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Abstract
The European football industry’s revenue in 2007/08 was €14.6 
billion. This rapidly growth in revenue has created a need for 
external capital in Swedish Football. This paper is a qualitative 
case study based on two companies in Sweden who invest 
venture capital in football players, which begun in 1998 when 
Djurgården Fotboll AB started to invest in football players. 
Between 2005-2005 approximately 154 million SEK has been 
invested. The nature of this business is complex and involves 
high risk factor and indistinct outcomes. The purpose of this 
paper is to examine if investments in football players is a 
profitable business. My finding indicates that the company’s 
total return in the long run is negative, but separated investments 
can have a positive return. Companies who makes these types of 
investment are aware of the high risk and do not calculate on 
any return.  These companies conduct none due diligence, have 
different kind of investment criteria and have characteristic 
similarity to both venture capital firms and Business angels 
according to previous published studies.

Keywords: Venture capital, Business angel, Due Diligence, 
Investment, IRR, Swedish football, football players



Sammanfattning
Den totala europeiska fotballsbranschen omsatte ca 153 
miljarder kronor 2007/08. Denna utveckling har skapat ett behov 
av externt kapital i svensk fotboll. Den här uppsatsen är en 
kvalitativ fallstudie baserad på två bolag i Sverige som 
investerar riskkapital i fotbollsspelare, detta startade 1998 när 
Djurgården Fotboll AB bildades och som sedermera blev det 
första bolag som investerade i fotbollsspelare. Riskkapital-
branschen inriktat mot fotbollsspelare har omsatt ca 154 mkr 
mellan 2005-2008. Den här typen av investeringar är komplex 
och involverar en hög risk faktor med oklara utfall. Syftet med 
den här uppsatsen är att undersöka om investeringar I 
fotbollspelare är lönsamt. Resultatet av min studie tyder på att 
avkastning i ett längre perspektiv är negativ, men att enskilda 
investeringar kan ha positiv avkastning. Resultaten av 
fallstudien ger support till mina indikationer att Venture Capital
bolag som genomför den här typen av investeringar är medvetna 
om de höga riskerna och de kalkylerar inte med någon 
avkastning. Venture capital bolagen i min undersökning
genomför ingen Due Diligence, har olika investeringskriterier 
och karakteriseras med både VC bolag och ”affärs änglars” 
särdrag vilket är i enlighet med tidigare publicerade studier.

Nyckelord: Venture Capital, riskkapital, affärsängel, Due
Diligence, investeringar, avkastning, svensk fotboll, 
fotbollsspelare
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1 Inledning

1.1 Personligt intresse
Fotboll har varit en del av mitt liv i 24 års tid. I början var jag inte medveten om den 
ekonomiska cirkusen som cirkulerar i fotbollsbranschen. Med åren och med större insikter 
och kunskaper om samhället, speciellt fotbollsbranschen, i kombination med mina 
ekonomiska studier har ett intresse för spelet bakom kulisserna växt sig allt starkare. Det är 
ofta den klubb med störst plånbok som generellt sett blir mest framgångsrik. Med anledningen 
av detta ser jag att det skulle vara intressant att se hur riskkapitalbolagen (VC bolag) inom 
fotbollen fungerar i praktiken och vilka effekter det haft på klubbarna i allsvenskan.

1.2 Bakgrund
Riskkapital är idag ett vanligt begrepp när det handlar om investeringar. En investering med 
riskkapital kan ofta förknippas med en investering med stora risker som eventuellt ska 
generera en avkastning på satsat kapital. Det många inte tänker på är att riskkapital har en 
betydande roll för samhällsekonomin. Enligt en studie har riskkapitalmarknaden mellan 1970-
2005 i USA genererat 10 miljoner arbeten och 2.1 miljarder miljarder i intäkter
(www.nvca.org) I Europa har riskkapitalbolag mellan 2000-2004 genererat ca 1 miljon 
arbeten.

