samt SF:s tävlingsregler. Föreningen ska även bedriva en 

idrottslig verksamhet som ligger till grund för medlemskapet i SF. Föreningar som väljer att starta 

ett idrottsAB, får inte ägas direkt eller indirekt av någon som har ett avgörande inflytande över ett 

annat idrottsAB. Röstmajoriteten inom ett idrottsAB ska ligga hos idrottsföreningen, vilket betyder 

att 51 procent av rösterna måste innehas av föreningen (RF:s stadgar, 2007). 

 

De begränsningar som finns i RF:s stadgar för svenska idrottsAB skiljer sig från den danska 

associationsformen spelrätt. I danska modellen urskiljs professionell fotboll från amatörfotboll. 

Endast klubbar som har kontrakterade proffsspelare ges rätt att bilda aktiebolag för sin 
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idrottsverksamhet. Inga regler om ägarbegränsning eller liknande förbehåll finns. Detta betyder 

alltså att en enskild person kan få röstmajoritet i fotbollsföreningarnas aktiebolag. (Båvner et al, 

1998) Enligt Söderman (2004) har detta realiserats av flertalet klubbar i Danmark genom att 

enskilda utomstående ägare köpt röstmajoritet i idrottsklubbarna. Den mest framstående 

idrottsklubben, FC Köpenhamn är ett exempel på detta. Köpenhamn har tagit över sin idrottsarena, 

Parken, för att sköta den på ett så vinstdrivande sätt som möjligt och därmed även inbringa 

ekonomiska överskott. Överskotten används av fotbollsföreningen för att finansiera spelarköp som 

annars inte hade varit möjliga att genomföra. 

 

Från och med 2001 bestämdes det i Sverige att ideella föreningar ska tillämpa samma bokföringslag 

och årsredovisningslag som kommersiella företag. Hur redovisningen används skiljer sig däremot åt 

mellan ideella organisationer och kommersiella företag. Tillgångar anskaffas i ett kommersiellt 

företag med förväntan att det ska ge ett positivt kassaflöde. Tillgångar i en ideell verksamhet 

anskaffas inte alltid med intentionen att de ska generera ett positivt kassaflöde. Ett vinstdrivande 

företag som äger något som ger ett negativt kassaflöde skulle kassera denna tillgång så snart som 

möjligt. En ideell organisation kan däremot se en sådan tillgång som ett hjälpmedel för att uppnå 

syftet med sin verksamhet (Gustafsson, 2008).  

 

I och med den nya redovisningsregeln för ideella verksamheter från 2001 och rätten till bolagisering 

ställs det högre krav på idrottsföreningars årsredovisningar. Hur spelare och deras kontrakt ska 

redovisas är ett problem som har uppstått i och med denna utveckling. Spelarna kan kännetecknas 

som idrottsföreningarnas humankapital, vilket enligt Edvinsson och Malone (1998) definieras som 

all individuell förmåga, kunskap, skicklighet och erfarenhet hos ett företags personal och ledning. 

Författarna menar också att immateriella tillgångar är något som saknar fysisk existens men trots 

det har ett värde för företaget. Dessa tillgångar kännetecknas ofta av att de är långfristiga och svåra 

att värdera innan de säljs. Immateriella tillgångar är den kategori som fångar upp tillgångar, hur 

flyktiga de än är. 

 

Redovisningstekniskt har det länge diskuterats om anställda ska redovisas på balansräkningen. I 

praktiken har detta sedan en tid tillbaka gjorts av idrottsklubbar. Professionella idrottsutövare 

redovisas som tillgångar i balansräkningen. Det finns huvudsakligen två problem som diskuteras 

vid redovisning av anställda på balansräkningen. Det ena är hur man teoretiskt ska integrera 

anställda och det andra är hur mätningen och värderingen av de anställda ska genomföras (Gröjer 

och Johansson, 2002). 

 

Att mäta vad som sker i huvudet på anställda och chefer är inte enkelt. Att sätta ett värde på 

beteende och motivation är svårare än att redovisa den totala försäljningen i ett företag. Vid mätning 

av humankapital finns risker för stora felaktigheter och bedrägerier. Det är därför viktigt för 

företagen att fastställa mått och värden för det som ska redovisas. Med hjälp av dessa mått kan det 

humana kapitalet redovisas som en prestation av resultaten. (Edvinsson och Malone, 1998)  

 

Spelare inom den svenska elitfotbollen har egna prislappar. Övergångssummor och spelare värderas 

och tas upp som tillgångar i många föreningars balansräkningar. Genom att ta upp spelare som 

tillgångar i sin balansräkning kan föreningarna påverka sitt egna kapital. Ett negativt eget kapital 
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kan omvandlads till ett positivt eget kapital genom att ta upp spelare som tillgångar. Resultatet vid 

granskning av föreningars balansräkning kan skifta rejält beroende på om en spelare tas upp som en 

tillgång eller inte (Johansson och Johrén, 2001). 

 

Sedan idrottsAB infördes i Sverige har ett antal klubbar valt att bolagisera sin elitverksamhet, 

samtidigt ser klubbarna en begränsning i den nya associationsformen. Att överlåta äganderätten till 

en tredje part kan enligt föreningarna ge det externa kapital som krävs för att konkurrera på en 

internationell nivå. Diskussionen om svensk fotbolls framtid är i full gång, men vilken är den rätta 

vägen att gå? Utifrån problembakgrunden har följande problemformulering formulerats: 

 
1.3 Problemformulering 

 

Ger den svenska associationsformen idrottsAB samma ekonomiska möjligheter som ett vanligt 

aktiebolag när regler tvingar idrottsAB:n till en viss ägarstruktur?  

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med studien är att jämföra svenska och danska fotbollsklubbar och deras aktiebolag för att se 

om de olika associationsformerna skapar olika ekonomiska förutsättningar för den sportsliga 

verksamheten. 

 

För att svara på syftet har vi använt oss av följande frågeställningar: 

 Hur redovisar idrottsaktiebolagen sina spelare, som tillgångar eller inte alls? 

 Vilka skillnader finns i de finansiella nyckeltalen mellan de svenska och de danska bolagen? 

 Hur överensstämmer verkligheten med teorier kring humankapital, immateriella tillgångar 

och intäkter i idrottsvärlden? 

 Skiljer sig kapitalstrukturen mellan svenska och danska fotbollsklubbar? 

 

1.5 Avgränsningar 

 

I vår studie kommer vi att avgränsa oss till att undersöka svenska och danska fotbollsföreningar och 

deras aktiebolag. Avgränsningen är gjord till fotbollsföreningar eftersom det är inom denna idrott 

som flest föreningar bildat aktiebolag. Vi har valt att endast jämföra de svenska fotbollsföreningarna 

med fotbollsföreningar i Danmark, eftersom vi anser att Danmark har en liknande fotbollskultur. 

Samtidigt skiljer sig regelverken åt mellan länderna, bland annat hur ägandeformen i 

fotbollsföreningarnas aktiebolag får se ut. I Danmark skiljer sig inte idrottsaktiebolagen från vanliga 

aktiebolag. Det finns inga restriktioner i ägarförhållandena. I Sverige däremot måste föreningen äga 

röstmajoritet i aktiebolaget. Detta innebär att det är intressant att göra en jämförelse mellan de två 

associationsformerna. Jämförelsen sker endast mellan dessa två länder eftersom vi har begränsade 

resurser att genomföra studien. Vi har även valt att avgränsa studien till fotbollsföreningar i de 

respektive högsta divisionerna eftersom vi finner det mest intressant att undersöka elitfotbollen. Det 

är i elitverksamheten aktiebolagen är verksamma i de båda länderna.  

 



11 

 

1.6 Begreppsförklaringar 

 

Här presenterar vi de viktigaste termerna som används genomgående i studien. 

 

 RE   =  Räntabilitet på eget kapital  

 

 RT  =  Räntabilitet på totalt kapital 

 

 Sol  =  Soliditet 

 

 VM   =  Vinstmarginal 

 

 Ssg  =  Skuldsättningsgrad 

 

 Li  =  Kassalikviditet 

 

 A/S  =  Aktiebolag i Danmark 

 

 AB  =  Aktiebolag i Sverige 

 

 IdrottsAB =  Idrottsaktiebolag 

 

 Spelrätt =  Danska benämningen för idrottsaktiebolag 

 

 RF  =  Riksidrottsförbundet 

 

 SF  =   Specialidrottsförbund 

 

 RS  =  Riksidrottsstyrelsen 

 

 

 

 

RF      RS 

 

 

 

 

SF 

 

 

Figur 1. Förhållande mellan RF, RS och SF. Egen bearbetning. 
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2 Teoretisk Metod 

 

En forskares kunskap om ämnesområdet kan påverka resultatet av studien. I detta kapitel redogör vi 

för hur vi ser på studiens natur och hur det har påverkat oss i arbetet med studien. Vi diskuterar 

eventuella problem och hur vi hanterar dessa i samband med genomförandet av studien.    

 

2.1 Förförståelse 

 

Enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2002) har forskare som formulerar vetenskapliga problem 

alltid en viss specifik förförståelse om ämnet. En presentation av förförståelsen relaterat till syftet 

ger läsaren en bättre inblick i studien. Förförståelsen är även det som gett forskaren ett intresse för 

problemet och även skapat en viss förväntan på det kommande resultatet av studien.  

 

Förförståelsen kan delas in i två delar, den diagnostiska och den allmänna. Den diagnostiska 

förförståelsen kan förklaras genom förståelsen som skapas under arbetet med studien. Den allmänna 

förförståelsen är den förförståelse som författarna innehar innan de går in i en studie. Forskarna får 

genom dessa två delar en förförståelse som präglar den fortsatta forskningen. (Arbnor och Bjerke, 

1994) 

 

Vår allmänna förförståelse består främst av ett genuint idrottsintresse och de kunskaper vi 

införskaffat genom studier på Umeå universitet. Både studier på det idrottsvetenskapliga 

programmet, där vi skapade oss en inblick i idrottsföreningars verksamhet och arbetssätt, samt 

studier i ekonomi och främst redovisning har hjälpt oss få en förförståelse om hur bolags 

årsredovisningar kan granskas och jämföras. Den allmänna förförståelsen har varit en avgörande 

faktor för vårt ämnesval. Den diagnostiska förförståelsen har byggts upp under arbetet med studien 

genom kunskaper vi fått från vetenskapliga artiklar, övrig litteratur samt genomgång av 

årsredovisningar som gjorts av idrottsaktiebolag. Vår förförståelse har bidragit till att vi fått  mera 

kunskap och  djupare engagemang för ämnet.  

 

2.2 Kunskapssyn 

 

Den kunskapssyn vi valt att använda oss av i vår studie är posivitistiskt synsättet. Detta begrepp 

kommer ursprungligen från grekiskans hermene´vein vilket betyder tolka. Denna 

forskningstradition har sina rötter i olika traditioner för tolkning och förståelse. Enligt 

kunskapssynen är tolkning och förståelse relevant i en mängd situationer. Det är svårt att leva utan 

att tolka eller sträva efter förståelse. Det finns en rad olika delmetoder inom hermeneutiken. Det går 

att skilja på ett induktivt och ett deduktivt perspektiv på hermeneutiken. Det deduktiva perspektivet 

innebär att det finns en metod eller ett förhållningssätt som gör att det på ett riktigt sätt går att tolka 

en text. I det induktiva perspektivet växer tolkningen fram under tiden utifrån det material som 

finns (Sohlberg och Sohlberg, 2006). 

 

I vår studie har vi tolkat och jämfört årsredovisningar från svenska och danska idrottsföreningar 

som har skapat aktiebolag. Vi har använt oss av nyckeltal för att jämföra de olika bolagen och 

kopplat dessa till teorier samt forskning inom ämnet. Syftet med studien är att jämföra svenska och 
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danska idrottsaktiebolag för att se om de olika associationsformerna skapar olika ekonomiska 

förutsättningar för den sportsliga verksamheten. Med hjälp av frågeställningar har vi tolkat 

årsredovisningarna och försökt besvara vårt syfte. Vår studie har byggt på att tolka material och 

utifrån detta har vi fått en förståelse om bolagens verksamhet och ekonomiska ställning vilket 

innebär att vi använt oss av en hermeneutisk kunskapssyn.  

 

2.3 Angreppssätt  

 

De två vanligaste sätten att angripa en studie på är genom en deduktiv eller en induktiv ansats. 

Deduktiv teori är den vanligaste uppfattningen hur förhållandet mellan praktik och teori ser ut. 

Utifrån kunskap inom ett visst område och de teoretiska överväganden som forskaren undersöker 

tas en eller flera hypoteser fram som ska leda fram till en empirisk granskning. Hypoteserna styr 

vilken typ av datainsamling forskaren använder sig av. Datainsamlingarna blir sedan grunden till 

resultatet som antingen bekräftar eller förkastar hypoteserna och till sist omarbetas teorin. (Bryman 

och Bell, 2005) 

 

Vid användning av det induktiva angreppssättet är teorin resultatet av en forskningsansats. 

Processen innebär alltså att man drar generella slutsatser utifrån observationer. (Bryman och Bell, 

2005) Enligt Halvorsen (1992) innebär ett induktivt angreppssätt att forskaren på ett djupare plan 

ska förstå och tolka problemet från mer eller mindre tillfälliga iakttagelser samt försöka förstå och 

tolka verkligheten. Angreppssättet används ofta vid områden som ännu inte är utforskade.  

 

I vår studie har vi använt ett induktivt angreppssätt med vissa inslag av deduktion. Vi försöker tolka 

och förstå verkligheten utifrån observationer av årsredovisningar. Genom dessa tolkningar försöker 

vi på ett djupare plan förstå och förklara verkligheten. Forskningsområdet är nytt och relativt 

outforskat, framförallt på grund av att idrottsAB:n som associationsform inte funnits så länge. De 

deduktiva inslagen i vår forskning är att vi med hjälp teorier samt tidigare forskning försöker 

bekräfta syftet och frågeställningarna. Vi har försökt bekräfta om tidigare teorier överensstämmer 

med verkligheten men samtidigt har vi inte skapat hypoteser för att undersöka empirin. Vi har 

kopplat den teoretiska referensramen till teorierna och empirin för att skapa ett resultat av 

forskningen vilket vi anser innebär att vi har ett induktivt angreppssätt med inslag av deduktion.       

 

2.4 Undersökningsmetod 

 

Det finns två specifika metoder som praktiseras vid forskning, kvalitativ och kvantitativ. Det som 

framförallt skiljer de två undersökningsmetoderna är vilken roll teorin har för arbetet samt vilken 

kunskapssyn som används vid studien. Den kvantitativa metoden kvantifierar materialet för att hitta 

samband eller mönster mellan olika kategorier av företeelser. Den kvalitativa metoden är egentligen 

ett samlingsnamn för de metoder som inte är kvantitativa. Inom kvalitativ forskning är intresset 

koncentrerat på vilka kvaliteter eller egenskaper en företeelse har. Att separera de två metoderna är 

ett föråldrat forskningssätt. Alla typer av kvalitativ forskning har kvantitativa inslag (Bjereld, 

Demker och Hinnfors, 2002). 

 

Vi har valt att göra en urvalsundersökning på bolag från både Sverige och Danmark. Eftersom vi 
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använt årsredovisningar för att jämföra urvalsgrupperna, använder vi oss av en kvalitativ metod 

med kvantitativa inslag. Detta beror på att vi tolkade den empiri vi fick fram genom beräkningar av 

nyckeltal och granskningar av årsredovisningar. De kvantitativa inslagen utgörs av de kvantifierbara 

talen vi fick fram från nyckeltalsberäkningarna. Eftersom vi har en hermeneutisk kunskapssyn 

strävar vi efter att tolka och skapa en större förståelse för empirin. 

 

2.5 Litteratursökning och val av teorier   

 

 I inledningsskedet av studien inriktade vi oss på att identifiera vilka svenska fotbollsföreningar som 

hade bolagiserat sin elitverksamhet till ett så kallat idrottsAB. Detta gjorde vi genom svenska 

fotbollsförbundets hemsida där vi fann information om de olika föreningarna i allsvenskan i fotboll. 

För att hitta de danska fotbollsföreningarna använde vi oss av sökmotorn Google, sökorden vi 

använde var föreningarnas namn. Efter att vi identifierat ett antal svenska och danska föreningar 

som driver aktiebolag kontaktade vi dem via mejl för att få tillgång till deras årsredovisningar.  

 

För att skapa en bakgrund till vårt undersökningsområde sökte vi material om olika 

associationsformer inom idrottsvärlden. Detta gjorde vi med hjälp av riksidrottsförbundets hemsida 

där vi använde oss av sökorden idrottsAB och associationsformer, vilket gav 8 sökträffar respektive 

1 sökträff. Vi använde även Umeå universitetsbiblioteks album för att hitta relevant litteratur. Vi 

använde sökorden idrott (2034 sökträffar), aktiebolag (524), redovisning (2127), ideella föreningar 

(95), idrottsföreningar (63), nyckeltal, associationsformer (89) och aktiebolagslagen (92). Med hjälp 

av dessa sökord fann vi litteratur som kunde ge oss information till en inledning och en bakgrund.  

 

Efter att ha hittat information till bakgrunden behövde vi bredda våra kunskaper inom redovisning 

av humankapital, immateriella tillgångar och kapitalstruktur. Vi sökte därför i både sökmotorn 

album samt i databaserna Business Source Premier (EBSCO), Emerald Fulltext och LIBRIS 

webbsök. Vi använde oss där av sökorden humankapital (396 sökträffar), immateriella tillgångar 

(181), kapitalstruktur (45), human capital (36 401), intellectual capital (8941), capital structure 

(29 100), intangible assets (21 990) och key ratios (5 415). Eftersom vissa av sökorden gav väldigt 

många träffar valde vi de artiklar vi tyckte passade vår studie bäst. Detta gav oss en bra grund till 

insamlandet av tidigare forskning och teorier. Vid insamlandet av tidigare forskning använde vi 

samma sökord som i bakgrunden. Vi använde oss även av Umeå universitetsbiblioteks sökmotor för 

tidskrifter. Där använde vi oss av sökorden sports (68 sökträffar), economics (330), human capital 

(1), journal of sport management (1), idrott (13) och sport economics (1). 

 

För att samla litteratur till metoddelen i studien använde vi oss av Umeå universitetsbiblioteks 

sökmotor album där vi sökte på sökorden metod (2 437 sökträffar), forskningsmetodik (295), 

kvalitativ metod (122), kvantitativ metod (37), reliabilitet (16) och validitet (19).                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

http://samsok.libris.kb.se/V/IHAUYXEGG3H36EAT5U9RTLQV3S5M8STNGPCJ7L6F1E7JJVLS8E-87975?func=native-link&resource=LIB34335%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://samsok.libris.kb.se/V/IHAUYXEGG3H36EAT5U9RTLQV3S5M8STNGPCJ7L6F1E7JJVLS8E-87990?func=native-link&resource=LIB31637%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://samsok.libris.kb.se/V/IHAUYXEGG3H36EAT5U9RTLQV3S5M8STNGPCJ7L6F1E7JJVLS8E-88000?func=native-link&resource=LIB32260%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://samsok.libris.kb.se/V/IHAUYXEGG3H36EAT5U9RTLQV3S5M8STNGPCJ7L6F1E7JJVLS8E-88000?func=native-link&resource=LIB32260%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
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2.6 Källkritik till litteraturen 

 

Det viktigaste i en forskning är ämnets litteratur, vilket enligt Rienecker och Jörgensen (2004) kan 

beskrivas som ämnets kropp och själ. Teorierna, historien, kunskapen och redskapen inom ämnet 

kommer från litteraturen. Det är också därför en forskare kan uppvisa sina kunskaper genom att 

använda sig av litteraturen på rätt sätt. 

 

En viktig del av behandlingen av litteraturen är enligt Rienecker och Jörgensen (2004) att forskaren 

ska förhålla sig kritisk till källorna. Detta innebär att litteraturen ska motsvara de förväntningar som 

en studie kräver av litteraturen. Det finns en rad olika frågor som det går att förhålla sig till vid 

källkritik. De frågor vi inriktade oss på var källans trovärdighet, aktualitet, förhållande till andra 

källor samt textens status. 

 

När det gäller aktualiteten i våra källor har vi försökt använda oss av den senast publicerade 

litteraturen vi haft att tillgå. Samtidigt ser vi inget problem i att använda äldre källor då källornas 

innehåll förhåller sig väl till andra mer aktuella källor. De källor som är lite äldre hör till metoden 

eller bakgrunden vilket innebär att vi inte hittat nyare forskning som pekar på att teorierna 

förändrats. Vi valde att använda olika typer av litteratur i vår studie. Med hjälp av böcker och 

elektroniska dokument har vi byggt upp en bakgrund och en teoretisk referensram. Vi inriktade oss 

inom dessa områden på att använda oss av så aktuell litteratur som möjligt samt se till källornas 

förhållande till varandra. Den teoretiska referensramen bygger till stor del på förklaringar av 

begrepp som ofta förekommer i litteraturen och därför känns källorna trovärdiga. Exempelvis 

förklaras idrottsföreningar utifrån riksidrottsförbundets definition. 

