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Den professionella fotbollen i Europa är ett område som väcker passion och starka 
åsikter om hur klubbarna borde styras, av vem de borde ägas samt hur fotbollen i stort 
bör organiseras. En av de största utmaningarna inom sektorn är den ständigt växande 
ekonomiska dispariteten mellan de så kallade storklubbarna och övriga professionella 
klubbar. Mot denna bakgrund kan flera av de styrande fotbollsorganens, närmast FIFA 
och UEFA, beslut ifrågasättas. 

I avhandlingen utreds indirekt huruvida ett av dessa beslut – att förbjuda 
användningen av tredjepartsägarskap (TPO) – kan motiveras. Detta sker genom att 
undersöka hur tre fotbollsklubbar i Sverige (Djurgårdens IF, Örebro SK och Malmö 
FF) i verkligheten använt sig av tredjepartsfinansiering. Avhandlingens huvudsakliga 
syfte är tvåfaldigt: att ge svar på hur verkliga fotbollsklubbar använt TPO samt 
undersöka vilka intressen professionella fotbollsklubbar har. 

Rådande uppfattning om fotbollsklubbars intresse är att de som verkar i Europa 
strävar till att maximera antalet vunna matcher undergivet ett budgetärt nollvillkor, 
medan idrottsklubbar i Nordamerika syftar till att maximera ekonomisk vinst till 
klubbens ägare. Ingendera teorierna är dock särskilt ändamålsenliga för varken de 
professionella fotbollsklubbarna eller för fotbollen. Därför utgår utredningen nedan 
ifrån den ledningsbaserade handelsrättens teori, enligt vilken företag (klubbar) 
existerar och deras primära intresse är fortlevnad på långsikt.  

Avhandlingen bidrar med ny information om klubbarnas verkliga användning av TPO. 
Resultatet är dock inte tillräckligt för att avfärda eller berättiga förbudet mot 
tredjepartsägarskap. Däremot kan den kunskapen som tagits fram ha både praktisk – 
för såväl fotbollsklubbar som för övriga fotbollsintressenter – och teoretisk betydelse.  

Nyckelord: TPO, TPI, Fotboll, Riskkapital, Tredjepartsfinansiering, 

Tredjepartsägarskap, Spelaranskaffning, FIFA, UEFA.  
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1 INLEDNING 

Den professionella fotbollen är signifikant på flera sätt. Det är den mest populära sporten 

globalt, i varje fall sett till både antalet utövare och åskådare.1 De känslor och den passion 

som skapas kan ses såväl under matcherna som i de kraftiga ställningstaganden som togs 

av många supportrar och övriga fotbollsintressenter mot bildandet av en s k Europeisk 

Superliga (ESL). Mindre än 48 timmar efter att ”utbrytarklubbarna” publicerat sina 

intentioner, lades arrangemanget på is.2 Initiativet illustrerar även de två ekonomiska 

modeller som professionell lagsport vanligen indelas i, den nordamerikanska och 

europeiska modellen. Den förstnämnda utmärks i synnerhet av stängda ligor och 

vinstmaximerande ägare medan den senare karaktäriseras av möjligheten till 

avancemang risken att regleras samt nyttomaximerande ägare. Med detta menas att 

maximera antalet vinster på fotbollsplanen.3 

Tal om en utbrytarliga är på inga vis nytt utan har pågått i flera omgångar, speciellt under 

det senaste två decennierna, och speglar på många sätt samhället. Världsorganisationen 

för fotboll, FIFA, samt förbundet för europeisk fotboll, UEFA, har på många sätt bidragit 

till denna utveckling. Som exempel kan nämnas de ekonomiska krav som är en 

förutsättning för att klubbarna ska få delta i de högsta divisionerna. Licenskraven 

fastställs av de nationella fotbollsförbunden och baserar sig på de krav som UEFA 

bestämt. Dessa licenssystem är på många sätt bristfälliga. En av fallstudierna nedan 

berör Örebro SK som var den första klubben i Sverige att degraderas från den högsta 

serien i Sverige på grund av att man inte uppfyllde de ekonomiska licenskraven, med 

andra ord inte på grund av klubbens sportsliga prestationer. Bedömningen kunde dock 

lika väl varit en annan.4 Ett annat exempel utgörs av UEFA:s Financial Fair Play 

regelverk som motiverades med att det skulle förbättra klubbarnas ekonomiska 

hållbarhet, vilket det nog gjort. Regelverket har dock även förstenat den ekonomiska 

situation som råder inom den europeiska proffsfotbollen, nämligen att dispariteten 

 
1 Se http://www.biggestglobalsports.com/worlds-biggest-sports/4580873435. En enkät från år 2000 
indikerade att fotboll utövas av ca 250 miljoner människor över hela världen. Se 
https://www.fifa.com/who-we-are/news/fifa-survey-approximately-250-million-footballers-worldwide-
88048.  
2 Se t.ex. Aginis (2021) och Ahmeds (2021) artiklar i Financial Times.   
3 En sluten liga med en hög grad av intäktsdelning må vara framgångsrik, men kan även leda till 
omfattande free-rider problem och därmed till en sämre produkt för fansen. Se Rascher et al. (2010).  
4 Se bl.a. Jerresand & Johanssons (2005) kandidatuppsats om detta fall samt generell kritik mot 
elitlicensen i bloggen Den Osynliga Handen (2010), (2009a) och (2009b).  

http://www.biggestglobalsports.com/worlds-biggest-sports/4580873435
https://www.fifa.com/who-we-are/news/fifa-survey-approximately-250-million-footballers-worldwide-88048
https://www.fifa.com/who-we-are/news/fifa-survey-approximately-250-million-footballers-worldwide-88048
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mellan de några få storklubbarna och resten ständigt ökar.5 En tredje åtgärd som kan 

ifrågasättas är förbudet mot tredjepartsägarskap (TPO).  

Tredjepartsägarskap är ett finansieringsverktyg som fotbollsklubbar främst har använt i 

samband med spelarförvärv. TPO hänvisar vanligtvis till ett avtal mellan en klubb och 

tredje part. Den senare definieras i detta sammanhang som alla parter utom de två 

fotbollsklubbar som förhandlar om en fotbollsspelare (köparen och säljaren), eller den 

spelaren som transfern berör.6  Den tredje parten/investeraren erhåller rätt till en del av 

sådan framtida kredit som relaterar till en viss spelares eventuella transfer. oavsett om 

klubben kompenseras ekonomiskt eller inte.7 Avtalet grundar sig på separationen mellan 

de federativa och ekonomiska rättigheter som är anknutna till fotbollsspelare. De 

förstnämnda binder en enskild spelare till en viss klubb och uppstår genom spelaravtalet 

emellan dessa parter. De kan därmed inte brytas isär eller delas med någon tredje part. 

De ekonomiska rättigheterna kan beskrivas som det finansiella värdet som uppstår 

genom förhandling om eller transfer av de federativa rättigheterna. Fotbollsklubbarna 

är således de naturliga innehavarna av dessa.8  

För den tredje parten medför TPO en rätt till en del av sådan framtida kompensation 

som någon annan fotbollsklubb är villig att betala för en viss spelare. Verksamheten 

baserar sig i praktiken på optioner och inte, såsom namnet antyder, på ägarskap av 

någon spelare. Parternas (klubben och investeraren) gemensamma mål är att göra 

ekonomisk vinst genom att sälja spelaren till en annan klubb. För individer involverade 

i klubbens finansiering kan ett syfte även vara att säkra sina investeringar.9 

TPO medför uppenbara risker för klubbarnas styrning och ekonomi, spelarnas 

karriärutveckling och för fotbollens integritet. Verksamheten har avslöjat inneha 

påtryckningar och andra slags skadliga affärspraktiker.10 Å andra sidan är behovet av 

alternativa finansieringsverktyg signifikant för majoriteten elitfotbollsklubbar.11 En av 

fotbollens största utmaningar är fortsättningsvis den växande ekonomiska dispariteten 

 
5 Se t.ex. Sass (2012) och Szymanski (2013). 
6 FIFA (2021) RSTP Definitions, 14: ”Third Party: a party other than the player being transferred, the two 
clubs transferring the player from one to the other, or any previous club, with which the player has been 
registered.” Se även Van Maren (2016), s. 238.  
7 KPMG (2013) s. 5 och 11.  
8 Ibid., s. 11.  
9 Van Maren (2016) s. 238. 
10 Se till exempel Bird & Stucan (2016); EIC Network & Phillipin (2016); samt Şentek & Shaw (2018).  
11 Pastore (2018) s. 25; Tyler Hall (2015) s. 216.  
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mellan några få ”storklubbar” och övriga.12 Om denna utveckling tillåts fortsätta skulle 

tävlingsbalansen förvrängas ytterligare, vilket i teorin kunde innebära att flera 

fotbollsklubbar upphör existera.13 I verkligheten verkar dock det globala intresset för 

sporten växt jämsides med dispariteten.  

TPO har reglerats på global nivå sedan 2008 och sedermera förbjudits efter 2015 genom 

artiklarna 18bis respektive 18ter, FIFA:s transferreglering.14 Förbudet har kritiserats 

från många olika instanser. Till exempel utfärdade de högsta ligorna i Spanien (LFP) och 

Portugal (LPFP) ett klagomål till Kommissionen.15 Förbudet har även utmanats framför 

CAS av den belgiska fotbollsklubben RFC Seraing tillsammans med investeringsbolaget 

Doyen Sports. I detta fall fann skiljedomstolen att förbudet var förenligt med EU-rätt och 

schweizisk rätt.16 Förbudets laglighet lär dock trots detta fortsättningsvis ifrågasättas 

fram tills det att EU-domstolen utfärdar beslut om saken och på så vis ger rättslig 

säkerhet.17 Vid tidpunkten för förbudets implementering kommenterade dåvarande 

ordförande för SEF, intresseorganisationen för svensk elitfotboll enligt följande: ”Det 

kommer att få omedelbara negativa konsekvenser som vi inte kan bortse ifrån, och detta 

utan att merparten av klubbarna egentligen gjort något fel.” Han ansåg vidare att denna 

verksamhet var sundare i Sverige än på många håll i fotbollsvärlden.18 

Beslutet att förbjuda verksamheten verkar förhastat givet bristen på information om 

fenomenet och verksamheten. Ett totalt förbud riskerar dessutom enbart flytta skadliga 

affärspraktiker bortom fotbollsorganens tillsyn. Då försätts de klubbar som har ett 

desperat behov av ytterligare ekonomiska resurser i en ännu sämre position i och med 

att de enda villiga investerarna antagligen är de som tidigare kringgått gällande regler. 

Förbudet har bevisligen inte heller kunnat stoppa verksamheten. Om det förblir möjligt 

att operera utanför regleringens omfattning försvåras försöken att erhålla ny 

information om TPO och därmed även svårare att reglera verksamheten i framtiden.19 

 
12 UEFA (2017) s. 3: “Once more, we cannot help but note that the polarisation of commercial and 
sponsorship revenues between the top tier of clubs and the rest is accelerating. The top 12 ‘global’ -> 
clubs generated a dramatic increase in commercial and sponsorship revenues of €1.58bn in six years – 
more than double the increase of all other European top-division clubs combined.”  
13 Tävlingsbalans är ett återkommande begrepp inom tävlingslitteraturer. Se till exempel Szymanski 
(2013) för en summering.  
14 FIFA (2021).  
15 La Liga (2015). Motiveringarna hittas i Van Maren (2016), s. 235–238. 
16 Målet har analyserats av Duval (2019); Peiffer (2019) och de Mendonça (2018).  
17 Lindholm (2016).  
18 Larsson (2015).  
19 Andrews & Harrington (2016), s. 99–100. 
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1.1 Problemområdet 

TPO är fortfarande ett förhållandevis okänt fenomen.20 Den tidigare forskningen är 

begränsad till två undersökningar.21 Utöver dessa studier har ämnet även behandlats i 

samband med undersökning av spelartransfers ekonomiska och rättsliga aspekter.22  

Den första studien utfördes av CIES och CDES på mandat av FIFA. Undersökningen 

består av två delar, varav den första kartlägger nationell reglering av TPO. De 

huvudsakliga syftena var att reda ut fenomenets verkliga signifikans, samt fastställa 

medlemsassociationernas förhållning till tredjepartsägarskap.23 Studien visar att de 

flesta fotbollsassociationer inte var bekymrade över TPO samt att de tillämpat Artikel 

18bis, transferregleringen – om tredje parts influens – utan modifikationer eller givet 

den direkt verkan. Ett fåtal fotbollsförbund hade redan vid studiens genomförande 

förbjudit verksamheten.24 I fem länder begränsades möjligheterna att använda TPO 

eftersom övriga parter än fotbollsklubbar förbjöds erhålla ekonomiska rättigheter.25 Av 

deltagarna i studien hade endast tre skapat etablerade register över spelare och 

investerare som var involverade i TPO-verksamhet.26 Slutligen fann man att tillförlitlig 

information om fenomenets skala var sällsynt. Man kunde endast konstatera att 

verksamheten existerar i någon form och att användningen var koncentrerad till de 

regionerna var de ekonomiska insatserna är mest betydande.27 Verksamhetens skala 

förblev dock oklar.28 Man kunde inte heller utesluta att TPO förekom utanför 

fotbollsförbundens kännedom i somliga länder.29 

Den andra delen av studien fokuserade på TPO:s ekonomiska och finansiella inverkan 

och specifikt på klubbarnas situation. Man beaktade också integritetsfrågor som 

relaterar till fotbollsklubbar, -spelare och fotbollssektorn generellt. Därtill undersöktes 

även hurudan inverkan potentiella alternativa regleringsåtgärder kunde medföra i 

 
20 Andrews & Herrington (2016) s. 99.  
21 CIES (2013) och CDES (2013) samt KPMG (2013).  
22 KEA-CDES (2013). 
23 FIFA Circular No. 1335 (2013).  
24 TPO hade förbjudits i England, Frankrike och Colombia genom nationell lagstiftning eller 
fotbollsförbundens normer. Det polska fotbollsförbundet tillämpade specifika regler som var mer 
restriktiva än artikel 18bis. CIES (2013) s. 3.  
25 Dessa var Argentina, Chile, Uruguay, Italien och Sydafrika. CIES (2013) s. 3. 
26 Norge, Kroatien och Panama. CIES (2013) s. 2. 
27 CIES (2013) s. 4. 
28 I Norge och Kroatien berördes 20 respektive 12 procent av spelarna medan det danska 
fotbollsförbundet uppskattade att det handlade om 15–20. CIES (2013) s. 2.  
29 CIES (2013) s. 2.  
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förhållande till gällande internationella ramverk (primärt Artikel 18bis, RSTP).30 Man 

fann att TPO användes på olika sätt i olika länder, utifrån skalan och dragen av de 

specifika realiteter och ekonomiska omständigheter i respektive land. Variationerna 

mellan länderna förklarades huvudsakligen av regleringsgraden som etablerats av en 

kompetent fotbollsauktoritet eller statlig myndighet. Det ekonomiska läget inom 

fotbollssektorn i respektive land medför olika sätt att finansiera spelarförvärv. Även här 

har graden av reglering en viktig roll. Användningen av TPO försvårades då klubbarnas 

finansiering kontrollerades och övervakades av ett kompetent idrottsorgan.31 

Skillnaderna i användningen emellan fotbollsklubbar relaterar till transfermarknadens 

storlek, tillgången av spelartalang samt klubbarnas affärsmodeller. TPO-verksamheten 

förekom främst utanför de fem stora fotbollsmarknaderna England, Spanien, Tyskland, 

Italien och Frankrike. Majoriteten av klubbarna som använde TPO tillämpade en 

affärsmodell som utgick från spelarförsäljningar. För dessa innebar tredjepartsägarskap 

en lösning på finansiella utmaningar eller omvänt ett verktyg för att förbättra sin 

tävlingsförmåga på sikt.32 

Den andra studien undersökte främst användningen av TPO och genomfördes av KPMG. 

Syftet var att ge en överhängande bild av de olika praktiker som existerar inom den 

europeiska fotbollen.33 Verksamheten visade sig inte generellt vara signifikant, men 

fotbollsklubbarnas intresse för TPO verkade öka. Detta gällde speciellt de klubbar som 

befann sig i ekonomiska svårigheter. Studien visade att användningen koncentrerades 

till Portugal samt flera östeuropeiska länder.34 Fenomenets marknadsandel i förhållande 

till spelarnas marknadsvärde beräknade vara mellan 5.1 % och 7.8 %. Värdet på de 

investeringar som gjorts av tredje part uppskattades vara mellan 10 % och 50 % av 

marknadsvärdet för spelarna som omfattades.35 Detta kan speglas mot TPO:s 

 
30 FIFA Circular No. 1335 (2013).  
31 CDES (2013) s. 4.  
32 CDES (2013) s. 4.  
33 KPMG (2013) s. 2. 
34 TPO-arrangemangens marknadsandel beräknades vara över 40% av totala marknadsvärdet i de 
östeuropeiska länderna. I Portugal estimerades marknadsvärdet för spelare involverade i 
tredjepartsägarskap ligga mellan 27% och 36% av marknadsvärdet för samtliga spelare i ligan. KPMG 
(2013) s. 6.  
35 KPMG (2013) s. 6. 
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ekonomiska vikt globalt, vilket CDES uppskattade till 9.68 % av värdet för samtliga 

transferersättningar 2013.36 

Den tidigare forskningen tydliggör bristen på information om TPO. I de flesta fall var 

empirin som samlades in otillräcklig och vissa gånger fanns ingen tillgänglig information 

överhuvudtaget. Kvalitén på den informationen som samlades in varierade dessutom 

väsentligt och bör därför hanteras varsamt.37 De tidigare studierna har även kritiserats 

för att de enbart behandlar verksamhetens potentiella negativa effekter utan att utföra 

någon bredare analys om arrangemangen på sikt. Man har inte heller utvärderat de 

möjliga negativa effekterna på basis av ett tillräckligt antal fall.38 

1.2 Forskningsfrågan 

Nuvarande kunskap om TPO kan på grund av ovan inte anses tillräcklig för att motivera 

ett totalt förbud. Denna avhandling strävar därför till att öka förståelsen om fenomenet 

genom att undersöka fotbollsklubbar samt deras användning av TPO i verkligheten. För 

detta syfte är det rimligt att utgå ifrån klubbarnas perspektiv. Dessa utgör de viktigaste 

aktörerna inom den professionella fotbollen, för utan klubbar skulle den organiserade 

fotbollen inte kunna existera.39 

Avhandlingen ämnar besvara två forskningsfrågor, (a) Vad utgör det huvudsakliga 

intresset för professionella fotbollsklubbar samt (b) hur använder fotbollsklubbar TPO? 

