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Andra upplagan av Deloitte Sport Business Groups och 
Föreningen Svensk Elitfotbolls årliga genomgång av 
svensk fotbollsekonomi.

Vi är mycket glada att tillsammans med Föreningen 
Svensk Elitfotboll (SEF) ännu en gång utger vår årliga 
genomgång av de allsvenska fotbollsklubbarnas 
ekonomi. I England har Deloitte under cirka 20 år 
genomfört liknande genomgångar av den brittiska och 
europeiska elitfotbollen vilka fått stor uppmärksamhet. 
I samband med att vi presenterat de europeiska 
rapporterna för olika intressenter i Sverige såsom klubbar 
och förbund, har vi fått frågan att göra en liknande 
rapport för Allsvenskan, vilken vi nu presenterar för andra 
året.

Vi vill tacka klubbarna för att de gett oss tillgång till 
finansiell information vilket gjort det möjligt för oss att 
genomföra denna rapport. Vi hoppas att rapporten ska 
väcka tankar, inspirera och fungera som underlag för 
diskussion både internt inom svenska elitklubbar och 
inom svensk fotboll som helhet. Vi hoppas också att 
rapporten ska bidra till att samtliga intressenter inom 
svensk fotboll fortsätter samarbeta för att nå målet,
Nordens Bästa Liga (NBL) 2017.

Rapporten ger en nulägesbild över hur Allsvenskan 
och respektive klubb står sig ekonomiskt och vilka 
utmaningar som finns hos klubbarna. Utifrån nuläget 
har vi identifierat möjligheter att utveckla verksamheten 
och att stärka konkurrenskraften som enskild klubb 
men också i ett bredare perspektiv. Deloitte i Sverige 
arbetar till största delen med organisationer inom det 
svenska näringslivet och vi har i denna rapport utvärderat 
Allsvenskan och klubbarna med samma perspektiv 
som vi skulle ha utvärderat dessa organisationer. Vår 
uppfattning är att en professionalisering av klubbarna 
skulle gynna utvecklingen inom svensk fotboll och stärka 
konkurrenskraften på lång sikt. Viktiga inslag för att nå 
detta är långsiktighet i strategier, kontinuitet på ledande 
positioner, robust organisationsstyrning och att intern 
kontroll över finanserna får större utrymme och högre 
prioritet i respektive klubb.

Andreas Frountzos
Senior Manager 
Sport Business Group 

Förord
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Fotbollsallsvenskan är en miljardindustri med stora 
möjligheter och utmaningar. På kommande sidor går vi 
igenom Allsvenskans ekonomi i sin helhet och lyfter fram 
relevanta nyckeltal. Vi berör även andra utmaningar 
för de allsvenska klubbarna, där förmåga att generera 
intäkter är en viktig komponent. 

Allsvenskans intäkter 
Tabellen nedan visar totala intäkter inklusive och 
exklusive spelarförsäljningar i allsvenskan de senaste 
fem åren, samt publiksnitt för respektive år. Allsvenskans 
intäkter exklusive spelarförsäljningar uppgår till 1 346
MSEK och slår föregående års intäktsrekord (1 203) till 
stor del beroende på Malmö FF. Publiksnittet minskar 
något till 7 132 åskådare per match. Framförallt AIK, 
Malmö och Helsingborg drar ner snittet jämfört med 
2013, men trenden är densamma för hela ligan. Under 
2015 har dock en positiv utveckling skett fram till och 
med att denna rapport släpps. Svensk Elitfotboll (SEF) 
har som mål att fördubbla intäkterna i Allsvenskan till 
år 2017 vilket skulle innebära att intäkterna överstiger 
2 miljarder SEK. För att uppnå målet krävs att samtliga 
intäktsslag ökar kraftigt. När det gäller intäkter från 
sändningsrättigheter är det sedan tidigare klart att SEF 
har skrivit ett TV-avtal med TV4-gruppen för Allsvenskan 
och Superettan som börjar gälla från nästa säsong. Med 
det nya avtalet kommer möjligheter att höja värdet 
på allsvenskan. För att nå SEF:s mål om fördubblad 
omsättning till år 2017 krävs dock att även matchintäkter 
och kommersiella intäkter ökar i motsvarande mån. 
Detta betyder att allsvenskan som helhet behöver öka 
publiksnittet, antalet sålda produkter samt knyta till sig 
fler och större sponsor- och samarbetsavtal.

Totala intäkter i Allsvenskan

 (MSEK) Antal åskådare

Källa: Årsredovisningar från de allsvenska klubbarna för respektive år

Allsvenskans verksamhet, 
möjligheter och utmaningar

Kommersiella intäkter från lokala och i viss mån 
nationella sponsorer och partners har historiskt sett 
stått för en stor del av intäkterna (över 50 procent). 
En av utmaningarna för Allsvenskan är att öka andra 
intäktsslag ytterligare relativt dessa kommersiella 
intäkter, vilket det nya TV-avtalet kommer att bidra till. 
Härigenom minskar beroendet av ett enskilt intäktsslag 
och ytterligare intäkter genereras inom övriga 
intäktsslag. Det mest positiva med en ökad relativ andel 
intäkter från sändningsrättigheter är att dessa intäkter 
är mindre volatila än match- och sponsorintäkter, vilket 
kan ge klubbarna större ekonomisk ”motståndskraft” 
att hantera tillfälliga sportsliga nedgångar. En möjlighet 
att ytterligare öka intäkterna från sändningsrättigheter 
i Allsvenskan är att få ut fler klubbar i det europeiska 
cupspelet. De intäkter som klubbarna då får fördelat 
till sig från UEFA är ersättning från TV-avtalen för 
respektive cup vilket bidrar positivt till klubbens intäkter 
från sändningsrättigheter. Dessa intäkter är även 
normalt sett den huvudsakliga anledningen till skiften i 
intäktsligan. Att spela ute i Europa bidrar även till ökade 
matchdagsintäkter då såväl antalet hemmamatcher som 
det allmänna publikintresset ökar.

Vi noterat att sponsormarknaden har förändrats under 
den senare delen av 2000-talet. De stora sponsoravtalen 
med större svenska bolag har lyst med sin frånvaro. 
Denna utveckling samt den ökade digitaliseringen ställer 
högre krav på marknadsavdelningarnas innovationskraft 
och omställningsförmåga för att ta tillvara på de nya 
utmaningarna och möjligheterna som uppstår. Vår 
bedömning är att Allsvenskans attraktionskraft hos de 
större internationella företagen är begränsad varvid den 
inhemska marknaden blir allt viktigare.
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Intäktsfördelning 2014 Allsvenskan

Matchintäkter 261 MSEK

Sändningsintäkter 331 MSEK

Sponsor, reklam och rättigheter 753 MSEK

23% 

16% 

61% 

Intäktsfördelning 2013 Allsvenskan

Matchintäkter 257 MSEK
Sändningsintäkter 184 MSEK

Sponsor, reklam och rättigheter 691 MSEK

I rapporten presenterar vi olika analysverktyg som 
klubbarna kan använda sig av för att öka sina intäkter 
inom samtliga intäktsslag.

Marknaden för sändningsrättigheter ser vi däremot på 
med tillförsikt avseende den framtida utvecklingen. Vår 
bedömning är att vi står inför en stor teknikutveckling 
där konsumtionen av elitidrott är under förändring, likt 
utvecklingen vi sett inom musik- och filmindustrin. Det 
blir intressant att följa hur en sådan teknikutveckling 
påverkar intäkterna från sändningsrättigheterna. Vår 
bedömning är att detta kommer att tillföra idrotten 
stora möjligheter att kommersialisera flera typer av 
kringtjänster. Men det ställer höga krav på idrotten att ta 
tag i dessa frågor och äga utvecklingen. Vår bedömning 
är att idrottens kommersiella värde står starkt och 
påverkas positivt av denna utveckling.

I ett internationellt perspektiv skiljer sig Allsvenskan 
inte nämnvärt avseende intäktsfördelningen från de 
mindre ligorna ute i Europa. Om vi exkluderar de fem 
största ligorna, det vill säga England, Frankrike, Italien, 
Spanien och Tyskland, så dominerar de kommersiella 
intäkterna. För de fem största ligorna i Europa ser vi 
betydligt större intäkter från sändningsrättigheter och då 
framförallt i England. Gemensamt för dessa ligor är att 
det utöver den inhemska TV-marknaden, även finns ett 
internationellt intresse för respektive liga. Detta leder till 
möjligheter för intäkter från sändningsrättigheter
från andra länder. Den största bidragande faktorn till 
storleken på intäkterna från sändningsrättigheter för 
de mindre ligorna är respektive lands folkmängd - ju 
större folkmängd desto gynnsammare TV-avtal. Det 
internationella intresset för dessa mindre ligor är relativt 
litet.

Notera att för kommande respektive lagavsnitt finns 
sex intäktsparametrar. Vi har i graferna till höger slagit 
samman intäkterna från cupspel med matchintäkter samt 
övriga intäkter med sponsor, reklam och rättigheter. 

Källa: Årsredovisningar från de allsvenska klubbarna för respektive år
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Intäktsfördelning 2011 Allsvenskan

Matchintäkter 265 MSEK

Sändningsintäkter 198 MSEK

Sponsor, reklam och rättigheter 640 MSEK

22% 

21% 57% 

Intäktsfördelning 2012 Allsvenskan

Matchintäkter 257 MSEK
Sändningsintäkter 242 MSEK

Sponsor, reklam och rättigheter 671 MSEK
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Allsvenskans kostnader
Nedan presenteras de allsvenska klubbarnas kostnader 
för 2013 och 2014 fördelat på avskrivningar, 
personalkostnader och övriga kostnader. De totala 
kostnaderna har sedan ställts i förhållande till 
klubbarnas totala intäkter exklusive spelarförsäljningar 
vilket innefattas i begreppet rörelseresultat. De totala 
kostnaderna 2014 har ökat något jämfört med 
2013 och uppgår till 1 348 MSEK (1 243) för hela 
Allsvenskan. Intäkterna har dock ökat i motsvarande 
mån, huvudsakligen hänförligt till Malmö FF:s 
deltagande i Champions League. De allsvenska 
klubbarna presenterar även ett negativt rörelseresultat 
om 2 MSEK exklusive spelarförsäljningar, vilket är en 
förbättring mot föregående (-111). Exklusive Malmö 
FF:s intäktsökning har dock rörelseresultatet försämrats 
kraftigt för Allsvenskan som helhet.

Det som i tabellen avser personalkostnader inkluderar 
både spelarlöner och andra lönekostnader för 
administration och förvaltning och utgör cirka 50 
procent av totala kostnader vilket ligger under nivåerna 
för de större ligorna i Europa. Noterbart är att de sex 
största klubbarna svarar för cirka 55 procent av totala 
personalkostnader i Allsvenskan, vilket indikerar en 
relativt jämn fördelning mellan klubbarna jämfört 
med större ligor i Europa där de största klubbarna 
står för ännu större del av ligans totala lönekostnader. 
I kommande avsnitt analyseras och kommenteras 
personalkostnader ytterligare.

Övriga kostnader uppgår till cirka 40 procent av totala 
operativa kostnader och avser bland annat hyra av 
tävlingsarenor och träningsanläggningar, resor samt 
andra rörelsekostnader. Avskrivningar uppgår till cirka 5 
procent av de totala kostnaderna. Det bör dock beaktas 
att denna relation minskar kraftigt om man bortser från 
avskrivningar på arenor som är betydande kostnader för 
klubbar som Malmö FF, IF Elfsborg, IFK Norrköping och 
Kalmar FF.

Källa: Årsredovisningar från de allsvenska klubbarna för respektive år

Avskrivningar

Personalkostnader

Övriga kostnader

1 5001 3001 100900700500300100-100-300

Kostnader 2013

Kostnader 2014

Intäkter 2013

Intäkter 2014

Rörelseresultat 2014

Rörelseresultat 2013

Kostnader, intäkter och rörelseresultat
Allsvenskan 2013/2014 i TSEK

En låg andel avskrivningar betyder bland annat att det i 
de allsvenska klubbarna finns begränsat med tillgångar 
i balansräkningen i form av spelarrättigheter och/
eller materiella anläggningstillgångar som bidrar till att 
generera intäkter på längre sikt. Den största delen av 
kostnadsmassan utgörs av löpande kostnader. Ofta är 
ökade sportsliga framgångar samt en ökad supporterbas 
en förutsättning för att investeringar i exempelvis en 
arena ska visa sig lönsamma. Den omvända ordningen 
kan leda till en stor finansiell belastning för klubbarna 
under lång tid.

Grafen presenterar rörelseresultatet exklusive 
spelarförsäljning vilket visar Allsvenskans beroende av 
spelarförsäljningar för att generera positiva resultat. 
Inkluderat spelarförsäljningar gör Allsvenskan en 
vinst om 160 MSEK (-12). Då spelarintäkter är osäkra, 
oförutsägbara och oregelbundna är det viktigt att 
betona vikten av att klubbarna, precis som för företag 
i näringslivet, arbetar med sitt rörelseresultat exklusive 
försäljning av sina intäktsgenererande tillgångar. 
Detta mått bör även användas vid budgetering och 
långsiktig planering. Rörelseresultatet bör då, precis 
som i grafen, beräknas exklusive eventuella intäkter 
från spelarförsäljningar. En målbild att på sikt nå ett 
uthålligt positivt rörelseresultat exklusive spelarförsäljning 
skulle ge en mer stabil finansiell situation. Har en klubb 
budgeterat sitt rörelseresultat inklusive förväntade 
spelarförsäljningar kan den hamna i ekonomiska problem 
under en period med färre försäljningar. Under 2014 
presenterar sju av allsvenskans klubbar ett negativt 
rörelseresultat även inkluderat spelarförsäljningar 
vilket dock är en förbättring mot föregående år då 
motsvarande antal klubbar uppgick till nio.