 

Den tidigare forskning som vi har använt oss av bestod av vetenskapliga artiklar. Artiklarna har 

valts utifrån dess aktualitet, textens status och innehåll samt hur väl den överensstämmer med 

studiens syfte. Vi har inriktat oss på flera områden inom den tidigare forskningen, exempelvis 

immateriella tillgångar och kapitalstruktur. Vi har läst igenom ett antal artiklar på varje område och 

därefter valt ut de artiklar som känns mest aktuella och relevanta för vår forskning.         
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3 Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel presenteras olika associationsformer som berör vår studie. Kapitlet tar även upp 

olika regelverk samt redovisningsförfaranden för dessa associationsformer. Denna del ska hjälpa 

till att skapa en överblick av ämnet och till att svara på studiens syfte och frågeställningar. 

 

3.1 Ideell förening 

 

En ideell förening definieras av Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2007) som en förening som inte 

kombinerar ekonomisk verksamhet med syfte att främja sina medlemmars ekonomiska intressen. 

Lundén och Lindblad (2008) anser att syftet med en ideell förening är att samla ett antal människor 

med ett gemensamt intresse i organiserad form. Det finns ingen lag som reglerar hur en ideell 

förening ska se ut eller hur den ska bildas.  

 

Enligt Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2007) blir en ideell förening juridisk person redan då den 

bildas. Detta innebär att föreningen i eget namn förvärvar skyldigheter, rättigheter och kan föra 

talan inför domstol och andra myndigheter. Antalet medlemmar en ideell förening måste bestå av 

finns inte reglerat, men minst två eller tre personer anses vara rimligt. Alla ideella föreningar ska 

skapa stadgar för föreningen. Dessa stadgar är ideella föreningars viktigaste regelverk. Stadgarna 

accepteras vid en rättslig prövning såvida de inte strider mot någon lag och anses vara skäliga. 

Stadgarna ska bland annat ange namn, syfte och hur föreningen ska ledas och företrädas. Enligt 

Lundén och Lindblad (2008) börjar en ideell förening att existera när den har antagit stadgar, 

bestämt ett särskiljande namn och valt styrelse. Eftersom lagstiftning saknas regleras ideella 

föreningar enbart genom rättspraxis och generella regler. Många ideella föreningar som bildas är så 

kallade allmännyttiga, vilket innebär att föreningen har ett högt stående syfte och belönas därför 

med mer gynnsamma skatteregler. En allmännyttig ideell förening bygger på demokratiska 

principer och är i princip befriade från inkomstskatt och moms. Exempel på allmännyttiga ideella 

förening är studieförbund, nykterhetssällskap, idrottsförbund och idrottsföreningar.  

  

3.2 Idrottsförening  

 

En idrottsförening är enligt Lundén och Lindblad (2008) ett exempel på en ideell förening som 

oftast är allmännyttig. Enligt riksidrottsförbundet (2007) är en idrottsförening en samling människor 

som i organiserad form bedriver idrott. Hur många medlemmar en idrottsförening måste bestå av 

finns inte reglerat. En idrottsförening behöver inte heller registreras eller skaffa 

organisationsnummer. Det enda som krävs i princip är stadgar, ett namn och en styrelse. En 

idrottsförening som ansöker om medlemskap i ett förbund inom riksidrottsförbundet tilldelas 

automatiskt ett unikt föreningsnummer som används i kontakter med idrottsrörelsen. En 

idrottsförening behöver däremot inte vara ansluten till riksidrottsförbundet. Enligt Pallin (2004) 

består många idrottsföreningar av flera mer eller mindre separerade sektioner. Ibland får dessa 

sektioner en så stark ställning att frågan kan ställas om sektionen egentligen är en egen förening. Så 

länge sektionen inte har egna stadgar är det dock fortfarande en underavdelning till den stora 

idrottsföreningen. Problem som kan uppstå i flersektionsföreningar är att föreningen ses som en 
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juridisk person. Går en sektion dåligt innebär detta även konsekvenser för de andra sektionerna 

inom föreningen. Detta har inneburit att en ny form av samverkan vuxit fram inom den svenska 

idrotten, nämligen alliansföreningar, vilket betyder att en flersektionsförening istället består av flera 

olika specialidrottsföreningar. Detta medför att varje enskild specialidrottsförening är en juridisk 

person.  

  

3.3 Aktiebolag 

 

Aktiebolag är en av de vanligaste företagsformerna i Sverige tillsammans med handelsbolag, 

kommanditbolag, enskild firma och ekonomisk förening. Dessutom kan ideella föreningar, stiftelser 

och samfällighetsföreningar bedriva näringsverksamhet. Förutom enskild firma är alla andra 

företagsformer juridiska personer. Detta betyder att de precis som en individ kan äga egendom, låna 

pengar och ha anställda. I ett aktiebolag finns klara regler för vad som gäller för en privatperson och 

vad som gäller företaget. Det är dessa skillnader som gör aktiebolaget till en tydlig företagsform, 

där den privata ekonomin och företagets ekonomi separeras. Aktiebolaget är tvingat att lämna en 

egen inkomstdeklaration eftersom det är ett eget skattesubjekt (Lundén, 2009).  

   

I Sverige kan aktiebolag delas upp i två kategorier, privata och publika aktiebolag. Det som skiljer 

kategorierna ifrån varandra är att ett privat aktiebolag måste ha minst 100 000 kronor i aktiekapital 

medan ett publikt aktiebolag måste ha 500 000 kronor i aktiekapital. En maximal nivå på 

aktiekapitalet finns varken för de publika aktiebolagen eller för de privata aktiebolagen, vilket 

betyder att ett privat aktiebolag kan ha ett kapital som är större än 500 000 kronor. Ett privat bolag 

behöver inte ha någon särskild beteckning men samtidigt får det privata aktiebolagets firma inte 

innehålla ordet publikt vilket kan jämföras med det publika aktiebolaget som inte får innehålla ordet 

privat. Publika bolag måste enligt bolagsordningen även ha beteckningen (publ.) efter 

företagsnamnet om det inte framgår direkt att bolaget är publikt. (Lundén, 2009) 

 

Ett aktiebolag består av fyra olika funktioner, vilka kallas organ. Bolagsstämman är det högsta 

beslutande organet i aktiebolaget. Årsstämman är den bolagsstämma där årsredovisningen och 

revisionsberättelsen presenteras. På bolagsstämman väljs en styrelse och en revisor ut. Styrelsen 

ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. Revisorernas uppgift är att gå igenom 

årsredovisningen och räkenskaper samt kontrollera styrelsens och den verkställande direktörens 

skötsel av bolaget. Den verkställande direktören är den sista funktionen som tillsätts av styrelsen 

och ansvarar för den löpande driften av bolaget enligt styrelsens anvisningar. (Lundén, 2009) 
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3.4 Aktiebolagslagen (ABL) 

 

Enligt Sveriges rikes lagbok (2009) bildas ett aktiebolag av en eller flera stiftare. Stiftare är enligt 

pargraf 1 kapitel 2 i ABL en fysisk person som är bosatt inom Europa, en svensk juridisk person 

eller en juridisk person som bildats enligt lagstiftningen inom en stat i Europa. För att ett aktiebolag 

ska bildas måste en stiftelseurkund upprättas och undertecknas av samtliga stiftare enligt paragraf 

3 i kapitel 2 i ABL. Stiftarna ska samtidigt teckna sig för samtliga aktier inom bolaget. Styrelsen 

ska sedan anmäla bolaget för registrering. Enligt paragraf 4 kapitel 2 anses bolaget bildat när 

samtliga stiftare har undertecknat stiftelseurkunden. En stiftelseurkund ska enligt paragraf 5 kapitel 

2 i ABL bland annat innehålla priset för varje aktie och fullständiga uppgifter om 

styrelsemedlemmar samt revisorn för bolaget.   

 

3.5 Idrottsaktiebolag 

 

Enligt riksidrottsförbundets stadgar får föreningar upplåta rättigheter att delta i tävlingsverksamhet 

till ett idrottsaktiebolag. Ett IdrottsAB är ett aktiebolag som har till syfte att bedriva idrottslig 

verksamhet och på sätt har en naturlig anknytning till den ideella föreningen. Skillnaden mot ett 

vanligt aktiebolag är att den ideella idrottsföreningen måste ha röstmajoritet i sitt IdrottsAB. Ett 

specialidrottsförbund som tillåter IdrottsAB i sina tävlingsregler måste ange vilka regler och 

förordningar som finns mellan föreningarna och IdrottsAB. Ett IdrottsAB får inte heller ägas av 

någon som har ett inflytande i ett annat IdrottsAB. (Riksidrottsförbundet, 2007)  

Bildandet av ett IdrottsAB innebär möjligheter för föreningen att få in externt kapital. Det ger även 

en möjlighet att lägga elitverksamheten i en annan juridisk person samt att göra elitsatsningar.   

 

3.6 Svenska fotbollsförbundet  

 

Riksidrottsförbundets stadgar säger att specialidrottsförbunden själva avgör om IdrottsAB tillåts i 

tävlingsreglerna (Riksidrottsförbundet, 2007). Enligt svenska fotbollsförbundet får idrottslig 

verksamhet bedrivas i aktiebolag. Aktiebolaget ska förbinda sig att följa RF:s, FIFA:s, UEFA:s och 

fotbollsförbundets stadgar och tävlingsregler. Detta innebär att föreningen fortsatt ska bedriva 

idrottslig verksamhet som ligger till grund för medlemskap i förbundet.   

 

3.7 Elitlicens 

 

IdrottsAB:n har samma krav på sig som andra idrottsföreningar i Sverige. Tillämpning av 

elitlicensens ekonomikriterier är därför regler som även gäller för IdrottsAB. Kraven innebär i 

korthet att: (Svensk fotboll, 2009)  

 

 Minst en auktoriserad eller godkänd revisor ska finnas i elitföreningarna 

 Ett räkenskapsår ska följa ett kalenderår 

 Årsmöte ska genomföras senast den 15 mars 

 Uppgifter om styrelse, firmatecknare, revisorer samt kansliadress måste finnas 

 Rapportering av verksamheter som bedrivs inom ramen för annan juridisk 

person 
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 Räkenskaperna skall följa en föreskriven kontoplan bestämd av förbundsstyrelsen  

 Redovisning av spelartrupp i årsredovisningen enligt förbundsstyrelsens föreskrivna ordning 

 Ekonomisk rapportering enligt fastställda blanketter samt insändande av 

årsredovisning, inklusive förvaltnings- och revisionsberättelse senast den 16 mars 

 Negativt eget kapital får inte finnas vid årsbokslut/årsredovisning 

 31:a augusti får inga skulder vara förfallna avseende allmänna avgifter, skatter samt skulder 

till specialdistriktsförbundet, svenska fotbollsförbundet som inte kan kvittas mot fordringar 

 

En unik regel i fotbollen som varken regleras i lag eller i någon rekommendation är hur spelare ska 

värderas och redovisas. Vid spelarförvärv får föreningen redovisa spelaren som en tillgång i 

balansräkningen eller kostnadsföra övergångssumman direkt i resultatet. Övergångssumman 

motsvarar anskaffningsvärdet och skrivs av linjärt över kontraktstiden, någon uppskrivning av 

transferbelopp är inte tillåtet. Den metod som väljs ska användas på samtliga spelarförvärv mellan 

åren. Vid en försäljning av en spelare ska såväl anskaffningsvärdet som de ackumulerade 

avskrivningarna tas bort från balansräkningen och redovisas som vinst eller förlust i 

resultaträkningen. (Svensk fotboll, 2009)  

 

3.8 Kapitalstruktur  

 

Tillgångar i ett företag finansieras av skulder och eget kapital. Det finns en rad etablerade idéer om 

hur förhållandet mellan eget kapital och skulder bör vara. Två av dessa är hackordningsteorin och 

avvägningsteorin. Avvägningsteorin innebär att det finns för- och nackdelar med att skuldfinansiera 

sitt företag. En fördel kan vara att det som brukar anges som räntekostnader är avdragsgilla och på 

så sätt påverkar det skattepliktiga resultatet. Fördelarna med att skuldsätta företaget är däremot inte 

så stora att ett företag enbart borde finansieras med skulder eller ett väldigt litet eget kapital. Stora 

skulder ökar risken för att ett företag inte klarar av sina finansiella åtaganden. Slutsatsen av dessa 

två motverkande krafter resulterar i en optimal skuldsättning där vinsterna från skuldsättningen 

vägs upp av det ökade konkurshotet. Hackordningsteorin innebär att ett företag skaffar kapital i en 

hackordning. Hur dyrt ett kapital anses vara avgör hackordningen. Exempelvis kan ett billigt 

skuldsättningsalternativ vara att föredra framför att skjuta in eget kapital. Det alternativ som anses 

vara bäst för tillfället går först i hackordningen. Valet av kapitalstruktur innebär att företagen på kort 

sikt ofta inriktar sig på lönsamhet och det kapitalbehov som finns men på längre sikt strävar 

företagen även mot sin optimala skuldkvot. Jakten på den optimala skuldkvoten innebär i de flesta 

fall att företagen även har fokus på aktieägarvärdet i företaget (Jenergren, Lind, Schuster och 

Skogsvik, 2008). 

 

Kapitalstrukturen har en viktig betydelse för ett företags verksamhet. Beslutet är viktigt eftersom 

det påverkar hur företaget kan maximera sin avkastning i olika delar av organisationen. 

Kapitalstrukturen visar egentligen hur mycket av företagets investeringar som är uppbyggda på lån 

och hur mycket eget kapital som använts till investeringar. (Abor, 2005)       
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3.9 Nyckeltal 

 

Nyckeltal kan sammanfattas som numeriska värden som syftar till att beskriva några förhållanden. 

Nyckeltalen blir ett uttryck för den verklighet vi representerar och konstruerar. En benämning på 

nyckeltal är tal som vi intresserar oss för. De är till sin natur förenklingar av förhållanden som 

måttet är satt att förklara. Fördelen med förenklingar är att komplexa frågor går att diskutera med 

hjälp av de måtten. De finansiella nyckeltalen har flera styrkor och svagheter. De är jämförbara och 

oavsett verksamhet eller verksamhetens plats kan finansiella nyckeltal användas. De är lättolkade, 

de kan användas i olika matematiska modeller och analyser vilket gör att en mängd nya nyckeltal 

kan bildas. Svagheterna med finansiella nyckeltal kan vara att många delar av verksamheten inte är 

meningsfulla att värdera i finansiella termer. De är också sällan verksamhetsnära vilket innebär att 

de säger lite om hur verksamheten upplevs av kunder och anställda. Jämförelser över en längre 

tidsperiod kan försvåras av prisförändringar och inflationsutveckling. Det är viktigt att de 

finansiella nyckeltalen produceras för att uppfylla ett speciellt syfte vilket innebär att vissa nyckeltal 

lämpar sig bättre än andra i vissa situationer. Hur bra ett nyckeltal är handlar om ett samspel mellan 

dess syfte och ideal. (Catasús, Gröjer, Högberg och Johrén, 2008)   

 

Nyckeltal är ett bra sätt att mäta ett företags finansiella prestationer. De delas in i olika grupper. En 

av dessa grupper är räntabilitetsmått. Räntabilitetsmåtten mäter lönsamheten i relation till olika 

kapitalbegrepp för att senare mäta relationen i omsättningssiffror. Kapitalstrukturmått ser 

förhållandet i ett företags kapitalstruktur. Nyckeltalen i kapitalstrukturmåtten mäter eget kapital i 

förhållande till övrigt kapital och skulder. Likviditet kan beskrivas som betalningsberedskap på kort 

sikt, det vill säga förmågan att betala skulder innan de förfaller till betalning. De flesta 

likviditetsmått är statiska vilket innebär att nyckeltalet gäller för en viss dag av året, oftast 

bokslutsdagen. (Larsson, 2008) När ett aktiebolag startas behövs tillskjutet kapital i form av 

aktiekapital och eventuellt tillskjuten överkurs. Detta kompletteras oftast med ytterligare resurser 

som lånas upp av banker eller andra långivare. Aktiebolag använder sig normalt sett av både 

tillskjutet och upplånat kapital i sin verksamhet. Det tillskjutna kapitalet definieras som eget kapital 

och det upplånande kapitalet som främmande kapital. (Hemström, 2007) 

 

Räntabilitet på eget kapital 

 

Räntabilitet på eget kapital ger information om företaget är intressant att satsa pengar i eller om 

placeringar ska avvecklas. Räntabilitet på eget kapital är ett lönsamhetsmått som visar överskottet i 

relation till ägarnas kapital. (Larsson, 2008) Räntabilitet på eget kapital ska vara större än 

avkastningen på en säker placering plus risktillägg. (Catasús et al, 2008)   

 

RE =  Resultat efter finansiellt netto 

 Summa Eget kapital + (0,72*obeskattade reserver) 

 

Räntabilitet på totalt kapital  

 

Detta nyckeltal är en viktig indikator på om företaget har ett mervärde, det vill säga om företaget 

har en avkastning som är större än företagets totala finansiering. Räntabilitet på totalt kapital visar 
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överskottet i relation till de totala tillgängliga tillgångarna. (Larsson, 2008)  

 

RT=  Resultat före finansiella kostnader 

 Totalt kapital 

 

Soliditet 

 

Måttet visar ägarnas kapitalinsats av det totala kapitalet. Det visar företagets kraft mot förluster. Ett 

stort eget kapital innebär större motståndskraft mot förluster. En organisation med riskabel 

verksamhet behöver högre soliditet för att motstå förluster under enstaka år. Av enkelhetsskäl görs 

beräkningarna på bokförda värden istället för på marknadsvärden. (Catasús et al, 2008) 

 

Sol=  Eget kapital + (0,72*obeskattade reserver) 

 Totalt kapital 

 

Skuldsättningsgrad 

 

Skuldsättningsgrad visar förhållandet mellan hur mycket eget kapital och hur mycket främmande 

kapital som finns i företaget. Är nyckeltalet ett finns det lika mycket främmande som eget kapital i 

företaget. (Larsson, 2008) Måttet visar hur många gånger större skulderna är än det egna kapitalet. 

Beräkningarna görs av bekvämlighetsskäl på bokförda värden snarare än marknadsvärden vilket 

kan ses som ett problem. (Catasús et al, 2008)  

  

S/E= Summa skulder + (0,28*obeskattade reserver) 

 Summa Eget kapital + (0,72*obeskattade reserver) 

 

Vinstmarginal 

 

Vinstmarginal sätter lönsamheten i relation till resultatet. Måttet visar hur mycket företaget tjänar på 

varje försäljningskrona. (Catasús et al, 2008; Larsson, 2008) Ju högre siffra, desto bättre. Används 

framför allt i organisationer där det sysselsatta kapitalet förändras väldigt långsamt eller är ytterst 

begränsat. (Catasús et al, 2008) 

 

VM=  Resultat före finansiella räntekostnader 

 Nettoomsättning 

 

Kassalikviditet 

 

En hög kassalikviditet innebär att företaget har god beredskap att betala sina korta skulder. En 

traditionell tumregel i Sverige är att kassalikviditeten inte bör understiga ett eller 100 procent. 

Nyckeltalet varierar mellan olika branscher. (Larsson, 2008)  

 

Li= Omsättningstillgångar – Varulager 

 Kortfristiga skulder 
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3.10 Immateriella tillgångar 

 

En immateriell tillgång definieras i redovisningsrådets rekommendationer nummer 15 (2000):  

”En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk substans som används 

för produktion eller tillhandahållande av varor eller tjänster samt för uthyrning till andra eller för 

administrativa ändamål”   

 

Immateriella tillgångar måste enligt IAS 38 punkt 8 i internationell redovisningsstandard i Sverige, 

FAR (2007) uppfylla tre villkor för att definieras som en immateriell tillgång. En aktiv marknad 

existerar när dessa tre villkor är uppfyllda, 1) handeln avser likvärdiga objekt, 2) det finns vanligen 

intresserade köpare och säljare, 3) prisinformation är allmänt tillgänglig. Avskrivning av en 

immateriell tillgång är den systematiska fördelningen av tillgångens avskrivningsbelopp över dess 

nyttjandeperiod. En tillgång är en resurs som ett företag har kontroll över till följd av inträffade 

händelser och tillgången förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden. En immateriell 

tillgång ska enligt IAS 38 punkt 21 redovisas i balansräkningen endast om det är troligt att framtida 

ekonomiska fördelar som kan kopplas till tillgången kommer att tillfalla företaget samt att 

anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. En immateriell tillgång ska alltid tas upp till 

anskaffningsvärdet första gången den redovisas i balansräkningen enligt IAS 38 punkt 24. Enligt 

IAS 38 punkt 72 kan en immateriell tillgång efter första redovisningstillfället antingen tas upp 

enligt anskaffningsvärdemetoden eller omvärderingsmetoden. 

 

Anskaffningsvärdemetoden innebär enligt IAS 38 punkt 74 att en immateriell tillgång efter första 

redovisningstillfället tas upp i balansräkningen till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella 

ackumulerade av- och nedskrivningar. Omvärderingsmetoden innebär enligt IAS 38 punkt 75 att 

tillgången efter att den redovisats för första gången tas upp i balansräkningen till omvärderat 

belopp. Det omvärderade beloppet är verkligt värde vid omvärderingstidpunkten efter avdrag för 

eventuella tillkommande ackumulerade avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar. 