Genom att undersöka hur verkliga fotbollsklubbar använt tredjepartsägarskap fås 

information om hur TPO motsvarar klubbarnas intressen vilket även skapar förståelse 

över klubbarnas generella målsättningar och deras beteende inom den professionella 

idrottssektorns kontext.40 

 
36 Den ekonomiska vikten, baserat på rättigheter till framtida transferbetalningar som hölls av tredje 
parter, estimerade uppnå $359,53 miljoner per säsong. Den totala summan transferersättningar som 
betalades under 2013 var $3,714 miljarder. CDES (2013) s. 6.  
37 CDES (2013) s. 2–3.  
38 Herberger et.al. (2019) s. 55.  
39 Den organiserade fotbollen har sina anor till 1860-talets England då några lokala fotbollsklubbar ville 
standardisera de varierande spelregler som fanns, vilket ledde till etableringen av det engelska 
fotbollsförbundet (the Football Association, FA).  
40 Forskningsfrågorna motsvarar den ledningsbaserade handelsrättens kunskapsintressen som definieras 
enligt följande: ”hur kan aktörerna använda olika rättsliga verktyg och praktiker för att uppnå sina 
målsättningar i olika kontexter”. Mäntysaari (2018) s. 546.  
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1.3 Metod och avgränsningar 

För att besvara forskningsfrågan utförs tre fallstudier. Metoden främjar förståelse över 

enskilda aspekter i ett visst fall eller då man helt enkelt vill få en bild av något som sker i 

verkligheten.41 Valet av metod innebär att vissa teoretiska propositioner måst göras, som 

sedan kan användas för att tolka resultatet från fallstudierna. Dessa är baserade på 

teorier om företaget, idrottsliga särdrag samt idrottens förrättsligande. De teoretiska 

propositionerna bildar tillsammans avhandlingens teoretiska referensram. Utöver detta 

genomförs en kort litteraturstudie om fotbollsklubbars användning av TPO. Studien 

fungerar sedan som jämförelsegrund för den empiri som samlas in genom fallstudierna, 

vilket stärker resultatets validitet. Metoden beskrivs utförligare i metodkapitlet nedan. 

För att forskningsfrågorna skall kunna besvaras på ett ändamålsenligt sätt måste vissa 

avgränsningar göras. Fallstudierna som utförs berör svenska fotbollsklubbar som spelar 

på elitnivå – i detta sammanhang en av de två högsta divisionerna i Sverige (Allsvenskan 

och Superettan). Valet grundar sig på att TPO förekommit relativt frekvent i Sverige 

vilket verkar ha undgått tidigare forskning.42 Dessutom underlättar detta fallstudiernas 

tillförlitlighet och därigenom avhandlingens validitet, då fallstudierna kan utföras på 

såväl skribentens som de intervjuade personernas modersmål. På grund av tidsmässiga 

begränsningar begränsas antalet fallstudier till högst tre. Bevis från flera fall är generellt 

mer övertygande.43  

1.4 Disposition 

Avhandlingen är indelad i sju kapitel. I det första kapitlet presenteras kort ämnet samt 

en lucka i den tidigare forskningen. Därtill redogörs kort för metoden, avgränsningarna 

och dispositionen. Kapitel två utgör den teoretiska referensramen som bygger på 

teoretiska propositioner och består av ekonomiska, handelsrättsliga och idrottsjuridiska 

teorier. I det tredje kapitlet genomförs en kort litteraturstudie om tidigare forskning om 

fotbollsklubbars användning av TPO. Kapitel fyra utgör metodkapitlet, medans empirin 

presenteras i kapitel fem och analyseras i kapitel sex. Kapitel sju sammanfattar och 

avslutar. 

 
41 Eisenhardt (1989) s. 534. 
42 I Sverige har åtminstone AIK, Djurgårdens IF, IFK Göteborg, Örebro SK, Malmö FF, GIF Sundsvall och 
Mjällby använt någon form av TPO. Idrottens Affärer (4.6.2015) ’Riskkapitalbolagen stoppas’ Tillgänglig:  
https://idrottensaffarer.se/affarer/2015/04/riskkapitalbolagen-stoppas.  
43 Herriott, R. E., & Firestone, W. A. (1983). Multisite qualitative policy research: Optimizing description 
and generalizability. Educational Research, 12, 14–19. Refererad i Yin (2018).  

https://idrottensaffarer.se/affarer/2015/04/riskkapitalbolagen-stoppas
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Professionell idrott karaktäriseras av ett antal rättsliga och ekonomiska särdrag som 

medför vissa betydande skillnader mellan idrottsindustrin samt tillhörande aktörer och 

andra kommersiella sektorer och företag. Dessa särdrag har förts fram både inom de 

ekonomiska vetenskaperna och i idrottsjuridiken. Eftersom avhandlingen strävar till att 

utreda vilka intressen fotbollsklubbar har behövs teorier om företaget, av vilka det finns 

ett stort antal inom de ekonomiska vetenskaperna. Dessa är dock inte ändamålsenliga 

eftersom ekonomer generellt kan sägas endast undersöka fiktiva företag.44 Det som 

undersöks är uttryckligen verkliga fotbollsklubbar samt deras intressen och användning 

av tredjepartsfinansiering. Därför tillämpas i stället teorier från den ledningsbaserade 

handelsrätten. Utgångspunkten är att företag har sina egna intressen som de försöker 

uppnå med hjälp av olika rättsliga verktyg och praktiker.  

2.1 Teorier om professionell idrott 

Lagsport brukar allmänt indelas i en europeisk och nordamerikansk modell. Sloane har 

summerat skillnaderna mellan dessa modeller enligt följande: Utgångspunkten i den 

nordamerikanska modellen är att idrottsklubbar försöker maximera sina intäkter medan 

man i den europeiska modellen utgår ifrån att de strävar till att maximera idrottslig 

framgång under ett budgetärt nollvillkor.45 Den nordamerikanska modellen 

karaktäriseras av privatägda lag (”franchises”) som spelar i stängda ligor, medan den 

europeiska modellen känns igen av sin pyramidliknande struktur, betydande ideella 

insatser och spel i öppna ligor.46 Ligorna i Europa betraktas som öppna eftersom 

ligasystemen är baserade på avancemang och relegation mellan olika divisioner. 

Klubbarnas möjligheter att omlokalisera sig är dock något begränsade, till skillnad från 

i Nordamerika var de ges viss mobilitet. De nordamerikanska idrottsligorna ger sina 

medlemmar territoriala rättigheter vilket innebär att andra klubbar inte kan ta sig in på 

marknaden. Övriga skillnader har att göra med spelaranskaffning, begränsningar på 

spelartruppens storlek, intäktsfördelning och lönetak. Försäljning av spelare mot direkt 

ekonomisk kompensation är exempelvis begränsat i Nordamerika men sker rutinmässigt 

i Europa. På denna sida av atlanten är internationella tävlingar för både klubblag och 

landslag återkommande inslag medan de generellt inte förekommer i Nordamerika.47 

 
44 Mäntysaari (2012) s. 5. 
45 Sloane (2015) s. 1–2; Sloane (2006). 
46 Lindhom (2016) s. 119. Se även Kommissionen, Vitbok om idrott (2007), avsnitt 4.1.  
47 Sloane (2015) s. 1-2; Sloane (2006). 
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Det är inte helt klar hur ovan nämnda skillnader uppstått.48 Man bör också komma ihåg 

att det finns betydande skillnader i hur den idrottsliga verksamheten organiseras även 

inom Europa och mellan olika idrotter.49 Globalt arrangeras fotbollstävlingar utifrån den 

europeiska modellen, med undantag från turneringarna och ligorna i Nordamerika. Ett 

maximeringsantagande verkar dock inte kunna förklara samtliga fotbollsklubbars 

beteende. Före vi reder ut detta finns skäl att först bekanta oss med idrottens särdrag.50 

2.1.1 Tävlingsbalans och resultatens oförutsebarhet 

Idrottens natur medför att deltagarna måste vara av ungefär samma ”storlek” för att 

någon av dem skall kunna vara framgångsrik.51 För att åskådarna skall vara villiga att 

betala för att se matchen bör tävlingens resultat inte kunna förutspås på förhand.52 

Åskådarintresse (och som en förlängning, intäkter) skapas då lagen som möts är jämna, 

tävlingen är av god kvalité och matchens resultat inte kan förutspås på förhand.53 

Konceptet om resultatens oförutsebarhet (uncertainty of outcome) har ansetts vara 

avgörande för idrottsligors välmående. Försöken att bevisa detta har dock haft 

begränsade framgångar.54 Konceptet kan delas i tre former vilka relaterar till resultatet: 

(i) För en enskild match; (ii) en hel säsong; eller (iii) priskoncentration (antal vinnare 

över ett visst antal säsonger).55 Vanligast är att undersöka enskilda matcher. Resultatet 

för dessa borde alltid ses i relation till lagens positioner i tabellen vid den tidpunkt 

matchen spelas. Det centrala är matchens betydelse. Om säsongen närmar sig sitt slut 

och lagen som möts befinner sig i mitten av tabellen kommer intresset för matchen vara 

lågt eftersom resultatet inte har någon större betydelse för hur säsongen i stort slutar. 

Om matchen i stället involverar lagen i toppen och botten av tabellen kommer intresset 

vara högt trots att lagen är ojämna, eftersom resultatet är kritiskt för bägge lag 

(skillnaden mellan en vunnen titel eller nedflyttning). Därmed varierar variabeln för 

oförutsebarhet under säsongens gång. De mått som använts för att mäta detta har inte 

fullständigt klarat av att lösa detta problem.56 

 
48 Sloane (2015) s. 2.  
49 Kommissionen, Vitbok om idrott (2007).  
50 Teorier om företags intresse redogörs för i avsnitt 2.2.  
51 Rottenberg (1956) s. 242. 
52 Rottenberg (1956) s. 242; 246.  
53 Rottenberg (1956) s. 242; Neale (1964) s. 2; 254–255; Jones (1969) s. 3.  
54 Sloane (2015) s. 2–3. 
55 På engelska benämns dessa: Match uncertainty, seasonal uncertainty och prize concentration.  
56 Sloane (2015) s. 3. 
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Resultatens oförutsebarhet är nära kopplat tävlingsbalans. Begreppet hänvisar till lagens 

konkurrenskraft. De flesta är överens om att idrottslig tävling bör vara balanserad i viss 

mån, men det finns inget entydigt svar över vad den optimala nivån av tävlingsbalans 

är.57 I verkligheten bestäms efterfrågan för idrottsevenemang av ett flertal ekonomiska, 

sociologiska, geografiska och sportsliga faktorer. Som visades ovan lockar exempelvis 

inte två jämna lag alltid fler åskådare än två ojämna lag.58 Tvärtom verkar 

fotbollssupportrar föredra matcher var endera lag är klara favoriter att vinna. Fullständig 

balans riskerar således reducera åskådarantalet.59  

2.1.2 Ömsesidigt beroende och idrottens dimensioner 

Idrottsklubbar kan inte på egen hand producera en säljbar produkt (en match), utan 

måste bilda en koalition med någon annan klubb för att kunna generera intäkter.60 

Utöver själva matchen kan produkten också bestå av andra nyttigheter om fler än två lag 

deltar i samma tävling.61 Relationerna mellan klubbarna karaktäriseras av ömsesidigt 

beroende som generellt anses utgöra ett avgörande villkor för ligans existens. Det ligger 

i samtliga enskilda klubbars intresse att också de övriga uppnår tillräckliga framgångar. 

Paradoxalt försöker samtidigt varje klubb avsluta säsongen på en bättre position i 

förhållande till de andra.62 När det gäller fotboll är klubbarna inte beroende av någon 

specifik rival, även om efterfrågan för matcher stimuleras av lokala rivaliteter. 

Matchgående åskådare per population har visat sig vara åtminstone lika stort för klubbar 

som delar en regional marknad som för klubbar i monopolställning. Med andra ord 

gynnas inte en fotbollsklubb som delar marknaden nödvändigtvis av att de andra lagen 

försvinner.63 

Det finns därmed tydliga skäl att skilja mellan ekonomisk och idrottslig konkurrens.64 

Den förstnämnda begränsas något av regionala marknader, som ger ett visst skydd. I de 

fall marknaden delas av två eller flera klubbar begränsas konkurrensen av att lagen får 

ordna hemmamatcher samt genom noggrann planering av spelschemat.65 Andra 

 
57 Se till exempel Owen, D. Measurement of Competitive Balance and Uncertainty of Outcome., s. 41–
59. Ur Goddard & Sloane (2014).   
58 Buraimo, B. Spectator Demand and Attendances in English League Football., s. 60–72. Ur Goddard & 
Sloane (2014).  
59 Goddard & Sloane (2014). s. 70. 
60 Jones (1969) s. 2. 
61 Neale (1964) s. 4 
62 Sloane (1971) s. 124; Sloane (2015) s. 2. 
63 Sloane (1971) s. 123; 125.  
64 Rottenberg (1956) s. 254–255. 
65 Sloane (1971) s. 125. 
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begränsande faktorer uppstår utav produktens natur och fördelningen av matcher över 

en säsong.66 Fotbollsklubbar konkurrerar externt mot lag från de lägre divisionerna, 

andra idrottsgrenar samt andra fritidsaktiviteter. De lägre divisionernas inverkan är 

dock marginell eftersom majoriteten av spelarna är halvprofessionella eller amatörer 

vilket innebär att kvalitén på spelet är lägre. Konkurrensen från övriga idrottsgrenar 

begränsas av att idrott generellt är säsongsbetonat, det vill säga att olika sporter utförs 

under olika perioder. Därtill planeras klubbarnas spelschema så att matcherna inte, om 

möjligt, ska inträffa samtidigt som andra stora idrottsevenemang.67 

2.1.3 Omfördelning av spelartalang/ekonomiska resurser 

Särdragen som räknats upp ovan har inneburit att fördelningen av spelartalanger samt 

fördelning av ekonomiska resurser mellan klubbarna bör regleras. Annars skulle de bästa 

spelarna snabbt erhållas av klubbarna med störst resurser vilket skulle medför större 

kvalitetsskillnader mellan lagen och potentiellt reducera allmänhetens intresse.68 De 

rikaste lagen skulle då kontinuerligt prestera på en högre idrottslig nivå och följaktligen 

generera högre intäkter än lagen med mindre resurser. Därefter kan de höja sin 

prestationsnivå ytterligare och samtidigt även nivåskillnaderna mellan dem och de 

övriga lagen.69 Bättre spelare leder dock inte per automatik till fler segrar, vilket kan ses 

utav antalet klubbar som inte lyckats undvika nedflyttning eller vinna ett mästerskap 

trots enorma spelarsatsningar. Spelartransfers innehar således ett riskpremium.70 

I vanliga fall hänvisar omfördelning till en situation där ett visst företag subsidierar 

olönsamma tjänster. Inom fotbollsindustrin subsidierar däremot individuella klubbar de 

lag som är olönsamma.71 Utan omfördelning skulle flera av de fattigare klubbarna tvingas 

ur ligan, vilket i värsta fall kunde försämra ligans kvalitet och därmed även de totala 

intäkterna. Om resurser omfördelas ökar sannolikt efterfrågan för klubbarna som ges 

understöd. Det riskerar dock försämra de rikare klubbarnas kapacitet och vidare deras 

idrottsliga prestationer i internationella tävlingar.72 Generellt ligger det dock även i de 

största klubbarnas intresse att upprätthålla någon form av omfördelning. Detta kan 

göras på olika vis. I engelska Premier League fördelas exempelvis hälften av 

 
66 Sloane (1971) s. 138–129. 
67 Sloane (1971) s. 125–126. 
68 Rottenberg (1956) s. 246–247.  
69 Rottenberg (1956) s. 258. 
70 Sloane (1971) s. 137.  
71 För en inblick i hur omfördelningen ser ut i olika länder se t.ex. Kesenne, S. The Collection and 
Distribution of Media Rights in a Win-Maximization League., s. 76. 
72 Sloane (1971) s. 127.  
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sändningsintäkterna jämnt mellan samtliga lag.73 Därtill ges även fallskärmsbetalningar 

åt de klubbar som relegeras efter säsongen för att lindra de ekonomiska konsekvenser 

som nedflyttningen innebär.74 

Ett ständigt problem är huruvida intäktsdelning kommer förbättra tävlingsbalansen. Om 

fotbollsklubbar försöker maximera antalet vunna matcher undergivet ekonomiskt 

nollresultat torde intäktsdelning tydligt öka tävlingsbalansen.75 Resurser som överförs 

från större till mindre klubbar borde innebära att extra intäkter spenderas på fler eller 

bättre spelare och därmed höjer de mindre klubbarnas prestationsnivå. Studier som 

utgått ifrån att klubbar är vinstmaximerande samt invariansprincipen visar dock att 

intäktsdelning inte kommer ha någon inverkan.76 Effekten kommer däremot vara positiv 

om man beaktar absolut kvalitet i stället för relativ idrottslig kvalitet, också under 

vinstmaximeringsantagande.77 Även det motsatta har visats.78 Då både absolut och 

relativ kvalitet samt fler än två heterogena klubbar inkluderas i modellen leder 

effekternas storlek till tvetydiga propositioner.79Huruvida intäktsdelning kommer 

förbättra tävlingsbalansen i en vinstmaximerande värld beror således på rådande 

omständigheter.80 Generellt anses införandet av lönetak ha en mera direkt effekt:  

Tävlingsbalansen förbättras, spelarutgifter minskar och lönsamheten ökar oavsett vilka 

objektiv klubbarna har. De negativa effekten är att man då börjar röra sig ifrån jämvikt 

vilket innebär att ligans totala intäkter reduceras.81 

2.2 Företaget och dess intressen 

Ekonomiska teorier om företag kan generellt indelas i teorier om företagets existens 

respektive företagets gränser, varav de först nämnda fokuserar på utbyten som sker på 

 
73 I alla fall än så länge. Under hösten 2020 offentliggjorde de engelska ”big-6” klubbarnas planer 
titulerade Project Big Picture. Om detta skulle ha gått i genom finns goda skäl att anta att 
omfördelningen av sändningsintäkter sett annorlunda ut i framtiden. Se t.ex. Buckingham, Slater m.fl. 
(14.10.2020) artikel i The Athletic: Explained: ’Project Big Picture is dead’ – so what happens now? 
Tillgänglig: https://theathletic.co.uk/2138438/2020/10/15/premier-league-project-big-picture-efl/.    
74 Sloane (2015) s. 2.  
75 Kesenne, S (1999). Player market regulation and competitive balance in a win maximizing scenario; 
(2000) Revenue sharing and competitive balance in professional team sports; (2007) Revenue Sharing 
and owner profits in professional team sports.  
76 Sloane (2015) s. 3; Sloane (2006).  
77 Se Kesenne (200b).  
78 Szymanski & Kesenne (2004).  
79 Feess & Stahler (2009) Revenue sharing in professional sports leagues.  
80 Sloane (2015) s. 3.  
81 Sloane (2015) s. 3–4; Kesenne (2000) The impact of salary caps in professional team sports.  

https://theathletic.co.uk/2138438/2020/10/15/premier-league-project-big-picture-efl/
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marknaden och betraktar företag som produktionsstrukturer.82 De senare undersöker 

interna utbyten. Företaget utgör enligt dessa en styrningsstruktur och organisatorisk 

konstruktion.83 Ekonomisk handel antas normalt sker genom marknaden och företag 

utgör således ett alternativ till prismekanismen. Med andra ord, allokerar resurser till 

den plats där användningen är mest effektiv. Företagen som undersöks bryts vanligtvis 

ned till enskilda aspekt och speglar således inte verkligheten. Detta har lett till stora 

variationer mellan olika ekonomiska teorier om företag.84 

Det klassiska företaget anses utgöra en produktionsfunktion och personifieras av en 

entreprenör. Man utgår ifrån att produktion många gånger kan organiseras mera 

effektivt genom företag än genom avtal mellan flera självständiga parter. Vad som i själva 

verket undersöks är marknader, i vilka företag är viktiga aktörer. Sådana teorier kan 

vanligtvis förklara varför företag existerar, men inte varför de utgör en överlägsen 

organisationsform.85 Generellt definieras företag som en beslutsfattande enhet vars 

primära syfte är att göra vinst. Implicit är den beslutsfattande och vinsttagande enheten 

densamma. Neale kontrasterar detta mot hur företag betraktas rättsligt, det vill säga som 

en person, personer eller organisation med rätt att äga fastigheter och göra upp avtal. 