För att arbeta med sitt rörelseresultat kan klubbar 
antingen fokusera på att öka sina intäkter, som 
vi beskriver i separata delar av rapporten, eller att 
minska sina kostnader. Vår uppfattning är att de 
allsvenska klubbarna har haft en betydligt större 
kostnadsmedvetenhet de senaste åren jämfört med tidigt 
2000-tal. Trots detta presterar Allsvenskan som helhet 
ett negativt resultat vilket indikerar att ligans utmaning 
framgent även måste vara att generera mer intäkter. Vi 
kommenterar detta på sidan 9 i rapporten.

Årets resultat och eget kapital
Med utgångspunkt i våra kommentarer om det totala 
rörelseresultatet tidigare i rapporten går grafen på nästa 
sida ett steg längre och jämför Allsvenskans nettoresultat 
för de senaste fem åren med det samlade egna kapitalet. 
Grafen visar en normal utveckling där det för åren 
2010–2014 finns en naturlig och väntad korrelation 
mellan årets resultat inklusive spelarförsäljningar och 
förändringen i eget kapital. I vissa fall tillkommer 
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eget kapital i klubbarna, vilket utgörs av externa 
kapitaltillskott i olika former. Vad som inte är en sund 
utveckling är att kapitalet till liten eller ingen del stärks 
av verksamhetsresultatet. Årets resultat för Allsvenskan 
under dessa år ligger nära noll eller är negativt. En 
förbättring av resultat har dock skett under 2014 där 
det endast är tre klubbar som redovisar ett negativt 
resultat inklusive spelarförsäljningar. En siffra som under 
2013 uppgick till elva. En sådan utveckling minskar 
beroendet av externa tillskott eller krav på fortsatta 
kostnadsreduceringar. 

Publik och nyttjande av arena
Nedan tabell visar nyckeltal kopplade till matchdagen. 
Det allsvenska publiksnittet har minskat med cirka 300 
personer per match jämfört med föregående år,
vilket även resulterar i att nyttjandegraden på arenorna
minskat med cirka 5 procentenheter till 42 procent. 
Anledningen till en lägre nyttjandegrad har sin förklaring 
i minskat publiksnitt men även att arenabyten som har 
genomförts de senaste året ökat antalet tillgängliga 
platser på arenorna i Allsvenskan, 2013 uppgick snittet 
till 16 000 tillgängliga platser medan det 2014 växt 
med 800 platser till. Detta indikerar att det finns en 
stor potential att öka publikintäkter de kommande 
åren. Falkenbergs FF är den klubb som har den högsta 
nyttjandegraden om 67 procent vilket till stor del 
förklaras av att Falkenberg IP har en kapacitet om 5 500 
åskådare, vilket är lägst i Allsvenskan.
Under 2000-talet har vi sett en utveckling av de 
allsvenska arenorna vilket förbättrar förutsättningarna 
för att attrahera ny publik och på så sätt driva upp 
nyttjandegraden. Bättre komfort för publiken i samband
med match ökar möjligheterna till nya intäktsströmmar 

Allsvenskan inklusive Europaspel 2012* 2013 2014

Publiksnitt 7 063 7 377 7 068

Genomsnittlig arenakapacitet 14 237 16 125 16 854

Genomsnittlig nyttjandegrad av arena 47% 47% 42%

Genomsnittliga matchintäkter per åskådare 128 SEK 118 SEK 117 SEK

Genomsnittliga matchintäkter per match 1,08 MSEK 1,01 MSEK 0,96 MSEK

Totala matchintäkter 262 MSEK 259 MSEK 262 MSEK

för klubbarna. Under säsongen 2013 invigdes två
nya arenor i Stockholm, vilket resulterade i ökade 
publiksnitt för både AIK och Djurgårdens IF. De nya 
arenorna har bidragit till en ökad tillströmning till 
matcherna. Publiksnittet har även fortsatt att öka 
för Djurgården under 2014. Detta till trots så har 
nyttjandegraden minskat till följd av att arenorna 
är utrustade med fler platser, vilket på sikt kan vara 
en negativ faktor för klubbarna då stämningen på 
matcherna kan påverkas av ökande andel tomma platser. 
Avseende matchdagsintäkterna så är dessa jämfört med 
föregående år något högre under 2014. 

Den trend som vi ser i de större klubbarna i Europa är att 
de arbetar aktivt med sina ”hospitality” program
avseende sitt erbjudande på den egna arenan. I takt med 
att vi får nya arenor i Sverige ökar möjligheterna för de 
svenska klubbarna att utöka sitt erbjudande till publiken. 
Exempel på detta är VIP-loger, förtäringserbjudanden och 
WiFi-lösningar. Oberoende undersökningar lyfter fram 
den svenska fotbollspubliken och stämningen på läktarna 
som svensk fotbolls största tillgång. Det finns flera stora 
derbymatcher i Sverige som ger eko ute
i Europa på grund av den stämning som den svenska 
publiken skapar. Svensk fotbolls största tillgång kan även 
bli en belastning då det under de senaste åren varit en 
del oroligheter på läktarna vilket i vissa fall resulterat i 
avbrutna matcher och riskerar att skrämma bort publik 
från matcherna. Vilka negativa konsekvenser detta kan ha 
såg vi även under 2014 där en Djurgårdssupporter tragiskt 
gick bort i samband med en bortamatch mot HIF. Detta 
resulterade i att klubben tappade publik där det främst var 
barnfamiljer som uteblev från läktarna. Det är därför viktigt 
att samtliga intressenter inom svensk fotboll går samman 
för att förbättra säkerheten på läktarna och framhäva den 
positiva läktarkulturen. Initiativet Stå upp för fotbollen 
är ett sådant exempel där näringslivet söker bidra till en 
förbättrad dialog mellan supportrar och klubbledning. Det 
är viktigt för klubbarna att aktivt arbeta med att kartlägga 
sina supportrars behov av service på arenan och aktivt 
arbeta med prissättningen. Supportrarnas behov kan skilja 
sig åt mellan klubbarna, men vikten av att förstå vad som 
styr supportrarnas beteenden är centralt. Vissa supportrar 
förväntar sig viss typ av bekvämlighet på arenan medan 
andra är mer priskänsliga och kräver billiga ståplatsbiljetter. 

268,2

2010 2011 2012 2013 2014

353,7 321,7 286,5

464,4500
400

300

200

200
0

-100

-200

Eget kapital
Årets resultat

Source 2011: Annual Accounts FY08-12, Svenska Fotbollsförbundet

*Beräkning av genomsnittliga 
intäkter baserade på 14 lag.
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Utveckla och förbättra supporter upplevelsen

Intäktsgenerering
Vi konstaterade i 2012 års rapport att för att nå 
målsättningen inom SEF att fördubbla Allsvenskans 
omsättning till 2017 så är det viktigt att arbeta med 
intäktsgenerering utifrån de förutsättningar som varje 
klubb har. Det är viktigt att lära känna sina supportrar 
och förstå vad de vill få ut av klubben samt vilka 
produkter de vill konsumera. Målsättningen för klubben 
avseende sina supportrar bör vara att successivt flytta 
dem ett steg till höger i modellen som presenteras 
nedan. En viktig del i intäktsgenereringen är således 
att erbjuda tjänster som appellerar till de som tidigare 
har varit icke intäktsgenererande supportrar. Modellen 
segmenterar supportrarna i fem olika kategorier.

Icke intäktsgenererande supportrar

I denna kategori befinner sig supportrar som svarar ja 
på frågan om de har sympatier för klubben, men som 
normalt inte går på matcher, ser på TV eller på annat sätt 
har en interaktion med klubben.

Icke biljettköpande supportrar

I denna kategori befinner sig supportrar som normalt sätt 
inte besöker klubbens hemmamatcher, vilket delvis kan 
bero på att de är bosatta på annan ort. Dessa personer 
har ett intresse för klubben och konsumerar tjänster på 
andra sätt än på den egna arenan. Bland annat genom 
att köpa souvenirer. Här finns en potential genom
att utveckla erbjudandet till dessa supportrar såsom
användning av olika typer av onlinetjänster.

Regelbundna matchdagsbesökande supportrar

Här befinner sig de supportrar som regelbundet 
besöker hemmamatcherna men som valt att inte köpa 
säsongsbiljett. Ett sätt att få dem att byta kategori till att 

köpa en säsongsbiljett kan vara att utveckla erbjudandet 
med olika prisklasser eller att diversifiera erbjudandet på 
andra sätt.

Innehavare av säsongsbiljett

Ur ett intäktsgenereringsperspektiv är säsongs-
biljettsinnehavarna de bästa supportrarna klubben har. 
Här är det viktigt att behålla så många av dem som 
möjligt. Klubben gör detta bäst genom att kontinuerligt 
se över sitt erbjudande och utveckla det i enlighet med 
dessa supportrars önskemål. Som nämnts tidigare i 
rapporten är vikten av att förstå klubbens supportrar 
central i både servicefrågor och i publikrekryteringsfrågor. 
Detta är ett område som de stora europeiska 
klubbarna arbetar med dagligen för att hela tiden 
maximera nyttjandegraden på den egna arenan vid 
sina hemmamatcher. Det är också viktigt att identifiera 
vilka andra typer av tjänster som kan säljas till den del 
av supportrarna som inte befinner sig på arenan. Även 
här är det viktigt att ha en förståelse för engagemang 
och efterfrågan för att kunna leverera tjänster till dessa, 
exempelvis via sociala medier eller digitala sändningar. Se 
vidare analys av sociala medier i separat avsnitt på sidan 
18.
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Utmaningar för Allsvenskan
I Allsvenskan och dess status har vi identifierat ett antal 
möjligheter och utmaningar som finns idag och som 
på sikt kan leda till en positiv utveckling av Allsvenskans 
konkurrenskraft. Många av dessa har vi även pekat på i 
tidigare rapporter.

Popularitet

Allsvenskan konkurrerar med såväl andra inhemska 
sporter såsom ishockey, handboll, bandy och speedway 
som med den internationella fotbollen vilken ges stort 
utrymme i svensk media. De som i Sverige är intresserade 
av Allsvenskan eller som har ett uttalat supporterskap 
påverkas enligt vår uppfattning begränsat av denna 
konkurrens. Dock påverkas dessa personer i vilken 
utsträckning de går på matcher, köper klubbarnas 
produkter eller på annat sätt bidrar till att öka intäkterna 
till klubbarna. Klubbarna måste se över sina möjligheter 
att kapitalisera på dessa personer genom att till exempel 
använda sociala medier i större utsträckning, paketera 
sin produkt så den passar olika typer av intressenter och 
hitta samarbeten med andra aktörer för att komma åt 
den stora grupp av intressenter som ändå finns.

Ett annat viktigt område är att förbättra allmänhetens 
uppfattning om fotbollen. I media lyfts ofta 
huliganproblem och läktarbråk fram, vilket självklart 
påverkar populariteten negativt. Därför är Stå upp 
för fotbollen och andra nationella och klubbspecifika 
initiativ välkomna för att sprida den positiva kultur och 
det samhällsengagemang som också är en produkt av 
fotbollen. Inom näringslivet finns en tydlig trend där 
sociala initiativ, vilka ryms inom begreppet Corporate 
Social Responsibility (CSR), tar allt större plats och är 
något som förväntas av bolagen. Denna trend är ett 
område som de allsvenska klubbarna bör arbeta med, 
vilket det även finns exempel på. Den klubb som genom 
denna typ av initiativ lyckas öka det sociala värdet för 
sina intressenter, och samtidigt växa i popularitet och 
kommersiellt värde, kan förvänta sig positiva ekonomiska 
konsekvenser.

Vidare krävs att klubbarna utvecklar och exponerar de 
profiler som finns i ligan för att öka deras konkurrenskraft 
gentemot de internationella stjärnorna.

Finansiella aspekter

Som påpekats i tidigare är, i det korta perspektivet, ett 
förbättrat rörelseresultat centralt, särskilt för att vara 
förberedda för perioder med sämre sportsliga resultat, 
färre åskådare och färre spelarförsäljningar. Detta kräver 
att klubbarna har ägandeskap över sina intäkter och att 
de har en kostnadsbas som kan hanteras och anpassas 
snabbt. Viktigt är även att klubbarna har fungerande 
processer för till exempel uppföljning av budget och 
likviditetsprognoser för att fatta beslut baserat på fakta 
och tillförlitlig information.

Ett annat exempel på hur man kan styra sina intäkter 
och kostnader för att matcha framgång eller motgång 
på planen är att i större utsträckning introducera 
prestationsbaserade sponsoravtal och spelarlöner. Vi har 
sett framgångsrika lösningar i stora europeiska klubbar 
och vår bedömning är att denna modell skulle kunna 
fungera även i Allsvenskan. En principiell samsyn mellan 
klubbarna är i ett sådant scenario nödvändigt för att inte 
enskilda klubbar ska förlora konkurrenskraft.

Bolagsstyrning

Lika viktigt som det är att ha en professionell 
fotbollssektion är det att ha en professionell styrning 
av klubben, från beslutande organ såsom årsmöte och 
styrelse till den dagliga hanteringen av redovisning och 
administration. Vår erfarenhet från näringslivet och från 
intervjuer med framgångsrika klubbar i fotbollseuropa, är 
att en professionell styrning av klubben och kontinuitet 
på ledande positioner på längre sikt ger framgång även 
på planen. Långsiktiga strategier kan dock på kort sikt 
påverka den idrottsliga prestationen varför frågan är 
komplex och utmanande. Långsiktighet i strategier hos 
personer i ledning och styrelse i klubben bedöms ge 
en konkurrenskraft i det längre perspektivet och även 
minska risken för kortsiktiga, populistiska beslut som inte 
är för klubbens bästa.