 

3.11 Redovisning av kompetens 

 

Vad en organisation värderas till beror enligt Bjurklo och Kardemark (2003) på en rad olika 

faktorer. En av dessa faktorer är medarbetarna och deras kompetens. Det är därför viktigt att det 

finns information om medarbetarna i redovisningen inom organisationer. Medarbetarna står för det 

som är unikt inom organisationen. I stort sett går allt annat att efterlikna, anskaffa eller kopiera av 

andra organisationer. Medarbetarnas kompetens är däremot unikt och går inte att kopiera. 

Redovisningen inriktar sig främst på finansiella och materiella tillgångar samtidigt som 

medarbetarna inte inkluderas. Det medför att redovisningen saknar tillräcklig information för att 

kunna ge olika bilder av organisationen som behövs för att förstå hela verksamheten. Enligt 

författarna har kritik riktats mot teorier om ekonomistyrning på grund av att de inte tar hänsyn till 

behovet av information om medarbetare och deras kompetens. En organisations värde utgörs i stor 

utsträckning av medarbetarnas kompetens. Detta innebär att denna kompetens måste kunna 

beskrivas och redovisas. Görs detta kommer den ekonomiska redovisningen inte enbart handla om 

finansiellt och materiellt kapital utan också fokusera på det humana kapitalet. 
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Ett sätt att redovisa humankapital är att kategorisera alla immateriella tillgångar för att få en mer 

exakt bedömning av deras värde. Detta ger även en tydligare bild av vilka immateriella tillgångar 

som finns och hur de ska förvaltas. De immateriella tillgångarna är trots allt minst lika viktiga som 

de materiella tillgångarna och därför är hanteringen av dem en viktig del av företagens arbete. 

(Diefenbach, 2006) 
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4 Tidigare forskning 

 

I detta kapitel presenteras relevant forskning kring studiens område. Forskning om redovisning, 

immateriella tillgångar och humankapital ska ge en ökad förståelse för ämnet. Kapitlet består av 

aktuella vetenskapliga artiklar inom studiens område.    

 

4.1 Negativa resultat 

 

I en studie av Balkrishna, Coulton och Taylor (2007) undersöktes australiensiska företag och deras 

tillvägagångssätt vid redovisning. Studien visade att 40 procent av de undersökta företagen visade 

ett negativt resultat och för flertalet av dessa var det inte en engångsföreteelse. Forskarna menar att 

delårsrapporter inte verkar ha någon påverkan på om företaget lyckas uppvisa positiva siffror vid 

årsbokslutet. Eftersom frekvensen av företag som redovisar negativa resultat är hög ifrågasätter 

författarna hur applicerbarheten av olika värderingsmodeller kan påverkas. De menar att det är svårt 

att undersöka företagens nyckeltal när de gör negativa resultat, exempelvis aktievärdet delat med 

vinsten i företaget. Författarna anser att det är konstigt att företaget som använder sig av 

delårsrapporter inte förändrar negativa resultat under året till ett positivt ekonomiskt resultat i slutet 

av året men de tror samtidigt att det beror på att det är lättare att förbättra ett företag som går bra än 

ett företag som gör sämre ekonomiska resultat. Dessutom visar studien att företag som gör negativa 

resultat ofta är mer konservativa i sin redovisning än de som uppvisar vinst. Sammanfattningsvis 

påpekar författarna att det är viktigt att använda nyckeltal som kan hantera företag med negativa 

årsresultat vid analysering av en stor mängd företag för att kunna uppvisa en mer rättvisande bild av 

företagsklimatet.  

 

4.2 Immateriella tillgångar 

 

I en studie av Hansson (2001) undersöktes värdering av kunskapsbaserade företag i jämförelse med 

företag som inte var lika beroende av mänskliga resurser. Författaren kom fram till att när det gällde 

finansiella risktaganden var kunskapsbaserade företag mindre lånefinansierade än icke-

kunskapsbaserade företag. Däremot visade studien att kunskapsbaserade företag löpte en signifikant 

större risk att inte hitta eller skapa en befintlig marknad. Ytterligare en slutsats som författaren kom 

fram till var att information i redovisning om de mänskliga resurserna troligtvis har inflytande på 

värderingen av företag. Resultatet av studien visade att värderingen av de olika företagen inte 

signifikant skiljer sig åt. Kunskapsbaserade företag ses inte som mer riskfyllda, vilket tyder på att 

hänsyn tas till investeringar i personal när risktagandet bedöms. En hypotes som inte kunde 

bekräftas var således att brist på information om mänskliga resurser leder till större osäkerhet när 

det gäller värdering av företag. Detta innebär att investerare behöver redovisningsinformation om 

hur mycket pengar som investerats i de mänskliga resurserna, samtidigt som mer generell 

information om det mänskliga kapitalet inte behövs i samma utsträckning.      

 

I en studie av Boudreau och Ramstad (1997) undersöks varför de som inte använder humankapital 

bör använda humankapitalmodeller för att förbättra och lära sig mer om de finansiella och 

marknadsföringsmässiga fördelar som detta medför. Studien visar att utvecklingen av 
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humankapitalmodellerna har gett användarna flertalet värdefulla lärdomar att ta med sig i framtiden. 

Bland annat har värdekedjor, där exempelvis vissa aktiviteter som personalen utför, gett ökat 

ekonomiskt värde, ökat värde för kunder och delägare samt bättre finansiella utföranden. 

Fokusering på organisationers begränsningar och data för att göra otillgängliga faktorer mer 

tillgängliga har även utvecklats genom åren. Studien kommer fram till att de flesta finansiella 

mätningssystemen använder kapitalet som den viktigaste begränsningen inom företaget. I framtiden 

kanske humankapitalet kommer att vara den viktigaste begränsningen i den finansiella mätningen. 

Studien säger även att humankapitalets utveckling borde fokusera på vilka intellektuella aktiviteter 

som är viktiga för att nå ekonomiska mål. En tredje slutsats som forskarna kommer fram till är att 

det är viktigt att ta hänsyn till all tillgänglig data och använda sig av den vid mätandet av 

humankapital. Den huvudsakliga slutsatsen är att vikten av personal inom organisationen är känt 

men systemen för att mäta humankapital är kraftigt underutvecklade vilket påverkar företagens 

redovisning av humankapitalet. Författarna anser att utvecklingen av system som kan mäta 

humankapital måste kunna länka samma aktiviteter av humankapitalet med resultatet av de 

förändringar som sker i organisationens begränsningar och inte bara se till de kostnader som 

utvecklingen av humankapitalet medför. 

 

Bornemann och Leitner (2002) har i en studie undersökt humankapital som instrument i 

organisationer. Författarna anser att immateriella tillgångar, där bland annat humankapital ingår, 

ofta baseras på kunskap till skillnad från andra tillgångar. De immateriella tillgångarna mäts med 

hjälp av nya metoder som undersöker både finansiella och icke-finansiella faktorer. Nya 

tillvägagångssätt inom redovisning och rapportering ger enligt författarna nya arbetsmetoder för 

organisationerna. Författarna har undersökt en modell, som bland annat mäter hur immateriella 

tillgångar värderas i företag, utifrån ett antal olika perspektiv. Deras huvudslutsats angående 

immateriella tillgångar är att kunskapen och otillgängligheten medför svårigheter i utveckling, 

löpande bokföring och redovisningsmodeller. Problemet innebär framförallt svårigheter i 

visualiseringen av kostnader och resultat av de immateriella tillgångarna. Dessutom finns det i 

många fall ingen befintlig marknad där immateriella tillgångar prissätts. Den modell som utvärderas 

i undersökningen ger en komplex bild av de immateriella tillgångarna. Modellen försöker se till 

både intern och extern kunskap i rapporteringen av humankapital. Rapportering av immateriella 

tillgångar medför enligt forskarna svårigheter vilket kan undvikas genom nya förbättrade ramverk 

och högre kapacitet inom organisationerna. Genom att diskutera fram nya system inom 

organisationer tillsammans med externa intressenter kan immateriella tillgångar bättre visas i 

redovisningen.  

 

Även Caddy (2002) presenterar en undersökning som rör humankapital. Undersökningen ser på 

matriser om intellektuellt kapital och hur dessa mäter det intellektuella kapitalet i företag. Han 

kommer fram till att framgångar har gjorts inom detta område. Rapporterna om intellektuellt kapital 

har utvecklats och innehåller mer och bättre information än tidigare matriser och mätinstrument. 

Samtidigt menar Caddy att utvecklingen av dessa matriser och mätinstrument måste fortsätta. Att 

kunna erhålla empiri från intellektuellt kapital borde vara en forskningsansats med hög prioritet 

enligt forskaren. Det är viktigt att organisationerna förbättrar sin förmåga att kunna dra 

meningsfulla slutsatser om sin organisations intellektuella kapital och jämföra detta med liknande 

organisationer.    
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Brännström, Catasús, Giuliani och Gröjer (2009) undersökte hur modeller kring humankapital 

används av företag och vilken påverkan redovisningsprinciper har på beslut om redovisning av 

immateriella tillgångar. Studien visade att det är viktigt för företagen att redovisa humankapital. 

Företagen väljer ofta att redovisa humankapital som goodwill eftersom de har svårt att kategorisera 

tillgångarna. Författarna säger även att modellerna som används av företagen för att beräkna 

humankapitalet och de modeller som författarna använder sig av för att utvärdera 

årsredovisningarna bör utvecklas för att ge en mer rättvisande bild av fenomenet.  

 

4.3 Löner och intäkter 

 

I en studie av Brown och Jepsen (2009) kollade författarna på individuell statistik hos Major 

League baseboll spelare och hur dessa påverkade lönen för spelarna. Det som framkom var att den 

offensiva statistiken såsom träffprocent var den viktigaste statistiken när det gällde att bestämma 

lönen för spelaren. Studien jämförde även klubbarnas intäkter och hur detta påverkade möjligheten 

till att locka till sig spelare utan kontrakt. Vad studien visade var att klubbar med lägre intäkter var 

tvungna att bjuda över klubbar med högre intäkter för att locka till sig spelare. Slutsatsen av 

rapporten blev att klubbar med höga intäkter dominerar när det gäller att knyta till sig spelare som 

är utan kontrakt. Klubbar med höga intäkter betalar inte mer för varje spelare, men däremot har de 

råd att köpa in fler spelare av hög klass. Detta innebär att klubbar med höga intäkter har större 

chans att lyckas sportsligt än klubbar med lägre intäkter. 

 

I en studie av Grossman, Dietl & Trinkner (2008) undersöker författarna hur intäkter påverkar 

konkurrensjämvikt i en liga ur ett sportsligt perspektiv. Det som framkom av undersökningen var att 

en jämnare fördelning av intäkter mellan föreningarna påverkade den sportsliga konkurrensen. 

Detta genom att det blev en jämnare liga resultatmässigt. De rika klubbarna hade ett mindre 

incitament av talanger i sin verksamhet. Studien visade även att vid ojämnare intäktsfördelning 

minskade behovet av att producera egna talanger i de rika föreningarna. 

 

4.4 Kapitalstruktur 

 

Cleary (2009) undersökte 88 företag i en studie som försökte hitta samband mellan 

redovisningssystem, kapitalstruktur och humankapital. Studien visade att information om 

redovisningssystem har ett inflytande på kapitalstrukturen i irländska företag. Den visar även att 

redovisningssystem till viss del kan användas för att förklara kapitalstrukturen i olika företag. 

Studien kunde inte påvisa signifikans på att kapitalstruktur direkt påverkar ett företags resultat. 

Däremot visade studien att det fanns ett samband mellan redovisningen av intellektuellt kapital och 

företagens resultat. 

 

I en studie har Lööf (2003) undersökt skillnaderna mellan svenska, brittiska och amerikanska 

företag i deras sätt att hantera hur de finansierar varulagret. Skillnaderna om det är mer optimalt att 

använda eget kapital eller lån för att finansiera investeringarna undersöktes. Studien visade att 

företagen i USA använder 50-100 procent mer eget kapital för finansiering av investeringar jämfört 

med Sverige och Storbritannien. I Sverige är finansiering med lån mer använt än i de andra 

länderna. Studien visade att det är stora skillnader i hur de olika länderna ser på en optimal 
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kapitalstruktur. De svenska och brittiska företagen är de företag som pendlar mest från den optimala 

kapitalstrukturen, medan företagen i USA på grund av sina egna kapital finansierade investeringar 

snabbare säljer sina produkter.  

 

Hovakimian, Opler och Titman (2001) studerade hur företag anpassade sin kapitalstruktur efter ett 

utsatt mål. Studien försökte visa, med hjälp av teorier om kostnaderna och nyttan av skulderna, hur 

företagen utnyttjade skuldkvoten för att nå sina mål. Studien visade att företaget ofta förändrar sina 

mål efter hur företagets lönsamhet och aktiekurs påverkas. Den visade även att nyckeltalen spelar 

en större roll för företagets agerande än vad aktiekursen gör. Företagen använder sig av 

hackordningsteorin vilket innebär att en billig skuldfinansiering kan vara att föredra före en 

finansiering med eget kapital. Författarna skriver även att många företag hellre använder sig av det 

egna kapitalet när deras aktie står högt i kurs. Anledningen till detta är att företagen försöker 

begränsa utdelningen till aktieägarna genom att investera av det kapital som de egentligen kan 

använda till utdelning.  

 

Abor (2005) undersökte hur olika kapitalstrukturer påverkade företag i deras förmåga att ge en 

optimal avkastning. Resultatet visade att företag med en kapitalstruktur som innebar mer 

kortfristiga lån var lönsammare än de med mer långfristiga lån. Studien visade även på att lån som 

finansieringsalternativ var det effektivaste sättet att driva sin verksamhet på för att uppnå 

lönsamhet, främst genom kortfristiga lån. Författaren menar däremot att det inte finns något 

entydigt svar på hur en optimal kapitalstruktur ser ut.  
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5 Praktisk Metod 

 

Detta kapitel beskriver genomförandet av studien för att underlätta för studier inom samma 

område. En redogörelse av processen vid genomförandet av studien underlättar också för kritisk 

granskning av studien. 

 

5.1 Urval & bortfall 

 

Vid en kvantitativ studie är det ideala att kunna studera hela populationen som är intressant för 

arbetet. Det finns dock en hel del hinder för att de ska vara möjligt att genomföra en 

totalundersökning. Ekonomiska aspekter och tidsaspekten är två hinder som kan påverka om en 

totalundersökning är möjlig att genomföra. När det inte går att genomföra en totalundersökning är 

alternativet att göra en urvalsundersökning. I en urvalsundersökning är urvalet antingen statistiskt, 

vilket betyder att vem som helst i populationen kan komma med i stickprovet, eller selektivt, vilket 

innebär att urvalsgruppen väljs utifrån andra kriterier än ett stickprov på populationen. (Svenning, 

2000)  

 

I vår undersökning har vi valt att undersöka svenska och danska fotbollsklubbar i respektive högsta 

divisionen som har bildat aktiebolag. Valet av fotbollsföreningar gjorde vi eftersom det finns flest 

föreningar som har bildat idrottsAB:n inom fotbollen i Sverige. Dessutom ansåg vi att det skulle 

finnas möjligheter att jämföra associationsformen med danska fotbollsklubbarnas motsvarighet då 

regelverken för associationsformerna skiljer sig åt. Urvalet är selektivt eftersom urvalet inte skett 

genom stickprov på populationen. Totalt fanns fem svenska aktiebolag i högsta divisionen 2008 

medan alla danska fotbollsföreningar i högsta divisionen är aktiebolag. Det mest optimala  för vår 

studie hade varit en totalundersökning där hela populationen undersökts. Det som gjorde att vi valde 

att göra en urvalsundersökning var tillgången till årsredovisningar från de olika föreningarna. En 

annan aspekt var den ekonomiska biten, årsredovisningar finns att tillgå på bolagsverkets hemsida 

men för tillgång till dessa krävs medlemskap vilket kostar pengar. Vi valde därför föreningarna 

utifrån tillgänglighet. De svenska idrottsAB:n som skickade sina årsredovisningar eller hade dem 

publicerade på sina hemsidor ingick i studien. 

  

Det har skett olika bortfall i studien. Studien är ingen totalundersökning av populationen på grund 

av att vi inte undersökt alla fotbollsföreningar som startat aktiebolag i Sverige och Danmark. 

Bortfallet av de svenska fotbollsföreningarna bestod av Örebro SK och Örgryte IS, eftersom vi inte 

fick tag i deras årsredovisningar. I och med att vi endast undersökte tre svenska föreningar valde vi 

att undersöka lika många danska fotbollsföreningar. Därmed valde vi bort övriga danska 

fotbollsföreningar som startat aktiebolag. Vi tror att studien påverkas av bortfallet från de två 

svenska klubbarna i och med att studien inte kan ge en fullständig överblick av de svenska 

idrottsaktiebolagens finansiella ställning. Studien har även ett bortfall i att Hammarby IF:s 

årsredovisningar bara består av två år. Detta berodde på att Hammarby IF inte har publicerat sin 

årsredovisning för 2008 och att vi inte fick tag på årsredovisningen för 2005. Detta kan ha påverkat 

studien eftersom vi inte fått en lika komplett redogörelse av Hammarby IF:s resultatutveckling 
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under de senaste åren. Anledningen till studien inte innehåller alla årsredovisningar från 2008 beror 

på att dessa föreningar inte har publicerat 2008 års redovisning under tiden för studien. 

 

5.1.1 Föreningarna 

 

Totalt valde vi ut sex aktiebolag till vår studie. De svenska idrottsaktiebolagen var AIK Fotboll, 

Djurgården Fotboll och Hammarby Fotboll. Dessa föreningar är de tre största svenska föreningarna 

som bildat idrottsaktiebolag. De två föreningarna som valdes bort var Örebro SK och Örgryte IS.  

 

AIK Fotboll AB var den första svenska fotbollsförening som bildade ett aktiebolag. Detta skedde 

1999. Röstmajoriteten i aktiebolaget ägs av AIK Fotbollförening. I aktiebolag bedrivs 

elitverksamhet inom herr-, dam- och juniorfotboll. AIK Fotbollförening är medlem i Svenska 

Fotbollsförbundet vilket är ett krav för att delta i de svenska förbundsserierna.  

 

Djurgårdens IF Fotbollförening bedriver ett aktiebolag som ansvarar för föreningens elitverksamhet 

där de bedriver senior och de äldsta ungdomslagens elitsatsning. Djurgården Fotboll AB bildades 

2006 och ägs till 100 procent av Djurgårdens IF Fotbollförening. De är även medlemmar i Svenska 

Fotbollsförbundet. 

 

Hammarby Fotboll AB bildades 2001 och är Hammarby IF:s aktiebolag. Aktiebolaget ansvarar för 

elitverksamheten i föreningen med senior och farmarlag. Hammarby IF har röstmajoritet med 51 

procent. Föreningen är medlem i Svenska Fotbollsförbundet.       

 

Vi har valt att undersöka tre danska fotbollsklubbar i vår studie. De tre klubbarna vi valde var 

Bröndby IF Fotboll, FC Köpenhamn och FC Midtjylland. Föreningarna valdes ut eftersom deras 

årsredovisningar var tillgängliga.  

 

Bröndby IF Fotboll är ett aktiebolag som noterades på börsen 1987 som andra förening i hela 

världen. Bröndby IF Fotboll äger själva 32,4 procent av röstmajoriteten i bolaget och av 

aktiekapitalet äger de till 7,8 procent.    

  

FC Köpenhamn är Danmarks största fotbollsklubb sett till omsättning. Föreningen blev ett 

aktiebolag 1992. Föreningen drivs av bolaget PARKEN och omsättningen i koncernen uppgick 

2008 till 1,6 miljarder danska kronor. Bolaget driver förutom FC Köpenhamn även bland annat ett 

handbollslag och äventyrslandet Lalandia.   

 

FC Midtjylland bildades 1999 och har sedan dess varit ett aktiebolag. Klubben driver en 

framgångsrik fotbollsakademi dit spelare från hela Danmark söker sig. Största aktieägare är  JJO 

Invest med 12,9 procent av aktiekapitalet. 
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5.1.2 Nyckeltal 

 

Nyckeltal är finansiella instrument som används för att beräkna företags finansiella ställning. Varje 

nyckeltal förmedlar ett budskap om företagets finansiella ställning. Med hjälp av olika nyckeltal går 

det att göra meningsfulla analyser av ett företags prestationer. Genom att jämföra siffror från minst 

tre år tillbaka i tiden går det att identifiera trender i företaget. Vid jämförelser av nyckeltal mellan 

företag bör företagen ha liknande verksamhet för att jämförelsen ska vara relevant. (Larsson, 2008)  

 

Vi valde ett antal nyckeltal för att jämföra den ekonomiska ställningen i bolagen. Vi valde att 

använda oss av de nyckeltal som vi anser bäst återspeglar bolagens finansiella ställning. Vi har 

använt oss av likviditetsmått, kapitalstrukturmått och räntabilitetsmått i studien.  