Han anser att enheterna splittras inom den professionella idrotten – de juridiska 

personerna (klubbarna) tar del av vinsterna medan ligan fattar besluten. Följaktligen 

utgör ligan det ”verkliga” företaget, vilket i sin tur innebär att professionell idrott utgör 

naturliga monopol.86 Sloane avvisar detta och hänvisar till att ligan inom fotbollssektorn 

enbart anger det regelverk inom vilket klubbarna får agera fritt. I verkligheten tas de 

flesta ekonomiska besluten av klubbarna. Det att ligan bestämmer om produktionen, i 

form av när och hur många matcher som skall spelas under en säsong, reflekterar enbart 

klubbarnas intressen och utgör således helt normalt kartellbeteende. Neales analys 

beaktar inte heller konflikterna som ofta uppstår mellan större och mindre klubbar samt 

att somliga fotbollslag deltar i tävlingar som arrangeras av någon annan auktoritet än 

den nationella ligan, som också utgör signifikanta intäktskällor för deltagarna.87 

Inom institutionell ekonomi försöker man reda ut under vilka villkor företag utgör den 

överlägsna formen för organisering. Man antar att företag existerar eftersom alla 

 
82 Generellt klassisk eller neoklassiska teorier om företaget. Se Alchian & Demsetz (1972) och Jensen & 
Meckling (1976).  
83 Generellt institutionell teori eller ny institutionell ekonomi. Se Williamson (1981).  
84 Mäntysaari (2012) s. 5.  
85 Mäntysaari (2012) s. 6. 
86 Neale (1969) s. 4–5. 
87 Sloane (1971) s. 128. 
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komplexa avtal är ofullständiga. En högre komplexitetsgrad innebär höjda 

transaktionskostnader. Detsamma gäller ifall tillgångspecificiteten ökar, det vill säga om 

de involverade tillgångarnas värde är högre i relationen mellan två parter än utanför.88 I 

linje med detta har det föreslagits att professionella idrottsligor utgör oligopol vars 

primära syfte är att maximera medlemmarnas gemensamma intäkter. Eftersom detta 

står i vägen för idrottsklubbarnas individuella objektiv uppstår i stället en kvalificerad 

vinstmaximeringsposition som är enhetlig med ligans fortsatta existens. Vidare antas 

klubbar utgöra separata enheter som är ömsesidigt beroende av varandra. 

Gruppjämnvikt tros ske då samtliga deltagare uppnår ett sådant ekonomiskt resultat 

som säkerställer deras deltagande i ligan, med andra ord upprätthåller ligans 

lönsamhet.89 Liksom ovan förklarar detta inte varför vissa klubbar gör stora förluster på 

sikt som inte kvittas genom omfördelning.90 Detta förutsätter även att klubbarna inte har 

några incentiv att kontinuerligt vinna matcher eftersom de i så fall skulle försöka höja 

sina chanser att vinna.91 

De ekonomiska teorierna verkar således inte lämpa sig för analys av fotbollssektorn och 

fotbollsklubbar. Allmänt har de ekonomiska teorierna om företaget olika idéer om även 

de mest grundläggande aspekter relaterade till företag. Beroende av vilken teori som 

väljs kan företaget personifieras på olika sätt eller inte alls. Likaså kan auktoritet vara 

mer eller mindre signifikant. På grund av detta kan inte alla ekonomiska teorier om 

företaget samtidigt överensstämma med den verklighet som består av människor, 

företag och gällande normer.92 Företagets personifiering kan vara mycket relevant 

eftersom lagar generell balanserar avvikande intressen. Om man vill förklara enskilda 

lagstadgade rättigheter bör man först reda ut vems intressen som normerna borde 

skydda. Även frågor om auktoritet är viktiga på grund av att beslutsfattandets natur är 

sammankopplat gällande normer och deras innehåll. Beslut kan antingen tas genom 

konsensus eller auktoritärt. Detta har betydelse för parternas lagstadgade rättigheter och 

 
88 Williamson OE, The Lens of Contract: Private Ordering, Am Econ Rev 92(2) (2002) s. 438–443; 
Williamson OE, The theory of the Firm as Governance Structure: From Choice to Contract. Journal of 
Economic Perspectives 16(3) (2002) s. 171–195.  
89 Jones (1969) s. 2–4. Se Alchian, A. ’Uncertainty, Evolution and Economic Theory’ (1950) om 
lönsamhetskriteriet och dess inverkan på ekonomiskt beteende.  
90 Sloane (1971) s. 129. 
91 Jones (1969) s. 3; Sloane (1971), s. 129.  
92 Mäntysaari (2012) s. 12–13. 
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skyldigheter. Eftersom de ekonomiska teorierna om företaget inte kan ge tillräckligt 

tillfredställande svar för rättslig forskning vänder vi oss till handelsrätten.93 

Handelsrättslig forskning är i huvudsak normbaserad och man tillämpar även teorier 

från andra rättsområden eller socialvetenskaper. Eftersom i princip vilka normer som 

helst kan influera företags beteende till viss del, kan normbaserad forskning inte skapa 

någon meningsfull handelsrättslig teori.94 Föremålet som undersöks har traditionellt 

varit externa domare/skiljedomare samt relaterade parter som stimulerar användning 

av rättsliga normer (de lege lata) eller externa lagstiftare såsom staten eller privata 

organisationer (de lege feranda). Man fokuserar således på normer som tillämpas eller 

borde tillämpas av domstolar och behandlar sällan företagens icke-rättsliga användning 

av rättsliga ting eller deras rättsliga objektiv och användning av rättsliga verktyg och 

praktiker.95 Flertalet normer som härstammar från olika rättsområden och som gäller 

företag har medfört att man inte kunnat definiera handelsrätt eller förklara varför vissa 

ämnen borde omfattas av handelsrättslig forskning. Ett normbaserat närmandesätt har 

inte heller lyckats förklara företags beteende eller ge enskilda företag vägledning för 

specifika situationer.96  

2.2.1 Företaget existerar och har egna intressen 

Inom den ledningsbaserade handelsrätten utgår man ifrån att företag existerar och att 

deras primära syfte är långsiktig fortlevnad. Företag antas vidare ha sina egna 

kommersiella och rättsliga objektiv som de försöker nå med hjälp av rättsliga verktyg och 

praktiker. Genom att undersöka detta kan man förklara olika organisationers beteende i 

olika kommersiella kontext.97 Företag antas bestå av människor som arbetar i grupper 

och som tävlar mot andra grupper på marknaden. Medlemmarna hanterar företagets 

cashflow och försäljning av varor och tjänster, risk, agentförhållanden och information.98 

Fortlevnad förutsätter att företagets anställda och ledning frivilligt främjar företagets 

intressen på ett rationellt sätt, vilket innebär att företag borde sträva till att anställa just 

 
93 Mäntysaari (2012) s. 8. 
94 Vanligtvis används historisk analys, dogmatisk analys, komparativrätt, rättsfilosofi och ekonomisk 
analys, vilka samtliga innehar sina egna importerade teorier. Mäntysaari (2012) s. 15–17. Eftersom varje 
jurisdiktion har sina egna normer samt att underliggande intresse för gällande och framtida normer 
varierar mellan olika rättsområden försvåras försöken att utveckla en generell handelsrättslig teori. 
Ibid., s. 35–36.  
95 Mäntysaari (2012) s. 19.  
96 Ibid., s. 37.  
97 Ibid., s. 39–40.  
98 Ibid., s. 42–43.   
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sådana människor. Vidare ökar företagets överlevnadschanser då man väljer effektiva 

metoder som eftersträvar detta framom metoder som inte gör det. Till skillnad från 

fotbollsklubbar som bevisligen kan förlita sig på välviljan av någon sponsor som täcker 

ekonomiska förluster även på sikt, måst företag normalt göra vinst eller skapa värde för 

att överleva. Detta kräver investeringar, operativ effektivitet, risktagande och tillväxt.99 

Företag kan rimligen antas ta både rättsliga och icke-rättsliga beslut och organisationer 

torde inte bry sig om rättsliga aspekter i sig. Rationella beslut baserar sig alltid på 

information, vilket innebär att företag borde hantera sådana aspekter. Man kan anta att 

alla företag delar samma generella rättsliga målsättningar oavsett vilken jurisdiktion de 

tillhör. Dessa består av företagets hantering, genom rättsliga verktyg och praktiker, av 

cashflow och utbyte av varor och tjänster, risk, principalagentförhållanden och 

information. Rättsliga verktyg och praktiker inkluderar allmänt val av företagsform, 

avtal, regelefterlevnad och organisering av företagsinterna aktiviteter samt allmänna sätt 

att hantera principalagentförhållanden och information.100 De rättsliga objektiven nås 

på strategisk-, operationell- och transaktionsnivå. Strategisk ledning innefattar problem 

som relaterar till företagets strategiska riktning och programformulering, budgetering, 

kontroll samt strukturer och system.101 De viktigaste rättsliga besluten på strategisk nivå 

omfattar val av företagets struktur samt moderbolagets hemvist och rättsliga form. 

Företagets bolagsform och struktur har betydelse för administrativa kostnader och 

skattebördan på operationell nivå, och influerar även företagets riskexponering. Företag 

kan använda avtal på olika nivåer av beslutsfattande, antingen i form av operationella 

beslut eller strategiska val.102    

2.3 Rättsområdet idrott 

Idrottsindustrins normsystem skiljer sig generellt från andra sektorers normsystem till 

dess styrka, omfattning och formaliseringsgrad. I systemet förekommer väletablerade, 

tydliga, nedskrivna, genomgripande och detaljinriktade regler i större utsträckning än i 

andra normsystem. Rättskällorna organiseras hierarkiskt och normsystemet indelas i 

kategorier.103 Verksamheten som idkas inom den professionella idrottssektorn 

karaktäriseras av en känslig balans mellan värderingar och intressen som stundvis 

 
99 Mäntysaari (2012) s. 44–45.  
100 Ibid., s. 46–47. 
101 Mäntysaari (2012) s. 47. (Ursprungligen Freeman RE, Strategic Management. A Stakeholder 
Approach. Cambridge U P, Cambridge (publicerad 1984). s. 44.  
102 Mäntysaari (2012) s. 47–48. 
103 Lindholm (2014) s. 23–24. 
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kolliderar. Användning av rättsliga normer har också begränsats i jämförelse med andra 

industrier, då man generellt anser att idrottsrelaterade konflikter bör lösas inom 

ramarna för idrottsrörelsens egna normsystem. Därmed har aktörerna många gånger 

större autonomi än de som verkar i andra sektorer.104 Från ett europeiskt perspektiv är 

idrottens specificitet eller dess särdrag utan tvekan accepterade av EU domstolen och 

Kommissionen och är etablerad delvis av lång praxis och har grundlagsstadgat stöd 

genom Lissabonfördraget.105 Dock är det inte riktigt så speciellt som idrottsförbunden 

stundtals påstår.106   

2.3.1 Idrottens rättsliga särart 

Teorin om idrottens rättsliga särart anger att allmänna rättsliga normer skall tillämpas 

olika, med hänsyn till idrottens särskilda omständigheter, på verksamhet inom 

idrottssektorn och annan verksamhet. Som Lindholm poängterar ska man dock inte 

blanda ihop politiska målsättningar om vad som borde gälla med vad som faktiskt 

rättsligt gäller.107 Krav om rättslig förändring kunde däremot omöjliggöra idrottslig 

verksamhet ifall inga alternativa förfaringssätt existerar som motsvarar de krav idrottens 

natur medför för hur sporten ska organiseras och utövas. Om det anses viktigt att 

idrottslig verksamhet ska fortsätta existera måste man därför acceptera vissa för idrotten 

specifika förhållanden.108 

Man motiverar ofta idrottens rättsliga särart genom att hänvisa till idrottens 

samhällsnytta – det att idrottens samhällsbidrag är större än motsvarande bidrag från 

någon annan verksamhet. därmed är det motiverat att idrottslig verksamhet ges 

företräde vid rättslig avvägning gentemot de intressen som enskilda normer grundar sig 

på. Vid sådant avvägande borde alltid beaktas de faktiska omständigheterna för fallet. 

Omvänt kan och bör staten ingripa om idrottens samhällsinverkan är negativ.109 En 

annan motivering utgår ifrån att regler som grundar sig på rent idrottsliga intressen bör 

undantas från verkningsområdet av allmänna rättsliga regler.110 

 
104 Lindholm (2014) s. 33–34. 
105 I fördraget hänvisas till idrottens specificitet i Artikel 165.  
106 Weatherill (2014) s. 308. I boken diskuteras idrottsliga särdrag i flera omgångar, se bl.a. s. 154–156 
och 160–161.  
107 Lindholm (2014). s. 33–34. 
108 Ibid. s. 35. 
109 Ibid. s. 41–42. 
110 Se dock nedan avsnitt 2.3.2 om överlappningen mellan idrottsliga och ekonomiska dimensioner.  
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I praktiken innebär idrottens rättsliga särart att normer som härstammar från idrotten 

tillämpas även de gånger de normalt skulle åsidosättas på rättsliga grunder. Detta kan 

ske på olika vis. Till exempel kan idrottsliga normer ges företräde före rättsliga normer. 

Detta kan dock inte accepteras utav lagstiftarna eller domstolarna eftersom staten i 

egenskap av lagstiftare då underordnas de idrottsliga aktörerna. Alternativt kunde man 

göra undantag för viss idrottslig verksamhet på grund av att den verksamheten inte 

omfattas av specifika rättsregler. Man kunde även tillämpa eller anpassa rättsliga 

undantag eller tolka rättsliga normer på ett sådant sätt som överensstämmer med 

idrottsliga normer, vilket ligger nära inställningen som säger att enskilda idrottsliga 

företeelser är enhetliga med tillämpning av ordinära rättsregler, med eller utan 

undantag. Här blir dock svårt att göra någon relevant skillnad.111 Om man anser att 

rättsliga normer borde anpassas borde man rimligen kunna visa ett kausalt samband 

mellan det idrottsliga särdraget som åberopas och den specifika situationen. Detta kan 

visa sig vara väldigt svårt, i synnerhet då särdraget är kopplat till idrottens 

samhällsnyttiga effekt, men även annars. Fokus bör vara på avståndet mellan det 

idrottsliga föremål som undersöks och idrottens positiva särdrag.112 

2.3.2 Idrottens förrättsligande 

I praktiken måste olika rättssystem världen över allt oftare behandla frågor med 

idrottslig anknytning. Idrottens kommersialisering skapar incentiv för att utmana 

idrottsliga ärenden på rättslig väg. Detta leder till frågor om hur långt affärsverksamhet 

inom idrottssektorn skall behandlas som speciell och förtjänt av fullständig eller partiell 

immunitet från tillämpning av ordinära rättsliga regler.113 

Teorin om idrottens förrättsligande förklarar hur rätten påverkar idrotten generellt och 

specifikt dess normsystem och kan underlätta förståelsen över relationerna mellan dessa 

normsystem. Begreppet förrättsligande används i flera sammanhang och har därför flera 

betydelser. Det innehåller åtminstone följande komponenter: (a) Rättens expansion 

genom utvidgad lagstiftning; (b) Utökad rättslig detaljrikedom; (c) Mer frekvent 

användning av lag som stöd vid konfliktlösning; Samt (d) större inflytande för dömande 

instanser. De olika komponenterna härstammar från olika platser och uppstår på olika 

vis. Till exempel kan förrättsligande uppfattas som något staten påtvingar. Förändringar 

som sker på grund av förrättsligande kan även uppstå utan direkt koppling till någon 

 
111 Lindholm (2014) s. 43–44.  
112 Ibid. s. 44–45. 
113 Weatherill (2014) s. 177.  
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konkret, politisk eller juridisk åtgärd, till exempel genom förändrade attityder eller 

tankesätt.114 Idrottens förrättsligande innebär att normerna och relationerna inom 

idrottssektorn blir rättsliga och att konfliktlösning börjar ske genom rätten. Ofta anses 

förrättsligande vara någonting negativt som bör bekämpas, fastän det också kan medföra 

förbättringar. Utgångspunkten är i detta fall att rätten inte skall ha någon inverkan på 

verksamheten som utförs inom idrottssektorn, undantagsvis om rättens inverkan 

medför förbättringar. Sällan anges på vilka vis förrättsligande är negativt.115  

Det finns åtminstone sex mer eller mindre självständiga argument mot förrättsligande, 

varav de fyra första har anknytning till teorin om idrottens rättsliga särart. För det första 

antas kvalitén på de styrande idrottsliga normernas materiella innehåll försämras ifall 

rätten används mera frekvent eftersom rättsregler som påtvingas utifrån leder till 

konkreta konflikter. Rätten sägs inte lämpa sig för att reglera idrottsliga relationer 

eftersom den är generell och utvecklad för samhället samt för att dess syfte är att reglera 

normala sociala kontakter mellan människor. Dock kan också förändringar inom 

idrottssektorn medföra att de styrande normerna inte längre är lämpliga med hänsyn till 

verksamheten som bedrivs. Argumentets hållbarhet är något oklart på grund av att det 

är krångligt att generellt fastställa och beskriva relationernas art i en stor 

samhällssektor.116 Det andra argumentet mot förrättsligande utgår ifrån att rättsliga 

instanser är sämre än idrottsliga instanser på att lösa konflikter som uppstår inom 

idrottssektorn. Man är av den åsikten att eventuella konflikter borde lösas genom 

mekanismer vars egenskaper motsvarar den unika arten för relationerna inom 

idrottssektorn. Om rättsliga lösningar används alltmer kommer relationernas natur att 

förändras. I verkligheten har dock idrottsliga aktörer börjat använda sig av rättsliga 

forum för att lösa idrottsliga konflikter. Enligt det tredje argumentet underminerar 

förrättsligande idrottens identitet. Det är dock svårt att konkretisera sådan materiella 

försämringar, även om de nog är möjliga. Argumentet fallerar ifall förrättsligande visar 

sig medföra förbättringar. En fjärde ståndpunkt är att förrättsligande hotar idrottens rätt 

till självstyre eller ”idrottens autonomi”. Det är oklart vad en sådan rättighet innehåller 

samt när eller hur den uppstått.117 I praktiken avses snarare en ”tradition av 

självbestämmande” som uppstått eftersom lagstiftare och domstolar länge avstått från 

att reglera och döma frågor som relaterat till idrottslig verksamhet. Argumentets 

 
114 Förrättsligande ligger således nära tanken om rättsstater (rule of law) och starkare skydd för 
grundläggande rättigheter. Lindholm (2014) s. 45.  
115 Ibid., s. 47–48.  
116 Ibid. s. 49.  
117 Ibid., s. 50–51. 
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hållbarhet blir något oklart om förrättsligande enbart skulle leda till en 

traditionsändring, utan att kränka någon ”genuin” rättighet. Potentiellt kunde 

förrättsligande reducera individuell frihet, men detsamma gäller även för idrottsliga 

normer trots att individen i detta fall valt att delta och åtminstone i teorin kan influera 

dessa. Avståndet mellan den enskilda individen och idrottssektorn beslutsfattande organ 

är dock vanligtvis väldigt långt.118 Man kan rimligen anta att flera idrottsutövare upplever 

att idrottsliga normer, som består av flertalet formella regler, kränker deras individuella 

frihet. Det är inte heller givet att förrättsligande leder till några som helst 

frihetsbegränsningar. Ett tyngre argument kunde vara att idrottsrörelsens legitimitet 

och trovärdighet i egenskap av normgivare hotas av förrättsligande. Alternativt att 

makten mellan aktörerna förskjuts vilket skulle försvåra regleringen över frågor som inte 

ännu omfattas av gällande normer. I allmänhet anses förrättsligande vara mindre 

effektivt då staten och idrottsrörelsen tillsammans ansvarar för regleringen av idrottslig 

verksamhet.119  

En femte motivering mot förrättsligande är att det ökar rättslägets komplexitet och 

därmed leder till ett mera svårförståeligt och osäkert rättsläge för den enskilde individen. 