Högre transparens i klubbarnas finansiella information 
till dess intressenter, både interna och externa, ökar 
förståelsen och minskar förväntansgapet som kan finnas 
mellan olika intressentgrupper. Det är också viktigt att 
kommunicera de förutsättningar och de motiv som 
förelåg när ett visst beslut togs. Samma sak gäller 
avseende transparensen inom svensk fotboll i övrigt. 
Kunskap om och förståelse för framgångsfaktorer och 
risker i andra klubbar ger styrelse och ledning möjlighet 
att utveckla sina egna klubbar. En sådan transparens kan 
möjligtvis påverka den enskilda klubbens komparativa 
fördel, men den får också svensk fotboll som helhet att 
utvecklas i rätt riktning.

Fördelarna med transparens gäller även internt inom 
klubbarna. Att tydligt kommunicera strategier och tagna 
beslut med tränare och spelartrupp bidrar till att minska 
eventuella förväntansgap.

Ett ansvarsfullt ägande och styrning är en av 
grundpelarna som en organisation måste vila på. Även 
om dessa frågor kan vara svåra i en medlemsstyrd 
förening där ledning och styrelse kan bytas ut på varje 
medlemsmöte, är långsiktighet och transparens en 
förutsättning för att kunna driva klubben på ett sunt och 
framgångsrikt sätt över en längre period.
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Ägande och finansiering

Ägandefrågan är diskuterad i föregående stycke 
avseende möjligheterna till en långsiktighet i strategier 
och styrning. Det finns även en aspekt avseende 
finansieringen av en medlemsägd klubb. I dagsläget finns 
fortfarande regeln att 51 procent av klubben ska vara 
medlemsägd och det är inget som tyder på att denna 
regel kommer att försvinna. Denna form av ägande 
begränsar möjligheterna för externa investerare och en 
finansieringslösning som kan ge avkastning till ägarna. 
Detta kan ses ur både en positiv och negativ synvinkel. 
Positivt då ägarna, i form av medlemmarna, inte är 
intresserade av finansiell avkastning, men negativt då 
incitamenten för externa tillskott begränsas då den som 
investerar inte kan förvänta sig någon avkastning och 
inte heller styra hur tillskotten används.

En lösning som varit populär i de allsvenska klubbarna 
under 2000-talet är att ta in externt kapital via olika 
lösningar såsom vinstandelsbevis, preferensaktier eller 
andra upplägg. Det är mycket viktigt med en rimlig 
fördelning av extern och intern finansiering. Det finns 
en risk i att i för stor utsträckning förlita sig på extern 
finansiering, då den på längre sikt urholkar klubbens 
finansiella utveckling och möjligheter att generera 
avkastning utifrån sin egen verksamhet. Även detta 
är en frågeställning där kortsiktiga strategier kan vara 
populistiskt motiverat, men som kan begränsa de 
långsiktiga möjligheterna.

Ett annat område som diskuterats flitigt under senare 
delen av 2000-talet är frågeställningen om huruvida en
ny arena är universallösningen på utmaningar som 
den individuella klubben står inför. Grundläggande 
i denna fråga är att fatta sina beslut på noggranna 
undersökningar och ekonomiska analyser för att tillse 
att det finns ett underlag för en ny arena i regionen. Det 
finns många exempel på framgångsrika arenabyggen 
både i Sverige, Norden och i övriga Europa, där den
nya arenan skapat konkurrensfördelar via såväl ökad 
publik som utnyttjande av arenan för andra evenemang.
Beträffande utnyttjande av arenan, gäller det även för 
klubbar som inte äger sin egen arena. Här är utmaningen 
att öka sina intäkter på arenan, både på matchdagar och 
på övriga dagar.

En trend som vi ser i fotbolls-Europa är att klubbarna 
aktivt arbetar med att öka det som kallas för ”hospitality” 
på arenorna. Med detta menas att utöka upplevelsen 
på arenan utöver själva fotbollen. Områden som ökar 
helhetsupplevelsen på plats är exempelvis tillgång till 
Wi-Fi, effektiva serveringslösningar och privata loger. 
Sådana initiativ kan öka frekvensen på besök hos de 
grupper som inte är de mest frekventa besökarna.

Talang

Den sista utmaningen som vi tar upp här är också 
en av de största möjligheterna att arbeta hårt med 
att attrahera och utveckla talanger. Värdintervjuer, 
både med utländska och svenska klubbar, visar att 
talangutveckling är en fråga som är högt upp på 
klubbarnas agenda. Ur ett ekonomiskt perspektiv är 
det mest kostnadseffektivt att enbart använda egna 
talanger i sin trupp men detta kommer troligtvis inte att 
ge tillräcklig sportslig avkastning i prestationerna på plan. 
Precis som med finansieringen av sin spelartrupp, är den 
bästa lösningen en mix där det finns inköpta kvalitets- 
och profilspelare men även unga egna talanger. Denna 
mix ger både förutsättningar för konkurrenskraft på plan, 
och möjlighet till finansiell avkastning vid försäljning av 
spelare.

En fråga som är aktuell i Sverige är möjligheten att få 
sina talanger att stanna i klubbarna något längre än 
vad som är fallet i dagsläget. Att behålla sina talanger 
något år extra ger konkurrenskraft på plan och skapar 
även en kontinuitet i klubben. När en talang utvecklas, 
kommer denne dock att se över sina möjligheter att 
utvecklas än mer och få bättre betalt i någon annan 
klubb. För att hindra att denna talang säljs för tidigt, 
är det viktigt med finansiella resurser för att behålla 
talangen. Vad gäller kvalitets- och profilspelare inhämtas 
dessa ofta från utlandet. Det finns numera möjligheter 
att utnyttja så kallad expertskatt för dessa spelare, vilket 
innebär gynnsammare skatteregler för utländska spelare 
anställda i Sverige. Denna skattelättnad gör det möjligt 
för klubbarna att minska kostnaderna för utländska 
kvalitetsspelare.
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Jämförelse av klubbarnas 
verksamhet

1 1 Malmö FF 161 528

2 2 AIK 133 991

3 2 IF Elfsborg 123 297

4 7 BK Häcken 114 740

5 4 Djurgårdens IF 99 505

6 6 IFK Göteborg 98 294

7 8 IFK Norrköping 78 255

8 3 Helsingborgs IF 68 504

9 9 Kalmar FF 59 069

10 * Östers IF 58 960

11 * IF Brommapojkarna 50 900

12 13 Halmstad BK 41 138

13 11 Mjällby AIF 35 015

14 16 Gefle IF 30 971

15 14 Åtvidabergs FF 29 524

16 15 Syrianska FC 19 300

1 1 Malmö FF 358 834

2 2 AIK 132 178 

3 4 BK Häcken 120 196

4 3 IF Elfsborg 97 120

5 5 IFK Göteborg 96 002

6 6 Djurgårdens IF 88 191

7 7 IFK Norrköping 69 299

8 9 Kalmar FF 57 917

9 8 Helsingborgs IF 56 305

10 * Örebro SK 50 511

11 11 IF Brommapojkarna 43 279

12 12 Halmstad BK 38 047

13 14 Mjällby AIF 33 371

14 13 Åtvidaberg FF 32 173

15 * Falkenbergs FF 26 959

16 16 Gefle IF 26 331

2013 Intäkter exklusive spelarförsäljning (TSEK)

Position i Allsvenskan
Penningligan

Förändring från föregående år

Position föregående år

Spelade i Superettan föregående år

2014 Intäkter exklusive spelarförsäljning (TSEK)

Källa: Årsredovisningar från de allsvenska klubbarna för respektive år

På kommande sidor jämför vi de allsvenska klubbarnas 
ekonomi utifrån ett antal utvalda nyckeltal. Vi ställer 
respektive klubbs ekonomiska utveckling i relation till 
dess popularitet och framgångar på fotbollsplanen.

Penningligan
I tabellen nedan har vi sammanställt de allsvenska 
klubbarnas totala intäkter exklusive intäkter från spelar-
försäljningar. Likt tidigare år innehar Malmö FF fortfarande 
första platsen där glappet ner till andra platsen och AIK 
ökar jämfört med föregående år. Malmö FF har under 
året ökat sina intäkter med 197 MSEK mycket tack vare 

det allsvenska guldet samt framgångarna i Champions 
League. Häcken är ny trea i Penningligan och klättrar en 
placering från fjärdeplats. Falkenbergs FF och Örebro är 
nykomlingar från Superettan där Örebro lyckas slå sig in 
på tionde plats. 

Internationellt cupspel leder till både ökade matchdags-
intäkter och ökade intäkter från sändningsrättigheter till 
följd av de pengar som UEFA fördelar till de deltagande 
klubbarna. En av förutsättningarna till att svensk 
elitfotboll ska nå sitt mål om att dubbla intäkterna i 
Allsvenskan till och med 2017 är att vi får fler svenska 
klubbar som går långt i Europacupspelet. I år lyckades 
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Malmö ta sig hela vägen till huvudturneringen UEFA 
Champions League, vilket är första gången sedan HIF:s 
medverkan 2000/2001. Detta har fått stora positiva 
effekter för klubbens intäkter.

Av de lag som ligger bland topp sex kommer fem 
lag från storstäder och storstadsregionerna Malmö, 
Göteborg och Stockholm. I de större städerna 
finns en demografisk fördel vilken genererar större 
publiktillströmning och en större företagsmarknad att 
bearbeta i samband med sponsorförsäljning. Sportslig 
framgång leder normalt sätt till ökade intäkter under 
året. Publiksnittet för respektive klubb korrelerar väl 
med sportslig framgång. För 2014 skiljer det 333 MSEK 
i intäkter mellan Malmö FF och Gefle IF, det vill säga det 
lag med högst respektive lägst intäkter i Allsvenskan. 
Avståndet har ökat markant mellan 2013 och 2014. 
Även mellan AIK (nr 2) och de klubbar som har lägst 
intäkter har avståndet ökat. 

Intäktsfördelning
I tabellen nedan har vi sammanställt respektive 
lags intäkter exklusive spelarförsäljning fördelat 
på de tre intäktsslagen: sponsorer, intäkter från 
sändningsrättigheter och matchintäkter. Utifrån denna 
sammanställning konstaterar vi att Malmö tar över 
första platsen från AIK som det lag med de högsta 
matchintäkterna i Allsvenskan. Malmös matchintäkter 

har ökat med cirka 47 procent mot föregående år och 
har sin förklaring i framgångarna både i Allsvenskan 
och i Champions League. BK Häckens intäkter från 
arrangemanget Gothia cup ger en betydande och stadig 
inkomstbas som vi ej ser förändras inom överskådlig 
framtid. Framgångarna i Champions League resulterar 
även i att Malmö hamnar högst i listan både avseende de 
lag som erhållit högst intäkter från cupspel och intäkter 
från sponsorer. 

För att öka respektive intäktsslag är det viktigt för 
klubbarna att aktivt arbeta med både publik- och 
rekryteringsfrågor, den kommersiella sidan i form av nya 
sponsorer och att sälja andra tjänster via till exempel 
sociala medier. Intäkter från sändningsrättigheterna 
kan endast påverkas i positiv riktning genom sportslig 
framgång. Ju bättre placering i Allsvenskan desto 
större intäkter från sändningsrättigheter. Även spel i 
Europa, som tidigare nämnts, ger ökade intäkter från 
sändningsrättigheter. Klubbarna bör sträva efter så jämn 
fördelning mellan de olika intäktsslagen som möjligt. Det 
leder till mindre känslighet vid eventuella intäktsbortfall i 
något enskilt intäktsslag.

200 000

300 000

400 000

160 000

120 000

80 000

0

40 000

Matchintäkter
Sändningsrättigheter
Sponsring

M
al

m
ö 

FF

IF
 E

lfs
bo

rg

IF
K 

G
öt

eb
or

g

Ö
re

br
o 

SK

D
ju

rg
år

de
ns

 IF

IF
K 

N
or

rk
öp

in
g

Ka
lm

ar
 F

F

H
el

si
ng

bo
rg

s 
IF

Fa
lk

en
be

rg
s 

FF

IF
 B

ro
m

m
ap

oj
ka

rn
a 

SK

H
al

m
st

ad
 B

K

G
efl

e 
IF

BK
 H

äc
ke

n

M
jä

llb
y 

A
IF

Å
tv

id
ab

er
gs

 F
F

A
IK

Källa: Årsredovisningar från de allsvenska klubbarna för respektive år

2014 Intäkter (TSEK)



14

Klubbarnas kostnader
I grafen på nästa sida presenteras kostnaderna för 
respektive klubb fördelat på de tre kostnadsslagen 
personalkostnader, övriga kostnader och avskrivningar. 
Den tidigare analysen på sidan 7 visade att Allsvenskan 
inte har intäkter för att täcka sina kostnader om intäkter 
från spelarförsäljningar exkluderas. Därför är det viktigt 
att noga följa och styra kostnadsslagen så att de över tid 
inte överstiger de budgeterade intäkterna.

De flesta klubbar har personalkostnader uppgående 
till cirka 50–60 procent av totala kostnader med ett 
genomsnitt om 53 procent för hela allsvenskan. Vidare
uppgår övriga kostnader till cirka 30–50 procent 
av totala kostnader, vilket är den förväntade bilden 
utifrån hur hela Allsvenskan ser ut. Det finns dock vissa 
intressanta aspekter som kan vara värda att belysa. 
En trend vi ser är att klubbarna längre ner i tabellen 
generellt sett har personalkostnader i förhållande till 
totala kostnader överstigande medelsnittet för hela 
Allsvenskan om 56 procent. Detta beror till stor del på 
att dessa klubbar hade lägre intäkter än medelsnittet för 
hela Allsvenskan men samma behov av en kompetent 
spelartrupp. Den enda klubb som har övriga kostnader 
överstigande 50 procent är BK Häcken som har höga 
övriga kostnader i samband med Gothia Cup.