 

 

5.2 Access 

 

Viktigt i en studie är att få tillgång till det material som forskaren avser att undersöka. Hur man får 

tillgång till materialet beror på flera faktorer, till exempel om miljön är av öppet eller slutet slag. 

(Bryman och Bell, 2005) 

 

Vi har använt oss av årsredovisningar från föreningars aktiebolag i Sverige och Danmark för att 

besvara syftet med studien. Årsredovisningar är offentliga handlingar och därför ska accessen vara 

bra till dessa. Det går att säga att miljön är av ett öppet slag eftersom föreningarnas årsredovisningar 

är offentliga handlingar som alla privatpersoner ska kunna få tillgång till. I många fall stämmer 

detta överens med verkligheten. De flesta föreningarna gav oss tillgång till sina årsredovisningar, 

antingen via mail eller via deras hemsidor. I några fall fick vi inte tillgång till årsredovisningarna då 

klubbarna inte svarade på mail eller hade dokumentet utlagda på sina hemsidor. Dessutom fick vi 

arbeta hårdare med vissa föreningar för att få access till deras dokument. Överlag har accessen till 

materialet varit bra och lättillgängligt, föreningarna har varit tillmötesgående vilket underlättat 

arbetet med studien. 

 

Årsredovisningarna vi använde oss av var från olika år. En del föreningar hade dessutom brutet 

räkenskapsår vilket påverkar deras årsredovisning. En förening, FC Köpenhamn, hade gått över från 

ett brutet räkenskapsår till ett vanligt räkenskapsår, vilket innebar att ett årsresultat innefattade 18 

månader. En annan förening, FC Midtjylland, hade ändrat från ett vanligt räkenskapsår till ett brutet 

räkenskapsår vilket i deras fall innebar att de hade ett årsresultat som omfattade endast sex månader. 

Djurgården Fotboll AB startades 2006 och därför saknas access till tidigare årsredovisningar från 

koncernen.    

 

5.3 Tillförlitlighet 

 

I en undersökning försöker forskaren uppnå validitet genom att fånga verkligheten så bra som 

möjligt. Validitet innebär vilken förmåga forskningen har att mäta det den avser att mäta. Validitet 

är ett begrepp som har en rad olika förklaringar. Det går att skilja på en undersöknings yttre och inre 

validitet. Förenklat går det att säga att inre validitet handlar om den direkta kopplingen som finns 
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mellan teori och empiri. Inre validitet innebär således hur arbetet läggs upp och dess design. Om 

projektets olika delar misslyckas med att uppnå validitet är det omöjligt för forskningen som helhet 

att inneha hög validitet. Mer konkret handlar inre validitet om att ställa rätt frågor till rätt människor 

eller att använda rätt mätinstrument till rätt mätning. Yttre validitet handlar om hela projektet med 

dess empiri och teorier. Det handlar om möjligheterna till generalisering utifrån en enskild studie. 

Yttre validitet innebär att konkret kunna generalisera från ett urval till en hel population samt från 

en specifik studie till en allmän teori. En viktig förutsättning för att kunna generalisera en studie är 

att den empiriska grunden är riktig. (Svenning, 2000)  

 

Vi har använt finansiella nyckeltal som instrument för att se hur bolagen står sig finansiellt och 

jämföra dem med varandra. Vi har också använt oss av flera nyckeltal för att få en så rättvis 

mätning som möjligt. För att uppnå detta använde vi oss av räntabilitetsmått, kapitalstrukturmått 

samt likviditetsmått. Det resultat som framkommit ger en bild av hur svenska IdrottsAB:n förhåller 

sig till de danska motsvarigheterna, men samtidigt är det svårt att göra en generaliserande bild över 

fenomenet eftersom det finns så få svenska klubbar som bedriver sin verksamhet i aktiebolag.  

 

Reliabilitet i en undersökning mäter hur tillförlitliga resultaten är. I en oförändrad population ska 

två undersökningar med samma syfte och samma metoder ge likadana resultat. Reliabiliteten mäter 

noggrannheten i mätningen av en studie. (Kvale, 1997; Svenning, 2000) 

 

Vi har använt oss av årsredovisningar för att beräkna nyckeltal, hur kapitalstrukturen ser ut och för 

att se hur bolagen redovisar immateriella tillgångar. Årsredovisningar är publicerade dokument som 

inte kommer att förändras. Detta medför att nyckeltal och kapitalstruktur för de olika åren är 

bestående. Samma nyckeltal kan beräknas på olika sätt vilket innebär att nyckeltalen trots att de 

kommer från samma årsredovisning kan se olika ut. Om en exakt likadan studie skulle genomföras 

med samma metoder skulle mätningarna ge samma resultat eftersom siffrorna i årsredovisningarna 

är oförändrade.  

 

5.4 Överförbarhet 

 

En undersökning innehåller i normalfallet en liten grupp eller population som har vissa 

gemensamma egenskaper. Överförbarhet innebär att en studie ska vara överförbar till en liknande 

verklighet som den som studeras. Forskningen ska helst vara både djup och utförlig eftersom den 

behandlar mindre populationer med liknande egenskaper. (Bryman och Bell, 2005)   

 

Vår studie inriktar sig på fotbollsföreningar som har bildat aktiebolag. Det är en liten population 

nationellt men är ett mer vanligt fenomen i andra länder. Vi anser att överförbarheten i denna studie 

är möjlig om populationen som studeras har liknande egenskaper. Med detta menar vi att 

exempelvis undersökningsgruppen kunde ha varit ishockeyföreningar eller liknande som startat 

aktiebolag. Svårigheterna skulle däremot kunna vara att hitta andra länder att jämföra de svenska 

klubbarna med.     

 

 



32 

 

5.5 Pålitlighet 

 

För att studien ska vara pålitlig är det viktigt att forskaren redogör för alla faser av 

forskningsprocessen. Det är fördelaktigt att låta andra utomstående personer eller forskare fungera 

som granskare och bedöma kvalitén på de procedurer som valts. I denna procedur ingår en 

bedömning i vilken utsträckning de teoretiska slutsatserna är befogade. (Bryman och Bell, 2005) I 

vår studie har vi gett läsaren en tydlig inblick i forskningsprocessen. I kapitlet teoretisk metod 

förklarar vi studiens kunskapssyn, angreppssätt och vilka övriga förutsättningar vi gick in med i 

studien. Vi har även beskrivit vilken förförståelse vi har haft inom ämnet. För att ytterligare ge 

insikt i forskningsprocessen har vi beskrivit hur insamlingen av materialet gått till och hur empirin 

har uppkommit. I den praktiska metoden redogör vi för urvalet av population, access till materialet 

och hur bearbetningen av materialet har gått till. För att få en bättre överblick av arbetet har vi fått 

feedback från vår handledare samt ytterligare några personer.  
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6 Empiri 

 

I kapitlet presenteras respektive förening för sig. Empirin visar föreningens finansiella ställning 

genom nyckeltal samt en presentation av varje enskild förening. Kapitlet avslutas med en 

sammanställning av samtliga föreningars finansiella ställning enligt deras senaste publicerade 

årsredovisningar. 

 

6.1 AIK Fotboll AB 

 

AIK Fotboll AB är ett idrottsaktiebolag, där majoriteten av rösterna ägs av AIK FotbollFörening. 

AIK Fotbollförening är medlem i Svenska Fotbollsförbundet. Bolagiseringen av föreningen skedde 

år 1999. I dagsläget bedriver aktiebolaget elitverksamhet i fotboll för herrar, damer samt 

utvecklingslag. De har ett samarbetsavtal med Väsby United, som spelar i Superettan. AIK Fotboll 

AB äger även en egen souvenirbutik vid namn AIK Merchandise AB och är delägare i 

Stockholmsderby AB tillsammans med Hammarby och Djurgården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIK Fotboll AB har under 2008 minskat sin omsättning i alla kategorier utom sponsring, reklam 

och souvenirer. Den största minskningen ligger inom spelartransfers som minskade med cirka 15,5 

miljoner kronor till skillnad från 2007. I omsättningen för 2008 inkluderas nettovinsten från 

försäljning av spelare samt vidareförsäljning och solidaritetsersättning för tidigare AIK spelare. AIK 

Fotboll AB omsatte år 2008 103 miljoner svenska kronor. Resultatet efter finansiella poster var 

minus 14 miljoner kronor. Avskrivningarna uppgick till 7,6 miljoner kronor. Koncernens egna 

kapital på balansdagen var cirka 18 miljoner. De långfristiga skulderna inklusive avsättningar 

uppgick till 1,4 miljoner kronor.  

 

AIK Fotboll AB har en budgetprincip som innebär att rörelsen ska visa minst +/- noll. Detta för att 

kunna optimera de sportsliga resurserna, främst via spelartransfers som ska generera 5-10 procents 

Bolag: AIK Fotboll AB AIK 

Merchandise AB 

StockholmsDerby 

AB 

Ägarstruktur: AIK 

FotbollsFörening 

52,8 % (% av röster) 

Fabege AB 9,7 % 

Bystedt & son AB 

9,6 % 

Övriga aktieägare 

25,9 % 

 

AIK Fotboll AB 

100 % 

AIK Fotboll AB 

33 % 

Djurgården 

Fotboll AB 33 % 

Hammarby 

Fotboll 

Merchandise AB 

33 % 
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vinstmarginal. Verksamheten uppvisar stora årliga variationer men sett till en 3-5 års period visar 

rörelsen ett positivt resultat. Under de tre senaste åren är vinstmarginalen strax under fem procent.   

 

AIK Fotboll AB kostnadsför inte spelare som förvärvas med ersättning till andra klubbar. De tas 

upp som en tillgång i balansräkningen vid tillfället för övergången. Avskrivningen av beloppet 

skrivs av linjärt i relation till spelarens kontraktstid med bolaget. Licensierade spelare som tas upp i 

balansräkningen 2008 var ca 10 miljoner kronor vilket var en minskning med närmare fyra miljoner 

kronor sedan 2007. Spelare som förvärvas på fri transfer eller kommer upp från den egna 

ungdomsverksamheten kostnadförs direkt och tas inte upp som en tillgång i balansräkningen.  

AIK Fotboll AB har ett samarbete med riskkapitalbolaget Agent 03, vilket startade under säsongen 

2003. Detta riskkapitalbolag har under året 2008 medverkat finansiellt vid ett antal spelarförvärv.  

 

Koncernen tillämpar IFRS rekommendationer, årsredovisningslagen samt RFR 1:1. Bolagets 

skulder och tillgångar redovisas till det historiska anskaffningsvärdet med undantag för vissa 

finansiella tillgångar och skulder som redovisas till verkligt värde.  

 

 

Tabell 1 AIK Fotboll AB Nyckeltal 2006-2008 

Nyckeltal 2008 2007 2006   

RE -80,6% 43,4% 74,0%  

RT -26,3% 23,1% 23,8%  

Sol 34,3% 50,0% 30,4%  

Ssg 1,92 1,00 2,29  

VM -13,8% 12,6% 15,5%  

Li 64,4% 110,0% 99,5%   

 

 

AIK Fotboll AB har ett negativt resultat 2008 vilket innebär att räntabilitetsmåtten RE och RT samt 

vinstmarginalen blir negativa. AIK Fotboll AB visar upp en stabil soliditet som ligger mellan 30-50 

procent under alla tre åren. Detta innebär att bolaget har ungefär lika mycket eget som främmande 

kapital. Skuldsättningsgraden mäter hur många gånger det egna kapitalet behövs för att betala 

bolagets skulder. AIK har från 2007 till 2008 ökat sin skuldsättningsgrad med närmare ett. 

Kassalikviditeten har under det senaste året sjunkit med 50 procent. Detta innebär att likviditeten 

ligger under 100 procent. 

   

Sammanfattning resultaträkningar AIK Fotboll AB 2006-2008 
(1000 SEK)    Koncern    Moderbolag 

2008  2007  2006    2008  2007  2006 

Summa rörelseintäkter    103352  125551  94120    83970  118302  91636 
Avskrivn och nedskrivn materiella 

& immateriella anlägg. tillgångar    7570  8511  6320    6876  8251  6225 

Summa rörelsekostnader    118030  110649  79840    96916  100817  76658 

Rörelseresultat     -14 677  14902  14279    -12946  17484  14978 

Årets resultat     -15040  14215  15408    -12614  17081  16205 
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Sammanfattning balansräkningar AIK Fotboll AB 2006-2008 
      Koncern      Moderbolag 

2008 2007  2006    2008  2007  2006 

Immateriella anläggningstillgångar 

Övriga immateriella tillgångar   11 546  -  -    546  -  - 

Licensierade spelare   9971  13704  11590    9971  13704  11590 

Goodwill      1378  1378  -    -  -  - 

Summa Immateriella anläggningstillgångar 11895  15082  11590    10517  13704  11590 

Summa Materiella anläggningstillgångar  2767  2897  459    1165  1021  312 

Summa Finansiella anläggningstillgångar  4354 4377  3938    5575  5598  4138 

Summa anläggningstillgångar   24288  28157  21828    22361  25973  21679 

Summa Kortfristiga fordringar   17611  15499  10718    25176  21982  10825 

Summa omsättningstillgångar   28412  37700  38289    27285  37481  38131 

SUMMA TILLGÅNGAR    52700  65856  60116    49646  63454  59810 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Summa eget kapital    18060  32920  18247    17773  33206  18796 

Summa långfristiga skulder   1391  3431  5991    1391  3431  5991 

Summa kortfristiga skulder   33249  29507  35878    30481  26817  35021 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  52700  65856  60116    49646  63454  59810 
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6.2 Djurgårdens IF 

 

Organisationen inom Djurgårdens fotbollsförening är uppdelad i tre delar, moderföreningen och två 

dotterbolag. Moderföreningen är Djurgården IF Fotbollsförening (DIF FF) som har hand om frågor 

som rör medlemmar, ungdomsverksamhet och Djurgårdsandan. Moderföreningen ansvarar även för 

att utse styrelse till dotterbolagen. Djurgården Elitfotboll AB är moderföreningens helägda 

aktiebolag. I detta aktiebolag bedrivs seniorsidan och de äldsta pojklagens elitverksamhet. 

Djurgården Elitfotboll AB äger i sint tur Djurgården Fotboll Försäljning AB som ansvarar för 

försäljning av de kommersiella rättigheterna inom Djurgården Fotboll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurgårdens IF Fotbollsförening hade i slutet av 2008 13759 medlemmar, vilket var en ökning med 

10 procent sedan 2007. Målsättningen för föreningen är att bli Sveriges största förening sett till 

antalet medlemmar. Omsättningen inom koncernen uppgick till 109,5 miljoner kronor 2008. De 

största intäktsposterna var TV- rättigheter, souvenirförsäljning, huvudsponsorer, spelartransfers och 

medlemsavgifter . Medlemsintäkterna hade ökat under 2008 samtidigt som publikintäkter och 

ersättning från sändningsrättigheter hade minskat. Detta i kombination med ökade kostnader för 

personal och en minskad bruttomarginal i Djurgårdens Fotboll Försäljning AB innebar ett kraftigt 

försämrat resultat i jämförelse med 2007. Resultatet efter finansiella poster 2008 var minus 12,5 

miljoner kronor vilket föregående år, 2007, var plus 9 miljoner kronor. Det egna kapitalet vid 

bokslutsdagen var 14,1 miljoner kronor.   

 

Spelarkontrakt kostnadsförs direkt vid kontraktstecknandet och bokförs inte som en tillgång i 

balansräkningen. Det innebär att inga avskrivningar görs på spelarkontrakten. Djurgården 

Elitfotboll AB har ett samarbete med ett riskkapitalbolag. Detta innebär att spelare som finansieras 

genom ett vinstandelsbevis betraktas som en försäljning av spelare och tas upp i nettoomsättningen.  

 

Årsredovisningen upprättas i enlighet med årsredovisningslagen, allmänna råd och 

rekommendationer från bokföringsnämnden samt FAR.      

Bolag: Djurgården 

Elitfotboll AB 

Djurgården 

Fotboll 

Försäljning AB 

StockholmsDerby 

AB 

Ägarstruktur: Djurgården IF 

Fotbollsförening 

100 % 

Djurgården 

Elitfotboll AB 

100 % 

Djurgården 

Fotboll AB 33 % 

Hammarby 

Fotboll 

Merchandise AB 

33 % 

AIK Fotboll AB 

33 % 
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Tabell 2 Djurgården Fotboll AB Nyckeltal 2006-2008 

Nyckeltal 2008 2007 2006   

RE -89,0% 33,5% 61,7%  

RT -28,1% 18,0% 17,6%  

Sol 31,8% 53,4% 27,9%  

Ssg 2,14 0,87 2,58  

VM -12,4% 10,4% 10,4%  

Li 117,6% 185,3% 303,2%   

 

 

Djurgården Fotboll AB har under 2008 uppvisat ett negativt resultat. Detta innebär att RE, RT och 

VM påverkas och ger negativa siffror. Soliditeten i bolaget har under 2008 försämrats jämfört med 

föregående år men ligger fortfarande på en stabil nivå. Skuldsättningsgraden har kraftigt försämrats 

det senaste året, jämfört med 2006 är siffran något bättre. Kassalikviditeten i bolaget har under de 

tre senaste åren försämrats, siffran är däremot fortfarande över 100 procent.  

  

Sammanfattning resultaträkningar Djurgården Fotboll AB 2006-2008 
(1000 SEK)    Koncernen    Moderbolaget 

2008  2007 2006   2008 2007 2006 

Summa rörelsens intäkter    109524   97459 118438   14452 17338 17444 

Avskriv.materiella & 

 immateriella anlägg.tillg.   -1288  -892 - 366   -59 -59 -63 

Rörelseresultat    -13177 8516 10714   -403 845 2798 

ÅRETS RESULTAT    -12840  9183 8676   -181  1177 3088 

 

Sammanfattande balansräkningar Djurgården Fotboll AB 2006-2008 
 

     Koncernen    Moderbolaget 

TILLGÅNGAR     2008 2007 2006   2008 2007 2006 

Summa immateriella anläggningstillgångar  2087 2126 675   - - - 

Summa materiella anläggningstillgångar  802 502 686   118 177 236 

Summa finansiella anläggningstillgångar  3152 3152 3102   3202 3202 3202 

Summa kortfristiga fordringar   14 065 15615 20384   1096 5072 9071 

SUMMA TILLGÅNGAR    44210 50388 58522   16732 19036 25396 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Summa eget kapital    14060 26887 17694   13136 13303 12117 

Summa långfristiga skulder        741      741      791      -     -     -  

Summa kortfristiga skulder   29409 22759 40037   3596 5733 13279 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  44210 50388 58522   16732 19036 25396 
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6.3 Hammarby Fotboll AB 

 

Hammarby Fotboll AB är ett idrottsaktiebolag, vilket innebär att majoriteten av aktierna i bolaget 

ägs av den ideella föreningen Hammarby IF Fotbollförening. Hammarby IF Fotbollförening är 

medlem i det Svenska Fotbollsförbundet. Rösterna och kapital ägs till 51 procent av Hammarby IF 

Fotbollförening medan resterande 49 procent ägs av Anschutz Entertainment Group Sweden AB.  

Verksamheten i Hammarby Fotboll AB omfattar representationslaget, samarbetslaget i division 2, 

Hammarby talangförening samt laget i juniorallsvenskan. Bolaget äger 100 procent av aktierna i 

Hammarby fotboll Merchandise AB, vars verksamhet består i att sälja supporterartiklar via webben, 

den egna butiken samt utvalda återförsäljare. Dotterbolaget Hammarby Fotboll Merchandise AB 

äger 1/3 av aktierna i StockholmsDerby AB som är en butik som drivs tillsammans med AIK 

Fotboll och Djurgården Fotboll.  

 

 

Bolag: Hammarby 

Fotboll AB 

Hammarby 

Fotboll 

Merchandise 

AB 

StockholmsDerby 

AB 

Ägarstruktur: Hammarby IF 

Fotbollförening 

51% 

Anschutz 

Entertainment 

Group Sweden 

AB 

49 % 

Hammarby 

Fotboll AB 

100 % 

Hammarby 

Fotboll 

Merchandise AB 

33 % 

AIK Fotboll AB 

33 % 

Djurgården 

Fotboll AB 33 % 

 

 

Hammarby Fotboll AB hade 2007 en nettoomsättning på 83,4 miljoner kronor vilket kan jämföras 

med 2006 års bokslut då nettoomsättningen var 88,7 miljoner kronor. Hammarbys resultat efter 

finansiella poster var minus 4,5 miljoner kronor, vilket var en minskning med 10 miljoner kronor 

från föregående år. Föreningen har 2007 ett eget kapital på 8,7 miljoner kronor vilket har minskat 

med 1,3 miljoner kronor sedan 2006.  

 

Spelarkontrakt tas upp som immateriella tillgångar i balansräkningen. Denna post uppgick 2007 till 

7,3 miljoner kronor. Avskrivningstiden för spelarförvärven uppgick i genomsnitt till tre år enligt 

senaste årsredovisningen. Spelarkontrakten skrivs av linjärt över kontraktstiden. Hammarby Fotboll 

AB har ett samarbete med ett riskkapitalbolag som hjälper till att finansiera vissa spelarförvärv.  