Man utgår då ifrån rättshierarki: Om flera normsystem existerar parallellt måste man 

söka efter svaret på en viss fråga ur samtliga normsystem samt reda ut vilket av dem som 

har företräde. Detta sker dock redan inom idrottssektorn eftersom idrottsliga 

normgivare existerar på regional, nationell och internationell nivå. Enligt det sjätte och 

sista argumentet riskerar rättens inträdande formalisera de styrande idrottsliga 

normerna, oberoende om dessa är rättsliga i snäv bemärkelse eller icke-rättsliga, och 

göra dem svåråskådliga och otillgängliga för vanliga människor. Utgångspunkten är 

detta fall en något missvisande bild av rätten som stel och krånglig.120 

2.3.3 Idrottens dimensioner 

Professionell idrott består av en idrottslig och ekonomisk dimension, varav den 

förstnämnda är vad man i förstahand förknippar med idrott, det vill säga själva 

utövandet. Den ekonomiska dimension inkluderar aktiviteter som är sammankopplade 

den idrottsliga dimensionen men som inte direkt är en del av denna. Olika ekonomiska 

 
118 Även om styrande transnationella idrottsorganisationer, såsom t.ex. FIFA eller UEFA, har påfallande 
makt och stundtals verkar operera utifrån ett antagande att de är immuna rättslig kontroll till följd av 
deras globala inflytande (samt pga. de är baserade i Schweiz), är avståndet till rättvisa ofta lång och 
problematisk för övriga fotbollsintressenter. Weatherill (2014) s. 102 samt 68–69.  
119 Lindholm (2014) s. 52–53. 
120 Ibid., s. 53.  
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aktiviteter kan utgöra en förutsättning för den idrottsliga verksamheten och därmed leda 

till rättsliga överväganden. Indelningen i två dimensioner är fördelaktig eftersom flera 

rättsområden i regel endast aktualiseras i den ena dimensionen.121  

Som nämndes ovan har idrottens kommersialisering bidragit till att rättsliga normer 

tillämpas mera frekvent avseende verksamhet inom sektorn. Orsaken till detta är att 

verksamheten i högre grad omfattas av rättsliga normer vars syfte är att reglera 

ekonomisk verksamhet. Utökad ekonomisk verksamhet höjer även enskilda personers 

incitament att utmana idrottsliga normer och beslut i rätten. Man kan skilja mellan 

professionalisering, som hänvisar till interna förhållanden mellan aktörer inom 

idrottssektorn, och kommodifiering, som avser idrottsaktörernas relationer till andra, 

mer eller mindre, externa aktörer. Också situationer som inte hör till den ekonomiska 

dimensionen kan leda till idrottsjuridiska frågeställningar. Dessa relaterar till (a) 

idrottsaktörers civilrättsliga rättigheter och skyldigheter, (b) idrottsaktörers 

utomobligatoriska och straffrättsliga ansvar för saker som sker under eller i samband 

med träning, samt (c) huruvida deras grundläggande rättigheter skyddas.122 

Weatherill argumenterar för att idrottsliga och ekonomiska sfärer vanligtvis överlappar. 

De flesta idrottsliga regler utgår ifrån något bakomliggande intresse och har även en 

ekonomisk inverkan. I verkligheten handlar det inte om en grupp idrottsliga regler och 

en separat grupp ekonomiska regler, utan i själva verket en grupp idrottsliga regler som 

för med sig ekonomiska effekter. Dessa borde beaktas utifrån EU handelsrätten. Man 

kan inte hålla EU-rätten och ’intern’ idrottsjuridik separata. Det är mera ändamålsenligt 

att alltid utgå ifrån att de flesta praktiker inom idrottssektorn har ekonomiska följder 

och därefter tillämpa EU-rätten på dessa med lämplig respekt för den specifika 

idrottsliga kontexten där dessa används.123 

 
121 Lindholm (2014) s. 29–30. 
122 Ibid. s. 31–32. 
123 Weatherill (2014) s. 3–5.  
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3 FOTBOLLSKLUBBARS ANVÄNDNING AV TPO 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om fotbollsklubbars verkliga användning 

av TPO. Därtill introduceras och definieras sådana begrepp som generellt relaterar till 

TPO vilka bör kännas till.  

3.1 Definitioner 

Tredjepartsägarskap (TPO). Hänvisar till en överenskommelse mellan en fotbollsklubb 

och tredje part om en uppdelning av de ekonomiska rättigheter som är kopplade till en 

viss spelare. Med andra ord ges en tredje part rätt till en del av den framtida 

kompensation som erhålls om spelaren säljs.124 TPO kan även beskrivas som en finansiell 

mekanism som underlättar anskaffning av lovande spelare (reducerar kostnaderna) och 

samtidigt begränsar klubbens möjligheter att generera transferintäkter.125 

Federativa rättigheter. Dessa binder en enskild fotbollsspelare till en specifik 

fotbollsklubb och uppstår i praktiken då spelaravtalet emellan parterna registreras hos 

det nationella fotbollsförbund som klubben tillhör. Därefter har spelaren rätt att 

representera klubben i olika tävlingar. De federativa rättigheterna kan inte delas med 

andra parter, men nog överföras från en fotbollsklubb till en annan i samband med att 

spelaren överförs (temporärt eller fullständigt). Det är allmänt accepterat att det uppstår 

ett ekonomiskt värde då man registrerar en fotbollsspelare.126 

Ekonomiska rättigheter. Hänvisar till alla summor som uppstår utifrån förhandling 

om/transfer av de federativa rättigheterna. Med andra ord de pengar som realiseras då 

spelaren inte längre är registrerad i klubbens namn. Detta kan i praktiken ske då 

spelaravtalet bryts eller då spelaren lånas ut eller säljs. Fotbollsklubbar utgör de 

naturliga innehavarna av de ekonomiska rättigheterna. Tidigare kunde dessa rättigheter 

dock delas med andra parter genom avtal. Detta representerade ett kommersiellt 

förhållande mellan en klubb och någon tredje part som ofta omfattade kredit anknutet 

till en viss spelares framtida försäljning.127 

 
124 CIES (2013b) s. 2. 
125 KEA-CDES (2013) s. 91; KPMG (2013) s. 11.  
126 KPMG (2013) s. 11.  
127 Ibid.  
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Ekonomisk kompensation. Hänvisar i detta sammanhang till den summa den tredje 

parten betalat för att erhålla en andel av de ekonomiska rättigheterna. I Sverige talar 

man ofta om vinstandelsbevis som tillförs klubben från investeraren.  

Minimiavkastning. Den minsta summa som ska tillfalla investeraren oavsett om den 

spelare som omfattas utav överenskommelsen mellan klubben och investeraren säljs 

eller inte.  

3.2 Tredjepartsägarskap i praktiken 

Alla TPO-avtal grundar sig på separationen mellan en spelares federativa rättigheter och 

det ekonomiska värde som uppstår från dessa. Den tredje parten får rätt till en andel av 

den potentiella kompensationen som erhålls för en viss spelare i framtiden i utbyte mot 

en investering i klubben. De ekonomiska rättigheterna delas således av klubben och den 

tredje parten.128 Man kan dela in användarna i naturliga och juridiska personer. Till de 

förstnämnda hör fotbollsspelare, klubbägare, tjänstemän samt övriga arbetstagare, 

agenter och privata investerare. Relevanta juridiska personer inkluderar fotbollsklubbar, 

investeringsfonder och/eller -bolag samt fotbollsakademier som är separata från 

enskilda fotbollsklubbar.129 

I Europa har man primärt använt sig av två former av tredjepartsägarskap. Antingen i 

finansierings- eller investeringssyfte. Finansierings-TPO innebär att en klubb säljer en 

del av de ekonomiska rättigheterna till en eller flera av klubbens spelare till en tredje part 

för ett överenskommet pris. Investerings-TPO hänvisar till sådana arrangemang var den 

tredje parten erhåller en andel av de ekonomiska rättigheterna i utbyte mot en 

investering som klubben använder för att värva en ny spelare. Det har även förekommit 

andra sorters arrangemang med större och mindre inverkan på den summa som styrs till 

klubben som säljer en fotbollsspelare. De ekonomiska rättigheterna har till exempel 

använts som säkerhet eller kommission och var då kopplat till spelarens värde. 

Kommissionen kunde tillföras någon annan fotbollsklubb, en fotbollsagent, spelaren 

själv samt till övriga personer.130 

Finansieringsformen användes i synnerhet av klubbar med sådana ekonomiska behov 

som relaterar till sedvanliga ekonomiska förpliktelser. I dessa fall var den tredje parten 

oftast ett företag eller en investeringsfond. I praktiken innebär finansierings-TPO att 

 
128 KPMG (2013) s. 11.  
129 CIES (2013b) s. 7.  
130 KPMG (2013) s. 5. 
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klubben får kredit i utbyte mot en mindre andel av den framtida kompensation som en 

eller flera till klubben registrerade spelare möjligen medför. Finansieringsformen gynnar 

speciellt sådana klubbar som har ett starkt behov av likvida medel för att kunna 

balansera sina konton eller för att täcka sina interna eller externa kostnadsförpliktelser. 

Storleken på den tredje partens andel av de ekonomiska rättigheterna bestäms utifrån 

den investerade summan, spelarens potentiella framtida värde, spelarens ålder och 

förväntade prestationer, samt klubbens ekonomiska behov vid tidpunkten då avtalet 

ingås. Investeraren uppskattas generellt ha erhållit mellan 10% och 40% av de 

ekonomiska rättigheterna. Tidsfristen för TPO-avtalet var oftast densamma som 

spelaravtalet och kunde förlängas förutsatt att även spelaravtalet förlängs eller 

förnyas.131 

Investeringsformen är den form som använts mest utav TPO globalt. Fotbollsklubbar 

använde sig i praktiken av detta då de ville köpa en spelare men inte hade tillräckliga 

resurser. Man kom därför överens med någon investerare om att dela köpesumman och 

därmed även de ekonomiska rättigheterna som är anknutna spelaren. Investeraren 

kunde även betala hela köpesumman. Investerarens andel av de ekonomiska 

rättigheterna bestämdes främst av spelarens idrottsliga prestationer. Fotbollsklubben 

hade informationsplikt och var förpliktigad att agera i god tro gentemot investeraren. I 

vissa fall var klubben också ålagd att sälja den spelare som omfattades av TPO-avtalet 

om man erhöll ett väsentligt erbjudande för denne av någon annan klubb. Investerarens 

andel av de ekonomiska rättigheterna har estimerats vara mellan 10% och 50%. 

Storleken på andelen berodde på klubbens finansiella resurser då spelarköpet och 

investeringen skulle genomföras. Liksom finansieringsformen var längden på TPO-

avtalet kopplat till spelaravtalet och kunde förlängas vid behov. TPO har även använts i 

rekryteringssyfte. Detta skedde genom att erbjuda en andel av en spelares ekonomiska 

rättigheter till dennes agent, ett företag, spelarens familj eller till spelaren själv i utbyte 

mot att spelare förbinder sig att skriva under ett spelaravtal med klubben Denna form av 

TPO förekom främst i Sydamerika och involverade i synnerhet unga spelare som inte 

redan var professionella.132 

3.2.1 TPO-avtal 

Överenskommelserna mellan klubben och den tredje parten var normalt i kraft mellan 

ett och under fyra år. Spelarens värde förväntades öka under det första året och säljas 

 
131 KPMG (2013) s. 13.  
132 Ibid.  
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under det andra eller tredje året. Generellt innebär TPO-arrangemang att klubben och 

investeraren delar på både risken och avkastningen. Dock tenderade investerarna ofta 

kräva minimiavkastningsvillkor som måste uppfyllas oavsett om den involverade 

spelaren säljs eller inte. En sådan minimiavkastning bestod normalt av den ursprungliga 

investeringen plus ränta. Investerarens risk var i dessa fall främst kopplad till klubbens 

förmåga, eller oförmåga, att återbetala investeringen. Det ekonomiska resultatet, 

fördelningen av risk och avkastning samt eventuella villkor om minimiavkastning (och 

ränta) hade en stark koppling till hurudana slags kassaflöden TPO-arrangemanget 

medförde för bägge parter. Enligt KPMG-studien bringade tredjepartsägarskap 

vanligtvis inte några fördelar till klubben i förhållande till om man avstått från att 

använda TPO. Det var däremot ett sätt att erhålla ekonomiska medel i ett tidigare 

skede.133 

Avtalsparterna var i de flesta fall en fotbollsklubb, som ensam innehavare av de 

ekonomiska och federativa rättigheterna, och en investerare. De vanligaste investerarna 

var investeringsfonder, företag, privata investerare och idrottsagenturer. Avtalets längd 

var bundet till spelaravtalet för den spelare som omfattades av TPO-arrangemanget, med 

en standardlängd på tre till fem år som kunde förlängas i linje med spelaravtalet. Avtalet 

hade två primära syften. Det första var att möjliggöra köp av en viss andel av de 

ekonomiska rättigheterna. Det andra var att reglera den tredje partens rättigheter och 

den summa denna har rätt till om spelaren som omfattas överförs till någon annan 

fotbollsklubb eller om spelaravtalet mellan spelaren och klubben bryts medan TPO-

avtalet är i kraft.134 

I somliga avtal föreskrevs om minimiavkastning enligt vilket klubben då de säljer en 

spelare är skyldig att betala det belopp som är högre av investerarens andel av de 

ekonomiska rättigheterna (exempelvis 20% av försäljningssumman) eller det belopp 

som motsvarar den avtalade minimiavkastningen. Klubben kunde även förpliktas 

omedelbart köpa tillbaka investerarens del av de ekonomiska rättigheterna till ett belopp 

som motsvarar andelen i förhållande till det transfererbjudande som klubben erhåller 

vars storlek är samma eller större än den avtalade summan. Generellt gav TPO-avtalen 

fullkomlig frihet till klubben att komma överens med sina spelare om provisioner som 

tillämpas på anställningsförhållandet utan någon skyldighet att informera eller erhålla 

lov från den tredje parten. I somliga fall kunde dock modifieringar i spelaravtal ge den 

 
133 KPMG (2013) s. 5. 
134 KPMG (2013) s. 37.  
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tredje parten rätt att antingen bevara sin andel av de ekonomiska rättigheterna under 

samma termer och villkor som tidigare eller erhålla återbetalning i enlighet med ett 

minimiavkastningsvillkor. Fotbollsklubben kunde även ges rätt att återköpa 

investerarens andel, med dennes samtycke, genom att betala flera belopp av varierande 

storlek beroende på de betalningar som genomförs. Parterna kunde dock i detta fall 

fortfarande avtala om andra förpliktelser som gäller om spelarens säljs inom en 

överenskommen period. Vanligtvis var klubben skyldig att betala ett belopp som 

motsvarar en överenskommen minimiavkastning i de fall den omfattade spelare inte 

överfördes till en annan klubb före en viss tidpunkt. Normalt hänvisade denna tid till 

transferfönstret som föregår datumet då TPO-avtalet upphör verka.135 Genom att ingå 

ett avtal auktoriserade klubben samtidigt den tredje parten att genom allmänna och 

globalt accepterade avtalsvillkor agera på sådant sätt som främjar en framtida försäljning 

av spelaren som omfattas av avtalet. Investeraren har däremot ingen rätt att acceptera 

transfererbjudanden eller på annat vis representera klubben vid transferförhandlingar 

utan är skyldig att följa klubbens instruktioner så länge avtalet gäller.136 

Andra vanliga klausuler reglerade spelarens utlåning, avtalsbrott och spelarbyten. Även 

då spelaren lånas ut har den tredje parten generellt rätt till sin egen andel utav det belopp 

som betalas av en annan klubb för att låna spelaren. Om spelaravtalet mellan klubben 

och spelaren hävs till följd av avtalsbrott, kunde TPO-avtalet ge rätt till 

minimiavkastning till investeraren. Detsamma gällde om klubben bröt mot TPO-avtalet. 

I fall klubben beslöt sig för att byta sin spelare mot en annan var den tredje parten i 

allmänhet berättigad att antingen begära en lika stor andel av de ekonomiska 

rättigheterna till den nya spelaren eller aktivera minimiavkastningsvillkoret.137 

3.3 Identifierade fördelar och risker med TPO  

Somliga menar att TPO utgör ett lämpligt verktyg för att locka fler investeringar till 

fotbollssektorn samt för att i viss mån återställa tävlingsbalansen mellan klubbar med 

otillräckliga resurser och rikare klubbar.138 Det kunde även lindra den ekonomiska 

dispariteten i sektorn något samt ge mindre klubbar möjlighet att hävda sig på 

transfermarknaden.139 Man har även lyft fram möjligheten för klubbar att fördela risken 

 
135 Fotbollsspelare får enbart säljas under vissa perioder (transferfönster) vars tidpunkt varierar något 
mellan olika länder. 
136 KPMG (2013) s. 37–38. 
137 Ibid., s. 38. 
138 KEA-CDES (2013) s. 66. 
139 Ibid., s. 91. 
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kopplad till spelartransaktioner. Traditionellt måste en klubb antingen välja mellan att 

sälja en spelare mot lägre kompensation eller vänta på att någon annan klubb är villig att 

betala en högre summa i framtiden. Genom tredjepartsfinansiering kunde klubben 

reducera osäkerhet och således vänta en längre tid för en eventuell högre ekonomisk 

ersättning.140 Det har även framförts att TPO kunde gynna utveckling av spelare, till 

exempel genom att privata företag skapar egna program för att upptäcka och utveckla 

spelare i syfte med att förbereda dem för att värvas av fotbollsklubbar som har en relation 

med det enskilda företaget.141 Fler unga talanger skulle då upptäckas och utvecklas. Avtal 

som utgår ifrån investerarens kortsiktiga intressen vore dock ej fördelaktiga för 

spelarnas långsiktiga karriärutveckling. Således kunde TPO erbjuda unga spelare en 

sällsynt möjlighet, men också reducera deras kontroll över sina karriärer eftersom den 

tredje parten antagligen vill att spelaren i fråga säljs i så tidigt skede som möjligt, helst 

till en klubb från de stora marknaderna. Detta är inte alltid det bästa beslutet för 

spelarens utveckling.142 

Utöver vissa enskilda aspekter har man i den tidigare forskningen identifierat tre 

återkommande problemområden som förekommer oberoende av investerarens verkliga 

identitet. För det första riskerar TPO ge den tredje parten inflytande över klubbens 

beslutstagande. För det andra dominerar investerarens vinstintresse och slutligen kan 

tredjepartsägarskapet medföra ett flertal intressekonflikter.143 TPO anses även utgöra ett 

hot mot fotbollens integritet med potential att förvränga den idrottsliga tävlingen. Ett 

förbud motiverades även av att det kunde hindra enorma summor från att styras till 

parter som befinner sig utanför fotbollssektorn. Det har även framförts att verksamheten 

kunde leda till eskalerade transfersummor vilket vore skadligt för fotbollens primära 

intressenter, vilka dock inte identifierades dock inte i rapporten.144 Investeringar som 

görs genom TPO-avtal anses därtill föra med sig väsentligt risk för otillbörlig influens 

och påtryckningar och kunde därmed ha negativ inverkan för fotbollen generellt samt 

spelarnas fysiska och psykiska integritet. Följaktligen kunde verksamheten underminera 

anordnandet av tävlingar, vilket bör ske på rättvisa grunder. Om samma person äger 

andelar av de ekonomiska rättigheterna för flera spelare och dessutom äger andelar i 

flera olika klubbar ökar även risken för matchmanipulering och påverkan av klubbarnas 

 
140 CIES (2013b) s. 10. 
141 Vissa privata akademier, i synnerhet i Afrika, är organiserade för att fylla samma roll.  
142 CIES (2013b) s. 10. 
143 CIES (2013b) s. 7. 
144 CIES (2013a) s. 3; KEA-CDES (2013) s. 66.  
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idrottsliga framtid.145 På grund av detta riskerar tävlingarnas integritet undermineras 

och allmänhetens uppfattning av fotbollen försämras.146 Sportens integritet skulle hotas 

ytterligare om spelarna började betraktas som investeringsfordon framom individer.147 

Investeringarna kunde även uppmuntra spekulation och leda till att många spelare säljs 

före deras spelaravtal upphör vilket skulle innebär problem för somliga klubbar. 