Överlag är tabellen relativt oförändrad jämfört med 
föregående år där vi ser att det finns en någorlunda 
gränsdragning i totala kostnader mellan de större och 
mindre klubbarna. Värt att nämna i år är att Elfsborgs 
IF under året minskat kostnaderna från uppåt 134 
MSEK ner till cirka 100 MSEK och således hamnar 
förhållandevis lågt i kostnader relativt genomsnittligt 
tabelläge.

Personalkostnader
Personalkostnaderna i klubbarna är den enskilt största 
kostnadsposten. FIFA:s Financial Fair Play regelverk 
stipulerar att om lönekostnaderna överstiger 70 
procent av intäkterna är detta en indikation att 
klubben inte bedrivs på ett ekonomiskt sunt sätt. 
FIFA kan då begära att klubben lämnar ytterligare 
information och genomföra djupare utredningar 
för att identifiera om klubben i övrigt efterlever Fair 
Play-regelverket. Det allsvenska snittet är 63 procent 
exklusive spelarförsäljningar och 56 procent inklusive 
spelarförsäljningar. Ett antal klubbar ligger nära 
gränsvärdet enligt regelverket där spelarförsäljningar får 
inkluderas och Mjällby ligger över detta gränsvärde med 
71 procent. Helsingborgs IF, IFK Göteborg och Gefle IF är 
de som också ligger i riskzonen för den av FIFA bestämda 

gränsen, och mest noterbart är att Helsingborg har 
en ratio av löner till intäkter om 90 procent om man 
bortser från spelarförsäljningar. Det bör dock nämnas att 
siffrorna som ligger till grund för dessa beräkningar avser 
totala lönekostnader och inte enbart spelarlöner.
 
Historiskt sett har de allsvenska klubbarna haft en 
acceptabel relation mellan lönekostnader och intäkter 
relativt jämförbara ligor i Europa.

Grafen på nästa sida visar lönekostnaderna i de 
allsvenska klubbarna i förhållande till tabellplaceringen, 
baserat på ett genomsnitt av de tre senaste åren. Vi 
kan i denna graf se att det finns en tydlig koppling 
mellan de löner klubbarna betalar och prestationen på 
planen. I år hittar vi samma fyra lag från föregående år 
som i princip ligger mitt på linjen i tabellen, vilka är IF 
Elfsborg, BK Häcken, Kalmar FF och IFK Norrköping. De 
som får ut mest på plan i förhållande till lönekostnader 
är Åtvidabergs FF som, baserat på lönekostnadsnivå, 
borde ligga bland de sista men har en åttondeplats i 
genomsnitt. Brommapojkarna var det lag som enligt 
denna tabell nådde sämst resultat i förhållande till 
sina lönekostnader. Denna mindre hedervärda plats 
har de övertagit från AIK. Lönekostnaderna avser 
samtliga anställda och inte bara spelarna, varför 
större organisationer såsom Malmö FF, AIK och IFK 
Göteborg har mer administrativ personal som belastar 
lönekostnaderna. Under en kortare period, till exempel 
under en eller ett fåtal säsonger, kan man se klubbar 
med lägre lönekostnader frångå ovan relation. Men 
över en längre period synes utfallet vara att de klubbar 
som betalar mest för sin spelartrupp också är de som 
presterar bäst på plan.

En förutsättning för att kunna betala höga löner är att 
antingen ha höga intäkter, eller tillgång till externt
kapital. Om vi ser enbart den till första förutsättningen 
kommer de klubbar som ligger högst i Penningligan även 
framöver ha de starkaste trupperna och således också 
hamna överst i de allsvenska tabellerna de kommande 
åren. Detta kan ses som lite motsägelsefullt i en liga där 
det historiskt ofta varit olika mästare mellan åren. Då 
skillnad i lönekostnader mellan de fem till sex största 
klubbarna är relativt liten skapas ändå en konkurrens där 
flera klubbar kan vinna ligan. En möjlighet för en klubb 
längre ner i Penningligan att slå sig in som en möjlig 
mästarkandidat är således antingen att öka sina intäkter 
för att ha råd med en dyrare trupp eller att få fram en 
generation med egna talanger som innan de börjar kosta 
för mycket i omförhandlade löner kan generera positiva 
resultat på fotbollsplanen.
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Totala kostnader 2014 (TSEK)

Åtvidabergs FF

Kalmar FF
IFK Norrköping

Djurgårdens IF
BK Häcken

Helsingborgs IF

IFK Göteborg
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Örebro SK

Falkenbergs FF

IF Brommapojkarna

19 
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Jämförelse mellan genomsnittlig lönekostnad och genomsnittlig tabellplacering (2012–2014)
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Källa: Årsredovisningar från de allsvenska klubbarna för respektive år
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I graferna till höger presenteras de allsvenska klubbarnas 
snittintäkter per åskådare och match. Noterbart är 
att snittintäkterna per åskådare och match är relativt 
jämnt fördelade mellan klubbarna i respektive skikt i 
Penningligan, bortsett från BK Häcken vars snittintäkter 
är tämligen låga i förhållande till den fjärdeplats klubben 
har i den totala Penningligan. Detta beror till stor 
del på det arrangemang av Gothia Cup som klubben 
äger. I grafen noterar vi att Malmö FF väsentligt ökat 
intäkterna per match vilket är en effekt av intäkterna från 
Champions League. För övriga stora klubbar noterar vi 
relativt oförändrade snittintäkter jämfört med 2013, med 
undantag för AIK som tappar cirka 17 procent av sina 
intäkter per match. En faktor som spelar in är europaspel 
vilket, beroende på vilka lag klubbarna som kvalificerar 
sig möter, kan leda till både ett minskat och ökat snitt. 
Normalt sett ser vi dock att gruppspel, oavsett Europa 
League eller Champions League (bortsett från enklare 
matcher), resulterar i ökade snittintäkter.

Lag med nya arenor har större möjlighet att generera 
högre intäkt per åskådare än lag som spelar på
äldre arenor där komforten är lägre för publiken, 
vilket överensstämmer med tidigare kommentar om 
”hospitality”. Exempelvis hamnar Kalmar FF högt upp i 
jämförelserna trots att de inte är särskilt högt upp i
Penningligan. Med Gefle IF:s nya arena kan vi förvänta 
oss en motsvarande ökning kommande år.
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Baserat på uppgifter om matchintäkter i erhållen finansiell information 
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match. Med i denna beräkning är den del av publiken som betalt för 
närvaro via till exempel sponsorkontrakt och det kan finnas andra felkällor 
i beräkningarna, men i stort är vår bedömning att jämförelsen inte är 
missvisande
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Publikligan
I tabellen nedan har vi sammanställt respektive lags 
publiksnitt för år 2013 respektive 2014. I årets upplaga 
av Allsvenskan är det fyra lag som har ett publiksnitt över 
10 000 åskådare per match där AIK behåller sin första 
plats från föregående år. Helsingborgs IF ligger kvar på 
en femte plats men hade under 2014 en publiknedgång 
troligen påverkats till viss del av en den tragiska händelse 
där en Djurgårdssupporter avled i samband med en 
bortamatch mot Helsingborgs IF.
 

1 2 AIK 18 900

2 1 Malmö FF 16 093

3 6 Djurgårdens IF 12 475

4 4 IFK Göteborg 11 589

5 5 Helsingborgs IF 10 284

6 3 IF Elfsborg 9 077

7 7 IFK Norrköping 6 269

8 8 Kalmar FF 5 771

9 9 Örebro SK 4 937

10 14 Halmstad BK 4 865

11 10 Åtvidaberg FF 4 287

12 11 BK Häcken 4 105

13 12 Mjällby AIF 3 846

14 13 Gefle IF 3 771

15 16 Falkenbergs FF 2 777

16 15 IF Brommapojkarna 2 505

1 1 AIK 16 446

2 2 Malmö FF 14 090

3 3 Djurgårdens IF 13 145

4 4 IFK Göteborg 10 739

5 5 Helsingborgs IF 8 344

6 6 IF Elfsborg 8 031

7 9 Örebro SK 6 729

8 8 Kalmar FF 6 144

9 7 IFK Norrköping 5 888

10 10 Halmstad BK 4 652

11 11 Åtvidaberg FF 4 036

12 13 Mjällby AIF 3 878

13 14 Gefle IF 3 751

14 15 Falkenbergs FF 3 672

15 12 BK Häcken 2 820

16 16 IF Brommapojkarna 1 749

Publiksnitt 2013Publiksnitt 2014

Källa: Årsredovisningar från de allsvenska klubbarna för respektive år

Notera att båda tabellerna ovan avser de lag som spelade i Allsvenskan 2014.

Historiskt sett har lag som flyttar in på nya arenor ökat 
sitt publiksnitt främst i det korta perspektivet. Detta 
visade sig även stämma denna gång då både AIK och 
Djurgården som flyttade in på nya arenor under 2013 
ökade sina publiksnitt och där enbart Djurgården lyckats 
öka publiksnittet ytterligare under 2014. 
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138 968

22 300

17 954

IFK Göteborg

Antalet likes för Facebook respektive följare för Twitter och Instagram.

49 300

23 501

157 577

AIK

6 780

2 026

803

Gefle IF

35 363

6 858

4 968

IF Elfsborg

103 738

16 000

22 397

Malmö FF

10 252

1 024

2 374

BK Häcken

4 586

176

2 969

Halmstads BK

Mjällby AIF

14 857

25 700

119 000

Djurgårdens IF

5 315

5 654

31 342

Helsingborgs IF

3 326

2 194

22 063

IFK Norrköping

175162

2 839

Åtvidabergs FF

Falkenbergs FF

6 263

1 151

1 353

IF Brommapojkarna

1 217

2 304

1 903

Kalmar FF

16 848

2 405

2 936

Örebro SK

31 407 

4 238

3 734

485

1 703

2 525

Fördelning av sociala medier
Facebook

Twitter

Instagram
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Publiksnitt Antal FB-likes Publiksnitt/FB-likes* Medlemmar** Snittpublik/medlemmar**

AIK 16 446  157 577  10%  11 200  147%

BK Häcken 2 820  10 252  28%  990  285%

Djurgårdens IF 13 145  119 000  11%  11 927  110%

Falkenbergs FF 3 672  6 263  59%  info saknas  info saknas

Gefle IF 3 751  6 780  55%  1 900  197%

Halmstad BK 4 652  4 586  101%  2 602  179%

Helsingborgs IF 8 344  31 342  27%  3 378  247%

IF Brommapojkarna 1 749  1 217  144%  4 800  36%

IF Elfsborg 8 031  35 363  23%  2 530  317%

IFK Göteborg 10 739  138 968  8%  4 654  231%

IFK Norrköping 5 888 22 063 28%  1 939  304%

Kalmar FF 6 144  16 848  36%  2 112  291%

Malmö FF 14 090  103 738  14%  2 800  503%

Mjällby AIF 3 878  2 525  154%  1 002  387%

Åtvidabergs FF 4 036  2 839  142%  2 308  175%

Örebro SK 6 729  31  407 22%  2 561  263%

* Procentuell del FB-likes av publiksnittet. Källa respektive förenings officiella Facebooksida 25/6 2015
** Enligt lagens webbsidor
*** Procentuell del av publiksnittet jämfört medlemmar

Allsvenska publikligan vs 
Facebook-likes
I tabellerna har vi sammanställt klubbarnas antal 
Facebook-likes och ställt det i relation till respektive lags 
publiksnitt samt antal medlemmar. Ett sätt att mäta 
klubbarnas relativa storlek är att se hur många Facebook- 
likes klubbarna har på sina respektive Facebook-sidor. 
Detta är ingen exakt vetenskap men vi bedömer att det 
kan ge en indikation om klubbens popularitet samt hur 
väl klubben utnyttjar sin potential publikmässigt. Topp- 
tre-lagen kommer alla från de största städerna i landet 
och har en lång historik med flera storhetstider bakom 
sig. Vår analys avseende hur väl klubbarna utnyttjar
sina potentiella åskådare (Facebook-likes) och hur högt 
publiksnitt lagen har visar att lagen från de mindre 
regionerna är bra på att utnyttja potentialen i sin publik 
och de större klubbarna är något sämre.

Jämförelsen med publiksnitt och antal medlemmar är 
även intressant ur perspektivet att den visar hur bra 

klubbarna är på att aktivera sin publik. Majoriteten av 
klubbarna har ett betydligt högre publiksnitt än antal 
medlemmar. Det indikerar att det finns en högre barriär 
för supportrarna i att bli medlem i en klubb än vad 
det är att gå på en match. Detta är intressant ur ett 
intäktsperspektiv då klubbar med många medlemmar har 
större möjligheter både att ingå lukrativa samarbets- och 
sponsoravtal samt att marknadsföra sina produkter.
Även aktiviteten på nätet är väsentligt högre än publiken 
på plats i snitt. Endast Brommapojkarna, Halmstad, 
Åtvidaberg och Mjällby har ett högre publiksnitt kontra 
Facebook- likes. Medlemsbarriärerna borde således vara 
viktigt för klubbarna att förstå och arbeta för att sänka.

I år har vi även valt att inkludera instagram- och 
twitterföljare i diagrammen på föregående sida för att 
se hur de olika lagen lockar följare. Samma trend kan 
identifieras som via Facebook, det vill säga att det är 
storstäderna som leder ligan med flest antal följare. 
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Balansräkningsanalys
Vi har i följande tabeller sammanställt respektive klubbs 
egna kapital, soliditet och balanslikviditet.