 

Hammarby Fotboll AB:s årsredovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen samt 

bokföringsnämndens allmänna råd om medelstora företag.  
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Tabell 3 Hammarby Fotboll AB Nyckeltal 2006-2007 

Nyckeltal 2008 2007 2006   

RE - -51,6% 53,9%  

RT - -7,4% 12,9%  

Sol - 15,4% 23,3%  

Ssg - 4,44 3,28  

VM - -5,0% 6,3%  

Li - 91,6% 89,5%   

 

 

Hammarby Fotboll AB visar på låg soliditet i bolaget vilket innebär att det finns mer främmande 

kapital än eget kapital. Resultatet under 2007 var negativt vilket medför att räntabilitetsmåtten samt 

vinstmarginalen blir negativa. Skuldsättningsgraden är hög i bolaget och har ökat från 2006 till 

2007. Kassalikviditeten är nästan oförändrad och ligger nära 100 procent under de två åren. 

 

Sammanfattning resultaträkningar Hammarby Fotboll AB 2006-2007 
(1000 SEK)     Koncernen           Moderbolaget 

2008  2007 2006   2008 2007 2006 

Summa rörelsens intäkter    - 84916 90739   - 77611 82200 

Avskriv.materiella & immateriella anlägg.tillg. - -6094 -4689   - -5939 -4354 

Summa rörelsens kostnader   - -89239 -85297   - -81942 -76463 

Rörelseresultat    - -4323 5442   - -4331 5737 
ÅRETS RESULTAT    - -3341 3897   - -3371 2819 

 
Sammanfattning balansräkningar Hammarby Fotboll AB 2006-2007 
      

Koncernen           Moderbolaget 

TILLGÅNGAR     2008 2007 2006   2008 2007 2006 

 

Balanserade utgifter för spelarförvärv  - 7252 8269   - 7252 8269 

Summa immateriella anläggningstillgångar  - 10734 13303   - 10734 13219 

Summa materiella anläggningstillgångar  - 4004 1412   - 3852 1233 

Summa finansiella anläggningstillgångar  - 11346 252   - 12153 1040 

Summa anläggningstillgångar  - 26084 14967   - 26739 15492 

Summa kortfristiga fordringar   - 17781 16389   - 18495 17860 

Summa omsättningstillgångar  - 30309 27970   - 26858 25445 

SUMMA TILLGÅNGAR    - 56393 42937   - 53597 40937 

 
     Koncernen    Moderbolaget 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    2008 2007  2006   2008 2007 2006 

 

Summa eget kapital    - 8680 10021   - 7570 8941 

Summa långfristiga skulder   - 7419 5028   - 7341 4950 

Summa kortfristiga skulder   - 31108 27384   - 28204 25246 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  - 59393 42937   - 53597 40937 



40 

 

6.4 Bröndby IF Fotboll A/S 

 

Bröndby IF Fotboll A/S är ett aktiebolag som äger fotbollsföreningen Bröndby IF. Klubben 

grundades 1968 och introducerades på Köpenhamnsbörsen 1987. I dagsläget har klubben ett 

aktiekapital på 112 miljoner danska kronor. Bröndby IF Fotbollsförening äger 7,8 procent av 

aktiekapitalet och har 32,4 procent av rösterna i aktiebolaget. Bröndby IF idrottsförening äger 1,5 

procent av kapitalet och har 6 procent av röstantalet. Övriga aktieägare äger 90,7 procent av 

kapitalet och har 61,6 procent av rösterna. På börsen finns både A och B aktier introducerade. A 

aktierna kostar 20 danska kronor och varje aktie har 10 röster. B- aktien kostar även den 20 danska 

kronor men innebär bara en röst. 

 

 

Bolag: Bröndby IF A/S 

Ägarstruktur: Brödby Fotbollsförening 7,8% 

av kapitalet 32,4% av rösterna 

Bröndby idrottsförening 1,5% 

av kapitalet 6% av rösterna 

Övriga aktieägare 90,7% av 

kapitalet 61,6% av rösterna 

 

 

Bröndby IF Fotboll A/S hade under 2007 en nettoomsättning på 133,7 miljoner danska kronor. 

Detta var en ökning från 2006 på cirka 3,5 miljoner danska kronor. Resultatet efter finansiella 

kostnader var under 2007 minus 24 miljoner danska kronor. År 2006 var resultatet däremot positivt, 

72 miljoner danska kronor. Det dåliga resultatet 2007 berodde framför allt på extraordinära utgifter i 

form av spelare. Även en viss förlust på grund av en försvagning i den danska kronan noterades 

under året. Det egna kapitalet uppgick på bokslutsdagen 2007 till 412 miljoner danska kronor.  

 

Bröndby IF Fotboll A/S tar upp sina spelare i balansräkningen som tillgångar och 2007 uppgick 

denna siffra till 77 miljoner danska kronor. Spelarna tas upp till anskaffningsvärde och skrivs av 

linjärt över kontraktstiden.  

 

 

Tabell 4 Bröndby IF Fotboll A/S nyckeltal 2005-2007 

Nyckeltal 2007 2006 2005   

RE -5,8% 22,1% 11,7%  

RT -1,7% 13,0% 9,3%  

Sol 57,2% 53,5% 62,3%  

Ssg 0,75 0,87 0,61  

VM -9,4% 61,7% 26,8%  

Li 91,3% 74,4% 37,5%   
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Skuldsättningsgraden hos Bröndby ligger under alla tre åren under ett. Detta innebär att Bröndby 

har mer eget kapital än skulder. Under 2007 visade bolaget ett negativt resultat och det innebär att 

vinstmarginalen och räntabilitetsmåtten var negativa för året. Föregående år har bolaget haft 

positiva resultat vilket även avspeglas i dessa nyckeltal. Bröndby har en stabil soliditet på över 50 

procent och har så haft under de senaste tre åren. Kassalikviditeten har under de tre senaste åren 

ökat och är 2007 över 90 procent.   

 

Sammanfattning resultaträkningar Bröndby IF Fotboll A/S 2005-2007 
(1000 DKR) Koncernen 

     2007  2006 2005    

Summa rörelsens intäkter   133730  130331 153962 

Summa rörelsens kostnader   130336  122499 132732 

Rörelseresultat     3394  7832 21230 

Avskrivningar och amorteringar  16844  12205 11952 

Årets resultat    -15443  54923 22805 

 

Sammanfattning balansräkningar Bröndby IF Fotboll A/S 2005-2007 
Koncernen 

2007  2006 2005 

TILLGÅNGAR 

Kontrakt spelare    76946  54084 38070 

Övriga rättigheter    1230  1787 2627 

Summa Immateriella tillgångar  78176  55871 40697 

Summa materiella anläggningstillgångar 494682  466918 372075 

Summa anläggningstillgångar   572858  522789 412772 

Summa omsättningstillgångar  146753 85720 19768 

TILLGÅNGAR    719611 608509 432540 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Summa Eget kapital och reserver  411977  325388 269259 

Summa långfristiga skulder   153324  175590 121620 

Summa kortfristiga skulder   154310  107531 41661 

Summa skulder    307634 283121 163281 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 719611  608509 432540 
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6.5 FC Köpenhamn 

 

Parken Sport and Entertainment A/S är ett aktiebolag som bland annat driver en fotbollsklubb, FC 

Köpenhamn. Förutom fotbollsklubben innehåller koncernen dotterbolagen Lalandia, Fitness DK, 

Parken och FCK Handboll. Koncernen arbetade under 2008 med en modernisering av Parken, vilket 

är bolagets arena. De etablerade även Lalandia som är ett äventyrsområde i Billund samt att de 

öppnade ett nytt fitnesscenter under året. FC Köpenhamn är Nordens största fotbollsförening sett till 

omsättning. FC Köpenhamns sportsliga mål är att kvalificera sig till de europeiska cuperna vilket i 

dagsläget kräver att laget placerar sig topp tre i den danska SAS ligan. Klubben har även 

ambitionen att förbättra sig på UEFA:s rankinglista. I dagsläget är FC Köpenhamn Danmarks högst 

rankade klubb på denna ranking. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Köpenhamn och hade vid 

bokslutet 2008 ett marknadsvärde på aktiekapitalet motsvarande cirka 988 miljoner danska kronor. 

 

 

 

Bolag: FC Köpenhamn A/S 

Ägarstruktur: Förmånsföreningen LD 29,9 %  

Erik Skjaerbaek, 15,6 % 

KPS Invest A/S, 15,6 % 

Övriga 38,9 %  

 

 

FC Köpenhamn hade under 2008 en nettoomsättning på 1,6 miljarder danska kronor. Under 2008 

hade klubben ett resultat efter finansiella poster på 46,6 miljoner danska kronor. Det egna kapitalet 

uppgick på bokslutsdagen till 551 miljoner danska kronor. Detta var en minskning från föregående 

år med 113 miljoner danska kronor. Köpenhamn har sålt spelare för cirka 58 miljoner danska 

kronor samtidigt som de köpt spelare för cirka 21 miljoner danska kronor under året. 

Klubben tar upp sina spelare som immateriella tillgångar i balansräkningen. Spelarna tas upp till 

anskaffningsvärde och skrivs av linjärt över kontraktstiden. 2008 var siffran på spelarkontrakt 178,5 

miljoner danska kronor vilket var en ökning från föregående år med cirka 56 miljoner danska 

kronor. 

 

Tabell 5 FC Köpenhamn A/S nyckeltal 2006-2008 

Nyckeltal 2008 2006/2007 2005/2006    

RE 8,5% 24,4% 12,8%   

RT 5,4% 9,7% 6,6%   

Sol 17,2% 27,9% 35,9%   

Ssg 4,80 2,58 1,79   

VM 10,8% 15,5% 16,4%   

Li 48,9% 35,6% 30,4%    

Not. Årsredovisningen för 2006/2007 är för 18 månader. 
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Köpenhamn har under de tre senaste åren uppvisat positiva resultat. Däremot har räntabilitetsmåtten 

och vinstmarginalen minskat 2008 jämfört med 2006/2007. Detta kan bero på att resultatet för 

2006/2007 räknas på 18 månader och är därmed högre. Soliditeten i bolaget är låg och har minskat 

under de tre senaste åren från cirka 36 procent till 17 procent. Skuldsättningsgraden har under 

samma period ökat från cirka 1,8 till 4,8 vilket innebär att bolaget behöver använda sitt egna kapital 

nästan fem gånger för att betala sina skulder. Kassalikviditeten ligger under alla tre åren under 50 

procent men har under samma tidsperiod ökat för varje år. 

 

Sammanfattning resultaträkningar FC Köpenhamn 2005/2006-2008 
(1000 DKR)   Koncernen     

       2008  2006/2007 2005/2006 
Summa intäkter   1597904  1550141  539041 

Av- och nedskrivningar  64962  79195  22647 

Rörelseresultat   191747  301274  111584 

Årets resultat   33626  130544  41279 

 

Sammanfattning balansräkningar FC Köpenhamn 2005/2006-2008 
Koncernen     

       2008  2006/2007 2005/2006 

Tillgångar 

Immateriella tillgångar 

Goodwill    452367  449463  82518 

Kontraktsrättigheter, spelare  178419  122989  100560 

Summa immateriella tillgångar 650254  600180  188085 

Summa materiella tillgångar 1560010  972556  870059 

Summa finansiella tillgångar 34553  23531  5585 

Summa anläggningstillgångar 2244817  1596267  1063729 

Summa omsättningstillgångar 952583  786116  191920 

SUMMA TILLGÅNGAR  3197400  2382383  1255649 

Eget kapital och skulder    

Summa eget kapital  551216  664558  450535 

Summa långfristiga skulder  1344405  386653  230250 

Summa kortfristiga skulder  1301779  1331172  574864 

Summa skulder   2646184  1717825  805114 

SUMMA EGET KAPITAL 

OCH SKULDER   3197400  2382383  1255649 
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6.6 FC Midtjylland A/S 

 

FC Midtjylland A/S är ett aktiebolag som driver en fotbollsklubb. Aktiviteterna omfattar försäljning 

av sponsorplatser, entréintäkter, tvintäkter samt deltagande i seriespel efter föreskrifter från det 

Danska Fotbollsförbundet (DBU). Bolaget säljer, köper och lånar fotbollsspelare men arbetar även 

med talangutveckling via sin fotbollsakademi. Aktiekapitalet 2006/2007 uppgick i FC Midtjylland 

till 95 025 000 danska kronor och aktien är noterat på danska AMP sedan den 2 juni 2004. 

Ägarstrukturen i FC Midtjylland A/S är att de själva äger 1,7 procent av aktiekapitalet. De övriga 

ägarna i bolaget är JJO Invest A/S som äger 12,9 procent, CAN Invest A/S med 11,1 procent, Ejner 

Hessel A/S med 9,3 procent, Stubkjaer Invest ApS med 8,1 procent, övriga aktienoterade aktieägare 

med 44,3 procent och övriga icke-aktienoterade ägare med 12,6 procent.  

 

 

Bolag: FC Midtjylland A/S 

Ägarstruktur: FC Midtjylland A/S 1,7 % 

JJO Invest A/S 12,9 % 

CAN Invest A/S 11,1 % 

Ejner Hessel A/S 9,3 

Stubkjaer Invest ApS 8,1 % 

Övriga aktienoterade 

aktieägare 44,3 % 

Övriga icke-aktienoterade 

ägare 12,6 % 

 

 

FC Midtjylland A/S använder sig av brutet räkenskapsår. De hade under 2006/2007 en 

nettoomsättning som uppgick till 49,5 miljoner kronor. Detta var en minskning med cirka två 

miljoner kronor sedan 2005/2006. De största intäktsposterna för klubben är sponsorer, tv-rättigheter 

och entréintäkter. Resultatet efter finansiella poster var 6,2 miljoner danska kronor 2006/2007 vilket 

var en ökning med cirka 1,5 miljoner sedan föregående år. Det egna kapitalet i föreningen var vid 

bokslutsdagen 96 miljoner danska kronor.  

 

Klubben tar upp sina spelare i balansräkningen som immateriella tillgångar och 2006/2007 uppgick 

detta till 24,2 miljoner danska kronor. Spelarna som är immateriella tillgångar skrivs av linjärt över 

kontraktstiden, vanligtvis tre till fem år. Avskrivningar på spelarkontrakten uppgick under 

räkenskapsåret till 9,2 miljoner danska kronor.     
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Tabell 6 FC Midtjylland A/S Nyckeltal 2005-2007 

Nyckeltal 2006/2007 2005/2006 2005   

RE 6,4% -34,0% 15,6%  

RT 4,7% -13,7% 9,6%  

Sol 68,9% 42,9% 46,9%  

Ssg 0,45 1,33 1,13  

VM 13,3% -8,3% 10,7%  

Li 257,0% 87,7% 104,6%   

Not. Årsredovisningen 2005 är för 6 månader. 

 

 

Midtjylland hade under räkenskapsåret 2006/2007 ett positivt resultat vilket visade sig i 

räntabilitetsmåtten RE och RT samt i vinstmarginalen. Detta var en förändring från föregående år 

när samma nyckeltal var negativa eftersom bolaget då gick med förlust. Kassalikviditeten har under 

2006/2007 ökat kraftigt från cirka 88 procent till 257 procent. Skuldsättningsgraden har under 

samma period minskat från 1,33 till 0,45 vilket innebär att bolaget nu behöver använda sitt egna 

kapital 0,45 gånger för att betala sina skulder. Soliditet har under det senaste året ökat till närmare 

70 procent men har under alla tre åren legat nära 50 procent.  

 

Sammanfattning resultaträkningar FC Midtjylland 2005-2006/2007 
(1000 DKR)  Koncernen    Moderbolaget 

      2006/2007 2005/2006 2005 2006/2007 2005/2006 2005 

Nettoomsättning  49553  51778   32433 49553                 51778      32443 

Av- och nedskrivningar -1014  989                -1186 -1014                       -989           -1186 

Rörelseresultat  -9746  -149                   4387  -8487             771              4387 

Årets resultat  5749  -3471  1549 5749         -3477             1549 
 

Sammanfattning balansräkningar FC Midtjylland 2005-2006/2007 
Koncernen    Moderbolaget 

      2006/2007 2005/2006 2005 2006/2007 2005/2006 2005 

Tillgångar 

Immateriella tillgångar 

Spelarkontrakt  24222  6883  8186 24222  6883  8186 

Goodwill   629  629  629 -  -  - 

Summa immateriella tillg. 24851  7512  8815 24222  6883  8186 

Materiella tillgångar 6131  7133  8001 5830  6832  7700 

Finansiella tillgångar 4692  4716  3649 10744  11709  11201 

Summa anläggningstillg. 35674  19361  20465 40796  25424  27087 

Summa omsättningstillg. 103474  11798  15467 103474  11798  15467 

SUMMA TILLGÅNGAR 139147  31159  35932 144269  37222  42554 

Eget kapital och skulder 

Summa eget kapital 95885  13367  16844 95994  13476  16953 

Summa långfristiga skulder 3045  4522  4454 3045  4522  4454 

Summa kortfristiga skulder 40217  13270  14634 45230  19224  21147 

Summa skulder  43262  17729  19088 48275  23746  25601 

SUMMA EGET KAPITAL 

& SKULDER  139147  31159  35932 144269  37222  42554 
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6.7 Sammanfattning av resultat 

 

Tabell 7 Sammanfattande Tabell Föreningar   

  AIK Djurgården Hammarby Bröndby Köpenhamn Midtjylland 

RE -80,6% -89,0% -51,6% -5,8% 8,5% 6,4% 

Sol 34,3% 31,8% 15,4% 57,2% 17,2% 68,9% 

VM -13,8% -12,4% -5,0% -9,4% 10,8% 13,3% 

Li 64,4% 117,6% 91,6% 91,3% 48,9% 257,0% 

Omsättning 103Mkr 109,5Mkr 83,4Mkr 133,7Mdkr 1600Mdkr 49,5Mdkr 

EK 18Mkr 14,1Mkr 8,7Mkr 412Mdkr 551Mdkr 96Mdkr 

Redovisas spelare 

som tillgångar Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

Not. Siffrorna är tagna från de senast publicerade årsredovisningarna. 

 

Fyra av sex bolag har vid sitt senaste publicerade bokslut visat på ett negativt resultat. Tre av dessa 

bolag är svenska idrottsAB:n. De är också dessa bolag som har sämst räntabilitet på eget kapital. 

Nettoomsättningen för bolagen skiljer sig åt. FC Köpenhamn har högre nettoomsättning än övriga 

bolag har tillsammans. Lägst nettoomsättning har Midtjylland följt av de tre svenska bolagen. De 

danska bolagen har betydligt större eget kapital än de svenska motsvarigheterna. Mest eget kapital 

har FC Köpenhamn men även Bröndby har ett stort eget kapital. Det minsta bolaget av de danska 

klubbarna är Midtjylland med ett eget kapital på närmare 100 miljoner danska kronor. Den svenska 

klubben som har störst eget kapital är AIK Fotboll AB med 18 miljoner kronor. Hammarby är det 

bolag som har minst eget kapital på knappt 9 miljoner kronor. Alla bolag utom Djurgården redovisar 

sina spelare i balansräkningarna som immateriella tillgångar. De klubbar som tar upp spelarna som 

immateriella tillgångar gör avskrivningar på spelarna. Detta sker linjärt över spelarnas kontraktstid.     
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7 Analys och diskussion 

 

I analys- och diskussionskapitlet kommer empirin att kopplas till den teoretiska referensramen och 

tidigare forskning. Analysen kommer att utgå ifrån att svara på syftet och frågeställningarna i 

studien.   

 

7.1 Svenska fotbollens begränsningar 

 

Vid användning av nyckeltal på företag är det fördelaktigt att jämföra siffror från minst tre år 

tillbaka i tiden för att kunna se och identifiera trender i företag. Kassalikviditeten visar hur god 

beredskap bolagen har att betala sina korta skulder. En tumregel i Sverige är att kassalikviditeten 

inte bör understiga 100 procent. (Larsson, 2008)   

 

De svenska bolagen har en stabil kassalikviditet. Sämst av de svenska bolagen i studien är AIK 

Fotboll AB som det senaste året har en kassalikviditet på 64,4 %. Tendensen i AIK är att 

kassalikviditeten har minskat under de tre senaste åren. Trenden ser likadan ut för Djurgården 

Fotboll AB, de senaste tre åren har deras kassalikviditet minskat från 303 procent till 118 procent. 

Djurgården Fotboll AB har dock fortfarande en bra beredskap för att betala sina kortfristiga skulder. 

Hammarby Fotboll AB har en stabil kassalikviditet som under de två senast publicerade åren ligger 

på cirka 90 procent.  

 

Bland de danska bolagen är kassalikviditeten varierande. Alla föreningar har en positiv trend under 

de senaste tre åren. FC Köpenhamn har en låg kassalikviditet, under 2008 uppgick den till 48,9 

procent. Detta är en ökning jämfört med föregående år för bolaget med cirka 12 procent. Bröndby 

IF kassalikviditet har ökat de tre senaste åren från 37,5 procent till 91,3 procent under. FC 

Midtjylland är det bolag som har högst kassalikviditet. Kassalikviditeten har ökat från 87,7 procent 

föregående år till 257 procent under det senaste publicerade året. Detta tror vi beror på en 

nyemission som bolaget genomfört vilket bland annat har inneburit en ökad kassa och ett ökat 

aktiekapital. I en jämförelse mellan länderna ser vi inte några tydliga skillnader. De svenska bolagen 

har en negativ trend i kassalikviditeten samtidigt som de danska bolagen uppvisar en positiv trend. 