Tredjepartsinvesteringar kunde även uppmuntra spekulation samt till att flera spelare 

säljs före spelaravtalet upphör, vilket kunde leda till svårigheter för somliga klubbar.148  

TPO utmanar även fotbollsmyndigheternas kompetens då den tredje parten inte hör till 

dessas jurisdiktion. Innan förbudet var avtalen mellan en fotbollsklubb och tredje part 

utanför fotbollsorganens kontroll till den del den tredje parten inte influerade i 

anställnings- eller transferfrågor eller klubbens självständighet, styrning eller idrottsliga 

prestationer.149 Avtalen begränsades exempelvis inte av fotbollens registreringsperioder 

och användningen skedde många gånger utanför enskilda åtgärder vars syfte är att 

skydda fotbollens intressen, andra tävlingsintressen samt fotbollens integritet.150 Vissa 

ansåg att TPO underminerar de principer som utgör grunden för fotbollens 

transfersystem.151 Slutligen menar vissa att TPO begränsar klubbarnas frihet och främjar 

oansvarigt ekonomiskt beteende, samt ger en orättvis fördel åt vissa klubbar.152 

 
145 KEA-CDES (2013) s. 64.  
146 CIES (2013b) s. 9. 
147 CIES (2013a) s. 3. 
148 CIES (2013b) s. 8. Det har dessutom visats att lag vars spelartrupp hålls mera stabil och inte 
genomgått många förändringar presterar bäst. 
149 Artikel 18bis RSTP.  
150 CIES (2013b) s. 8. Exempelvis regler om ekonomisk kontroll och FFP.  
151 FIFA circular no. 769. August 2001. I synnerhet principen om avtals laga kraft och mekanismerna för 
solidaritetsbetalningar och träningskompensation. Se även CIES (2013b) s. 8–9. 
152 KEA-CDES (2013) s. 66.  
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4 METOD 

I avhandlingen utreds fotbollsklubbars användning av TPO samt fotbollsklubbarnas 

intressen. För detta ändamål utförs två fallstudier. Fallstudieforskning är en empirisk 

metod som används för att undersöka nutida fenomen på djupet och i sin verkliga 

kontext, speciellt sådana fall där gränserna mellan fenomenet och kontexten är 

suddiga.153 Metoden underlättar även förståelse över enskilda aspekter i ett visst fall samt 

om man helt enkelt vill återge en bild av något som sker i verkligheten.154 

Metodvalet medför att vissa teoretiska propositioner måste göras som omfattar olika 

frågor, hypoteser och kriterier. Propositionerna ställs i avhandlingens andra kapitel och 

utgör tillsammans en del av den teoretiska referensramen. Dessa används sedan för att 

tolka fallstudiernas resultat.155 Den teoretiska referensramens syfte är i sin tur att 

utveckla ett komplext mönster av förväntade resultat. Detta möjliggör ändamålsenlig 

artikulering av fallstudiernas design. Referensramen gör det även möjligt att tolka den 

empiri som erhålls.156 Analysen grundar sig på de fastställda teoretiska propositionerna 

som stärks av fallstudiernas resultat. Detta innebär även att generaliseringar kan skapar 

som ökar förståelsen över ämnet samt appliceras i övrig forskning och i andra kontext. I 

syfte att stärka avhandlingens validitet inkluderas rivaliserande teorier i den teoretiska 

referensramen.157  

Informationen som samlas in om fotbollsklubbarnas användning av TPO härstammar 

från primärkällor och tidigare forskning, vilket i detta fall utgör en sekundärkälla. Den 

tidigare forskningen om TPO redogörs för i en kort litteraturstudie ovan. Den korta 

sammanfattningen av tidigare forskning fungerar som jämförelsegrund och stärker 

fallstudiernas resultat. I praktiken består primärkällan av vitboken publicerad av Malmö 

FF angående deras samarbete med Pildammarna Invest AB. I dokumentet redogörs för 

den TPO-modell som föreningen tillämpat samt innehållet i avtalen som använts. När 

det kommer till Djurgårdens IF och Örebro SK samlas informationen om respektive 

klubbs användning av TPO in genom intervjuer. 

 
153 Yin (2018); Dubbois & Gadde (2002) s. 554.   
154 Eisenhardt (1989) s. 534. 
155 Yin (2018).  
156 Rosenbaum, P. R. (2002). Observational Studies (2nd ed.) New York: Springer., s. 5–6 & 277–279. 
Refererad av Yin (2018).  
157 Yin (2018).  
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Intervjuerna som utförs är semi-strukturerade samt öppna och förs med personer som 

innehar en sådan position som medför kännedom om klubbens verksamhet generellt och 

användning av TPO specifikt. De två fallstudierna undersöker Djurgårdens IF och 

Örebro SK. Valet av dessa två gjordes enligt följande: Först identifierades ett antal 

fotbollsklubbar i Sverige som använt sig av någon form av TPO.158 Dessa var AIK, 

Djurgårdens IF, IFK Göteborg, Örebro SK, Malmö FF, GIF Sundsvall och Mjällby. 

Därefter besöktes klubbarnas hemsida för att bedöma tillgången till information om 

klubben generellt och i synnerhet om användningen av tredjepartsinvesteringar. Av 

dessa kontaktades sedan tre klubbar, Djurgårdens IF, IFK Göteborg och Örebro SK, 

varav svar erhölls från Henrik Berggren (VD, Djurgårdens Elitfotboll AB) och Simon 

Åström (VD, ÖSK Elitfotboll AB) som var villiga att ställa upp på en intervju.159 Valet att 

inte kontakta övriga klubbar grundade sig på flera orsaker, men främst på den längd 

personerna suttit på ledande positioner samt hur transparent klubben informerat om 

användningen av tredjepartsägarskap. Gällande Malmö FF ansågs det publicerade 

materialet mer än väl motsvara avhandlingens ändamål. Dokumentation är på flera sätt 

fördelaktigt för fallstudieforskning. Det är stabilt, har inte skapats för fallstudien och 

innehållet är specifikt.160  

Intervjuerna genomfördes genom MS Teams och spelades in för att minimera risken för 

uteslutning av enskilda svar samt för att underlätta behandling av empiri. Sammanlagt 

utfördes fyra intervjuer, jämnt fördelade mellan Berggren och Åström. Anledningen till 

att intervjuerna tog en öppen form var för att möjliggöra för deltagarna att obehindrat 

framföra sina egna insikter och kommentarer vilket gynnar förståelse över ämnet. På så 

vis begränsas även eventuell objektivitet från forskarens sida. Det var dock nödvändigt 

att fastställa några vägledande teman för att säkerställa att informationen som samlades 

in var relevant. Därav intervjuernas semi-strukturerade öppna form. Dessa teman var 

klubbens ekonomiska och idrottsliga verksamhet, klubben intressen och objektiv samt 

användningen av TPO. På grund av formatet för intervjuerna fanns även möjlighet att 

rikta in sig på okända insikter eller områden samt omvänt att styra tillbaka diskussionen 

 
158Klubbar identifierades genom en internetsökning vilket bland annat fann följande artikel: Idrottens 
Affärer (4.6.2015) ’Riskkapitalbolagen stoppas’ Tillgänglig:  
https://idrottensaffarer.se/affarer/2015/04/riskkapitalbolagen-stoppas.  
159 Det är beklagligt att IFK Göteborg inte hörde av sig på förfrågan om intervju eftersom klubben 2018 
startade bolaget IFK Göteborg Transferintressenter, ett riskkapitalbolag vars syfte är förstärka 
spelartruppen. Se videon ”Investeringar i IFK GBG Transferintressenter (13.5.2020) publicerad av 
klubben. Tillgänglig: 
https://www.youtube.com/watch?v=JoBj8LkSDRY&ab_channel=IFKG%C3%B6teborg. 
160 Yin (2018) Kapitel 4.  

https://idrottensaffarer.se/affarer/2015/04/riskkapitalbolagen-stoppas
https://www.youtube.com/watch?v=JoBj8LkSDRY&ab_channel=IFKG%C3%B6teborg
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till ämnet som undersöks om informationen som förs fram klart faller utanför studiens 

omfattning. Intervjuernas struktur medför även vissa risker som relaterar till bias på 

grund av dåligt artikulerade frågor, svarsbias, felaktigheter till följd av dålig återkallelse 

samt att den intervjuade återger det som intervjuaren vill höra. Dessa kan elimineras 

eller åtminstone begränsas genom att undvika att ställa ledande frågor, låta personerna 

som intervjuas tala obehindrat samt genom att inte avslöja de teoretiska propositioner 

som fallstudierna grundar sig på. Gällande intervjuerna som utfördes som en del av 

fallstudierna kan nämnas att bägge klubbars användning av TPO avvecklades ungefär 

samtidigt eller några år innan som FIFA utvecklade regelverket om tredjepartsägarskap 

vilket kan utgöra en riskfaktor. Denna begränsas dock av att empirin även baserar sig på 

dokumentation samt på grund av litteraturstudien ovan som fungerar som 

jämförelsegrund. Fördelen med intervjuer är att man kan fokusera direkt på det ämne 

eller de ämnen som undersöks sant att de är insiktsfulla och erbjuder både förklaringar 

samt personliga åsikter (exempelvis uppfattningar eller attityder).161 Fallstudiernas 

resultat stärks av användningen av empiri som baserar sig på såväl dokumentation som 

intervjuer. Den korta sammanfattningen av tidigare forskning bidrar ytterligare till 

resultatets validitet. 

Resultatet från fallstudierna sammanställs i skilda avsnitt. Analysen grundar sig på de 

teoretiska propositioner som gör upp den teoretiska referensramen samt utgör basen för 

empirin. Då referensramen reflekteras av underliggande logik innebär detta samtidigt 

att forskningen kan reproduceras av andra för att omfatta andra fenomen inom den 

professionella fotbollen och andra fotbollsklubbar.  

 

 
161 Yin (2018) Kapitel 4.  
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5 EMPIRI 

I detta kapitel presenteras den information som samlats in genom intervjuer med Henrik 

Berggren, VD och föreningschef i Djurgårdens IF och Simon Åström, VD och Klubbchef 

i Örebro SK samt från dokumentation om samarbetet mellan Malmö FF och 

Pildammarna Invest AB. Kapitlet består av tre avsnitt varav de två först berör 

Djurgårdens IF och Örebro SK och det tredje Malmö FF. samtliga avsnitt börjar med en 

kort introduktion av den klubb som utgör föremål för studien.   

5.1 Djurgårdens IF (DIF) 

Djurgårdens IF grundades 1891 och är sedan 1991 en alliansförening bestående av flera 

olika enheter. Djurgården Fotboll bildades 1899 och är 12-faldiga Svenska Mästare med 

fem vunna cup-titlar.162 Idag har DIF Fotboll ungefär 17 500 medlemmar och antalet har 

ökat stadigt under det senaste decenniet.163 Föreningens medlemmar väljer styrelse på 

det årliga föreningsmötet. Styrelsens ordförande väljs för en period på ett år medan 

övriga styrelseledamöters mandattid är två år, varav hälften av ledamöterna utses 

växelvis på varje årsmöte.164 På så vis undviker man en situation där alla 

styrelseledamöter avslutar sitt uppdrag under samma tidpunkt. Styrelsen utser sedan en 

person som fungerar som VD för bolagsdelarna och föreningschef för föreningsdelarna 

samt styrelse för bolaget.  

Djurgårdens IF Fotbollförening utgör moderförening och ”har hand om frågor som rör 

medlemmar, ungdomsverksamhet, Damfotboll, hållbarhetsfrågor och spontanidrott.”165 

Utöver föreningen består klubben utav fem bolag: Djurgårdens Elitfotboll AB (DEF AB, 

bolaget), Djurgården Fotboll Försäljning AB (DFF AB), Djurgårdens Fotboll Arena AB, 

DIF Venture AB och DIF Invest AB. Djurgårdens Elitfotboll AB ägs till 99,9 % av 

föreningen. Inom bolaget bedrivs herrarnas seniorlagsverksamhet vilket inkluderar 

biljetter, arrangemang och säkerhet och annat som har en koppling till herrlagets 

matcher vilket kan sägas utgöras klubbens motor: “… det [herrlagets verksamhet] är ju 

motorn i allt vad vi håller på med.”166 Djurgårdens Fotboll Försäljning Ab är ett 

dotterbolag till DEF AB och arbetar med sponsorer och företagspartners och ”ansvarar 

för försäljning av de kommersiella rättigheterna knutna till Djurgården fotboll.”167 

 
162 Se Djurgårdens IF hemsida: https://www.dif.se.  
163 Djurgårdens IF Fotbollförening (2021) Årsredovisning för 2020., s. 4.  
164 Djurgårdens IF, Stadgar punkt 14, mom. 1 och 2.  
165 Djurgårdens IF (2021) s. 3.  
166 Ibid; Intervju med Henrik Berggren 12.2.2021.  
167 Djurgårdens IF (2021) s. 3.  

https://www.dif.se/
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Djurgårdens Fotboll Arena AB har hand om anläggningsfrågor medan DIF venture AB 

samt DIF Invest AB inte bedriver någon verksamhet.  

5.1.1 Organisation, ansvarsroller och strategi 

Styrelsen för DIF FF och Djurgårdens Elitfotboll AB är densamma. Inom klubben talat 

man inte om de olika juridiska delarna som gör upp klubben utan snarare om Djurgården 

Fotboll som en enhet. Berggren beskriver Djurgården som någon form av 

hybridorganisation som dels är en ideell förening som styrs av sina medlemmar och å 

andra sidan är hyperkommersiell när det gäller att göra affärer med samarbetspartners 

eller på transfermarknaden.168 

Enligt Berggren omfattar hans roll främst hantering av interna saker inom DIF FF såsom 

exempelvis personalfrågor. Han har även stort ansvar över klubbens ekonomi och har en 

hand med i alla större frågor, oavsett om det handlar om sponsorer, spelaraffärer eller 

något annat och hjälper i praktiken till med vad som helst då det behövs. VD:n ansvarar 

inför styrelsen. Enligt Berggren går hans roll till stor del ut på att säkerställa att DIF är 

en trygg klubb för samtliga anställda, eftersom personalen då kommer kunna prestera 

på bästa sätt. Detsamma gäller styrelsen och arbetet för att föreningens medlemmar ska 

kunna känna sig trygga i att man följer den plan som finns. Till sist ”kokar [allting] ner 

till en endaste fråga och det är att hitta den här balansen mellan den sportsliga 

verksamheten och ekonomin. Det är allting vad det handlar om till slut.”169  

Det finns ett konstant tryck efter pengar till den sportsliga verksamheten. Därför gäller 

det enligt Berggren att hålla emot lite för att klubben ska kunna ha en god långsiktig 

utveckling. Vidare förklara han att intresset för DIF:s verksamhet är mycket större 

jämfört med intresset för motsvarande storleks företag i något annat sammanhang:  

“Så fort vi gör någonting så hamnar det i tidningen. Vi får ut tryck på oss i precis varenda dag med 
folk som har synpunkter, både positivt och negativt. Så intresset för vad vi håller på med är så 
mycket större än vad någon kan ana.”170 

Berggren berättar att Djurgårdens personalomsättning är ganska låg och att väldigt 

många personer har jobbat inom klubben en lång tid. De som anställs har i de flesta fall 

varit engagerade inom föreningen på något vis även tidigare. Man använder sig sällan av 

traditionella rekryteringsformer såsom arbetsannonser eller rekryteringsbyråer och det 

 
168 Intervju 12.2.2021.  
169 Ibid.  
170 Ibid.  
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finns ett väldigt stort tryck av människor som vill arbeta inom klubben. Flera är även 

beredda att arbeta ideellt till en början eller till ett lågt pris. Det kommer ofta in 

förfrågningar om möjligheterna till ideellt och annat arbetet inom klubben. 

Klubbens strategi fastställs i praktiken enligt följande process: Direkt efter sommaren 

hålls en strategikonferens var VD:n och några andra personer föreläser om var klubben 

står i olika frågor. Styrelsen funderar sedan på detta och diskuterar hur man ska förhålla 

sig till detta utifrån ett visst tidsperspektiv, till exempel fem år. VD:n tar sedan med sig 

detta till organisationen inom vilken man bereder ett förslag, vilket sedan presenteras 

framför styrelsen i början av december. På basen av detta tas beslut om 

verksamhetsplaneringen på kort och lång sikt för samtliga delar av verksamheten.171 Med 

andra ord för hela Djurgården fotboll. Då man talar om ekonomisk strategi används 

främst korta formuleringar som styr arbetet, eftersom det i Berggrens erfarenhet inte 

finns tid att följa upp olika nyckeltal på sådant vis som man skulle önska. I praktiken 

strävar man till att klubbens ekonomi är i balans; att ha ett rörelseresultat runt noll före 

spelartransfers samt till att klubbens eget kapital är 25 % av omsättningen. Därtill läggs 

stor vikt på likviditetsbedömningar på grund av att det ofta är just likviditeten – ”att man 

inte kan göra rätt för sig” – som fallerar.172  

5.1.2 Bolagisering och ekonomi 

Djurgårdens IF bildade ett idrottsaktiebolag 2006. Orsaken bakom var för att man 

upplevde att de gällande regelverken kring föreningar var oklart, exempelvis gällande 

skattemässiga frågor, medan den svenska aktiebolagslagen och skattelagstiftningen 

upplevdes vara mera tydlig. Om Berggren fick göra samma val idag skull han dock inte 

bolagisera verksamheten eftersom vinsterna som följer av bolagisering inte i hans tycke 

är tillräckligt stora.  

”Du kan lika gärna bedriva (...) verksamheten i föreningsform, såsom Malmö gör till exempel (.) 
IFK Göteborg, Elfsborg, Häcken och dom andra (.) Norrköping (.) andra stora klubbar i Sverige.”173 

Han påpekar dock att det är enklare att ta in externt kapital om verksamheten bedrivs 

genom ett bolag och tror vidare att detta är orsaken till att ytterligare klubbar i Sverige 

valt att bolagisera sin verksamhet. Det är ett sätt lösa sina ekonomiska problem genom 

att sälja bort en del för att på så vis få in pengar på kort sikt. 