Eget kapital

Det egna kapitalet (klubbens nettotillgångar) används 
ofta för att bedöma hur rik en klubb är. Tabellen toppas 
av Malmö FF som återigen tar platsen som den rikaste 
klubben i Sverige med ett eget kapital om 226,3 MSEK. 
På andra plats hittar vi BK Häcken följt av Kalmar FF. 
De här klubbarnas höga kapital beror dels på genererade 
vinster och olika lösningar i samband med finansiering 
av arenabyggen. Värt att notera är att Halmstad BK, 
på grund av ett negativt resultat, även ackumulerar ett 
negativt eget kapital om 5,3 MSEK. Som nämnts tidigare 
har nettoresultatet för Allsvenskan legat nära noll, eller 
varit negativt. En sådan utveckling ökar behovet av 
externa tillskott alternativt att kostnadsmassan minskas. 
För att undvika denna situation bör klubbarna, som 
tidigare beskrivits, arbeta med att nå ett långsiktigt 
rörelseresultat exklusive spelarförsäljningar som kan 
täcka räntekostnader och övriga finansiella kostnader. 

Soliditet

Genom att sätta det egna kapitalet i förhållande till 
totala tillgångar får man en uppfattning om hur stor del 
av tillgångarna som är egenfinansierade. Vid jämförelse 
av soliditet sticker BK Häcken ut positivt likt föregående 
år med en hög soliditet. Soliditeten för ligan som helhet 
ökar vilket är mycket positivt, dock ser det värre ut för 
Halmstad som nämnts ovan har ett negativt eget kapital 
och en soliditet på -16 procent. Klubbar som Malmö 
FF och Åtvidaberg ökar mot föregående års nedgångar 
vilket är hänförligt till att lån har amorterats. Det finns 
många uppfattningar kring vilken soliditet en klubb 
ska ha för att definieras som att befinna sig i en sund 
finansiell situation. Detta är dock mycket beroende 
av vilken tillgångsmassa som finns i klubben. Vi har i 
tabellen satt 20 procent i soliditet som en indikator på 
en acceptabel andel egen finansiering, men detta bör 
utvärderas från klubb till klubb. Noterbart är att enbart 
tre klubbar har en högre nivå än så.
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Balanslikviditet

Balanslikviditeten är ett nyckeltal som används för 
att bedöma klubbens kortsiktiga betalningsförmåga 
och beräknas som kassa plus kortfristiga fordringar 
i förhållande till klubbens kortfristiga skulder. Är 
balanslikviditeten under 1, kan det vara en indikator 
på att klubben kan komma att få problem att betala 
sina skulder i det korta perspektivet. Då kassaflödet i 
en allsvensk fotbollsklubb är mycket säsongsberoende 
till följd av att viss del av den kassaflödesgenererande 
verksamheten (det vill säga matcherna) endast 
bedrivs under försäsong till och med sista spelade 
match är det inte helt rättvisande att titta på detta 
nyckeltal per den 31 december. Det ger dock en viss 
indikation om klubbarna måste se över sin kortfristiga 
betalningsförmåga. Analys av balanslikviditeten och 
regelbundet upprättande av kassaflödesprognoser under 
året är av största vikt för att undvika dyra, kortsiktiga 
finansieringslösningar.

Även i år sticker BK Häcken ut som ett positivt exempel 
med en balanslikviditet om cirka 4 gånger men där 
framförallt Kalmar FF i år uppvisar en bra siffra med en 
balanslikviditet överstigande närmare sju gånger. De 
allsvenska klubbarna har överlag fortsatt den positiva 
trenden från föregående år då endast IFK Göteborg har 
en balanslikviditet understigande 1.
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Internationell utblick

Den totala europeiska 
fotbollsmarknaden 
uppskattas till 20 miljarder 
euro där engelska Premier 
League står för cirka 20 
procent
I juni släppte Deloitte Sports Business Group i England 
deras årliga rapport Annual Review of Football Finance 
2015, avseende fotbollsekonomin under säsongen 
2013/2014 i Europas fem främsta ligor, ”Big Five” 
(England, Tyskland, Spanien, Italien och Frankrike). 
Denna rapport går att beställa separat på www.deloitte.
co.uk men vi ämnar här att beskriva de fem tydligaste 
trenderna som vi identifierat i rapporten. 

Intäkter

Premier League som liga har utökat sitt försprång från 
tidigare år och har en fortsatt överlägsen förmåga 
att generera intäkter. Under 2013/2014 ökade 
intäkterna med cirka 29 procent framförallt drivet av 
omförhandlade sändningsrättigheter på både den lokala 
och den globala marknaden. Överlägsenheten på det 
ekonomiska planet har dock inte slagit igenom fullt ut på 
planen där de engelska klubbarna haft fortsatt svårt att 
nå framgång i de största turneringarna. 

Samtliga Europas ”Big five”- ligor har förhandlat 
fram nya större sändningsavtal till och med säsongen 
2016/2017 vilket visar på en fortsatt enorm marknad för 
fotboll hos programleverantörer. Sändningsintäkterna 
uppgår till 48 procent av de totala intäkterna för 
säsongen 2013/2014 och väntas stiga under kommande 
säsonger. En intressant iakttagelse är att nya aktörer, 
såsom till exempel telekomoperatörerna köpt vissa 
delar av sändningsrättigheter vilket de ämnar att själva 
sända i sin befintliga infrastruktur. Detta är ett skifte 
jämfört med historiska avtal där mediabolagen köpt 
och producerat för att sedan sända detta i tredje parts 
infrastruktur. Om en liknande situation dyker upp i 
Sverige med fler potentiella aktörer är det intressant att 
se hur detta kan komma att påverka prissättningen på 
sändningsrättigheterna i Sverige framöver. 

Den näst största intäktskategorin är kommersiella 
intäkter med 35 procent. Matchdagsintäkterna uppgår 
enbart till 17 procent trots ökade åskådare i fyra av fem 
länder vilket tydligt visar på att matchdagsintäkterna i 
de största länderna enbart är en ganska liten del av de 
totala intäkterna, precis som i Sverige. 

I ”Zlatans Frankrike” ökade intäkterna framförallt drivet 
av kommersiella intäkter från Paris Saint-Germain 
och Monaco, men även till följd av upprustningen av 
arenorna inför EM 2016 som gett en positiv effekt på 
matchdagsintäkterna. Som en följd av satsningen från 
dessa två klubbar ökade även deras lönekostnader vilka 
tillsammans står för över en tredjedel av hela ligans 
lönekostnader.

Kostnader

Sedan införfarandet av UEFA:s regelverk Financial 
Fair Play, har kostnadskontrollen ökat och säsongen 
2013/2014 var andra året i rad då relationen löner i 
förhållande till intäkter minskade vilket är en mycket 
positiv utveckling. Samtliga ”Big Five”-ligor har nu 
en relation under, eller lika med 70 procent vilket är 
UEFA:s riktmärke. Trots en ökad kostnadskontroll för 
samtliga ligor är det fortsatt enbart Premier League och 
Bundesliga som levererar positiva rörelseresultat men 
med den positiva utveckling som föreligger finns stora 
möjligheter att detta förbättras de kommande åren.

Årets resultat

Historiskt har investeringar i fotbollsklubbar till 
största delen handlat om marknadsföring, privat, för 
bolagsgrupper eller för länder, men med de nya långa 
sändningsavtal som finns tillsammans med den ökade 
kostnadskontrollen i klubbarna finns det incitament att 
investera för att få avkastning på sitt ägande. Det är för 
tidigt att säga om denna trend kommer att aktualiseras 
och det är även värt att ställa sig frågan om man tycker 
att en idrottsklubb faktiskt ska betala utdelning. Det mest 
väsentliga är dock att nå en tillräcklig lönsamhet för att 
säkra verksamheten på lång sikt.
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Foto: Bildbyrån.se
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Inblick individbeskattning
Inkomstskatt och sociala avgifter fortsätter att spela 
en viktig roll vid rekrytering av utländska spelare men 
även svenska spelare som vänder hem efter en sejour 
utomlands. Det är ett ämne som både berör och 
engagerar såväl hos klubbarna som hos media. Helt 
enkelt därför att det finns en hel del pengar att spara 
på att planera sina rekryteringar i tid och använda sig 
av skatteeffektiva ersättningslösningar. För många 
allsvenska klubbar är det viktigt att kunna minimera sina 
skattekostnader men ändå kunna rekrytera spelare som 
bidrar till att lyfta laget ytterligare en nivå. Här spelar till 
exempel expertskatten och artistskatten en viktig roll. 

Men vilka är trenderna och tendenserna just nu och 
hur hanterar man skatte- och socialavgiftsfrågan från 
klubbarnas håll? 

När det gäller skatt och socialförsäkring ser vi ett fortsatt 
ökat fokus i form av risk- och kostnadsmedvetande 
kring dessa frågor inom svensk elitfotboll. Det gäller 
såväl klubbar som spelare och agenter och särskilt kring 
regelefterlevnad. Det finns kort sagt en stark ambition 
att göra rätt när det gäller redovisning och rapportering 
av ersättningar till spelare. Detta beror till stor del på en 
ökad medvetenhet kring inkomstskatt och dess betydelse 
hos såväl media som klubbledning och styrelse men 
också en ökad aktivitet från Skatteverkets sida. 

Den svenska skatterätten för utländska idrottare kan vara 
komplicerad, både för den svenska klubben och den 
enskilde spelaren. Vi har därför sett en större proaktivitet 
från svenska klubbar och agenters sida när man ska 
skriva kontrakt med en spelare, det vill säga man tar 
oftare professionell hjälp med beräkningsmodeller 
och legala frågor innan man skriver kontrakt med den 
aktuella spelaren än vad fallet var för bara några år 
sedan. 

Ett resultat av detta är att det numer är relativt vanligt 
att man ser till, och bedömer det totala kompensations-
paketet till en spelare. I det arbetar man med ett flertal 
olika typer av ersättningar vilka har sin grund i en 
total budget för just den spelaren. Bland annat jobbar 
man ofta med en kombination av sign-on och sign-
off-ersättningar som beskattas enligt A-SINK-lagen 
med 15 procent, vanlig månadslön men också diverse 
pensionslösningar. Tillsammans med möjligheten till 
expertskatt för högavlönade utländska stjärnor finns 
ett stort utrymme för planering av hur det totala 
kompensationspaketet till spelaren ska se ut och bli 
så kostnadseffektivt som möjligt samtidigt som man 
agerar på ett korrekt sätt rent skatterättsligt. Skatterätten 
befinner i sig i ständig utveckling och det är därför viktigt 
att hela tiden följa och anpassa sig till utvecklingen. 
Givet den större och närmare mediebevakningen är det 
ofta förenat med uppmärksamhet i media när det blir 
fel vilket kan skada framför allt klubbens varumärke men 
också relationen till spelare och agent. 

Ersättningsformer till spelare
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Foto: Bildbyrån.se
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Foto: Bildbyrån.se

Malmö FF inklusive Europaspel

Tabellplacering 1

Matchintäkt per åskådare 199 SEK

Totala matchintäkter 63,8 MSEK

Arenakapacitet 24 000

Nyttjandegrad av arena 59% 

Publiksnitt
14 090

Ranking:2
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358 834 TSEK, 2014
2014 Position (1)

161 528 TSEK, 2013
2013 Position (1)

1. Malmö FF

I upptakten till säsongen 2014 valde klubbens 
huvudtränare Rickard Norling att säga upp sig för 
flytt till Norge. Detta till trots så tar Malmö FF hem 
det allsvenska guldet för andra året i rad. Klubbens 
framgångar under 2014 är inte endast på hemmaplan 
utan klubben lyckas även nå gruppspel i Champions 
League. Trots sportsliga framgångar sjunker publiksnittet 
på Swedbank Stadion (Nya Malmö Stadion) och uppgår 
under 2014 till 14 090 åskådare (16 093), vilket ger 
en nyttjande grad om 58,71 procent (67,1). Sett till 
Facebook följare placerar sig Malmö på en fjärdeplats 
med cirka 104 000 följare. 

Malmö FF gör det bästa resultatet av de allsvenska 
klubbarna där årets resultat inklusive spelarförsäljningar 
uppgår till 144,6 MSEK (- 2,6). En förklaring till det 
höga resultat är avancemanget i Champions League. 
Klubben drog in cirka 159 MSEK i ersättning från UEFA 
för europaspelet. Den sportsliga framgången inom 
europaspelet har även inneburit ökade intäkter för 
marknad och reklam samt ökade matchintäkter. Att 
klubben äger Swedbank Stadion till 75 procent innebär 
ytterligare intäkter. Med en omsättning som uppgår 
till 358,8 MSEK exklusive spelarförsäljningar placerar 
sig klubben i år igen på en första plats i Penningligan. 
Malmö är den klubb som har högst personalkostnader 
där dessa i år uppgår till 103 MSEK. Klubben följer 
därmed den trend som identifierats att klubbar med 
höga personalkostnader också placerar sig högt i 
tabellen. Malmö FF placerar sig även som den klubb som 
har störst balansomslutning där anläggningstillgångar 
uppgår till 475,5 MSEK och balansomslutningen uppgår 
till 769,5 MSEK.