De svenska bolagen har däremot en stabil kassalikviditet. Det bolag som visar upp sämst siffra är 

FC Köpenhamn och det tror vi beror på att det är ett större företag än de övriga klubbarna. Detta 

innebär att FC Köpenhamn har större möjligheter att skuldfinansiera sin verksamhet med 

kortfristiga lån. Vi tror att det är lättare för de danska bolagen att genomföra nyemissioner för att få 

in ytterligare kapital. De svenska reglerna för idrottsAB:n som reglerar äganderätten kan  påverka 

bolagen i riktningen att det är svårare att få in nytt aktiekapital och nya aktieägare i bolagen,  

eftersom föreningarna måste äga röstmajoritet i sina egna aktiebolag. Vi kan även utläsa från 

årsredovisningarna att de danska bolagen har betydligt större aktiekapital än de svenska bolagen 

vilket vi tycker stärker vår teori om problematiken med nyemissioner för de svenska bolagen.      
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7.2 Resultat ger sportsligt resultat 

 

Balkrishna, Coulton och Taylor (2007) visar i sin studie att negativa resultat är en vanlig företeelse 

hos företag. Företagen har dessutom ofta negativa resultat under flera år. Detta medför även att det 

uppkommer svårigheter vid beräkningar av nyckeltal. Bolag som gör negativa resultat är ofta mer 

konservativa i sin redovisning.  

 

I vår studie har fyra av sex bolag uppvisat ett negativt resultat utifrån de senaste publicerade 

årsredovisningarna. Alla svenska klubbar har ett negativt resultat. Det negativa resultatet gör att 

vissa nyckeltal blir svåra att tolka. Räntabilitet på eget kapital, räntabilitet på totalt kapital och 

vinstmarginal är de nyckeltal i vår studie som innefattar resultat i uträkningarna. I och med att 

resultatet blir negativt blir även dessa nyckeltal negativa. Detta innebär att analysen av nyckeltalen 

försvåras. Enligt Balkrishna, Coulton och Taylor (2007) viktigt att använda analysverktyg som kan 

hantera negativa resultat vid analys för att kunna uppvisa en mer rättvisande bild av företags 

finansiella ställning.  

 

I en jämförelse mellan de svenska och de danska bolagen kan vi se att de danska klubbarna uppvisar 

bättre resultat under föreningarnas senaste publicerade årsredovisning. Det betyder även att 

räntabiliteten på eget kapital, räntabiliteten på totalt kapital och vinstmarginalen är bättre i de 

danska bolagen.   

 

Brown och Jepsen (2009) säger att klubbar med höga intäkter har större chans att lyckas sportsligt 

än klubbar med lägre intäkter. De har även lättare att knyta till sig spelare som står utan kontrakt. 

De menar att klubbar med höga intäkter inte nödvändigtvis betalar mer för varje spelare, men 

däremot har de råd att köpa in fler spelare av hög klass. FC Köpenhamn är den klubb i vår 

undersökning som har mest intäkter. Vi tror att detta innebär att FC Köpenhamn har bättre 

förutsättningar att lyckas sportsligt än övriga klubbar i undersökningen. Bolagets balansräkning 

visar även att FC Köpenhamn har den högsta värderingen av spelarkontrakt, vilket innebär att de är 

det bolag i studien som har kontrakterat spelare för mest pengar, vilket i sig inte behöver medföra 

att klubben lyckas bättre sportsligt än de andra klubbarna, men det ökar definitivt chanserna till det. 

Även studien av Grossman, Dietl & Trinkner (2008) visar att klubbar med högre intäkter har lättare 

att kontraktera spelare. Den visar även att klubbar med höga intäkter har ett mindre behov av att 

producera egna talanger till sin verksamhet. Vi tror därför att FC Köpenhamn har lättare att knyta 

till sig spelare och inte är lika beroende av att producera egna talanger.     

 

7.3 Omsättning och kapitalstruktur  

 

I ett aktiebolag finns både eget kapital och främmande kapital. Eget kapital är tillskjutet kapital från 

exempelvis aktieägarna. Främmande kapital är kapital som lånas av banker eller andra långivare. 

(Hemström, 2007) När vi jämför de svenska och danska bolagen går det att se att de danska bolagen 

har mer eget kapital än de svenska bolagen. Det minsta danska bolaget FC Midtjylland har ett eget 

kapital på 96 miljoner danska kronor vilket är mer än alla svenska klubbarna tillsammans, där det 

största egna kapitalet uppgår till 18 miljoner kronor och innehas av AIK Fotboll AB. 
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Tillgångar i ett företag finansieras av skulder och eget kapital. Ett sätt att driva bolag kan vara att 

skuldfinansiera företaget. Räntekostnaderna blir då avdragsgilla och det påverkar det skattepliktiga 

resultatet. Fördelarna med att skuldfinansiera sitt företag är inte så stora att ett företag enbart ska 

finansieras med skulder. Stora skulder ökar risken för att ett företag inte ska klara av sina finansiella 

åtaganden. Det optimala är att skuldsättningen vägs upp av vinsterna. (Jenergren et al, 2008)     

 

I och med att de danska bolagen har ett större eget kapital finns även möjligheten att skuldsätta 

bolagen mer. Ett högre eget kapital samt större främmande kapital innebär att mer tillgångar kan 

införskaffas till bolaget. De danska bolagen har därför möjlighet att köpa dyrare spelare och erbjuda 

dem högre lön än vad de svenska bolagen kan göra. Detta går att se i balansräkningen där spelare 

tas upp som immateriella tillgångar. De svenska bolagen som redovisar spelare som tillgångar hade 

i sitt senaste bokslut 10 miljoner respektive 7 miljoner kronor i spelarkontrakt som tillgångar. Detta 

kan jämföras med de danska bolagen där det minsta bolaget FC Midtjylland redovisar 

spelartillgångar på 24 miljoner danska kronor. Bröndbys spelartillgångar uppgick till 77 miljoner 

danska kronor och FC Köpenhamn redovisade 178,5 miljoner danska kronor i spelartillgångar.   

 

Soliditeten i ett företag visar hur stor motståndskraft företaget har mot förluster. (Larsson, 2008) 

Jämför vi de svenska och danska bolagens soliditet med varandra ser vi inga större skillnader. Bland 

de svenska bolagen har AIK Fotboll AB och Djurgården Fotboll AB en soliditet som ligger stabilt 

mellan 30 till 50 procent under de senaste tre åren. Hammarby har däremot en låg soliditet på under 

24 procent i sina senaste två årsredovisningar. Bland de danska bolagen har både Bröndby och 

Midtjylland en god soliditet på runt 50 procent under de tre senaste åren. Köpenhamn däremot har 

en lägre soliditet under de senaste tre åren. Soliditeten har minskat årligen för Köpenhamn och var i 

2008 års årsredovisning 17,8 procent. Hammarby och Köpenhamn har båda en låg soliditet. Vi tror 

att Hammarbys låga soliditet beror på ett litet eget kapital vilket tvingar bolaget att skuldsätta sig 

för att kunna konkurrera med övriga föreningar. Detta tillsammans med sämre resultat innebär att 

bolaget har en låg soliditet. Vi tror att detta kan orsaka problem när det gäller Hammarbys 

finansiella åtaganden. Köpenhamns soliditet ligger på ungefär samma nivå som Hammarby men i 

deras fall tror vi att bolaget ser möjligheter att investera och expandera sitt bolag för att stärka sin 

ställning som Nordens största fotbollsklubb. FC Köpenhamn har ett stort eget kapital och kan därför 

ha en aggressivare investeringsstrategi än vad de svenska bolagen kan. Bolaget är stort  i jämförelse 

med de övriga bolagen i studien. Klubben använder sig av lån för att finansiera investeringar, vilket 

enligt Abors (2005) studie var det effektivaste sättet för ett företag att uppnå lönsamhet.  

 

Skuldsättningsgraden används för att se hur förhållandet mellan eget kapital och främmande kapital 

är i företaget Måttet visar hur många gånger större skulderna är än det egna kapitalet. (Catasús et al, 

2008) Skuldsättningsgraden i bolagen följer soliditeten i stor utsträckning. En hög soliditet innebär 

oftast en låg skuldsättning och vice versa. Detta innebär att Hammarby Fotboll AB och FC 

Köpenhamn är de bolag som har högst skuldsättningsgrad. Båda bolagen hade i sina senast 

publicerade bokslut en skuldsättningsgrad på över 4. Övriga bolag i studien varierar mellan under 1 

till strax över 2. Midtjylland är det bolag som har lägst skuldsättning med 0,45 vilket vi tycker 

indikerar på en passiv investeringsstrategi. En skuldsättningsgrad under ett anser vi vara ett tecken 

på passivitet i verksamheten. Detta stöds av Jenergren et al, (2008) som menar att det finns fördelar 

med att skuldfinansiera en del av sitt företag. Lööf (2003) visade i sin studie att svenska och 
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brittiska företag är mer villiga att skuldfinansiera sina investeringar än vad amerikanska företag är. I 

vår studie varierar skuldsättningsgraden mellan företagen och vi kan därför inte se att de svenska, 

eller de danska företagen generellt använder sig av skuldfinansiering vid investeringar i 

verksamheten.  

 

Lööf (2003) fann i sin studie att företagen från de två europeiska länderna i studien pendlade mest 

från en optimal kapitalstruktur, vilket även vår studie visar.  Urvalet i vår studie är dock begränsat 

och därför bör inte resultatet generaliseras i det avseendet. Vidare menar Abor (2005) att en optimal 

kapitalstruktur egentligen inte går att definiera, utan endast är något som företag på kortare sikt kan 

arbeta med.      

 

7.4 Spelarredovisning – ett svart hål 

 

En immateriell tillgång redovisas enligt IAS 38 punkt 21 i internationell redovisningsstandard i 

Sverige, FAR (2007). i balansräkningen om det är troligt att framtida ekonomiska fördelar kan 

kopplas till tillgången, att dessa fördelar kommer att tillfalla företaget och att anskaffningsvärdet 

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 

Av de sex idrottsaktiebolagen som undersöks i studien tar fem bolag upp spelarnas kontrakt som 

immateriella tillgångar i balansräkningen. Om vi jämför de svenska och danska klubbarna ser vi att 

de redovisar spelarkontrakten på samma sätt. Det enda bolaget som skiljer sig åt är Djurgården 

Fotboll AB som inte redovisar sina spelare överhuvudtaget i balansräkningen. Alla föreningar som 

tar upp spelarna som tillgångar gör avskrivningar på dem linjärt över kontraktstiden. Spelarnas 

värde tas upp som anskaffningsvärdet vid spelarförvärvet. Spelarna kan tas upp som immateriella 

tillgångar då det är troligt att de i framtiden kommer att medföra ekonomiska fördelar för bolagen, i 

de flesta fall i form av försäljning av spelaren eller produkter. En spelare tas upp till sitt 

anskaffningsvärde trots att det verkliga värdet kanske är ett annat. En spelare som presterar bättre 

eller sämre än sitt anskaffningsvärde förändrar inte värdet i balansräkningen. Anledningen till att det 

verkliga värdet inte används är de regler som finns kring spelarredovisning för fotbollsföreningar. 

Enligt Svensk fotboll (2009) måste föreningarna bokföra spelare till anskaffningsvärdet och detta 

värde får inte skrivas upp vid något senare tillfälle.   

 

Information i redovisning om de mänskliga resurserna har troligtvis inflytande på värderingen av 

företag. Kunskapsbaserade företag ses inte som mer riskfyllda, vilket tyder på att investeringar i 

personal tas hänsyn till när risktagandet bedöms (Hansson, 2001) . Boudreau och Ramstad (1997) 

undersökte varför de som inte använder humankapital bör använda humankapitalmodeller för att 

förbättra och lära sig mer om de finansiella och marknadsföringsmässiga fördelar som immateriella 

tillgångar medför. Vissa aktiviteter som personalen utför, ger ett ökat ekonomiskt värde, ökat värde 

för kunder och delägare samt bättre finansiella utföranden. 

 

De fotbollsföreningar vi undersökt bygger mycket på immateriella tillgångar och redovisning av 

humankapital. Spelarna som personal blir en viktig tillgång i balansräkningen när det gäller hur 

företaget värderas. I enlighet med Boudreau och Ramstad (1997) anser vi att det är viktigt för 

fotbollsklubbarna att se de finansiella och marknadsföringsmässiga fördelarna som humankapitalet 



51 

 

kan medföra i bolaget. Kända spelare och ett framgångsrikt lag medför ett ökat marknadsvärde för 

sponsorer och andra intressenter, exempelvis publik. En spelare som spelar rolig fotboll och gör 

mycket mål ökar bolagets ekonomiska värde för både kunder och delägare. En framgångsrik spelare 

lockar publik och sponsorer samtidigt som han ökar sitt marknadsvärde vid en eventuell försäljning.    

 

Boudreau och Ramstad (1997) menar att vikten av personal inom organisationen ofta är kända men 

systemen för att mäta humankapital är kraftigt underutvecklade, vilket påverkar företagens 

redovisning av humankapitalet. Författarna anser att utvecklingen av system som kan mäta 

humankapital måste kunna länka samman aktiviteter av humankapitalet med resultatet av de 

förändringar som sker i organisationens begränsningar, inte bara se till de kostnader som 

utvecklingen av humankapitalet medför. Även Bornemann och Leitner (2002) menar att det finns 

svårigheter i att visualisera kostnader och resultat av immateriella tillgångar. I många fall finns det 

ingen befintlig marknad där immateriella tillgångar prissätts. Caddy (2002) skriver att det är viktigt 

för organisationer att kunna jämföra sitt intellektuella kapital med företag i samma bransch och 

utifrån detta dra meningsfulla slutsatser.  

 

Det är svårt att mäta humankapitalet i idrottsaktiebolag där spelarna ses som immateriella tillgångar. 

Vi tror att redovisningen av spelarna inte ger en rättvis bild av hur tillgångarna egentligen bör 

värderas. Klubbarna redovisar endast spelarköp till anskaffningsvärde och bortser från eventuella 

förändringar i marknadsvärdet hos spelarna.  De tar inte heller upp spelare som de själva utbildat 

och kontrakterat vilket enligt oss är en viktig tillgång hos föreningarna. Vi anser att föreningarna 

borde ges möjlighet att omvärdera sina spelare utifrån prestation och aktuellt marknadsvärde. Det 

finns en marknad i världen för handel av fotbollsspelare vilket indikerar på att det är möjligt att 

genomföra. Spelare borde värderas utifrån sin prestation eftersom klubbar sätter prislappar på sina 

spelare utifrån hur de presterar. En spelare som anskaffas till ett högt pris och sedan underpresterar 

anser vi borde kunna omvärderas och skrivas ner. Samtidigt bör en spelare som kommit från de 

egna leden och presterar bra tas upp som en immateriell tillgång utifrån den prislapp bolaget sätter 

på spelaren. Enligt de rådande reglerna inom fotbollen är dock detta inte en möjlighet, vilket vi 

anser ger en felaktig bild av värdet på fotbollsföreningarna. Om bolagen inte kan bokföra 

egenproducerade spelare som immateriella tillgångar, blir det även svårt för intressenter att värdera 

föreningen på ett riktigt sätt. I Clearys (2009) studie fanns ett samband mellan intellektuellt kapital 

och företagets resultat, vilket talar för att fotbollsklubbarna borde ges möjlighet att värdera sina 

spelare efter deras marknadsvärde.            
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8 Slutsatser 

 

Studiens slutsatser ger en vidare diskussion som ämnar till att svara på syftet med studien. Kapitlet 

grundar sig i studiens empiri, analys och diskussion och ger förslag på förändringar för 

fotbollsklubbarna i studien.  

 

Studien ämnar besvara om idrottsAB:n har samma ekonomiska möjligheter som ett vanligt 

aktiebolag när regler tvingar idrottsAB:n till en viss ägarstruktur. Syftet med studien är att se hur 

och om olika associationsformer skapar olika förutsättningar för den sportsliga verksamheten. 

Huvudslutsatsen i studien grundar sig på att de svenska idrottsaktiebolagen har ett lägre aktiekapital 

än de danska aktiebolagen. Eftersom de svenska reglerna förhindrar en extern ägare att äga över 49 

procent av röstmajoriteten i aktiebolagen (Riksidrottsförbundet, 2007), ger det även problem för 

fotbollsklubbarna att få in det externa kapital som är en av grundtankarna med associationsformen 

idrottsAB. Den danska associationsformen spelrätt fungerar som ett vanligt aktiebolag vilket 

innebär att nyemissioner är lättare att genomföra och det blir enklare att få in ytterligare aktiekapital 

i bolaget. Även de svenska idrottsaktiebolagen kan genomföra nyemissioner men vi tror att 

begränsningen till en röstmajoritet på 49 procent för externa ägare innebär att flertalet av potentiella 

ägare inte köper aktier i de svenska fotbollsklubbarna. Detta grundar vi på att möjligheten till 

påverkan för externa aktieägare i fotbollsklubbarna blir begränsade när reglerna ser ut som de gör.  

 

En annan slutsats i studien är att idrottsföreningarna i Sverige, men även i övriga Europa, skulle 

tjäna på att ges en möjlighet till värdering av sina egna producerade spelare. I dagsläget är alla 

fotbollsföreningar begränsade av det faktum att endast externa spelarförvärv får bokföras som 

tillgångar i balansräkningen, (Svensk fotboll, 2009) vilket ger en missvisande bild av vilka 

tillgångar fotbollsklubbarna innehar. Fotbollsklubbar som köper spelare till dyra priser gynnas till 

skillnad från fotbollsklubbar som satsar kapital på att utbilda sina egna ungdomar till framtida 

elitfotbollsspelare där endast en försäljning av spelarna kan ge en fingervisning om klubbarnas 

”riktiga” tillgångar. Problematiken försvåras av att en immateriell tillgång, endast är en tillgång om 

det är troligt att framtida ekonomiska fördelar kan kopplas till tillgången (FAR, 2007).  

 

Spelare som utbildas och därmed produceras av den egna föreningen ger naturligtvis inte alltid en 

ekonomisk fördel för fotbollsklubbarna, men samtidigt är det tydligt att de spelare som är 

kontrakterade av fotbollsklubbarna och spelar på föreningens högsta nivå ofta tillför klubben 

ekonomiska fördelar. När egenproducerade spelare sedan kan säljas till andra klubbar finns det inte 

något som talar emot att denna spelare har ett marknadsvärde. Detta marknadsvärde på spelaren 

skulle därför kunna tillföra fotbollsklubbarna ett värde i balansräkningen som en immateriell 

tillgång under spelarens tid i klubben. Det som kan vara svårt med denna typ av tillgång är hur 

avskrivning av spelaren ska fungera. Det är svårt att avgöra hur länge spelaren kommer att stanna 

inom föreningen. En lösning kan vara att skriva av utifrån spelarens kontrakt på samma sätt som 

spelare som köps in av klubben. Vi tror att det vore en bra lösning om samtliga spelare i 

fotbollsklubbarna kunde värderas på samma sätt, vilket även skulle ge en mer rättvisande bild av 

föreningens ställning, och vi tror även att detta är fullt möjligt eftersom alla spelare har kontrakt 

som visar deras värde och uppfyller de tillgångskriterier som ställs på en immateriell tillgång. I 
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studien kan vi tydligt se att de föreningar som har värderat sina spelarkontrakt till högre belopp 

även är de föreningar som genererar mest intäkter. En anledning till detta kan vara att eventuella 

sponsorer och aktieägare inte har möjlighet att se egenproducerade spelare som immateriella 

tillgångar och därför undervärderar bolagen.  

 

Studien visar även att de danska klubbarna under den senaste treårsperioden har uppvisat bättre 

resultat än de svenska klubbarna. Tidigare forskning om intäkternas påverkan på det sportsliga 

resultatet (Brown och Jepsen, 2009) visar att klubbar som har större intäkter lättare kan kontraktera 

spelare som står utan kontrakt. De svenska klubbarna uppvisar mindre intäkter än de danska 

klubbarna, vilket bland annat kan förklara de sämre resultaten hos de svenska klubbarna. Resultatet 

av vår studie pekar på samma resultat som tidigare forskning gjort. FC Köpenhamn som är den 

klubb i studien med bäst resultat under den senaste treårsperioden, är även den klubb som har högst 

värderade spelarkontrakt i balansräkningen. Detta tyder på att klubben är det bolag i studien som 

har störst möjlighet att kontraktera spelare utan kontrakt eller köpa spelare från andra klubbar.  