 
171 Intervju 12.2.2021.  
172 Ibid.  
173 Ibid. 
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När det kommer till intäkter arbetar man med de traditionella intäktskällor som finns 

inom fotbolls- och elitidrottsverksamhet. Djurgårdens största inkomstkälla är 

publikintäkter. Andra stora intäktskällor är kommersiella samarbeten samt traditionella 

sponsorer och sändningsintäkter. Även medlemsavgifterna utgör en väsentlig inkomst i 

och med att man enligt Berggren har någonstans mellan 17 000–18 000 medlemmar 

som i snitt betalar ca 300 kronor.  

Då Berggren tillsammans med nuvarande sportchefen för djurgården, Bosse Andersson, 

kom tillbaka till klubben hösten 2013 var det ekonomiska läget svagt. Arbetet för att 

förbättra ekonomin började med att bringa ordning på de befintliga avtal som fanns och 

få kontroll över klubbens åtaganden. Man såg även över spelartruppen i herrlaget 

eftersom den utgör den absolut största utgiftsposten: ”(...) och då fick vi helt enkelt jobba 

med (...) [att] sälja dyra spelare och ta in billigare spelare kan man säga (...) sen gjorde 

vi ett bet på att det skulle hålla ihop sportsligt ändå.”174 Efter detta började man kolla på 

intäktsslagen. Enligt Berggren finns inte tillräckligt med kraft för att man skall kunna 

jobba med allting på en gång, utan man måste helt enkelt börja någonstans och samtidigt 

vara väldigt tydlig gentemot medlemmarna. Den första prioriteringen under Berggren 

var publiken, det vill säga att höja publikintäkterna. Man prioriterade publiken först 

eftersom det var och fortsättningsvis är klubbens största inkomstkälla. Därefter arbetade 

man med kommersiella rättigheter och andra mindre intäktsslag som till exempel 

merchandise. Klubben har även varit väldigt aktiv på transfermarknaden.  

I dagens läge har djurgården en stabil ekonomi som klarat av ett pandemi-år, även om 

det tär på ekonomin att inte kunna ta in någon publik på matcherna. Enligt Berggren 

kommer DIF kunna klara av något år till utan publik tack vare klubbens eget kapital och 

den likviditet som man byggt upp. 

5.1.3 Användning av tredjepartsägarskap 

I början av 1990 började ett par personer som hade bakgrund från näringslivet fundera 

på hur man skulle kunna ta in pengar till fotbollsverksamheten i form av riskkapital. Man 

beslöt sig då helt enkelt att göra nyemissioner genom ett bolag som är knutet till 

Djurgården, det vill säga ett investeringsbolag.175 Till saken hör att det under den tiden 

inte fanns idrottsaktiebolag. Själva grundidén var att överföra risken som är kopplad till 

 
174 Intervju 12.2.2021.  
175 Det som idag heter DIF Invest AB, tidigare DIF AB. Se https://www.difinvest.se/2021/03/29/om-dif-
invest-ny/.  

https://www.difinvest.se/2021/03/29/om-dif-invest-ny/
https://www.difinvest.se/2021/03/29/om-dif-invest-ny/
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anskaffning av nya spelare till det här externa bolaget och därmed även den ekonomiska 

uppsidan som följde om en spelare såldes. Man ansåg att föreningen varken hade 

likviden eller möjligheten att ta sig an risken för att värva nya spelare. För föreningen 

innebar arrangemanget en möjlighet att få ett bättre lag som då kunde användas för att 

locka större publik och fler sponsorer. 

“Och det där funkade väldigt bra under ganska många år. För alla parter. Men sen så kan man väl 
säga att transfermarknaden vek där. Och ja att massa liksom interna diskussioner gjorde att det 
där bolaget sen fasades ut.”176 

En annan faktor var att den typen av affärer som gjordes inte längre var tillåtet då FIFA:s 

regelverk utvecklades. Enligt Berggren blev det ett väldigt naturligt slut. I dagens läge 

finns bolaget fortfarande kvar men har ingen verksamhet. Speciellt i början fungerade 

arrangemanget bra enligt Berggren. Detta var till stor del för att dåvarande 

styrelseordförande Bo Lundqvist även satt som ordförande i bolaget. Han kunde hitta en 

bra balans mellan de ekonomiska och sportsliga intressena.  Då Lundqvist slutade 

tappade man enligt Berggren det gemensamma intresset vilket behövs för att få ett 

sådant upplägg att fungera. Han lyfter även här fram balansen mellan sportsligt resultat 

och att de som investerat ska få tillbaka pengar på sitt satsade kapital.  

“Det är ganska många klubbar i Sverige som har jobbat med den här typen av lösningar och jag 
tror att många har liknande erfarenheter. (...) Att det funkar väldigt bra i början. Alla är kompisar. 
Men sen vart tiden går så är det väldigt lätt att man blir oense helt enkelt.”177 

För djurgårdens del är sådana här eller liknande arrangemang inte aktuellt idag, 

eftersom man varit ”lyckligt lottad” och lyckats generera egna pengar. Berggren tycker 

ändå man ska ha respekt för de klubbar som väljer att använda sig av sådana här upplägg 

eftersom olika fotbollsklubbar befinner sig i olika faser och om man inte har några 

pengar så måste man hitta vägar för att skaffa eget kapital. Även om detta inte är aktuellt 

för djurgården stänger han inte heller dörren helt ifall man i framtiden behöver öka sitt 

eget kapital med externa pengar.  

Enligt den information som Berggren fått ta del av från Svenska Fotbollsförbundet är det 

som är strängeligen förbjudet specifikt den direkta kopplingen mellan en investering och 

en enskild spelare. Hans uppfattning är att man kan knyta en investering till hela 

spelartruppen eller till något annat än den enskilda spelaren, men tillägger att TPO 

 
176 Intervju med Henrik Berggren 17.3.2021.  
177 Ibid. 



 37 

fortfarande är något outforskat eftersom antalet fall som prövats av FIFA är väldigt få. 

Denna uppfattning verkar dock överensstämma med FIFA:s tolkning.178 

Det upplägg som djurgården hade gick ut på att klubben köpte in en spelare för 

exempelvis en miljon kronor och fick då motsvarande summa från investeringsbolaget. 

Detta syntes i föreningens resultaträkning som en utgift (för spelaren) och intäkt (från 

investeringsbolaget) som blev noll. Då man sedan sålde denna spelare, till exempel för 

två miljoner kronor, fick investeringsbolaget tillbaka sin ursprungliga investering plus 

80% av vinsten. Procentsatsen var densamma för samtliga TPO-avtal/vinstandelsbevis 

vilka var knutna till enskilda spelare. Med andra ord ett avtal per spelare. På frågan om 

antalet avtal som skrevs med investeringsbolaget svarar Berggren:  

“(…) det var ett ganska stort antal [avtal]. Det var väl dom allra flesta i spelartruppen. Inte alla 
kanske, men dom allra flesta under en period och sen blev det färre och färre (...) ju längre tiden 
gick kan man säga.”179 

Vinstandelsbevisen eller avtalen var kopplade till spelarkontraktens längd. Det hände 

även att vissa spelare spelade ut sina kontrakt och inte såldes vilket innebar att 

vinstandelsbeviset för dessa spelare tappade hela sitt värde.180 

5.2 Örebro SK (ÖSK) 

Örebro SK är en etablerad Allsvensk klubb. Föreningen bildades 1908 och ÖSK är även 

det lag som spelat flest säsonger i den högsta serien utan att ha vunnit. Under 2000-talet 

har klubben tagit en tredjeplats 2010.181 ÖSK Fotbollsklubb är en ideell förening med 

3368 medlemmar.182 Föreningen är koncernmoder och huvudägare i ÖSK Elitfotboll AB 

som i sin tur är huvudägare i dotterbolagen Örebroläktare AB och Örebro Spelarinvest 

AB.183 Föreningen bedriver ”fotbollsverksamhet, och därmed förenlig verksamhet till 

gynnande av fotbollsverksamheten”.184 

Föreningens styrelse väljs av föreningsstämman.185 Ordförande, tillika ledamot av 

bolagets styrelse, väljs för en tid av ett år och halva antalet övriga styrelseledamöter för 

 
178 Se FIFA Manual on ”TPI” and ”TPO” in Football Agreements., s. 184–192. Tillgänglig: 
https://www.fifa.com/who-we-are/official-documents/.  
179 Intervju 17.3.2021.  
180 Ibid.  
181 Se ÖSK:s hemsida: https://oskfotboll.se om Örebro SK/historia.  
182 ÖSK (2021) Verksamhetsberättelse 2020.  
183 ÖSK (2021b) Verksamhetsplan 2021.  
184 ÖSK Stadgar § 1 mom. 1.  
185 ÖSK Stadgar § 12 mom. 1.  

https://www.fifa.com/who-we-are/official-documents/
https://oskfotboll.se/
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en tid av två år.186 Detta innebär att man undviker att samtliga styrelseledamöter avslutar 

sitt uppdrag samtidigt. På årsstämman väljer föreningens medlemmar även företrädare 

och ersättare i ÖSK Elitfotboll AB:s bolagsstämma samt ordförande, ledamöter och 

ersättare i styrelsen i bolaget187 eftersom styrelsen för föreningen och bolaget är 

densamma. 

5.2.1 Organisation, ansvarsroller och strategi 

Inom ÖSK fungerar samma person som klubbchef för föreningen och VD för bolaget i 

vilket man driver fotbollsverksamheten, det vill säga ÖSK Elitfotboll AB. VD:n är 

övergripande ansvarig för personalen, klubbens ekonomi, att klubben utvecklas i 

planerad riktning och kommunikationen med klubbens alla intressenter. Enligt Åström 

inkluderar detta både sportsliga frågor om hur man ska bygga sitt lag och hur man jobbar 

med den sportsliga organisationen samt frågor som relaterar till den intäktsskapande 

verksamheten och tillhörande administrativa arbete.188  

Rollen som VD är enligt Åström till 90 procent lika som samma roll i ett mellanstort 

företag och innefattar liknande frågor och ansvarsområden, men poängterar att intresset 

för ÖSK:s verksamhet är större än intresset för motsvarande företags verksamhet: 

“(...) den skillnad som jag brukar lyfta fram är ju att fotbollen är så pass publik så att det som 
kanske tillkommer i en sådan här roll är att man (.) att man har så många intressenter som dels är 
intresserade av det man gör och som [man] behöver upprätthålla en god kommunikation med. 
Och att det medialt är granskat på ett sätt som få andra branscher är.”189 

Han förklarar vidare att styrelsen arbetar på sådant vis om en bolagsstyrelse kan 

förväntas göra, vilket handlar om ansvar över föreningens långsiktiga utveckling. 

Styrelsen stakar ut de visionära och långsiktiga målen samt den långsiktiga strategin. Det 

hör även till styrelsens uppgifter att tillsätta och eventuellt avsätta en VD för bolaget. 

Åström berättar att VD:s uppdrag då blir att tillsammans med verksamheten bryta ned 

den långsiktiga strategin till mer kortsiktiga mål och fundera på hur man ska se till att 

verksamheten rör sig i den riktning som styrelsen fastställt.190 

Styrelsen är som ovan nämndes densamma för både föreningen och föreningens 

aktiebolag. Åström förklarar detta enligt följande:  

 
186 ÖSK Stadgar § 21 punkt 13 a) och b).  
187 ÖSK Stadgar § 21 punkt. 14 a) och b).  
188 Intervju med Simon Åström 11.2.2021.  
189 Ibid.  
190 Ibid. 
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“Man kan väl säga enkelt att vi är en fotbollsklubb som bedriver vår verksamhet (.) ja, på det sättet 
som vi gör. (...) Men utåt sett ser vi oss som (.). Vi är Örebro Sportklubb Fotboll (...) En klubb. En 
förening. (...) Styrelsen är densamma för det är inte två skilda verksamheter, utan vi är en 
klubb.”191 

Klubbens visionära mål är att kunna ta Allsvenska medaljer och kvalificera till spel i 

Europa. Vid frågan om hurudana målsättningar klubben har säger Åström: ”(...) nummer 

ett är ju att vi är en fotbollsklubb och våra målsättningar handlar om att bedriva ett så 

bra fotbollslag som möjligt som kan konkurrera med dom bästa lagen i Sverige.”192 

Klubben är å ena sidan en elitfotbollsklubb samtidigt som föreningen å andra sidan är 

en stark samhällsaktör. Enligt Åström läggs mycket kraft på att engagera klubben i 

samhället på olika vis, bland annat driver man ett antal olika projekt som syftar till att 

bidra till ett bra och starkt Örebro. Detta kan handla om att inkludera människor, skapa 

en bättre vardag för unga människor och sådana som har det svårt eller befinner sig i 

utanförskap. Åström poängterar att rollen som samhällsaktör är väldigt viktig för 

klubben.  

En annan viktig relaterad del är att man har ett starkt nätverk av företagare runt klubben: 

”En stor del av våra intäkter kommer från företagspartners och sponsorer. Och till dom 

så levererar vi ju tillbaka kommersiella världen för den peng som företagen 

investerar.”193 Detta tar skepnad av ett företagsverk som drivs av klubben var man träffas 

ca 15–20 gånger årligen utöver matchtillfällen. Idén bakom nätverket är att man vill 

skapa öppningar för människor och företagare att lära känna varandra bättre så att de 

kan hitta affärsmöjligheter mellan varandra. Klubbens vilja är att nätverket kan fungera 

som en naturlig samlingsplats för många av de företag som finns i Örebro och även som 

en väg till Örebro kommun och dess företrädare. 

Åström lyfter även fram supportrarnas centrala roll. Man jobbar för att supportrarna ska 

vilja följa klubben i form av representationslaget. Detta sker enligt Åström genom att 

skapa en miljö där supportrarna känner att dom blir en del av ett sammanhang – att de 

kommer nära klubben och föreningen samt känner att de får insyn och blir delaktiga i 

verksamheten. En viktig del av verksamheten är därför kommunikationen till 

supportrarna. Det finns även massvis med andra delar som man arbetar med, till 

exempel affärsutveckling, ekonomisk kontroll och att upprätthålla alla de licenser som 

krävs för spel i Allsvenskan. 

 
191 Intervju 11.2.2021.  
192 Ibid.  
193 Ibid.  
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5.2.2 Bolagisering och ekonomi 

En stor del av verksamheten drivs i aktiebolagsform. Enligt Åström beror detta kanske 

främst på att verksamheten är kommersiell och för att man inom klubben anser 

aktiebolagslagen vara välanpassad utifrån den verksamhet som bedrivs.194 Å andra sidan 

tror han att det inte finns några extrema styrkor eller svagheter med att bedriva 

verksamheten i bolagsform jämfört med föreningsform. Han lyfter fram möjligheten att 

ta in externt aktieägande i klubben som ett sätt att stärka klubbens kapital som en fördel 

bolagiseringen fört med sig. Därtill nämner han att vissa skattemässiga konsekvenser 

som kan vara fördelaktiga. Generellt om klubbens ekonomi säger Åström:  

 “Vi är ju en väldigt stabil klubb och vi är en väldigt välskött klubb också om man tittar till ekonomi. 
Däremot är vår utmaning att vi behöver få vår ekonomi att växa. Det är ju en stor ambition vi 
har.”195 

Det enda konkreta långsiktiga målet är att klubben till utgången av 2023 ska ha en 

ekonomi och omsättning som är top-6 i Allsvenskan. Orsaken till detta är för att man vet 

att korrelationen mellan omsättning och sportsliga framgångar är väldigt stark inom 

elitfotbollen. En av klubbens största utmaningar är därmed att få sin ekonomi att växa. 

Enligt Åström har man under en ganska lång tid stått relativt still gällande hur mycket 

pengar man omsätter. Däremot har klubben lyckats öka sitt eget kapital jämfört med sex 

år tillbaka. Åström förklarar att det där handlar om att ha en trygghet och kunna skapa 

lite större risktagande och investeringsvilja, men att man också kunde se det som att 

omsättningen stått stilla. Å andra sidan har det funnits förutsättningar att parallellt med 

nedskärningar på intäktssidan göra besparingar på kostnadssidan. Man har enligt 

Åström främst granskat marginalerna och att man idag tjänar mer pengar i förhållande 

till klubbens omsättning än tidigare. 

Klubbens ekonomi påverkas även av att man är hemmastadd i en relativt liten stad var 

man konkurrerar om medborgarnas uppmärksamhet och företagens pengar. I Örebro 

finns elitklubbar inom flera av de största idrottsgrenarna vilket utgör en ytterligare 

utmaning för att få ÖSK:s ekonomi att växa.   

5.2.3 Användning av tredjepartsägarskap 

ÖSK använde sig av tredjepartsägarskap genom riskkapitalbolaget Spelarinvest AB, som 

i dagens läge ägs till 98,41 % av ÖSK Elitfotboll AB och inte har någon verksamhet.196 

 
194 Intervju 11.2.2021.  
195 Ibid.  
196 ÖSK (2021) Årsredovisning och Koncernredovisning för Räkenskapsåret 2020., s. 3.  
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Åström berättar att Spelarinvest ursprungligen var ett externt bolag som grundades av 

en grupp investerare för att samla in pengar som kunde användas för att finansiera 

nyförvärv till ÖSK och specifikt sådana spelare som klubben inte själv hade råd att värva. 

Det fanns då även en möjlighet för aktieägarna i Spelarinvest att få avkastning på sin 

investering om dessa spelare såldes vidare. Enligt Åström kan man säga att startskottet 

för investeringsbolaget var klubbens tvångsdegradering från Allsvenskan till Superettan 

2004. ÖSK var den första klubben att degraderas på grund av att inte uppfyllde de 

ekonomiska villkoren som krävs för att erhålla elitlicens. Då man började bygga upp 

verksamheten på nytt efter degraderingen såg man en möjlighet att skjuta in externt 

kapital till klubben, vilket var viktigt för att kunna göra en satsning som skulle leda 

klubben tillbaka till Allsvenskan och för att kunna bli en stark Allsvensk klubb. 