• Bästa resultatet för klubben 
genom tiderna

• Nådde gruppspel i 
Champions League vilket 
inbringade stora intäkter för 
klubben

• Placerar sig överst i 
Penningligan i år igen

2010 2011 2012 2013 2014

1
4 3

1

Publiksnitt Tabellplacering

15 194
12 388

14 799
 16 093  

 14 090  

14% 

25% 

21% 

27% 

18% 

7% 

2% 

3% 

44% 

39% 

Intäktsfördelning 2013

Matchintäkter

Matchintäkter

Sändningsintäkter

Sändningsintäkter

Sponsor, reklam och rättigheter

Sponsor, reklam och rättigheter

Cupspel

Cupspel

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter

Övrigt

Övrigt

Intäktsfördelning 2014

Eget kapital Årets resultat

Swedbank Stadion
Kapacitet: 24 000
Snittpublik: 14 090
Utnyttjande i procent: 59% 

= 100 platser

Tabellplacering vs publiksnitt

Eget kapital vs årets resultat inklusive spelarförsäljningar

Nyttjandegrad
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Foto: Bildbyrån.se

AIK inklusive Europaspel

Tabellplacering 3

Matchintäkt per åskådare 149 SEK

Totala matchintäkter 40,1 MSEK

Arenakapacitet 50 000

Nyttjandegrad av arena 33% 

Publiksnitt
16 446

Ranking:1
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2. AIK

AIK tappade en placering i Allsvenskan 2014 jämfört med 
2013 och hamnade på en tredje plats. Laget fortsätter 
vara den klubb som lockar till sig flest åskådare där laget 
under 2014 haft ett publiksnitt på cirka 16 500 personer 
per match, detta är dock en försämring mot 2013 då 
snittet låg på 18 900. Detta har även lett till en försämrad 
nyttjandegrad av Friends Arena om 32,9 procent (37,8). 
Att klubben har mycket supportrar syns även på sociala 
medier där laget har störst antal följare på Facebook, 
Instagram och Twitter av de allsvenska klubbarna.

Klubben sålde under 2014 flera spelare, däribland 
Eero Markkanen som gick till Real Madrid och Robin 
Quaison som gick till Palermo. Spelarförsäljningar 
under 2014 uppgår totalt till 34,4 MSEK. Inkluderas 
spelarförsäljningarna i lagets omsättning hamnar AIK 
i år på en omsättning om 167 MSEK, en ökning om 
29,7 MSEK jämfört 2013. Den löpande verksamheten 
visar dock ett negativt kassaflöde om cirka 16 MSEK. 
Den höga omsättningen gör att AIK likt föregående 
år hamnar på en andra plats i Deloittes penningliga 
över Allsvenskan. Det ökade resultatet bidrar även 
till att soliditeten ökat från cirka 10 procent till 18 
procent under året. Vidare har klubben under 2014 
löst externa lån för att istället utöka sitt lån hos den 
supporterbaserade ekonomiska föreningen Svarta 
Massan. 

Friends Arena
Kapacitet: 50 000
Snittpublik: 16 446
Utnyttjande i procent: 33% 

= 100 platser

13 865
11 925 

14 311

18 900
16 44611

2 2 34

2010 2011 2012 2013 2014

Tabellplacering vs publiksnitt

Eget kapital
Årets resultat

30

20

10

0

-10

Eget kapital vs årets resultat inklusive spelarförsäljningar

2010 2011 2012 2013 2014

25% 

2% 

36% 

10% 

3% 24% 

Intäktsfördelning 2013

29% 

2% 

30% 

11% 

3% 25% 

Intäktsfördelning 2014

• AIK gör ett av sina bästa 
ekonomiska resultat genom 
tiderna

• Skrev under året ett långt 
kontrakt med Sportifive 
att sköta sponsor – och 
reklamförsäljning

• Intäkterna ökar med cirka 
20 procent till följd av årets 
spelarförsäljningar som 
uppgick till 34,4 (2,9) MSEK

Publiksnitt Tabellplacering

Matchintäkter

Sändningsintäkter

Sponsor, reklam och rättigheter
Cupspel

Medlemsavgifter

Övrigt

Matchintäkter

Sändningsintäkter

Sponsor, reklam och rättigheter
Cupspel

Medlemsavgifter

Övrigt

132 178 TSEK, 2014
2014 Position (2)

133 991 TSEK, 2013
2013 Position (2)
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Foto: Bildbyrån.se

BK Häcken inklusive Europaspel

Tabellplacering 5

Matchintäkt per åskådare 75 SEK

Totala matchintäkter 3 MSEK

Arenakapacitet 18 900

Nyttjandegrad av arena 15% 

Publiksnitt
2 820

Ranking: 15
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3. BK Häcken

BK Häcken avancerar mot föregående år och klättrade 
hela fem placeringar och landade 2014 på en femte 
plats i Allsvenskan. Trots framgångar i serien tappade 
laget publik, vilket till stor del förklaras av att klubben 
spelade samtliga hemmamatcher på Gamla Ullevi då 
Rambergsvallen byggs om. Den nya arenan väntas stå 
klar under 2015. Publiksnittet sjönk från 4 105 personer 
till 2 820, en minskning om 31 procent. Den större 
arenan och sämre publiksnitt gör att nyttjandegraden av 
arenan sjunker från 68,4 procent till 14,92 procent. 

Häcken hamnar likt föregående år på en tredje plats i 
Penningligan. Att klubben har hög omsättning förklaras 
till stor del av de intäkter man får från att anordna Gothia 
cup, vilket i år firade 40 års jubileum. Intäkterna för 
Gothia cup minskade under året till 60 MSEK (62 MSEK) 
och står för cirka 43 procent av klubbens totala intäkter. 
Trots att personalkostnaderna ökat med cirka 10 MSEK 
under året är klubben fortsatt en av de klubbar som har 
lägst personalkostnader i förhållande till intäkter. 

• Rambergsvallen, som byter 
namn till Bravida Arena, 
förväntas stå klar sommaren 
2015

• Allsvenskans starkaste 
soliditet 

• Låga personalkostnader i 
förhållande till intäkter 

Gamla Ullevi*
Kapacitet: 18 900
Snittpublik: 2 820
Utnyttjande i procent: 15% 

= 100 platser

8 6
10

5

2 576 3 249
4 384 4 105 

2 820 

2

2010 2011 2012 2013 2014

Tabellplacering vs publiksnitt

2% 9% 

16% 

73% 

Intäktsfördelning 2013

2% 

14% 

3% 
8% 

73% 

Intäktsfördelning 2014

Publiksnitt Tabellplacering

Eget kapital
Årets resultat

70

50
60

30
20
10

40

0
2010 2011 2012 2013 2014

Matchintäkter

Sändningsintäkter

Sponsor, reklam och rättigheter
Cupspel

Medlemsavgifter

Övrigt

Matchintäkter

Sändningsintäkter

Sponsor, reklam och rättigheter
Cupspel

Medlemsavgifter

Övrigt

120 196 TSEK, 2014
2014 Position (3)

114 740 TSEK, 2013
2013 Position (4)

*Tillfällig arena i väntan på att Bravida Arena ska bli klar

Eget kapital vs årets resultat inklusive spelarförsäljningar
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Foto: Bildbyrån.se

IF Elfsborg inklusive Europaspel

Tabellplacering 4

Matchintäkt per åskådare 158 SEK

Totala matchintäkter 20,6 MSEK

Arenakapacitet 16 899

Nyttjandegrad av arena 48% 

Publiksnitt
8 031

Ranking: 6
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4. IF Elfsborg

• Elfsborg spelar för 
det åttonde raka året 
internationell fotboll

• För tredje året i rad noterar 
klubben ett minskat 
publiksnitt

• Intäkter från spelar-
försäljningar uppgick till 
6,5 MSEK 

Borås arena
Kapacitet: 16 899
Snittpublik: 8 031
Utnyttjande i procent: 48% 

= 100 platser

8 423 8 031
10 029 10 513 9 077 

2010 2011 2012 2013 2014

Tabellplacering vs publiksnitt

4
3

6 4

1

IF Elfsborg noterade under 2014 en fjärdeplats vilket 
är en förbättring jämfört med 2013 då man hamnade 
på sjätte plats. Sedan guldåret 2012 har publiksnittet 
sjunkit med 24 procent på Borås arena, från 10 513 till 
8 031 åskådare. Nyttjandegraden på arenan minskar 
under 2014 till 48 procent (54), vilket är strax över det 
allsvenska snittet. Under 2014 så spelade Elfsborg sitt 
åttonde raka år av internationellt spel i och med vinsten 
av Svenska cupen 2013. 

2013 resulterade i ett negativt resultat som nästintill 
halverade klubbens egna kaptial. Klubben har under 
2014 lyckats vända denna trend och redovisar ett resultat 
inklusive spelarförsäljningar om 0,7 MSEK. Detta beror 
främst på kostnadsbesparingar där klubben bland annat 
minskat personalkostnaderna med 20 MSEK. Ytterligare 
en anledning till detta är klubbens spelarförsäljningar 
som ägt rum under 2014 där man sålt spelare som givit 
intäkter om 6,5 MSEK (0). 
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22% 
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9% 
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24% 

7% 

20% 30% 

Publiksnitt Tabellplacering

Eget kapital
Årets resultat
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2010 2011 2012 2013 2014

Matchintäkter

Sändningsintäkter

Sponsor, reklam och rättigheter
Cupspel

Medlemsavgifter

Övrigt

Matchintäkter

Sändningsintäkter

Sponsor, reklam och rättigheter
Cupspel

Medlemsavgifter

Övrigt

Intäktsfördelning 2013

Intäktsfördelning 201497 120 TSEK, 2014
2014 Position (4)

123 297 TSEK, 2013
2013 Position (3)

Eget kapital vs årets resultat inklusive spelarförsäljningar
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Foto: Bildbyrån.se

IFK Göteborg inklusive Europaspel

Tabellplacering 2

Matchintäkt per åskådare 201 SEK

Totala matchintäkter 30,2 MSEK

Arenakapacitet 18 900

Nyttjandegrad av arena 57% 

Publiksnitt
10 739

Ranking: 4
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5. IFK Göteborg

Gamla Ullevi
Kapacitet: 18 900
Snittpublik: 10 739
Utnyttjande i procent: 57% 

= 100 platser

• Lasse Vibe vinner skytteligan 
med sina 23 mål

• Spelarförsäljningar genererar 
25 MSEK

• Redovisar det största 
underskottet av de allsvenska 
klubbarna

IFK Göteborg lyckas klättra ytterligare ett steg i 
Allsvenskan under 2014 och gör sitt bästa resultat 
på fem år med en andra plats. I Europa lyckades 
laget ta sig till den tredje kvalrundan där man till slut 
fick se sig besegrade av Rio Ave från Portugal. Trots 
framgångar i tabellen viker publiksnittet på Ullevi från att 
säsongen 2013 uppgå till 11 589 personer per match 
till 10 739 personer 2014. Dalande publiksnitt gör att 
nyttjandegraden av arenan sjunker till 56,8 procent 
(61,3). Klubben lyckas dock locka supportrar på annat 
håll och med sina drygt 139 000 följare på Facebook 
placerar sig klubben på en andra plats i flest följare av 
de allsvenska klubbarna. Även i övriga sociala medier 
placerar sig laget högt.

IFK Göteborg är den klubb som redovisar lägst resultat 
där årets resultat inklusive spelarförsäljningar uppgår 
till minus 10,4 MSEK. Omsättningsmässigt hamnar 
klubben topp tre jämfört med övriga allsvenska klubbar 
men klubben lyckas inte hålla nere sina kostnader, vilket 
resulterar i det dåliga resultatet. Anledning till ökade 
kostnader kan härledas till ökade personalkostnader 
samt kostnader för försäljning och material. Av 
engångskaraktär finns även kostnader för ett IT-system 
klubben uppgraderat. Detta har sammantaget lett till 
ett negativt kassaflöde för den löpande verksamheten 
om cirka 18 MSEK. Klubbens transfernetto uppgår 
till 25 MSEK, vilket kompenserar något för de höga 
kostnaderna. Bland försäljningarna hittar vi klubbens 
skyttekung de senaste åren, Tobias Hysén, som såldes 
till Shanghai East. I och med årets underskott sjunker 
soliditeten från 25,4 procent till 19 procent. 

Intäktsfördelning 2013

8% 
2% 

45% 

31% 

14% 

Intäktsfördelning 2014
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Matchintäkter

Sändningsintäkter

Sponsor, reklam och rättigheter
Cupspel

Medlemsavgifter

Övrigt

96 002 TSEK, 2014
2014 Position (5)

98 294 TSEK, 2013
2013 Position (5)

Eget kapital vs årets resultat inklusive spelarförsäljningar
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Foto: Bildbyrån.se

Djurgårdens IF inklusive Europaspel

Tabellplacering 7

Matchintäkt per åskådare 150 SEK

Totala matchintäkter 29,4 MSEK

Arenakapacitet 30 000

Nyttjandegrad av arena 44% 

Publiksnitt
13 145

Ranking:3
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6. Djurgårdens IF

• Ökat publiksnitt till skillnad 
mot Allsvenskan som helhet

• Byter tränare till den högt 
rankade Pelle Olsson

• Ökar sin balanslikviditet till 
från 0,7 till 1,02 MSEK

Tele 2 Arena
Kapacitet: 30 000
Snittpublik: 13 145
Utnyttjande i procent: 44% 

= 100 platser

Tabellplacering vs publiksnitt

Djurgården tangerar sin placering i Allsvenskan från 
2013 med sin sjunde plats under 2014. Publiken har 
hittat till Tele 2 Arena där lagets publiksnitt ökar från 
12 475 personer till 13 145 personer under 2014. 
Nyttjandegraden på Tele2 Arena uppgår till 43,8 procent 
och ligger därmed i linje Allsvenskans snitt som uppgår 
till 42 procent. Supportrarna hittar inte bara till arenan 
utan klubben landar på en tredje plats avseende flest 
följare på Facebook. 