 

Balkrishna, Coulton och Taylor (2007) skriver även att negativa resultat tenderar att upprepa sig för 

de företag som drabbas av dem. I studien har de svenska bolagen och Bröndby IF ett negativt 

resultat vid det senaste publicerade årsbokslutet. Vi tror att detta är negativt för fotbollsklubbarna, 

inte bara för att de förlorat pengar, utan även för att de sätts inför en svår situation i framtiden. Ett 

negativt resultat i en fotbollsklubb skapar många orosmoln för föreningarna, samtidigt som de blir 

tvingade att öka sina intäkter alternativt minska sina utgifter, har ofta föreningarna krav på sig att 

prestera goda sportsliga resultat. Detta kan innebära att fotbollsklubbarna får begränsade 

ekonomiska möjligheter till köp av spelare, vilket ofta påverkar hur de sportsliga resultaten blir. Vi 

tror även att regeln som begränsar aktieägarskapet i Svenska fotbollsklubbar har en påverkan här. 

Eftersom de svenska klubbarna inte ges möjlighet till att styras av en extern investerare, har de även 

svårare att snabbt få in ett externt kapital som kan hjälpa dem i svåra ekonomiska situationer då de 

behöver kapital för investeringar i verksamheten.            

 

Kapitalstrukturen i de undersökta föreningarna är varierande. De danska klubbarna FC Midtjylland 

och Bröndby IF har en högre soliditet än samtliga svenska bolag i studien. FC Köpenhamn har den 

lägsta soliditeten av samtliga bolag i studien. Att två av de danska klubbarna har en högre soliditet 

än de svenska klubbarna tror vi innebär att de får bättre villkor vid lån än vad de svenska klubbarna 

får. Eftersom de danska fotbollsklubbarna har ett större aktiekapital får de även möjlighet att låna 

mer pengar för att finansiera sina investeringar, vilket enligt Hovakimian, Opler och Titman (2001) 

kan vara att föredra vid vissa tillfällen, utan att för den skull få en oroväckande låg soliditet. De 

svenska klubbarna räddas till viss del av reglerna kring idrottsaktiebolag. Den så kallade 

elitlicensen som innebär att svenska elitidrottsföreningar måste ha ett positivt eget kapital (Svensk 

fotboll, 2009) påverkar oftast inte de svenska idrottsaktiebolagen eftersom de har fått ett externt 

kapital vid starten av aktiebolaget och de riskerar därför inte att få ett negativt eget kapital.    

 

FC Köpenhamns låga soliditet kategoriserar vi i en egen grupp. Eftersom omsättningen i FC 

Köpenhamn är betydligt större än i övriga fotbollsklubbar i studien, har de helt andra förutsättningar 

till att använda sig av en mer skuldfinansierad verksamhet. Jenergren et al. (2008) säger att 

vinsterna från skuldsättningen ska väga upp det ökade konkurshotet. Resultatet från studien visar att 
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Köpenhamn under den senaste treårsperioden haft positiva resultat, vilket vi ser som en anledning 

till att bolaget kan ha en låg soliditet och ändå ha en väl ekonomiskt fungerande verksamhet. De 

danska bolagen har alla större aktiekapital och bättre årsresultat än vad de svenska bolagen har och 

det tycker vi visar att de danska bolagen även har större möjligheter till att skuldfinansiera sina 

investeringar men det visar även att de svenska bolagen ligger efter i möjligheterna att utveckla sina 

verksamheter. 

 

Sammanfattningsvis visar studien på att de danska föreningarna har bättre ekonomiska 

förutsättningar att lyckas än de svenska föreningarna. Både ett högre externt kapital och mer 

tillgångar i föreningarna tror vi innebär att den danska associationsformen spelrätt skapar bättre 

förutsättningar att lyckas sportsligt och ekonomiskt än den svenska associationsformen idrottsAB. 

Det som däremot kan diskuteras är om helägda idrottsAB:n  hotar grundtanken med den svenska 

idrottsrörelsen, att idrotten ska bedrivas och vara ideell. En ny lag som skulle tillåta helägda 

idrottsAB:n skulle innebära att idrottsrörelsen allt mer går emot att bli en affärsverksamhet istället 

för en ideell verksamhet. Detta tror vi är en nödvändighet om de svenska idrottsföreningarna ska 

kunna konkurrera med andra föreningar i våra grannländer och övriga Europa. Den nuvarande 

associationsformen ger vissa möjligheter att få in externt kapital men samtidigt kan de svenska 

föreningarna inte konkurrera med de danska föreningarna när det gäller att knyta till sig spelare och 

skapa ekonomiska förutsättningar för goda sportsliga resultat.       
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9 Förslag på vidare forskning 

 

Det avslutande kapitlet diskuterar olika typer av vidare forskning inom ämnet som kan vara 

intressant att undersöka i framtiden.  

 

Vår studie bygger på en jämförelse mellan svenska och danska fotbollsklubbar och de regler och 

förutsättningar som påverkar de sportsliga förutsättningarna för fotbollsklubbarna. Studien jämför 

sex klubbar från två olika länder, vilket innebär att inte alla fotbollsklubbar på elitnivå är delaktiga i 

studien. Intressant hade varit att se hur en jämförelse mellan samtliga elitklubbar i Sverige och 

Danmark hade sett ut. Vi tror även att det hade varit intressant att kvalitativt studera vad 

fotbollsföreningarna själva anser om de rådande reglerna när det gäller idrottsaktiebolag i Sverige. 

Vilka fördelar och nackdelar tycker föreningarna att den nuvarande associationsformen för med sig 

i jämförelse med om det fanns möjligheter till helägda aktiebolag inom idrotts Sverige. Vi ser även 

en stor möjlighet att framtidens forskning inriktar sig på att använda modeller för att värdera 

fotbollsspelare som immateriella tillgångar för att ge en rättvisande bild av fotbollsklubbarnas 

finansiella ställning. Liksom Brännström et al. (2009) tror vi att värderingsmodellerna behöver 

utvecklas för att kunna en bättre bild av humankapitalets värde i företagen. Med hjälp av 

värderingar skulle det då att gå att se hur mycket samtliga spelare i en fotbollsklubb är värderade till 

och vad det kan ge för mervärde för fotbollsklubbarna. 

 

Eftersom idrottsAB:n är ett nytt fenomen inom Sverige skulle det även vara intressant att se hur 

associationsformen ser ut och fungerar i en jämförelse med övriga Europa, att göra en studie där 

flera länders fotbollsklubbar jämförs och utvärderas. I dagsläget är det endast ett fåtal föreningar 

som har startat idrottsAB:n. Det skulle därför vara intressant att göra en kvantitativ studie och 

jämföra idrottsAB:n med föreningar som inte valt att starta aktiebolag, för att se vad detta kan bero 

på. Skulle fler föreningar starta aktiebolag om ägarstrukturen inte var begränsad?   
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Bilaga 1 

 

AIK Fotboll AB           (Tkr) 

 

Räntabilitet på eget kapital (RE)  

 

2008 - 14552 / 18060 = -80,6 % 

2007  14290 / 32920  = 43,4 % 

2006 13504 / 18247  = 74,0 % 

 

 Räntabilitet på totalt kapital (RT) 

 

2008 -13839 / 52700 = -26,3 % 

2007 15225 / 65856  = 23,1 % 

2006 14344 / 60116  = 23,8 % 

  

Soliditet (Sol) 

 

2008 18060 / 52700  = 34,3 % 

2007 32902 / 65856  = 50,0 % 

2006 18247 /  60116  = 30,4 % 

 

 Skuldsättningsgrad 

 

2008 34640 / 18060  = 1,92 

2007 32938 / 32920  = 1,00 

2006 41869 / 18247  = 2,29 

 

 Vinstmarginal  

 

2008 -13839 / 99932 =  - 13,8 % 

2007 15225 / 120881 = 12,6 % 

2006 14344 / 92729  = 15,5 % 

 

 Kassalikviditet 

 

2008 (28412 – 6992) / 33249 = 21420 / 33249 = 64,4 %  

2007 (37700 – 5229) / 29507 = 32471 / 29507 = 110,0 %  

2006 (38289 – 2602) / 35878 = 35687 / 35878 = 99,5 % 
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Hammarby Fotboll AB         (Tkr) 

 

Räntabilitet på eget kapital (RE)  

2008  

2007  - 4478 / 8680  = -51,6 % 

2006 5401 / 10021  = 53,9 % 

 

 Räntabilitet på totalt kapital (RT) 

 

2008  

2007 -4162 / 56393  = -7,4 % 

2006 5547 / 42937  = 12,9 % 

 

 Soliditet (Sol) 

 

2008  

2007 8680 / 56393  = 15,4 % 

2006 10021 / 42937  = 23,3 % 

 

 Skuldsättningsgrad 

 

2008  

2007 38527 / 8680   = 4,44 

2006 32862 / 10021  = 3,28 

 

 Vinstmarginal  

 

2008  

2007 -4162 / 83423  =  -5,0 % 

2006 5547 / 88707  = 6,3 % 

 

 Kassalikviditet 

 

2008  

2007 (30309 – 1799) / 31108  = 28510 / 31108 =  91,6 % 

2006 (27970 – 3050) / 27834 = 24920 / 27834 = 89,5 % 
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Djurgården AB Fotboll 

 

Räntabilitet på eget kapital (RE) 

  

2008 - 12 516 327 / 14 059 588 =   - 89,0 % 

2007  9 007 878 / 26 887 054 = 33,5 %  

2006 10 921 662 / 17 694 038 = 61,7 % 

 

 Räntabilitet på totalt kapital (RT) 

 

2008 - 12 401 403 / 44 210 017  = - 28,1 % 

2007 9 064 495 / 50 387 773 = 18,0 % 

2006 11 132 869 / 63 344 597 =  17,6 % 

 

 Soliditet (Sol) 

 

2008 14 059 588 / 44 210 017 = 31,8 % 

2007 26 887 054 / 50 387 773 = 53,4 % 

2006 17 694 038 / 63 344 597 = 27,9 % 

 

 Skuldsättningsgrad 

 

2008 30 150 429 / 14 059 588 = 2,14 

2007 23 500 719 / 26 887 054 = 0,87 

2006 45 650 559 / 17 694 038 = 2,58 

 

 Vinstmarginal  

 

2008 - 12 401 403 / 99 780 539 = - 12,4 % 

2007 9 064 495 / 87 464 970 = 10,4 % 

2006 11 132 869 / 107 011 690 = 10,4 % 

 

 Kassalikviditet 

 

2008 (38 169 049 - 3 573 422) / 29 408 968 = 34 595 627 / 29 408 968  = 117,6 % 

2007 (44 608 248 - 2 436 145) / 22 759 258 = 42 172 103 / 22 759 258 = 185,3 %  

2006 (55 976 397 - 2 905 699) / 17 501 895 = 53 070 698 / 17 501 895 = 303,2 % 
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Bröndby IF Fodbold A/S         (Tkr) 

         

Räntabilitet på eget kapital (RE)  

 

2007   -23998 / 411977  = -5,8 % 

2006 71940 / 325388  = 22,1 % 

2005 31428 / 269259  = 11,7 % 

 

 Räntabilitet på totalt kapital (RT) 

 

2007 -12233 / 719611  = -1,7 % 

2006 79181 / 608509  = 13,0 % 

2005 40079 / 432540  = 9,3 % 

 

Soliditet (Sol) 

 

2007 411977 /719611  = 57,2 % 

2006 325388 / 608509  = 53,5 %  

2005 269259 / 432540  = 62,3 % 

 

Skuldsättningsgrad 

 

2007 307634 / 411977  = 0,75 

2006 283121 / 325388  = 0,87 

2005 163281 / 269259  = 0,61 

 

Vinstmarginal  

 

2007 -12233 / 129975  = - 9,4 % 

2006 79181 /128303  = 61,7 % 

2005 40079 / 149650  = 26,8 % 

 

Kassalikviditet 

 

2007 (146753- 5847) / 154310 = 140906 / 154310  = 91,3 % 

2006 (85720 – 5665) / 107531 = 80055 / 107531   = 74,4 % 

2005 (19768-4140) / 41661 = 15628 / 41661  =   37,5 % 
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FC Midtjylland A/S          (Tkr)  

 

Räntabilitet på eget kapital (RE)   

 

2006/2007 6158 / 95885  = 6,4 %    

2005/2006 - 4544 / 13367  = - 34,0 % 

2005 **  2634 / 16844  = 15,6 % 

 

 Räntabilitet på totalt kapital (RT) 

 

2006/2007 6597 /139147  = 4,7 %  

2005/2006 - 4280 / 31159  = - 13,7 %  

2005 ** 3459 / 35932  = 9,6 % 

 

Soliditet (Sol) 

 

2006/2007 95885 / 139147 = 68,9 % 

2005/2006 13367 / 31159  = 42,9 % 

2005 ** 16844 / 35932  = 46,9 % 

 

Skuldsättningsgrad 

 

2006/2007 43262 / 95885  = 0,45  

2005/2006 17792 / 13367  = 1,33 

2005 ** 19008 / 16844  = 1,13 

 

 Vinstmarginal  

 

2006/2007 6597 / 49553  = 13,3 % 

2005/2006 - 4280 / 51788  = - 8,3 % 

2005 ** 3459 / 32443  = 10,7 % 

 

 Kassalikviditet 

 

2006/2007 (103474 - 101) / 40217 = 103373 / 40217  = 257,0 % 

2005/2006 (11798 - 161) / 13270 = 11637 / 13270   = 87,7 % 

2005 ** (15467 – 164) / 14634 = 15303 / 14634  = 104,6 % 
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FC Köpenhamn          (Tkr) 

 

Räntabilitet på eget kapital (RE)  

 

2008 46631 / 551216  = 8,5 % 

2007 *  161905 / 664558  = 24,4 % 

2005/2006   57 685 / 450 535  = 12,8 % 

  

Räntabilitet på totalt kapital (RT) 

 

2008 171837 / 3197400  = 5,4 % 

2007 * 231524 / 2382383  = 9,7 % 

2005/2006 82 438 /1 255 649 = 6,6 % 

 

 Soliditet (Sol) 

2008 551216 / 3197400  = 17,2 % 

2007 * 664558 / 2382383  = 27,9 % 

2005/2006  450 535 / 1 255 649 = 35,9 %  

 

 Skuldsättningsgrad 

 

2008 2646184 / 551216  = 4,80  

2007 *  1717825 / 664558  = 2,58 

2005/2006  8 050 114 / 450 535 =  1,79 

 

 Vinstmarginal  

 

2008 171837 / 1597904  = 10,8 % 

2007 * 231524 / 1491714  = 15,5 % 

2005/2006 82 438 / 503 976 =  16,4 %  

 

 Kassalikviditet 

 

2008 (952583- 315647) / 1301779 = 636936 / 1301779  = 48,9 % 

2007 * (786116 – 312357) / 1331172 = 473759 / 1331172  = 35,6 % 

2005/2006  (191 920 – 17 187) / 574 864 = 174 733 / 574 864 = 30,4 % 
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Bilaga 2 

 

Resultaträkningar AIK Fotboll AB 2006-2008 
(1000 SEK)    Koncern    Moderbolag 

2008  2007  2006    2008  2007  2006 

Intäkter 

Rörelseintäkter     99932  120881  92729    80550  113632  90245 

Övriga rörelseintäkter   3420  4669  1391    3420  4669  1391 

Summa rörelseintäkter    103352  125551  94120    83970  118302  91636 

Rörelsens kostnader 

Handelsvaror     10576  7674  4324    0  5795  4324 

Övriga externa kostnader    38172  40290  28114    32848  33764  26981 

Personalkostnader     60762  52600  40757    56242  51434  38802 

Avskrivn och nedskrivn materiella 

& immateriella anlägg. tillgångar    7570  8511  6320    6876  8251  6225 

Övriga rörelsekostnader    950  1573  326    950  1573  326 

Summa rörelsekostnader    118030  110649  79840    96916  100817  76658 

Rörelseresultat     -14 677  14902  14279    -12946  17484  14978 

Resultat från finansiella investeringar 

Ränteintäkter och liknande 

Resultatposter    838  323  65    815  315  105 

Räntekostnader      -713  -935 -840    -100  -718  -838 

Resultat efter finansiella poster   -14552  14290  13504    -12231  17081  14245 

Resultat före skatt    -14552  14290  13504    -12231  17081  14245 

Skatter      -488  -741  904    -383  0  1960 

Årets resultat     -15040  14215  15408    -12614  17081  16205 

Resultat per aktie (SEK)    -1,8  1,7  2,5    -1,6  2,5  2,6 

Genomsnittligt antal aktier    8399 998  8399 998  6272 508    8399 998  8399 998  6272 508 

 

Balansräkningar AIK Fotboll AB 2006-2008 
      Koncern      Moderbolag 

2008 2007  2006    2008  2007  2006 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Övriga immateriella tillgångar   11 546  -  -    546  -  - 

Licensierade spelare   9971  13704  11590    9971  13704  11590 

Goodwill      1378  1378  -    -  -  - 

Summa Immateriella anläggningstillgångar 11895  15082  11590    10517  13704  11590 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier      1238  839  459    596  264  312 

Förbättringsåtgärder på annans fastighet   1529  2058  0    569  757  0 

Summa Materiella anläggningstillgångar  2767  2897  459    1165  1021  312 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i koncernföretag    0  0  0    1221  1221  200 

Andelar i intresseföretag     0  0  0    0  0  0 

Andra finansiella anläggningstillg.    3079  3128  2651    3079  3128  2651 

Övriga långfristiga fordringar    1274  1249  1287    1274  1249  1287 

Summa Finansiella anläggningstillgångar  4354 4377  3938    5575  5598  4138 

Uppskjuten skattefordran     5272  5801  5841    5104  5650  5639 

Summa anläggningstillgångar   24288  28157  21828    22361  25973  21679 

Omsättningstillgångar 

Varulager 

Färdiga varor och handelsvaror   6992  5229  2602    0  0  2501 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar      5943  3948  2921    4426  3723  2769 

Fordringar, koncernbolag     0  0  0    9926  7691  480 
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Fordringar, intressebolag     0  0  1500    0  0  1500 

Skattefordringar     383  0  0    371  0  0 

Övriga fordringar     1851  2893  1927    1620  2652  1943 

Förutbetalda kostnader och upplupna 

Intäkter       9433  8659  4369    8833  7915  4133 

Summa Kortfristiga fordringar   17611  15499  10718    25176  21982  10825 

Likvida medel/kassa och bank    3809  16972  24968    2109  15500  24805 

Summa omsättningstillgångar   28412  37700  38289    27285  37481  38131 

SUMMA TILLGÅNGAR    52700  65856  60116    49646  63454  59810 

 

Koncern      Moderbolag 

2008  2007  2006    2008  2007  2006 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

EGET KAPITAL 

Aktiekapital      33600  33600  33600 

Övrigt tillskjutet kapital    54446  54446  54446 

Omvärderingsreserv    1877  2081  1623 

Balanserad förlust     -56823  -71422  -86829 

Årets resultat     -15040  14215  15407 

Summa eget kapital    18060  32920  18247 

EGET KAPITAL 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital           33600  33600  33600 

Reservfond          0  0  9354 

Summa bundet eget kapital        33600  33600  42954 

FRITT EGET KAPITAL 

Fond för verkligt värde         1835  2081  1623 

Överkursfond          4257  4257  4257 

Balanserad förlust          -9305  -23813  -46243 

Årets resultat          -12614  17081  16205 

Summa fritt eget kapital         -15827  -394  -24158 

Summa eget kapital    18060  32920  18247    17773  33206  18796 

Långfristiga skulder  

Skulder till kreditinstitut    1250  1290  1350    1250  1290  1350 

Övriga skulder     141  2141  4641    141  2141  4641 

Summa långfristiga skulder   1391  3431  5991    1391  3431  5991 

Kortfristiga skulder  

Skulder till kreditinstitut    0  0  2637    0  0  2637 

Leverantörsskulder     5074  3740  5012    3671  2076  4651 

Skulder, koncernbolag    1075  0  0    1075  0 0 

Skulder, intressebolag    0  0  1191    0  0  1191 

Skatteskulder     1021  366 28    991  366  31 

Övriga skulder     6987  8918  11233    6295  8073  11202 

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 22    19091  16484  15777    18449  16302  15310 

Summa kortfristiga skulder   33249  29507  35878    30481  26817  35021 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  52700  65856  60116    49646  63454  59810 

Poster inom linjen 

Ställda panter 23     10079  9128  9651    10079  9128  9651 

Ansvarsförbindelser 24    1000  1000  2500    1000  1000  2500 
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Resultaträkningar Djurgården Fotboll AB 2006-2008 
(1000 SEK)    Koncernen    Moderbolaget 

2008  2007 2006   2008 2007 2006 

Rörelsens intäkter 

Medlemsavgifter     3084  2929  2423   3084  2929 2423 

Bidrag      1032  818  727   1032  819 727 

Nettoomsättning    99781  87465 107012   4709  7269 6018 

Övriga föreningsintäkter     5627   6246  8 276   5627  6321 8276 

Summa rörelsens intäkter    109524   97459 118438   14452 17338 17444 

Rörelsens kostnader 

Handelsvaror     -3983  -3924 - 5535   - - - 

Föreningskostnader    -4767 -5603 - 3812   -4767  -5603 3812 

Övriga försäljnings- och materialkost.    -50814  -29580 - 40318   -3222  -2884 -4114 

Personalkostnader      -61848 -48942 - 57692   -6807 -7946 -6657 

Rörelseresultat före avskrivningar   -11888  9409  11081   -344  904 2861 

Avskriv.materiella & immateriella anlägg.tillg. 