Bolagets affärsmodell gick enkelt ut på att Spelarinvest var med och investerade i ett 

nyförvärv och hade rätt till den ekonomiska uppsida som skapades om klubben sålde 

samme spelare. Investering var med andra ord knuten till enskilda spelare, vilket enligt 

Åström är en av orsakerna till att man valde att avveckla verksamheten då detta upplägg 

inte längre var förenligt med FIFA:s regelverk. Därtill berättar Åström att bolaget och 

användningen av TPO: “(...) hade spelat ut sin roll lite grann utifrån vilka som var med 

och investerade och så var klubben befann sig just här och då.” ÖSK löste ut alla bolagets 

delägare och förvärvade bolaget in till den egna koncernstrukturen. Åström berättar att 

Spelarinvest sannolikt kommer fusioneras in i den övriga verksamheten i framtiden och 

att tanken är att bolaget inte kommer leva kvar framåt. Inom klubben har man ändå 

diskuterat och tittat på andra möjligheter att ta in externt kapital för att kunna värva 

någon eller några ytterligare spetsspelare, till exempel modeller som är kopplade till 

transfernetton. En annan möjlighet vore att koppla en investering till intäkter som följer 

av kvalificering till europaspel. Även om sådant diskuterats poängterar Åström att man 

de senaste åren enbart arbetat med spelarförvärv utifrån de förutsättningar som 

klubbens ekonomi gett.197 

Avtalen mellan klubben och Spelarinvest ingicks för att värva sådana spelare som ÖSK 

inte hade råd att investera i. Den eventuella framtida avkastningen baserade sig på den 

summa som Spelarinvest var villiga att gå in med och var således specifik för de enskilda 

avtalen. Om Spelarinvest huvudsakligen stod för rekryteringskostnaden hade man till 

exempel en fördelning på 70–30 av den eventuella vinsten som uppkom om man sålde 

spelaren som omfattades av avtalet. Före utdelning avdras de kostnader som relaterar 

 
197 Intervju 11.2.2021.  
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till försäljningar, såsom agentkostnader, samt såg man till att bägge parter fick täckning 

för de pengar de gått in med i affären. Fördelningen kunde även vara 50–50 eller något 

annat förhållande var en större del tillföll ÖSK. TPO-avtalen var kopplade till enskilda 

spelaravtal och varade så länge som spelaren tillhörde ÖSK: ”Så att det gällde både 

innevarande avtal och även ifall vi förlängde [spelar]avtalet så fanns det en (.) Den 

ekonomiska rättigheten kvar.”198 Angående avtalens tidsfrist tror Åström att man 

föreskrev att avtalen gällde så länge spelaren tillhörde ÖSK: Om spelaren lämnar 

klubben och sen kommer tillbaka så förfaller rättigheten, men så länge spelaren tillhör 

ÖSK finns rättigheten kvar.  

Enligt Åström hade man en standardmodell som samtliga avtal baserade sig på. Den 

överenskomna ersättningen/avkastningen låg någonstans inom spannet 70–30 till 30–

70 och förhandling om fördelningen av eventuell försäljningsvinst skedde specifikt för 

varje enskilt avtal. Åström är inte helt säker på hur många TPO-avtal som ingicks men 

tror att det kunde röra sig om mellan 10 till 20 stycken. På frågan om TPO-upplägget var 

en betydande del av ÖSK:s verksamhet svarar han:  

”Ah men det var det. Det var en jätteviktig del för att ÖSK skulle ha möjlighet för att värva spelare. 
Själva det här bolaget Spelarinvest uppstod ju efter 2004 när ÖSK som första klubb i Sverige 
tvångsdegraderades från högsta serien på grund av att man inte uppfyllde ekonomikriterierna i 
elitlicensen. Det fanns finansiellt starka personer och företag i Örebro som gick in och ville vara 
med att bygga upp klubben igen. Nummer ett: se till att man kom på rätsida ekonomiskt. Men sen 
då också nummer två: Se till att, ah men vi klarar oss sportsligt att etablera oss på en allsvensk 
nivå igen och det var då det här [affärsupplägget] började.” 

Han menar även att de flesta investerare valde att vara med primärt för att stöda 

klubben, inte för att tjäna pengar. Man såg dock nog en möjlighet att erhålla avkastning 

samtidigt som man stärkte klubben, även om realiserad avkastning i praktiken 

återinvesterades i klubben på olika sätt och vis. Enligt avtalet hade klubben 

informationsplikt gentemot bolaget. Spelarinvest hade rätt att få information om vad 

man höll på med, men Åström poängterar att det var klubben själv som beslutade om 

spelarförsäljningar. Däremot fanns inget minimiavkastningsvillkor. Om avtalet löpte ut 

utan att spelaren såldes förlorade Spelarinvest rätten till avkastning. Enligt Åström 

hände detta ett antal gånger. Som han minns fanns inte heller något maximitak utan 

beloppet som delades ut vid en eventuell vinst baserade sig på den överenskomna 

fördelningen.199 Han nämner även en person från Spelarinvest styrelse var adjungerad i 

ÖSK:s styrelse och vice versa under denna period för att säkra en närhet mellan och 

Spelarinvest. Då man slutligen avvecklade verksamheten köpte klubben Spelarinvest 

 
198 Intervju med Simon Åström 8.4.2021.  
199 Ibid.  
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aktieägares aktier till samma värde som de en gång köpt dem för. Med andra ord erhöll 

aktieägarna ingen avkastning men fick tillbaka sina pengar till nominellt belopp.  

5.3 Malmö FF (MFF)  

Malmö Fotbollförening grundades den 24 februari 1919 och vunnit Svenska 

Mästerskapet 21 gånger samt tagit 14 cuptitlar.200 Föreningen äger till sin helhet ett 

aktiebolag, MFF Event AB, som i sin tur äger Fotbollsstadion i Malmö Fastighets AB, 

Eleda Stadion. Från klubbens årsredovisning framgår att den dagliga verksamheten i 

stadion består av omfattande skolverksamhet och uthyrningsverksamhet samt 

anordnandet av olika typer av evenemang.201 Till skillnad från DIF och ÖSK driver 

Malmö sin fotbollsverksamhet i föreningsform. 

5.3.1 Användning av tredjepartsägarskap 

Klubben ingick två TPO-avtal med investeringsbolaget Pildammarna Invest AB, ett 

riskkapitalbolag. Det första avtalet varade mellan den 20 december 2004 till den 31 

december 2011, men gällde dock endast de spelarförsäljningar som ägt rum fram till sista 

december 2008 eller det tidigare datum då investeringsbolaget erhållit den avkastning 

som motsvarade en fördubbling av deras ursprungliga investering. Anledningen till att 

avtalet sträckte sig tre år längre än den överenskomna perioden under vilken 

spelarförsäljningar medgav rätt till vinstutdelning var för att klubbens kapital skulle 

kunna bedömas tillräckligt för att täcka den förlusttäckningsgaranti som parterna avtalat 

om. Klubbens kapital kunde rimligen inte förväntas kunna täcka en sådan garanti om 

inga spelarförsäljningar genomförts.202 

En muntlig överenskommelse mellan MFF och de flesta av de investerare som gjorde 

upp bolaget nåddes i mars 2004 och klubben erhöll den första delen av investeringen i 

september. I december samma år skrev man sedan under det första avtalet. Bolaget 

investerade total 9,5 miljoner kronor, genom tre betalningar (6,5 miljoner i september 

2004 samt 1,5 miljoner i januari respektive december 2005). På grund av att en av de 

ursprungliga investerarna inte skött sina åtagande skedde ett mindre aktieövertag i mars 

2005 till samma villkor som man överenskommit med den tidigare investeraren. Det 

hela fungerade utmärkt och bolaget erhöll redan under 2006 återbetalning och 

avkastning på sammanlagt 19 miljoner kronor, vilket var den maximala avkastningen i 

 
200 Malmö FF hemsida: https://www.mff.se/om-mff/.  
201 Malmö FF (2021) Årsredovisning 2020.  
202 Malmö FF (2009) Vitbok angående samarbetet mellan MFF och Pildammarna Invest.  

https://www.mff.se/om-mff/


 44 

enlighet med avtalet, vilket innebar att avtalet var fullbordat. Dessa utbetalningar (totalt 

18,8 miljoner) överfördes i december (9,3 miljoner) och i mars (4,4 miljoner) år 2005 

samt i juli (2,7 miljoner) och augusti (2,4 miljoner) år 2006. Den återstående delen 

(200 000) representerade kostnader som klubben hade betalat ut i ett tidigare skede. 

Under det första avtalet erhöll således Pildammarna Invest AB avkastning om 6,85 

miljoner kronor efter skatt. Man beslöt sig för att ingå ett nytt avtal genom vilket 6,5 

miljoner kronor återinvesterades. Mellanskillnaden, det vill säga 450 000 kronor, hölls 

kvar i bolaget som minimikapital samt för att täcka administrativa kostnader. I praktiken 

fick bolagets aktieägare tillbaka den ursprungliga investeringen och valde att 

återinvestera avkastningen.203 

Det andra avtalet var i kraft mellan den första april 2007 fram till sista december 2011 

och omfattade spelarförsäljningar som skett fram till sista mars 2011.204 Utöver de 6,5 

miljoner som det första avtalet medfört investerade de tidigare aktieägarna i bolaget, 

samt några nya investerare (bland dem MFF:s dåvarande vice ordförande Håkan 

Jeppson), ytterligare 7,5 miljoner kronor. Den totala investeringen var alltså 13,9 

miljoner. Fram tills 2009 hade klubben återbetalat 7,1 miljoner kronor.  

För att den återstående delen (6,8 miljoner) skall kunna återbetalas krävs 

spelarförsäljningar som medför en nettovinst runt 38,6 miljoner under återstoden av 

avtalsperioden. Således måste nettovinsten vara högre än 38,6 miljoner för att bolaget 

skall göra vinst.205 

Den 23 maj 2011 tecknade Malmö FF och Euro Football Invest AB ett avtal som var 

likartat med de två tidigare TPO-avtalen som klubben ingått. Arrangemanget gick liksom 

tidigare ut på att ”bolaget tillför föreningen kapital i form av vinstandelstillskott mot del 

av vinster vid framtida spelarförsäljningar.” Investeringen eller vinstandelstillskottet 

under detta avtal var 28,5 miljoner kronor och avtalet varade från den 1 april 2011 till 

och med den 31 december 2014. Avtalet omfattade spelarförsäljningar som genomförts 

fram till den 31 mars 2014, men förlängdes under samma år för att ge rätt till 

försäljningsvinst ”vid övergångar av spelare som ingick i spelartruppen den 31 mars 2014 

där det finns bindande avtal fram till och med den 31 mars 2015.”206 Slutavräkning för 

 
203 Malmö FF (2009).  
204 Ibid.  
205 Ibid.  
206 Malmö FF (2015) Årsredovisning 2014.  
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avtalet skedde under 2015 vari man återbetalade 10,3 miljoner kronor. Under avtalstiden 

återbetalades sammanlagt 21,8 miljoner kronor.207 

Föreningen har även ingått låneavtal med enskilda finansiärer för att finansiera 

spelarförvärv under sommaren 2014. Detta bringade 8,0 miljoner kronor till klubben till 

en låg ränta, men dock med möjlig tilläggsränta om någon av de spelare (Enock Kofi Adu, 

Isaac Kiese Thelin och Anton Tinnerholm) som finansierades av lånet såldes med vinst 

för föreningen.208 Under 2017 hade lånet återbetalats i sin helhet och den sammanlagda 

tilläggsräntan uppgick till 0,2 miljoner kronor.209 Därefter har föreningen inte längre 

några ikraftvarande avtal eller andra förpliktelser med eller mot några externa 

finansiärer som avser spelarförvärv.  

5.3.2 Avtalsvillkor 

Det första avtalet gav Pildammarna rätt att få avkastning dels i form av en andel av den 

kompensation som klubben fick vid spelarförsäljning, dels om klubben redovisade en 

vinst för det gångna året. Avtalet innehöll även en så kallad minimiavkastningsklausul 

som uppgick till 2,85 miljoner kronor. Denna förlusttäckningsgaranti skulle betalas till 

bolaget då avtalet upphörde förutsatt att klubbens eget kapital var tillräckligt för att täcka 

en sådan återbetalning. I avtalet föreskrevs även om en maximal avkastning som uppgick 

till två gånger det investerade beloppet, det vill säga 19 miljoner kronor. Pildammarnas 

andel av spelarförsäljningsvinsterna var 30 procent. Detsamma gällde den vinst som 

årsredovisningen visade. Tanken bakom detta var att bolaget skulle kompenseras även 

då klubben valde att behålla sådana spelare som kunde säljas med vinst för att få 

sportsliga och ekonomiska framgångar, främst genom spel i Europa. Avtalet gav inte 

Pildammarna, dessa aktieägare eller klubben några andra rättigheter eller skyldigheter 

än de som redogjorts för i vitboken om in- och utbetalning av kapital.210  

Under det andra avtalet tog inbetalningarna till klubben form av ”vinstandelstillskott” 

som togs upp direkt i klubbens egna kapital, varför de inte syns i resultaträkningen. 

Pildammarna skulle enligt avtalet få återbetalning (upp till det investerade beloppet) och 

avkastning om klubben gjorde en vinst på spelarförsäljning. Återbetalningarna går direkt 

mot det egna kapitalet och syns därför inte i klubbens resultaträkning. Avkastningen och 

återbetalningen av spelarförsäljningsvinster belastar däremot resultaträkningen. 

 
207 Malmö FF (2016) Årsredovisning 2015.  
208 Malmö FF (2015) Årsredovisning 2014.  
209 Malmö FF (2018) Årsredovisning 2017.  
210 Ibid.  
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Liksom i det första avtalet kom man överens om en maximal avkastning vilket var två 

gånger det investerade beloppet. Under avtalets tidsfrist hade klubben rätt att begära 

nytt kapital och bolaget rätt att neka utan några begränsningar. Ifall några nya 

betalningar skulle ske förändras även den kvot som bestämde Pildammarnas andel av 

spelarförsäljningsvinsten. Detta gjordes så att man slapp förhandla om ett nytt avtal 

varje gång klubben hade ett behov av nya kapitalinsättningar från bolaget, det skulle 

räcka att skriva ett kort tilläggsavtal. Bolaget hade dock ingen skyldighet att betala in 

mera kapital.211 

En av grundprinciperna för det andra avtalet var att återbetalningen och avkastningen 

som styrdes till bolaget skulle baseras på spelarförsäljningsvinster som uppkom för 

samtliga spelare i Malmö FF:s trupp, det vill säga transfernettot. Avtalet skiljer sig 

därmed tydligt från de avtal som identifierats i tidigare forskning. Klubben ger två 

motiveringar till varför man gjorde så här. För det första vill en investerare ha en högre 

andel av de ekonomiska rättigheterna om finansieringen omfattar en enskild spelare 

eftersom risken för utebliven avkastning och återbetalning är större. För det andra ville 

klubben kunna bestämma själv, utan att diskutera med vare sig bolaget eller någon 

annan, vilka spelare som skall köpas eller säljas. Ifall den tredje partens avkastning är 

kopplad till en specifik spelare skulle klubben behöva diskutera med den tredje parten 

innan man köper spelaren, för att se om denne tycker det är en intressant investering. 

Bolaget skull i så fall antagligen vilja ta del av spelarens försäljning. Man ansåg inte att 

detta vore en lämplig konstruktion eftersom spelartransaktioner skall styras utifrån 

klubbens sportsliga mål och ledning, inte av möjligheterna till avkastning.212  

Bolagets andel fås ur den nettovinst som uppstår av klubbens spelartransaktioner och 

utgörs av försäljningssumman minus spelarens bokförda värde, betalningar till andra 

klubbar samt övriga kostnader. Pildammarnas andel av transfernettot (vid vinst) 

motsvarar den andel av spelartruppen de finansierat. Andelen beräknas enligt följande: 

𝐵𝑜𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 =
𝐵𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒𝑡 𝑠𝑜𝑚 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑖𝑛

𝑆𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑡𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑛𝑠 𝑣ä𝑟𝑑𝑒
  

Under avtalet kan andelen inte öka om inte bolaget investerar mera kapital. 

Spelartruppens värde ökar då nya spelare ansluter till truppen (det bokförda värdet för 

dessa utgörs av övergångssumman som klubben betalat). Värdet på spelatruppen 

 
211 Malmö FF (2009).  
212 Ibid.  
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minskar inte på grund av avskrivningar eller försäljning av spelare medan avtalet gäller. 

Bolaget andel kunde maximalt uppgå till det investeringsbelopp som införts till klubben. 

Liksom i det första avtalet var den maximala avkastning Pildammarna hade rätt till två 

gånger det insatta kapitalet. Pildammarnas andel av de ekonomiska rättigheterna 

(transfernettot) var 24,6 procent under den transferperiod som avslutades sista mars 

2009. Andelen justerades två gånger per år vid slutet av transferperioderna och var i juni 

2009 17,6 procent. I Klubbens årsredovisning hittas en not i balansräkningen som anger 

ansvarsförbindelser. Detta hänvisar till en potentiell skuld till Pildammarna. Detta 

belopp anger inte vad klubben är skyldig bolaget utan vad klubben maximalt skulle 

kunna komma att bli skyldig under dåvarande avtal. Inte heller det andra avtalet gav 

bolaget, bolagets aktieägare, klubben eller några andra rättigheter eller skyldigheter än 

det som rör in- och utbetalning av kapital som beskrivits ovan.213 

  

  

 

 

 
213 Malmö FF (2009). 
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6 DISKUSSION 

Användningen av TPO i Sverige skiljer sig på flera sätt från användningen globalt, men 

delar även vissa likheter. Nedan analyseras de tre svenska klubbarnas användning av 

tredjepartsägarskap och jämförs med tidigare forskning. Därefter riktas fokus på vilka 

intressen dessa fotbollsklubbar har haft i detta sammanhang. Slutligen diskuteras 

fotbollsklubbars intresse generellt.  

6.1 Användning av TPO i Sverige 

Från empirin framstår att orsakerna till att en klubb väljer att ingå ett TPO-avtal kan 

variera och har att göra med de ekonomiska omständigheter som klubben befinner sig i. 

Generellt utgår man antingen ifrån ett starkt behov av kapital eller en vilja att förbättra 

sin spelartrupp för att på så vis erhålla bättre sportsliga resultat och större intäkter. 

Djurgårdens beslut grundade sig främst på en vilja att växa genom att värva bättre 

spelare som skulle attrahera större publik och fler sponsorer. För Örebro SK handlade 

det om att göra en satsning tillbaka till Allsvenskan vilket inte var möjligt utan externt 

kapital. MFF skriver å sin tur att man inte ansåg sig ha tillräckligt eget kapital för att 

värva nya spelare utan att äventyra klubbens framtida verksamhet. Man ville helt enkelt 

minska risken som är alltjämt närvarande vid spelartransfers.214 En vilja att minimera 

risk har även lyfts fram i tidigare forskning, men globalt verkar detta inte ha lyckats givet 

att man vanligen avtalat om olika minimiavkastningsvillkor och såldes enbart förskjutit 

fram risken eller ändrat dess form. För DIF, ÖSK och MFF verkar dock samarbetet med 

respektive investeringsbolag fugerat rätt bra.  

Samtliga klubbar använde TPO för att rekrytera nya spelare, med andra ord i 

investeringssyfte. Dock skiljer sig de svenska arrangemangen sig på flera vis från den 

globala modellen. För alla tre klubbar var den tredje parten ett investeringsbolag. En 

signifikant skillnad är däremot att kopplingen mellan respektive bolag och fotbollsklubb 

var starkare än vad som antytts i tidigare forskning. DIF Invest AB grundades till 

exempel redan 1987 under namnet Djurgårdens IF DIF AB och verkade ursprungligen 

för att marknadsföra fotbollsklubbens varumärke och ansvarade därefter för alla 

marknadsaktiviteter. I ÖSK:s fall var det ett gäng företagare från Örebro som i 

förstahand gick in för att stötta satsningen tillbaka till Allsvenskan. Pildammarna Invest 

AB skapades i sin tur specifikt för att möjliggöra den modell som styrelsen i Malmö FF 

 
214 Malmö FF (2009).  
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tagit fram. Således verkar det ha funnits ett starkare gemensamt intresse som grund för 

arrangemangen. 

Investeringsbolagens ekonomiska intresse verkar inte ha vägt lika tungt i dessa fall som 

man kunde tänka sig baserat på tidigare forskning. Såväl Djurgården som Örebro 

tillämpade inga minimiavkastningsvillkor och det hände även att spelarna som 

omfattades av TPO-avtal inte såldes, det vill säga att avtalet förlorade hela sitt värde. 