I penningligan behåller Djurgården sin plats och hamnar 
i år igen på en sjätteplats med en omsättning som 
exklusive spelarförsäljningar uppgår till 88,2 MSEK. 
Resultatmässigt gör Djurgården ett bra år där man 
går från att redovisa ett negativt resultat om 12 MSEK 
2013 till ett positivt resultat inklusive spelarförsäljningar 
om 4 MSEK 2014. En bidragande faktor till detta är 
spelarförsäljningar som i år uppgår till 21,5 MSEK 
där man under 2014 sålt ett flertal spelare, däribland 
Aleksandar Prijović till Boluspor och Daniel Amartey 
till FC Köpenhamn. Djurgården hade föregående år en 
likviditetsbrist men kassan har i år ökat till cirka 25 MSEK, 
vilket ger klubben en något bättre balanslikviditet.

Intäktsfördelning 2013

24% 

27% 

4% 

34% 

11% 

Intäktsfördelning 2014

36% 

37% 

27% 

7% 

27% 

3% 

Publiksnitt Tabellplacering
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88 191 TSEK, 2014
2014 Position (6)

99 505 TSEK, 2013
2013 Position (6)

Eget kapital vs årets resultat inklusive spelarförsäljningar
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Foto: Bildbyrån.se

IFK Norrköping inklusive Europaspel

Tabellplacering 12

Matchintäkt per åskådare 95 SEK

Totala matchintäkter 8,3 MSEK

Arenakapacitet 17 234

Nyttjandegrad av arena 34% 

Publiksnitt
5 888

Ranking: 9
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7. IFK Norrköping

• Klubben redovisar ett 
negativt rörelseresultat på 
grund av en sjunkande 
omsättning 

• Markförsäljningen av Nya 
Parken genererade 44 MSEK, 
vilket resulterar i ett årets 
resultat om 33 MSEK

• IFK Norrköping satsar på 
ett fortsatt samarbete för 
talangutveckling med IF 
Sylvia

Nya parken
Kapacitet: 17 234
Snittpublik: 5 888
Utnyttjande i procent: 34% 

= 100 platser

5 307
7 794 7 456

6 269 5 888

2013 20142010 2011 2012

Tabellplacering vs publiksnitt

18
13

9 12
5

IFK Norrköping tappade tre placeringar mot 2013 och 
slutade på en tolfte plats i Allsvenskan 2014, vilket är den 
svagaste placeringen klubben haft sedan 2011. 2015 blir 
således klubbens femte säsong i rad i Sveriges högsta 
serie. Publiksnittet sjönk likt tabellplaceringen och slutade 
på 5 888 (6 269). Nyttjandegraden av arenan minskade 
därmed till 34 procent (36 procent) på Nya Parken och 
ligger 8 procent under det allsvenska snittet. Trots ett 
ekonomiskt tufft år för klubben så redovisar man 2014 
ett positivt resultat inklusive spelarförsäljningar. Detta 
tack vare den markförsäljningen som skett av Nya Parken 
vilket resulterade i en realiserad vinst om 44 MSEK. 

IFK Norrköpings omsättning inklusive spelarförsäljningar 
minskar från 78 MSEK till 69 MSEK. Detta kan dels 
förklaras av 2013 års hyresintäkter från EM i damfotboll 
där gruppspel samt en av semifinalerna spelades på Nya 
Parken under juli månad. Rörelsens kostnader förblev 
relativt oförändrade mot föregående år om cirka 72 
MSEK, vilket ger ett rörelseresultat om minus 2,2 MSEK 
(6,7).

69 299 TSEK, 2014
2014 Position (7)

78 255 TSEK, 2013
2013 Position (8)

Intäktsfördelning 2013
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Eget kapital vs årets resultat inklusive spelarförsäljningar
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Foto: Bildbyrån.se

Kalmar FF inklusive Europaspel

Tabellplacering 11

Matchintäkt per åskådare 154 SEK

Totala matchintäkter 14,1 MSEK

Arenakapacitet 12 182

Nyttjandegrad av arena 50% 

Publiksnitt
6 144

Ranking: 8
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8. Kalmar FF

• Starkast balanslikviditet bland 
de allsvenska klubbarna

• Kostnader för Guldfågeln 
arena fortsätter att tära på 
det egna kapitalet

• Avancerar en placering i 
penningligan Guldfågeln arena

Kapacitet: 12 182
Snittpublik: 6 144
Utnyttjande i procent: 50% 

= 100 platser

4 285 

8 094
6 208 5 771 6 144

2010 2011 2012 2013 2014

Tabellplacering vs publiksnitt
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Kalmar FF tappar sju placeringar mot föregående år och 
slutar i 2014 års upplaga av Allsvenskan på en elfte plats. 
Trots sämre sportsliga framgångar ökade publiksnittet 
på Guldfågeln arenan till 6 144 personer (5 771), vilket 
ger en nyttjandegrad av arenan om 50,4 procent vilket 
är över det allsvenska snittet. Under 2014 sattes även ett 
nytt publikrekord den 19 juli när 11 911 åskådare kom 
och såg mötet med Malmö FF. Nanne Bergstrand, som 
varit i klubben över elva säsonger, valde inför säsongen 
2014 att lämna Kalmar för en flytt till Stockholm och 
Hammarby. 

Kalmar presenterar näst sämst resultat bland de 
allsvenska klubbarna med ett negativt resultat om 
-8,3 MSEK (-5,9). En stor förklaring till det negativa 
resultatet inklusive spelarförsäljningar är klubbens 
kapitalkostnader för arenan som uppgår till cirka 8,4 
MSEK. Klubben hamnar i årets upplaga av penningligan 
på en åttonde plats, vilket är en förbättring jämfört 
med föregående år. Klubbens omsättning uppgår i år 
till 57,9 MSEK (59,1 MSEK) exklusive spelarförsäljningar. 
En ytterligare förklaring till det sämre resultat finner vi 
i spelarförsäljningar som minskat från 9,5 MSEK till 7,5 
MSEK. Soliditeten minskar till 16,8 procent (19,7) men 
klubben har en fortsatt stark balanslikviditet om 6,7.

57 917 TSEK, 2014
2014 Position (8)

59 069 TSEK, 2013
2013 Position (9) 21% 
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Eget kapital vs årets resultat inklusive spelarförsäljningar
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Foto: Bildbyrån.se

Helsingborgs IF inklusive Europaspel

Tabellplacering 9

Matchintäkt per åskådare 103 SEK

Totala matchintäkter 12,9 MSEK

Arenakapacitet 17 100

Nyttjandegrad av arena 49% 

Publiksnitt
8 344

Ranking: 5
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9. Helsingborgs IF

Helsingborgs IF placerade sig i 2014 års upplaga av 
Allsvenskan på en nionde plats och tappade därmed 
fyra placeringar mot säsongen 2013. Bättre gick det i 
Svenska cupen där laget tog sig till final där de tillslut 
fick se sig besegrade av Elfsborg med 1-0. Klubben och 
fotbollssverige fick en tråkig start på säsongen där en 
supporter till Djurgården avled i samband med en match 
i Helsingborg. På grund av denna tragiska händelse 
tappade klubben mycket publik där publiktappet främst 
är hänförligt till barnfamiljer. Publiksnittet på Olympia 
sjönk till 8 344 personer (10 284), vilket ger en nyttjande 
grad om 48,8 procent.

Publiktappet resulterar även i uteblivna matchintäkter 
som sjunker från 17 MSEK till 12,9 MSEK. Klubbens 
omsättning exklusive spelarförsäljningar uppgår till 
56,3 MSEK (68,5 MSEK), vilket placerar klubben på 
en niondeplats. HIF tappar därmed två placeringar 
i penningligan. Tappade intäkter på publiksidan 
kompenseras till viss del av att klubben har 
spelarförsäljningar som uppgår till 22,7 MSEK (16,3). 
Trots den minskade omsättningen levererar klubben ett 
positivt resultat inklusive spelarförsäljningar om 37,7 
MSEK (-6,7).

• Balansomslutning ökar med 
50 procent mot fg år (17,7 
MSEK)

• Sämsta publiksnittet de 
senaste fem åren

• Under hösten beslutades det 
att påbörja ombyggnation av 
Olympia

Olympia
Kapacitet: 17 100
Snittpublik: 8 344
Utnyttjande i procent: 49% 

= 100 platser
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2014 Position (9)
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Eget kapital vs årets resultat inklusive spelarförsäljningar
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Foto: Bildbyrån.se

Örebro SK inklusive Europaspel

Tabellplacering 6

Matchintäkt per åskådare 76 SEK

Totala matchintäkter 7,6 MSEK

Arenakapacitet 12 674

Nyttjandegrad av arena 53% 

Publiksnitt
6 729

Ranking: 7
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10.Örebro SK

• Klubben förvärvar ytterligare 
35 procent i Örebroläktaren 
AB

• Är den klubb som har flest 
vunna matcher i rad (5 
stycken)

• Stabilt växande soliditet
Behrn Arena 
Kapacitet: 12 674
Snittpublik: 6 729
Utnyttjande i procent: 53% 

= 100 platser

7 400 7 886 

5 525 4 937 

6 729 
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Tabellplacering vs publiksnitt
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Örebro SK avancerade till Allsvenskan efter att ha slutat 
tvåa i Superettan 2013 och under 2014 lyckades klubben 
sedan nå en sjätte plats i Allsvenskan. Publiksnittet på 
Behrn Arena uppgick 2014 till 6 700 personer (4 900 
personer) vilket resulterar i en nyttjandegrad om 53 
procent (38,6). Jämfört med övriga lag i Allsvenskan är 
detta högt och placerar laget på en tredje plats avseende 
nyttjandegraden av arenan. Under 2014 har även Örebro 
Elitfotboll AB:s samarbete med Örebro Spelarinvest AB 
upphört vilket innebär att Örebro SK Fotboll numera är 
ensam ägare i bolaget. 

Örebro hamnar på en tionde plats i penningligan med 
en omsättning om 51 MSEK. Klubben har lyckats 
hålla nere personalkostnaderna och hamnar bland de 
lag som har lägst personalkostnader i förhållande till 
intäkter. Även övriga driftkostnader är relativt låga och 
därmed utmärker sig Örebro i årets tabell då de har 
låga kostnader i förhållande till tabellplacering. Detta 
har resulterat i ett positivt kassaflöde från en löpande 
verksamhet om 1,3 MSEK med ett stabilt växande eget 
kapital, som även påverkas av byte av redovisningsprincip 
jämfört med 2013. Under året så ökade även klubben sitt 
innehav från 5 till 40 procent i Örebroläktaren AB som 
äger delar av Behrn Arena. 
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2014 Position (10)
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Eget kapital vs årets resultat inklusive spelarförsäljningar
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Foto: Bildbyrån.seFoto: Bildbyrån.se

IF Brommapojkarna inklusive Europaspel

Tabellplacering 16

Matchintäkt per åskådare 79 SEK

Totala matchintäkter 2,3 MSEK

Arenakapacitet 8 000

Nyttjandegrad av arena 22% 

Publiksnitt
1 749

Ranking: 16
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11. IF Brommapojkarna

• Kommer 2015 att spela i 
Superettan

• Invigde i oktober ny 
träningshall på Grimsta IP

• Spelarförsäljningar om 6,2 
MSEK under 2014

Grimsta IP 
Kapacitet: 8 000
Snittpublik: 1 749
Utnyttjande i procent: 22% 

= 100 platser
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BP:s femte säsong i Allsvenskan slutade på en sista plats 
och klubben kommer därmed spela i Superettan under 
säsongen 2015. Desto bättre var framgången i Europa 
League där BP gjorde sin debut. Klubben lyckades i 
denna cup ta sig till tredje omgången. Klubbens sämre 
prestationer i Allsvenskan lyser även igenom på årets 
publiksiffror som sjunker till 1 749 personer (2 505), vilket 
är en försämring med cirka 30 procent. Klubben lyckas 
inte heller locka supportrar på sociala medier där klubben 
har lägst antal likes på Facebook. Nyttjandegraden på 
Grimsta IP uppgick under året till 21,9 procent (31,3). 
Detta är den näst lägsta nyttjandegraden i årets upplaga 
av Allsvenskan. 

I penningligan placerar sig klubben på en elfte plats och 
tangerar därmed föregående års placering. Klubbens 
omsättning exklusive spelarförsäljningar uppgår till 43,3 
MSEK (50,9 MSEK). Den lägre omsättningen förklaras 
av många faktorer men störst intäktstapp hittas bland 
posten övriga intäkter som sjunker från 24 MSEK till 
19,6 MSEK. Lägre omsättning under 2014 vägs upp av 
att klubben gjort spelarförsäljningar som uppgår till 6,2 
MSEK jämfört med året innan då dessa uppgick till 42 
TSEK. Klubbens kassa har minskat under året och går 
från att ha uppgått till 3,3 MSEK till 738 TSEK, vilket ger 
klubben en balanslikvididet om 1,1.
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43 279 TSEK, 2014
2014 Position (11)

50 900 TSEK, 2013
2013 Position (11)

Eget kapital vs årets resultat inklusive spelarförsäljningar
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Foto: Bildbyrån.seFoto: Bildbyrån.se

Halmstad BK inklusive Europaspel

Tabellplacering 10

Matchintäkt per åskådare 107 SEK

Totala matchintäkter 7,4 MSEK

Arenakapacitet 15 500

Nyttjandegrad av arena 30% 

Publiksnitt
4 652

Ranking: 10
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12. Halmstad BK

• Endast en nyttjandegrad av 
arenan om 30 procent

• Enda klubben med negativt 
eget kapital

• Klubben firade under året 
100 år som förening

Örjans vall 
Kapacitet: 15 500
Snittpublik: 4 652
Utnyttjande i procent: 30% 

= 100 platser
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Halmstad BK slutade i 2014 års upplaga av Allsvenskan 
på en tionde plats och avancerade därmed fyra 
placeringar jämfört med säsongen 2013 och undvek 
därmed kvalet till Allsvenskan. Trots framgångar i 
tabellen tappar klubben publik där snittet minskat till 
4 652 personer (4 865). Att klubben tappar supportrar 
gör att klubben placerar sig som en av klubbarna med 
lägst nyttjandegrad av arenan, där de 2014 haft en 
nyttjandegrad om 30 procent i genomsnitt. 