     -1288  -892 - 366   -59 -59 -63 

Rörelseresultat    -13177 8516 10714   -403 845 2798 

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter     775 548 419   404  334 295 

Räntekostnader     -115 -57 -211   -12 -2 -5 

Resultat efter finansiella poster   -12516 9008 10922   -10 1177 3088 

Skatt på årets resultat     -323   175 -2246   -170 - - 

ÅRETS RESULTAT    -12840  9183 8676   -181  1177 3088 

 

Balansräkningar Djurgården Fotboll AB 2006-2008 
 

     Koncernen    Moderbolaget 

TILLGÅNGAR     2008 2007 2006   2008 2007 2006 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Goodwill      2087 2126  675   - - - 

Summa immateriella anläggningstillgångar  2087 2126 675   - - - 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier     526 502 686   118 177 236 

Förbättringsarbete hyrd lokal    277  - -   - - - 

Summa materiella anläggningstillgångar  802 502 686   118 177 236 

Finansiella anläggningstillgångar 

Kapitalandel i intresseföretag    50  50 0 

Andel i koncernföretag   - - -   100 100 100 

Andelar i andra företag     2842  2842 2842   2842 2842 2842 

Andra långfristiga fordringar    260 260 260   260 260 260 

Summa finansiella anläggningstillgångar  3152 3152 3102   3202 3202 3202 

Omsättningstillgångar 

Varulager 

Handelsvaror     3573  2436 2906   24 24 24 

Summa varulager     3573 2436 2906   24 24 24 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar     8320  6836 9620   307 - 422 

Fordringar Djurgårdens Fotboll AB 13   552 - -   - - - 

Fordringar hos dotterföretag   - - -   61 1312 - 

Fordringar spelarövergångar    -  2921 8125   - 2946 8125 

Skattefordran     1417 - -   219 - - 

Övriga fordringar     494  764 1975   70 424 338 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11  3282  5094 663   438 390 186 

Summa kortfristiga fordringar   14 065 15615 20384   1096 5072 9071 

Kassa och bank     20531   26557 30770   12293 10562 12863 

SUMMA TILLGÅNGAR    44210 50388 58522   16732 19036 25396 
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     Koncernen    Moderbolaget 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    2008 2007  2006   2008 2007 2006 

Eget kapital  

Bundna reserver     1316 1316 1444   - - - 

Balanserat resultat     24765 15582 6778   12498 11321 8233 

Årets resultat     -12840  9183 8676   -181 1177 3088 

Kurt Hammargrens Minnesfond   369  356 346   369 356 346 

Ungdomssektionens Stipendiefond   450  450 450   450 450 450 

Summa eget kapital    14060 26887 17694   13136 13303 12117 

Långfristiga skulder 

Uppskjuten skatteskuld    741 741 791   - - -  

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder     3427 2340 2259   153 369 374 

Skuld till dotterföretag   - - -   - - 999 

Skulder Djurgårdens Fotboll AB    -  4062  21308   - 3425 10078 

Skulder spelarövergångar    4023 - -   23 - - 

Övriga skulder     2614 4681 3168   288 1322 302 

Skatteskulder     - 942 1033   - - - 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   19345 10734 12268   3133 1617 1527 

Summa kortfristiga skulder   29409 22759 40037   3596 5733 13279 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  44210 50388 58522   16732 19036 25396 

 

POSTER INOM LINJEN 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter     Inga  Inga Inga   Inga Inga Inga 

Ansvarsförbindelser 

Pensionsutfästelse genom pantsatt  

kapitalförsäkring     21588 15885 11575   5749 6345 6474 
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Resultaträkningar Hammarby Fotboll AB 2006-2007 
(1000 SEK)    Koncernen    Moderbolaget 

2008  2007 2006   2008 2007 2006 

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning     -  83423 88707   -  76086 79699 

Övriga rörelseintäkter     -    1493 2032   - 1525 2501  

Summa rörelsens intäkter    - 84916 90739   - 77611 82200 

Rörelsens kostnader 

Evenemangs- & materialkostnader  - -25051 -20227   - -26027 -20482 

Handelsvaror    - -5053 -5988   - - - 

Övriga externa kostnader    - -7181 -5825   - -5960 -5047  

Personalkostnader     - -45860 -44802   - -44016 -42814 

Avskriv.materiella & immateriella anlägg.tillg. - -6094 -4689   - -5939 -4354 

Övriga rörelsekostnader   - - -3766   - - -3766 

Summa rörelsens kostnader   - -89239 -85297   - -81942 -76463 

Rörelseresultat    - -4323 5442   - -4331 5737 

 

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter och liknande   - 161 105   - 119 90  

Räntekostnader och liknande    - -316 -146   - -315 -141  

Skillnad mellan bokförd avskrivning 

Och avskrivning enligt plan   - - -   - - 1800 

Resultat efter finansiella poster   - -4478 5401   - -4527 3886 

Skatt på årets resultat 4    - 1137 -1504   - 1156 -1067 

ÅRETS RESULTAT    - -3341 3897   - -3371 2819 

 

 

Balansräkningar Hammarby Fotboll AB 2006-2007 
     Koncernen    Moderbolaget 

TILLGÅNGAR     2008 2007 2006   2008 2007 2006 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för spelarförvärv  - 7252 8269   - 7252 8269 

Avtalsrättigheter    - 2934 4402   - 2934 4402 

Hyresrätt     - - 84   - - - 

Bostadsrätt    - 548 548   - 548 548 

Summa immateriella anläggningstillgångar  - 10734 13303   - 10734 13219  

Materiella anläggningstillgångar 

Fastighet     - 2713 -   - 2713 - 

Byggnation på annans fastighet  - 823 879   - 823 879 

Inventarier    - 468 533   - 316 354 

Summa materiella anläggningstillgångar  - 4004 1412   - 3852 1233 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andel i koncernföretag   - - -   - 1040 1040 

Andelar i intresseföretag   - 50 50   - - - 

Kapitalförsäkringar    - 8682 -   - 8682 - 

Uppskjuten skattefordran    - 2614 202   - 2431 - 

Summa finansiella anläggningstillgångar  - 11346 252   - 12153 1040 

Summa anläggningstillgångar  - 26084 14967   - 26739 15492 

Omsättningstillgångar 

Varulager 

Handelsvaror     - 1799 3050   - - - 

Summa varulager     - 1799 3050   - - - 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar     - 6996 4426   - 5763 2497 

Fordringar hos koncernföretag  - - -   - 2124 2502 

Övriga fordringar     - 4499 5204   - 4493 5055 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11  - 6286 6759   - 6115 7806 
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Summa kortfristiga fordringar   - 17781 16389   - 18495 17860 

Kassa och bank     - 10729 8531   - 8363 7585 

Summa omsättningstillgångar  - 30309 27970   - 26858 25445 

SUMMA TILLGÅNGAR    - 56393 42937   - 53597 40937 

 

     Koncernen    Moderbolaget 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    2008 2007  2006   2008 2007 2006 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital (147 058 aktier)   - 147 147   - 147 147 

Bundna reserver    - 10090 10934   - 8794 9638 

           8941 9785 

Fritt eget kapital            

Fria reserver/Balanserad vinst eller förlust - 1784 -4957   - 2000 -3663 

Årets resultat    - -3341 3897   - -3371 2819 

           -1371 -844 

Summa eget kapital    - 8680 10021   - 7570 8941 

Obeskattade reserver   - - -   - 1800 1800 

 

Avsättningar     

Avsättningar för skatter   - 504 504   - - - 

Avsättningar för pensioner   - 8682 -   - 8682 - 

Summa avsättningar   - 9186 504   - 8682 - 

Långfristiga skulder 

Skulder till intresseföretag   - 78 78   - - - 

Skulder till kreditinstitut   - 2849 -   - 2849 - 

Övriga skulder    - 4492 4950   - 4492 4950 

Summa långfristiga skulder   - 7419 5028   - 7341 4950 

  

Kortfristiga skulder   

 

Skulder till kreditinstitut   - 1139 457   - 1139 457 

Leverantörsskulder     - 5715 2992   - 4590 2249 

Skatteskulder    - 703 -   - 703 - 

Skulder till koncernföretag   - 1501 585   - - - 

Övriga skulder     - 2242 2553   - 2237 2056 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  - 19808 20797   - 19535 20484 

Summa kortfristiga skulder   - 31108 27384   - 28204 25246 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  - 59393 42937   - 53597 40937 

POSTER INOM LINJEN 

Ställda säkerheter  

Bostadsrätt    - 698 548   - 698 548 

Fastighet     - 2098 -   - 2098 - 

Kapitalförsäkringar pantsatta för    

Pensionsförpliktelser   - 8682 5161   - 8682 5161 

Ansvarsförbindelser 

Borgensförpliktelse för intressebolag  - 1000 1000   - - - 

Övriga ansvarsförbindelser   - 3500 -   - 3500 - 
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Resultaträkningar Bröndby IF Fotboll A/S 2005-2007 
(1000 DKR) Koncernen 

     2007  2006 2005    

Rörelsens intäkter 

Entréintäkter  och TVintäkter   33743  35768 48757 

Sponsor och reklam   55891  55161 55227 

Försäljning och andra stadiumaktiviteter 18108  16516 21120 

Varuförsäljning     12750  15383 19683 

Hyra      9483  5475 4863 

Övriga intäkter    3755  2028 4312 

Summa rörelsens intäkter   133730  130331 153962 

Rörelsens kostnader 

Kostnader för matcher och spelare  8285  7797 9736 

Kostnader för försäljning och reklam   13914  18414 21276 

Kostnader för försäljning och andra  

Stadiumaktiviteter     4652  4662 6626 

Kostnader för varor    6553  7393 9926 

Operationella kostnader    8052  7970 6382 

Administrativa kostnader   7609  8094 8848 

Personalkostnader     61835  54102 54674 

Avskrivningar och amorteringar  16844  12205 11952 

Övriga kostnader    2592  1862 3312  

Summa rörelsens kostnader   130336  122499 132732 

Rörelseresultat     3394  7832 21230 

Spelarintäkter och spelarkostnader 

Spelarförsäljning, intäkt   17426  100930 33122 

Spelarförsäljning, kostnader   -8173 -9838 -2387 

Avskrivningar, spelare    -25846  -20684 -12170 

Summa spelarintäkter och spelarkostnader  -16593  70408 18565 

Resultat före finansiella poster  -13199 78240 39795 

Ränteintäkter och liknande   966  941 284 

Räntekostnader och liknande   11765  7241 8651 

Resultat efter finansiella poster  -23998  71940 31428 

Skatt      8555  -17017 -8623 

ÅRETS RESULTAT   -15443  54923 22805 

Vinsten flyttas till eget kapital och reserver. 

 

Balansräkningar Bröndby IF Fotboll A/S 2005-2007 
Koncernen 

2007  2006 2005 

TILLGÅNGAR 

Immateriella tillgångar 

Kontrakt spelare    76946  54084 38070 

Övriga rättigheter    1230  1787 2627 

Immateriella tillgångar   78176  55871 40697 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark och byggnader    473613  375234 366754 

Tillgångar under konstruktion    3816  85185 - 

Verktyg och material   17253  6499 5321 

Summa materiella anläggningstillgångar 494682  466918 372075 

Summa anläggningstillgångar   572858  522789 412772 

Omsättningstillgångar 

Inventarier    5847  5665 4140 

Kundfordringar    7626  8227 7417 

Övriga fordringar    131204  71155 4852 

Förbetalda kostnader   1430  163 172 

Övriga säkerheter    96  96 85 

Kassa och bank     550  414 3102 
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Summa omsättningstillgångar  146753 85720 19768 

TILLGÅNGAR    719611 608509 432540 

 

Koncernen       

2007  2006 2005 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Aktiekapital    113000  77100 77100 

Reserver      1452 -362 -1632 

Kvarhållna vinstmedel   297525  248650 193791 

Eget kapital och reserver   411977  325388 269259 

Långfristiga skulder 

Avsättning för uppskjuten skatt   11748  19678 2167 

Skulder till kreditinstitut   141576  155912 119453 

Summa långfristiga skulder   153324  175590 121620 

Kortfristiga skulder 

Kortfristiga delar av långfristiga lån   51688  14351 12381 

Banklån     64609  49407 - 

Leverantörsskulder     13501  27508 8997 

Övriga skulder     19633 9671 15565 

Uppskjutna intäkter    4879  6594 4718 

Summa kortfristiga skulder   154310  107531 41661 

Summa skulder    307634 283121 163281 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 719611  608509 432540 
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FC Köpenhamn Resultaträkningar 2005/2006-2008 
(1000 DKR)   Koncernen     

       2008  2006/2007 2005/2006  

Nettoomsättning   1597904  1491714  503976 

Värdereglering av investering  -  58427  35065 

Summa intäkter   1597904  1550141  539041 

Övriga driftsintäkter  29435  -  - 

Externa kostnader   992186  690982  219599 

Personalkostnader   378444  478690  185211 

Av- och nedskrivningar  64962  79195  22647 

Rörelseresultat   191747  301274  111584 

Amorteringar   4982  38551  1695 

Resultat köp- och försäljning spelare -18453  -39381  -33664 

Resultat före finansiella poster 168312  223342  76225 

Finansiella intäkter   3525  8182  6213 

Finansiella kostnader  -125206  -69619  24753 

Totala finansiella poster  -121681  -61437  -18540 

 Resultat före skatt  46631  161905  57685 

Skatt på årets resultat  13005  31361  16406 

Årets resultat   33626  130544  41279 

 

FC Köpenhamn Balansräkningar 2005/2006-2008 
Koncernen     

       2008  2006/2007 2005/2006 

Tillgångar 

Immateriella tillgångar 

Goodwill    452367  449463  82518 

Arrende    609  812  - 

Kontraktsrättigheter, spelare  178419  122989  100560 

Patent och varumärken  1657  1678  1509 

Färdigställda utvecklingsprojekt -  3428  3498 

Andra immateriella tillgångar  17202  21810  - 

Summa immateriella tillgångar 650254  600180  188085 

Materiella tillgångar   

Fövaltningsfastigheter  -  -  392837 

Mark och byggnader  613780  553739  432312 

Inredning av hyrda lokaler  59326  60037  - 

Övriga anläggningar och inventarier 122769  115972  44910 

Materiella tillgångar under uppbyggnad 

och förutbetalda materiella tillgångar 764135  242808  - 

Summa materiella tillgångar 1560010  972556  870059 

Finansiella tillgångar   

Deposition   17850  18943  - 

Uppskjuten skatt   3758  4588  5585 

Övriga långfristiga tillgångar  5445  -  - 

Övriga kapitalandelar  7500  -  - 

Summa finansiella tillgångar 34553  23531  5585 

Summa anläggningstillgångar 2244817  1596267  1063729 

Omsättningstillgångar 

Varulager    315647  312357  17187 

Kundfordringar   291604  152324  107817 

Periodiseringsposter  15601  13206  5315 

Värdepapper   7950  7520  7950 

Likvida medel   122554  101133  53651 

Totala omsättningstillgångar 757356  586540  191920 

Tillgångar till försäljning  199227  199576  - 

Summa omsättningstillgångar 952583  786116  191920 

SUMMA TILLGÅNGAR  3197400  2382383  1255649 
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Koncernen     

       2008  2006/2007 2005/2006 

Eget kapital och skulder    

Eget kapital 

Aktiekapital   49376  49376  49376  

Reserver för investeringar  46222  46222  52813 

Överfört resultat   455425  534552  324227 

Aktieägare i PARKEN andel av ek 551023  630150  426416 

Minoritetsintressen   193  34408  24119 

Summa eget kapital  551216  664558  450535 

Långfristiga skulder 

Uppskjuten skatt   126319  132321  75247 

Bestämda skulder   35736  25349  8051 

Skulder till kreditinstitutioner  1114301  223296  137618 

Övriga skulder   67007  4455  4455 

Deposition   1042  1232  4879 

Summa långfristiga skulder  1344405  386653  230250 

Kortfristiga skulder       

Bestämda skulder   11331  8906  12419 

Skulder till kreditinstitutioner  964921  913436  363913 

Leverantörsskulder och andra skulder 268588  304141  136424 

Bolagsskatt   7038  2538  131 

Periodiseringsposter  43316  45469  61977 

1295194  1274490  574864 

Kortfristiga skulder till försäljning 6585  56682  - 

Summa kortfristiga skulder  1301779  1331172  574864 

Summa skulder   2646184  1717825  805114 

SUMMA EGET KAPITAL 

OCH SKULDER   3197400  2382383  1255649 
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FC Midtjylland Resultaträkningar 2005-2006/2007 
(1000 DKR)  Koncernen    Moderbolaget 

      2006/2007 2005/2006 2005 2006/2007 2005/2006 2005 

Nettoomsättning  49553  51778   32433 49553                 51778      32443 

Andra externa omkostnader -22229  -20443               -11956 -20969                -19523          -11959 

Personalomkostnader -36056  -30505                -14914 -36056                -30505     -14914 

Av- och nedskrivningar -1014  989                -1186 -1014                       -989           -1186 

Rörelseresultat  -9746  -149                   4387  -8487             771              4387 

Transferintäkter       25302         3167                   2110        25302                 3167              2110 

Avskrivningar spelare -9177                 -7420                -3162       -9177               -7420          -3162 

Resultat för finansiella poster   6379  -4402                  3335        7638                        3482             3335 

Intäkter av kapitalandel 0                 0           0 -941               -941                190   

Finansiella intäkter                 218  122                    124          218  122                124 

Finansiella kostnader              -439  -264              -825         -757               -625     -1015 

Resultat före skatt  6158  -4544                 2634        6158                        -4544            2634 

Skatt på årets resultat -409             1067             -1085      -409                   1067         -1085 

ÅRETS RESULTAT 5749  -3471  1549 5749         -3477             1549 

 

FC Midtjylland Balansräkningar 2005-2006/2007 
Koncernen    Moderbolaget 

      2006/2007 2005/2006 2005 2006/2007 2005/2006 2005 

Tillgångar 

Immateriella tillgångar 

Spelarkontrakt  24222  6883  8186 24222  6883  8186 

Goodwill   629  629  629 -  -  - 

Summa immateriella tillg. 24851  7512  8815 24222  6883  8186 

Materiella tillgångar 

Mark och byggnader 4141  4221  4567 3840  3920  4266 

Andra anlägg. Verktyg 1820  2733  3198 1820  2733  3198 

Inredning hyrda lokaler 170  179  236 170  179  236 

Materiella tillgångar 6131  7133  8001 5830  6832  7700 

Finansiella tillgångar  

Kapitalandel i dotterföretag -  -  - 6052  6993  7552 

Kapitalandel i intresseföretag -  -  - -  -  - 

Värdepapper  643  643  643 643  643  643 

Skatteaktiviteter  4049  4073  3006 4049  4073  3006 

Finansiella tillgångar 4692  4716  3649 10744  11709  11201 

Summa anläggningstillg. 35674  19361  20465 40796  25424  27087 

Omsättningstillgångar 

Värdebevis  101  161  164 101  161  164 

Kundfordringar  27161  7513  6018 27161  7513  6018 

Övriga fordringar  6238  2340  2023 6238  2340  2023 

Förutbetalda kostnader 2307  1470  1244 2307  1470  1244 

Summa fordringar 35706  11324  9285 35706  11324  9285 

Likvida medel  67448  47  6018 67448  47  6018 

Materiella tillg. till försälj. 219  266  - 219  266  - 

Summa omsättningstillg. 103474  11798  15467 103474  11798  15467 

SUMMA TILLGÅNGAR 139147  31159  35932 144269  37222  42554 

 

Koncernen    Moderbolaget 

      2006/2007 2005/2006 2005 2006/2007 2005/2006 2005 

Eget kapital och skulder 

Aktiekapital  95025  22525  22525 95025  22525  22525 

Reserver för uppskrivningar -  -  - 5391  6332  6891 

Överfört överskott  860  -9158  -5681 -4422  -15381  -12463 

Summa eget kapital 95885  13367  16844 95994  13476  16953 

Långfristiga skulder 

Skulder till realkreditinstitut. 2854  2971  3269 2854  2971  3269 
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Leasingskulder  191  784  1185 191  784  1185 

Skulder till kreditinstitutioner -  767  - -  767  - 

Summa långfristiga skulder 3045  4522  4454 3045  4522  4454 

Kortfristiga skulder 

Kortfristiga delar av  

långfristiga skulder  491  490  473 491  490  473 

Skulder till kreditinstitutioner -  537  - -  537  - 

Leverantörsskulder  7239  4505  5156 7239  4505  5156 

Skulder till intresseföretag -  -  - 5013  5954  6513 

Övriga skulder  27148  4299  4868 27148  4299  4868 

Periodiseringsposter 5120  3253  4137 5120  3253  4137 

   39998  13084  14634 45011  19038  21147 

Skulder till försäljning 219  186  - 219  186  - 

Summa kortfristiga skulder 40217  13270  14634 45230  19224  21147 

Summa skulder  43262  17729  19088 48275  23746  25601 

SUMMA EGET KAPITAL 

& SKULDER  139147  31159  35932 144269  37222  42554 

 