Malmö FF hade däremot avtalat om minimiavkastningsvillkor som uppgick till 2,85 

miljoner kronor i det första avtalet mellan klubben och Pildammarna Invest AB.215 

Denna ”förlusttäckningsgaranti” utgjorde ca. en tredjedel av totala 9,5 miljoner kronor 

som investerades under avtalet. MFF och Pildammarna Invest AB hade dessutom avtalat 

om maximal avkastning till investeringsbolaget vilket var två gånger det investerade 

beloppet. 

En annan stor skillnad var att det i samtliga arrangemang åtminstone under en viss tid 

fanns en eller flera personer som satt i ledande position inom såväl fotbollsklubben som 

investeringsbolaget och som kunde balansera bägge parters intresse. För Djurgårdens IF 

fungerade arrangemanget väldigt bra så länge som Bo Lundqvist verkade som 

styrelseordförande för föreningen och ordförande för bolaget. Efter att han lämnade blev 

det svårare att förena klubbens och bolagets intressen. Berggren påpekade även att TPO-

arrangemang ofta kan leda till att man blir oense vilket han även tror flera klubbar i 

Sverige har erfarenhet av. Verksamheten fick i fallet DIF ett, enligt Berggren, naturligt 

slut till följd av att man inte lyckades lika väl på transfermarknaden som tidigare eller 

enligt plan. Klubbens och investeringsbolagets intressen var vid denna tidpunkt inte 

längre förenliga. Detta skedde ungefär samtidigt som FIFA utvecklade regelverket om 

TPO vilket också bidrog till beslutet att avsluta samarbetet. Detsamma gällde även 

Örebro SK:s samarbete med Örebro Spelarinvest AB. 

Både Berggren och Åström ansåg att verksamheten var betydande för respektive klubb. 

Detsamma kan även konstateras för Malmö FF och samtliga arrangemang fungerade 

förhållandevis bra för de tre klubbarna.216 

 
215 Malmö FF (2009).  
216 När det kommer till investerarna fungerade arrangemanget väl beroende på vad deras huvudsakliga 
motivation var. Investerarna i DIF Invest eller Örebro Spelarinvest fick tillbaka sin ursprungliga 
investering till nominellt belopp, det vill säga utan någon egentlig avkastning. Det finns dock skäl att 
anta att möjligheten till ekonomisk avkastning inte utgjorde den primära anledningen till att de 
investerade.    
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6.1.1 TPO-avtalens innehåll 

Från empirin framgår att speciellt DIF och ÖSK delar många likheter när det kommer 

till avtalsarrangemangen som berör tredjepartsägarskap. Malmö FF:s upplägg verkar 

däremot rätt unikt. Innehållet i samtliga klubbars avtal skiljer sig också på flera punkter 

i jämförelse med tidigare forskning. 

Standardavtal. Både Djurgårdens IF och Örebro SK tillämpade en standardmall som 

utgjorde basen för samtliga avtal. Även Malmö FF kan sägas ha utgått från en 

standardiserad modell givet att alla tre avtal de var delaktiga i var baserade på samma 

upplägg. 

Grunden för eventuell avkastning. Avtalen som ingicks av DIF respektive ÖSK 

omfattade enskilda spelare. Med andra ord gjordes ett avtal per spelare vilket är i linje 

med tidigare forskning och den allmänna uppfattningen om TPO-avtal. Den eventuella 

avkastningen som kunde tillföras Pildammarna Invest AB grundade sig däremot på 

investeringens storlek i relation värdet på MFF:s spelartrupp, vilket utgjorde en kvot som 

tillämpades på klubbens transfernetto. Under det första avtalet hade Pildammarna även 

rätt till avkastning om MFF redovisade en vinst för det gångna året.  

TPO-avtalets tidsfrist. Likt resultaten från tidigare forskning var tidsfristen för avtalen 

som DIF och ÖSK ingick kopplat till spelaravtalet för de spelare som omfattades av 

arrangemanget och kunde förlängas i samband med förlängning av spelaravtalet.  

Maximiavkastningsvillkor. Varken DIF eller ÖSK hade avtalat om något slag av 

maximiavkastningsvillkor. Pildammarna Invest AB hade däremot maximalt rätt till ett 

belopp som uppgick till två gånger den av bolaget gjorda investeringen. Den tidigare 

forskningen har inte identifierat några likartade villkor.  

Minimiavkastningsvillkor. För såväl DIF och ÖSK hade investeringsbolagen ingen rätt 

till någon uttalat minimiavkastning utan riskerade förlora hela summan ifall en spelare 

inte såldes. Detta utgör en betydande skillnad från tidigare forskningen enligt vilken 

minimiavkastningsvillkor var vanligt förekommande i TPO-sammanhang. Malmö FF 

och Pildammarna hade däremot kommit överens om en minimiavkastningsklausul i 

åtminstone det första avtalet som skulle fungera som en förlusttäckningsgaranti. Denna 

garanti var dock förhållandevis liten ett till det investerade beloppet.  
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Informationsplikt gentemot tredje part. Med undantag från ÖSK kom det ej fram om 

avtalen i Sverige innehöll någon förpliktelse att informera, men eftersom de i samtliga 

fall var åtminstone en person som innehade en position i både klubben och 

investeringsbolaget kan man nog anta att relevant information fördes vidare från 

klubben till bolaget. I ÖSK:s fall var klubben förpliktigad att informera om vad som 

skedde i relation till spelarförsäljningar. Klubben hade dock fullständig och ensam 

rättighet att besluta om transfers. En av de mest signifikanta skillnaderna mot tidigare 

forskning är att uppläggen i Sverige verkar utgå ifrån en vilja att hjälpa klubben. Oavsett 

om det handlar om tillförsel av kapital eller helt enkelt för att värva bättre spelare. De 

som valt att investera har i de tre fallen ovan även före arrangemanget haft någon 

koppling till respektive klubb som de sedan tillfört vinstandelsbevis och till skillnad från 

tidigare forskning kan ett ekonomiskt vinstintresse inte anses dominera dessa 

förhållanden.  

TPO-avtalens syfte. Den insamlade empirin visar att avtalets syfte generellt är enhetligt 

med vad som framförts i tidigare forskning. Det vill säga att möjliggöra köp av en viss 

andel av de ekonomiska rättigheterna för en spelare samt att reglera detta belopp. Man 

kunde kanske även tillägga betydelsen av att kunna överföra risken förknippad till 

spelaranskaffning till någon tredje part. 

6.1.2 Slutsatser 

Utredningen om de svenska fotbollsklubbarnas användning av TPO visar att 

verksamheten inte nödvändigtvis domineras utav den tredje partens vinstintresse, vilket 

tidigare lyfts upp. Idrottens sociala dimension och föreningsverksamhet generellt har 

förhållandevis långa anor i Sverige vilket antagligen bidragit till en annorlunda 

utgångspunkt för TPO-arrangemangen än i andra länder. Generellt kan arrangemangen 

antas varit rätt simpla konstruktioner som utgått ifrån klubbens vilja att överföra främst 

risken, men även åtminstone delvis kostnaden, anknuten till spelarförvärv och den tredje 

partens vilja att i förstahand stöda klubben och i andrahand möjligheten att erhålla 

avkastning. Tvärtemot den tidigare forskningen verkar avtalsförhållandet i Sverige 

generellt ha utgått ifrån klubbens behov framom den tredje partens. 

Malmö FF har å andra sidan utvecklat en aningen mera sofistikerad modell som 

antagligen är enhetligt med FIFA:s regelverk om TPO.217 Resultatet berättigar inte direkt 

FIFA:s beslut att förbjuda verksamheten. Å andra sidan lyftes fram att dessa upplägg 

 
217 IFK Göteborg verkar tillämpa liknande arrangemang idag. Se, fotnot 169. Samt FIFA (2021b). 
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även i Sverige sannolikt lett till intressekonflikter och spänningar. De risker som tidigare 

uppmärksammats existerar alltjämt då investeringen är knuten till en enskild spelare. 

Utredningen berör dock enbart svenska förhållanden och man bör därför inte dra några 

större generaliseringar om TPO-verksamhet i övriga länder. Flera landsomfattande 

undersökningar krävs för att definitivt avfärda eller berättiga FIFA:s förbud. Man kan 

dock konstatera att en simplifierad avtalsmodell som omfattar en specifik spelare enkelt 

kan utnyttjas av en tredje part och inte att rekommenderas för fotbollsklubbar. Det 

verkar dessutom inte utgöra någon långsiktig lösning givet samtliga klubbar som 

undersökts avvecklat verksamheten till vissa delar redan innan ett förbud etablerats.  

6.2 Fotbollsklubbars intresse 

Fallstudierna visade att entydigt att avtalsförhållandet mellan fotbollsklubben och den 

tredje parten inte dominerats av den senares vinstintresse, utan snarare från klubbens 

behov. Vi kan även se att klubbarna har haft olika anledningar till att ingå TPO-avtal. För 

Djurgården och Malmö handlade om att växa ekonomiskt genom att värva bättre spelare, 

som man inte ensam hade möjlighet att värva, och på så vis attrahera större publik eller 

bättre sportsliga framgångar. För Örebro var utgångsläget ett annat. Klubbens ekonomi 

hade under en längre tid varit väldigt ansträngd och situationen förvärrades ytterligare 

av att tvångsdegraderas till Superettan. Syftet verkar i detta fall ha varit att göra en 

ekonomisk satsning tillbaka till Allsvenskan och följaktligen stabilisera klubbens 

ekonomi. 

6.2.1 Den allmänna uppfattningen  

Angående fotbollsklubbars intresse utgår man i litteraturen vanligen ifrån att de strävar 

till att maximera nytta undergivet ett budgetärt nollvillkor.218 Med andra ord strävar 

klubbarna till att vinna ett maximalt antal matcher utifrån de ekonomiska 

förutsättningar som finns. Även om resultatet från fallstudierna nog till en viss del stöder 

detta antagande är det inte ändamålsenligt för att förklara fotbollsklubbars beteende. 

Ytterligare problem uppstår då man undersöker fotbollssektorn som helhet. Vilken nytta 

skall FIFA, UEFA eller den nationella ligaorganisationerna maximera? Svaret har enorm 

betydelse för hur elitfotbollen organiseras. Generellt kan fotbollsklubbar anses utgöra de 

viktigaste aktörerna inom fotbollspyramiden, men dessa är utgör inte en homogen grupp 

vilket innebär att samtligas intressen eller nytta inte kan maximeras av någon högre upp 

i pyramiden. Flera av storklubbarna idag verkar dessutom inte vara intresserade av 

 
218 Sloane (1971). Se även Garcia-del-Barrio & Szymanski (2006).  
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några budgetära begränsningar i jakten på titlar.219 Märk väl att det inte är klubbarna i 

sig som vill bryta sig loss utan ägarna till dessa klubbar. Rent rättsligt är dock klubben 

sin egen person. Man kan inte sätta likhetstecken mellan majoritetsägarens och klubbens 

intressen. Dock verkar den amerikanska modellen av lagidrott uppenbarligen göra 

intrång i den europeiska fotbollsindustrin vilket än en gång ses genom intentionerna att 

bilda ESL. En sådan utveckling vore inte ändamålsenlig för varken klubbarna eller 

fotbollen i stort och bör bekämpas. Om klubbarna allmänt accepteras vara 

vinstmaximerande kommer den ekonomiska dispariteten sannolikt växa sig allt större 

och kvaliteten på matcherna bli lägre. Man borde även fråga sig vilken inverkan detta 

kommer ha på spelarnas rättigheter. Den amerikanska modellen utgör dessutom en 

stark motsats till de sociala kulturella och utbildande funktioner samt värderingar som 

förknippas med idrott i Europa.220 Däremot finns goda skäl att skilja mellan elitidrott 

och övrig idrott i rekreationssyfte samt idrott på amatörnivå.221 

6.2.2 En alternativ uppfattning 

Valet av samhällelig teori spelar med andra ord en stor roll eftersom teorierna har en 

benägenhet att gå i uppfyllelse om tillräckligt många personer stöder dessa.222 En 

rimligare utgångspunkt vore att fotbollsklubbar och andra företag existerar och att deras 

yttersta målsättning är fortlevnad på sikt samt att de kan ha sina egna rättsliga och 

kommersiella målsättningar och objektiv. Detta kunde leda till starkare klubbar sett till 

ekonomi och mer kvalitativa fotbollslag och på så vis till bättre tävlingar. Den 

ledningsbaserade handelsrättens teori kan dessutom användas för att förklara 

fotbollsklubbarnas och även övriga idrottsaktörers beteende i högre grad än teorierna 

ovan. Därtill svarar det på de centrala rättsliga problemen inom organiserad idrott som 

enligt Weatherill relaterar till (vissa) klubbars kortsiktighet när det kommer till strävan 

att kommersialisering utan tillräcklig respekt för idrottens natur och syfte i samhället.223 

 
219 För en genomgång av några av storklubbarnas bokslut gjord av Swiss Ramble, se: 
https://twitter.com/SwissRamble/status/1386562133702414337.  
220 Se Kommissionen (2007).  
221 Se generellt Weatherill (2014) och specifikt s. 438. Han menar även att Kommissionens Vitbok om 
Idrott (2007) är ett steg i rätt riktning. Dokumentet uppskattar EU institutionernas begränsningar som 
relaterar till rättslig kompetens, materiella resurser och grundlig expertis. I dokumentet argumenteras 
för att EU bör ingripa då detta är nödvändigt och till hjälp men samtidigt acceptera att en stor del 
idrottsaktiviteter inte i praktiken är subjekt för detaljerad övervakning från EU. Man erkänner på så vis 
den roll som andra offentliga och privata aktörer spelar i sammanhanget.  
222 Mäntysaari (2016) s. 159. 
223 Weatherill (2014) s. 199.  

https://twitter.com/SwissRamble/status/1386562133702414337
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Empirin visar även hur fotbollsklubbarna använt sig av rättsliga verktyg (aktiebolag och 

avtal) för att uppnå enskilda objektiv (ekonomiskt tillväxt, värva bättre spelare, 

minimera risk). Det valda perspektivet innebär att fotbollsklubben utgör principalen och 

övriga avtalsparter agenter. Det ligger med andra ord i klubbarnas intressen att anställa 

sådan personer vars intressen överensstämmer med klubben, alternativt sådana vars 

intressen kan sammankopplas med klubbens genom att erbjuda olika incentiv. 

Fotbollsklubbarna ovan verkar på många vis lyckats med detta. I synnerhet fallet 

Djurgården visade att trycket från personer som vill arbeta, såväl ideellt som annars, för 

klubben är stort. I de flesta fall handlar det om personer som länge stött och följt klubben 

före de tar kontakt. 

Berggren lyfter även fram trycket efter mera pengar till den sportsliga verksamheten som 

man måste kunna hålla emot för att säkerställa en långsiktig utveckling för klubben. 

Angående ekonomi ansåg han det även vara viktigt med kontinuerliga 

likviditetsbedömningar eftersom det oftast är en låg likviditet som leder till problem för 

fotbollsklubbar. Fallet visade även ledningens prioriteringar efter några år av svag 

ekonomi. Man skar ner klubbens kostnader, som till stor del utgörs av spelartruppen, 

och hoppades man även skulle klara sig sportsligt. Prioriteringen kan anses vara tydlig. 

Balansen mellan det idrottsliga och kommersiella lyftes upp vid flera tillfällen vilket även 

uppmärksammats om igen i tidigare forskning. 

6.2.3 Kommentar om fotbollens stora utmaning 

Det hör inte till omfattningen för denna utredning att ge svar på hur fotbollsklubbarnas 

intresse kan tryggas rättsligt. Trots detta är en kommentar om reglering inom idrott den 

professionella fotbollen på sin plats. Man kan generellt se att reglerna som stiftats av 

idrottsförbund vilka utgår ifrån idrottsliga intressen nästan alltid även är regler som har 

kommersiell betydelse. Man påminns därmed att styrande organ inom idrott vanligen 

innehar en position som medför att deras beslut om regler har direkta implikation för 

deras egna finansiella intressen. De flesta styrande idrottsorgan är inte enbart känslolösa 

lagstiftare som endas agerar för idrottens bästa utan tvärtemot kan de många gånger 

beskyllas för att överdriva då de försvarar sina egna (ofta lukrativa) praktiker från rättslig 

utmaning.224 Den största utmaningen inom den europeiska proffsfotbollen är därmed 

följande: Hur skall man säkerställa att de styrande idrottsorganen verkligen verkar för 

idrottens bästa? 

 
224 Weatherill (2014) s. 466.  
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7 SAMMANFATTNING 

Idén bakom avhandlingen var ursprungligen att utreda huruvida ett förbud mot TPO kan 

anses vara motivera givet bristen på information, de ekonomiska och sportsliga 

utmaningar som drabbar en stor majoritet fotbollsklubbar samt den stadigt ökande 

ekonomiska klyftan mellan de några få storklubbarna och resten. Vad som från främst 

omfattade klubbarnas användning av ett specifikt finansieringsverktyg blev dock en 

snabbt en utredning om fotbollsklubbars intresse. Ämnet är ständigt aktuellt och 

uppfattningen om vad som utgör fotbollsklubbars primära syfte eller deras intressen 

kommer alltid ha en stor betydelse. 

Genom att utgå ifrån fotbollsklubbens perspektiv har avhandlingen kunnat bidra med ny 

information om klubbarnas verkliga användning av TPO och därmed påbörjat arbetet 

för att minska rådande kunskapsbrist. Dock kan inga större slutsatser dras om huruvida 

FIFA:s förbud är motiverat eller inte eftersom det inte är rimligt att anta att de 

användningen i Sverige speglar den i övriga länder. Ytterligare forskning krävs därmed 

för att kunna avfärda eller rättfärdiga FIFA:s förbud.  Generellt bör dock fotbollsklubbar 

vara väldigt noggranna med vem de ingår avtal om tredjepartsfinansiering och på vilka 

villkor. Även om TPO vore tillåtet är den gamla modellen som baserar sig på 

investeringar som är bundna till enskilda spelare inte att rekommendera, trots att 

empirin gav visst belägg för att modellen kan vara användbar i vissa sammanhang och 

under vissa förutsättningar. En mera sofistikerad avtalsmodell, likt den tillämpad av 

Malmö, verkar dock utgöra ett bättre alternativ och torde även kunna tolkas vara förenlig 

med gällande regelverk.  

Utredningen visar även att hur teorier om företagets intressen som utgår ifrån ett 

maximeringsantagande kan kommat att bli, och till viss del blivit, självförverkligande 

och kan medföra skadliga effekter för den professionella fotbollsindustrin. Teorierna kan 

dessutom inte förklara fotbollsklubbarnas och övriga idrottsaktörers beteende i 

tillräcklig mening. Genom att i stället utgå ifrån klubbarnas/företagets perspektiv kan 

man föra fram nya insikter samt praktiska lösningar för nuvarande och framtida 

utmaningar som fotbollsklubbar har. De generaliseringar som skapats som en del av 

detta arbete kan med fördel appliceras i vidare forskning om fotbollsklubbar och andra 

fotbollsorganisationer. Avhandlingens överhängande syfte, det vill säga utöver att svara 

på forskningsfrågan, har varit att öka förståelsen över ämnet. Till den grad syftet har 

uppfyllts kan texten även bidra till mera effektiv reglering. Det större problemet är dock 

hur man ska övervaka de som fastställer reglerna och övervakar fotbollen.   
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