Hamlstads resultat inklusive spelarförsäljningar försämras 
mot föregående år och man redovisar en förlust om -5,4 
MSEK (-292 tkr). Det dåliga resultatet resulterar även i 
att klubben får ett negativt eget kapital om 5,3 MSEK. 
För att klubben ska få behålla sina elitlicens tvingas man 
därmed upprätta en handlingsplan som visar hur klubben 
ska återställa det egna kapitalet. Att klubbens ekonomi 
går dåligt har olika förklaringar, dels har förseningar 
av renoveringen av Örjans vall inneburit att Halmstad 
tappar intäkter kopplade till marknadsintäkter. Detta syns 
i resultaträkningen där klubben tappat sponsring och 
reklamintäkter om cirka 3 MSEK. Klubben har i år heller 
inte kunnat kompensera sina kostnader med försäljning 
av spelare. Föregående år uppgick spelarförsäljningarna 
till 3,4 MSEK där de i år endast uppgår till 395 tkr. 
Utebliven publik under året resulterar även det i att 
intäktssidan minskar med närmare 700 tkr.
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2013 Position (12)

Eget kapital vs årets resultat inklusive spelarförsäljningar
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Foto: Bildbyrån.se

Mjällby AIF inklusive Europaspel

Tabellplacering 15

Matchintäkt per åskådare 109 SEK

Totala matchintäkter 6,3 MSEK

Arenakapacitet 7 580

Nyttjandegrad av arena 51% 

Publiksnitt
3 878

Ranking: 12
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13. Mjällby AIF

• Mjällby kommer 2015 att 
spela i Superettan efter en 
femtondeplats i 2014 års 
upplaga av Allsvenskan

• Klubben redovisar för andra 
året i rad ett positivt resultat

• Mjällby ställde sig under 
2014 i raden av klubbar 
som valt konstgräs framför 
naturgräs på sin hemmaplan Strandvallen

Kapacitet: 7 580
Snittpublik: 3 878
Utnyttjande i procent: 51% 

= 100 platser
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Mjällby AIF slutade på en femtonde plats i Allsvenskan 
2014 vilket innebär att klubben under 2015 kommer 
att spela i Superettan. Publiksnittet jämfört med tidigare 
år är relativt oförändrat där klubben i snitt haft 3 878 
besökare på Strandvallen per match. Strandvallen har en 
publikkapacitet på 7 500, vilket innebär en oförändrad 
genomsnittlig nyttjandegrad jämfört med föregående 
säsong om 51 procent. 

Efter det tunga ekonomiska året 2012 har Mjällby 
börjat återhämta sig och redovisar för andra året i rad 
ett plusresultat. Säsong 2014 gav ett resultat inklusive 
spelarförsäljningar om 0,3 MSEK vilket är en försämring 
mot 2013 års resultat om 0,7 MSEK. Vi ser dock en 
stabilare utveckling för både omsättning och kostnader. 
Med detta resultat så bygger man på sitt egna kapital 
som uppgår till 0,3 MSEK vid bokslutet 2014 vilket 
innebär en säkrad elitlicens för 2015. Att notera är att 
klubben har kortfristiga skulder som uppgår till 4,7 MSEK 
vilket ger klubben en balanslikviditet om 1,01 vilket är 
under det allsvenska snittet om 1,88.
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Sponsor, reklam och rättigheter
Cupspel

Medlemsavgifter

Övrigt

Intäktsfördelning 2014

Intäktsfördelning 2013

33 371 TSEK, 2014
2014 Position (13)

35 015 TSEK, 2013
2013 Position (14)

Eget kapital vs årets resultat inklusive spelarförsäljningar
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Foto: Bildbyrån.se

Åtvidabergs FF inklusive Europaspel

Tabellplacering 8

Matchintäkt per åskådare 98 SEK

Totala matchintäkter 5,9 MSEK

Arenakapacitet 8 000

Nyttjandegrad av arena 50% 

Publiksnitt
4 036

Ranking: 11
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14. Åtvidabergs FF 

• Låga kostnader i förhållande 
till tabellplacering

• Tappar en placering i 
penningligan

• I årets resultat ingår en 
anteciperad utdelning om 
1,4 MSEK
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Åtvidabergs FF lyckades än en gång försvara sin 
åttonde plats i Allsvenskan 2014 och har nu tre åttonde 
placeringar i rad. Klubben fortsätter att tappa åskådare 
där publiksnittet under 2014 uppgick till 4 036 besökare 
jämfört med 2013 där publiksnittet landade på 4 287. 
Klubben har på en treårsperiod tappat cirka 12 procent 
av sin publik på Kopparvallen. Nyttjandegraden av arenan 
uppgick till 50 procent, vilket trots publiktapp är högre än 
det allsvenska snittet om 42 procent.

Klubben gör ett bättre ekonomiskt resultat 2014 
och landar i år på ett positivt resultat inklusive 
spelarförsäljningar om 845 TKR (-1,9 MSEK). I årets 
resultat ingår en anteciperad utdelning från ÅFF Sport 
& Konferens AB, vilket är förklaringen till de ökade 
rörelseintäkterna. Trots detta tappar Åtvidaberg en 
placering i penningligan och landar i år på en fjortonde 
plats med en omsättning exklusive spelarförsäljningar 
som uppgår till 32,2 MSEK (29,5). Åtvidaberg utmärker 
sig bland de allsvenska lagen om man jämför kostnader 
mot tabellplacering. För 2013 och 2014 placerar sig 
klubben högt i Allsvenskan jämfört med kostnadsnivån i 
klubben.
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Intäktsfördelning 2014

Intäktsfördelning 2013

32 173 TSEK, 2014
2014 Position (14)

29 524 TSEK, 2013
2013 Position (13)

Kopparvallen
Kapacitet: 8 000
Snittpublik: 4 036

Utnyttjande i procent: 50% 
= 100 platser

Eget kapital vs årets resultat inklusive spelarförsäljningar
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Foto: Bildbyrån.se

Falkenbergs FF inklusive Europaspel

Tabellplacering 13

Matchintäkt per åskådare 107 SEK

Totala matchintäkter 5,9 MSEK

Arenakapacitet 5 500

Nyttjandegrad av arena 67% 

Publiksnitt
3 672

Ranking: 14



55

15. Falkenbergs FF 

• Klubben gör sin första 
säsong i Allsvenskan

• Klubben värvar fotbolls- 
legenden Henrik Larsson som 
huvudtränare 

• Högst nyttjandegrad av 
arenan i Allsvenskan
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Efter en succésäsong vann Falkenberg Superettan 2013 
och kvalificerade sig därmed för första gången i klubbens 
historia till Allsvenskan. Debutanten nådde en trettonde 
plats med Henrik Larsson som huvudtränare och höll sig 
därmed kvar till nästa säsong. Laget spelar sina matcher 
på Falkenbergs IP, en arena som har en publikkapacitet 
om 5 500 åskådare. Avancemanget till Allsvenskan 
bidrog till ett ökat publiksnitt där klubben i snitt lockat 
3 672 (1 859) åskådare per match. Detta resulterar i att 
klubben toppar listan med högst nyttjandegrad av arenan 
då denna uppgår till 66,8 procent.

I penningligan landar klubben på en 15:e plats med en 
omsättning exklusive spelarförsäljningar som uppgår till 
26,9 MSEK (16,1). Omsättningen har ökat med cirka 
10 MSEK mot föregående år, vilket till stor del förklaras 
av sändningsrättigheter som ökat med 5 MSEK samt 
att publikintäkter ökat med 2 MSEK. Tack vare ett 
bättre resultat än föregående år ökar klubbens soliditet 
från 1,2 procent till 15,8 procent. Klubben har lägst 
balansomslutning av de allsvenska lagen (5,7 MSEK). 
Skillnaden mellan Falkenberg och Malmö FF som är den 
klubb med högst balansomslutning uppgår till 764 MSEK.
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Intäktsfördelning 2014

Intäktsfördelning 2013

26 959 TSEK, 2014
2014 Position (15)

16 075 TSEK, 2013
2013 Position (-)

Falkenbergs IP
Kapacitet: 5 500
Snittpublik: 3 672

Utnyttjande i procent: 67% 
= 100 platser

Eget kapital vs årets resultat inklusive spelarförsäljningar

info saknasinfo saknasinfo saknas
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Foto: Bildbyrån.se

Gefle IF inklusive Europaspel

Tabellplacering 14

Matchintäkt per åskådare 57 SEK

Totala matchintäkter 3,1 MSEK

Arenakapacitet 7 200

Nyttjandegrad av arena 52% 

Publiksnitt
3 751

Ranking: 13
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16. Gefle IF

• Klubben spelar sin 11:e 
säsong i rad i Allsvenskan

• Personalkostnader utgör 
cirka 70 procent av klubbens 
kostnader

• Hamnar sist i årets 
penningliga

Strömvallen
Kapacitet: 7 200
Snittpublik: 3 751
Utnyttjande i procent: 52% 

= 100 platser
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Allsvenska säsongen 2014 slutade med en fjortonde 
plats för Gefle, vilket innebar att klubben fick kvala för 
att hålla sig kvar i högsta serien. I kvalet ställdes man 
mot Ljungskile SK där klubben efter två segrar säkrade 
sin elfte säsong i följd i Allsvenskan. Även om klubben 
haft en tuff säsong i serien har publiken tagit sig till 
Strömvallen där nyttjandegraden likt föregående år 
hamnar på 50 procent. Under 2015 väntas Strömvallen 
pensioneras för att istället ge plats åt lagets nya arena, 
Gavlevallen, som då väntas stå klar. 

Gefle IF:s ekonomiska år slutade med en vinst inklusive 
spelarförsäljningar om 0,8 MSEK (- 0,5 MSEK). 
Föregående år erhöll klubben UEFA ersättning om 3,7 
MSEK tack vare avancemang i Europa. Dessa intäkter 
uteblev säsongen 2014 men kompenserades av att 
klubben under året haft spelarförsäljningar som uppgår 
till 4,5 MSEK (0,1 MSEK). I penningligan hamnar Gefle IF 
på en sista plats med en omsättning som uppgår till 26,3 
MSEK exklusive spelarförsäljningar (31 MSEK). 
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2014 Position (16)

30 971 TSEK, 2013
2013 Position (15)

Eget kapital vs årets resultat inklusive spelarförsäljningar
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Vi som utarbetat rapporten 
Rapporten har tagits fram av Deloitte Sport Business 
Group och under ledning av Andreas Frountzos. På 
Deloitte har vi har omfattande erfarenhet av att arbeta 
med företag inom flera branscher, i allt från enskilda 
företag till stora internationella företag. Vår breda 
erfarenhet ger oss möjlighet att analysera och jämföra 
Allsvenskan och dess klubbar med motsvarande 
organisationer i näringslivet. Baserat på denna jämförelse 
utvärderar vi möjligheter och utmaningar för klubbarna 
utifrån hur näringslivet arbetar med liknande frågor. Våra 
kontaktuppgifter finns nedan och vi uppmuntrar er att 
kontakta oss direkt om ni har frågor eller kommentarer 
på denna rapport. 

Vi är del av Deloitte Sports Business Group. I denna 
internationella grupp arbetar vi med idrottsföreningar, 
organisationer, förbund och enskilda idrottare över 
hela världen. Vi har lång erfarenhet av uppdrag och 
samarbeten med landets ledande organisationer 
inom fotboll, ishockey, basket, skidor, friidrott och en 
rad andra idrotter. Det kan röra sig om såväl specifik 
rådgivning och utredningar som utbildning och 
informationsträffar kring de förutsättningar och regelverk 
som påverkar olika verksamheter.

Hur vi genomfört undersökningen
Vi har för respektive klubb erhållit den sammanställda 
finansiella informationen som skickas in i samband 
med ansökan om elitlicens till SEF och Svenska 
Fotbollsförbundet (SvFF). Utifrån denna information 
har vi gjort ett antal jämförelser och analyser av hela 
populationen, klubbarna i förhållande till varandra och 
slutligen för varje enskild klubb. Vi har beaktat publik 
information som Allsvenskan samt klubbarna själva 
publicerar och till viss del information som publicerats via 
media.

Jämförbarheten i den finansiella informationen 
som presenteras för klubbarna är i vissa avseenden 
begränsad. Det kan bero på att finansiell information 
klassificeras olika, poster läggs samman eller att det 
för vissa klubbar saknas specifika upplysningar. Vi har 
vid dessa tillfällen, om möjligt, beräknat jämförande 
information baserat på antaganden. Vi har då i tabeller 
och grafer förtydligat vilka poster som baseras på 
antaganden. Vidare har vissa uppgifter, såsom publik 
på europacupmatcher, hämtats från respektive klubbs 
officiella webbsida, från www.svenskfotboll.se respektive 
www.UEFA.com. Samtliga siffror för 2011–2014 är 
hämtade direkt från erhållen finansiell information 
via klubbarna. Siffror från andra år är baserade på 
rapporterna Analys av allsvenska klubbarnas ekonomi 

2008–2010 som upprättats av SvFF.
I rapporten saknas vissa klubbar i ett antal tabeller. Det 
beror på att vi inte haft tillgång till jämförbar information 
eller att osäkerheten i våra antaganden bedömts vara för 
stora. I de fall klubbarna har minoritetsägare har deras 
andel i årets resultat och i eget kapital medtagits för att 
visa klubben som helhet. 

Andreas Frountzos
Senior Manager
Sport Business Group

0768 47 20 31
afrountzos@deloitte.se

Om rapporten
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