Idag finns riskkapital i Sverige även i fotbollsklubbar. För gemene man har fotboll och idrott 
överlag förknippats med sportliga prestationer. Det som en gång var en ideell verksamhet, är 
idag ”business” med ekonomiska krav likväl som att det förväntas presteras på fotbollsplanen.  
Fotbollsbranschen har förändrats radikalt, storklubbarna i Europa omsätter idag 152 miljarder 
kronor och dagens fotbollspelare blir mångmiljonärer om det kommer till en större liga. 
Exempelvis i Premier League (högsta ligan i England) är genomsnittslönen ca 12 mkr per år
(Jones et al, 2009)

I Sverige bedriver fotbollsklubbarna sina verksamheter under svåra omständigheter 
exempelvis lönerna, som stiger i snabbare takt än omsättningen. Det har blivit svårare för 
klubbarna att värva s.k. toppspelare. Det är inte enbart till de största ligorna som spelarna 
flyttar utan även till våra grannländer Norge och Danmark, speciellt Danmark där det är 
gynnsammare skatteregler för spelare och klubbar.

Svensk fotbolls utveckling mot mer professionell verksamhet startades 1967 då amatörregeln 
avskaffades, men det skulle dröja ytterligare 20 år innan en svensk fotbollsspelare helt och 
hållet kunde försörja sig på fotbollen (Andersson och Radmann, 1998). Det är inte enbart 
fotbollen som har förändrats, samhället i stort har fått andra förutsättningar genom lagar och 
regeländringar. Klubbarna idag måste ta hänsyn till Bosmandomen. Bosman kom att innebära 
att en spelare vars kontrakt går ut har rätten att byta klubb utan att någon ersättning tillfaller 
klubben (Blanpain och Inston 1996). Riksidrottsförbundets (RF) regler idag gällande idrotts 
ab (infördes 1999 i svensk fotboll) innebär att klubbarna har vissa restriktioner. En klubb kan 
inte till 100 % drivas som ett företag. De är medlemmarna som ska vara majoritets ägare, dvs. 
51/49 procents regel (Riksidrottsförbundets stadgar 2009).
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Den allt mer kommersialiserade fotbollen har inte enbart haft positiva effekter, klubbar har 
gått i konkurs och många klubbar lever med ett negativt eget kapital. För att uppnå sportsliga 
framgångar utan att riskera ekonomin har ett behov av externt kapital vuxit fram för 
klubbarna. I svensk fotboll har det inneburit att privata finansiärer bildat VC bolag i syfte att 
hjälpa klubbarna ekonomiskt och samtidigt investera i fotbollsspelare med förhoppningen att 
få avkastning på sitt satsade kapital. I dagsläget har 9 av 16 allsvenska klubbar VC bolag.

1.3 Problemdiskussion

Det som har erfarenhet från fotboll och spelarvärvningar är medvetna om problemen med att 
uppskatta om en spelare är bra eller inte. Handel med människor och då framför allt 
fotbollsspelare är investeringar som medför stora risktaganden. Flera faktorer är svåra att 
uppskatta exempelvis en spelares personlighet och karaktär. Men även andra aspekter, hur det 
presterar under press från sin egen klubb, supportrar och sponsorer. Klubben och VC bolagen
har även problemet med att en fotbollsspelare kan prestera bra i en annan klubb, men klubben 
vet inte hur prestationen kommer bli i deras lag. Förutom själva spelaren finns det andra 
faktorer som påverkar, dels konkurrens från andra klubbar och det har en tendens att driva 
priset uppåt, vilket i slutändan leder till att det krävs en större försäljningssumma för att få en 
avkastning på satsat kapital.

Det finns även regler och lagar som påverkar en investering i fotbollsspelare. De är alltid 
klubben som ska stå som ägare och äger således rättigheten om spelaren. Vilket innebär att 
det är klubben som har det slutgiltiga beslutet om en spelare ska säljas eller inte. För att 
kringgå detta problem har riskkapitalbolagen och klubbarna använt sig av vinstandelsbevis. 
Vilket reglerar andel som riskkapitalbolagen äger. Reglerna och lagarna i fotbollsbranschen 
gör investeringsprocessen mer komplicerad. Enskilda investeringar redovisas inte och de är 
vanligt förekommande att klubben och riskkapitalbolagen har avtal om sekretess. De är en 
högrisk bransch där det är svårt att kalkylera på eventuell avkastning, vilket Trester (1998) 
funnit i sina studier. Därtill kan en spelare från ett år till ett annat bli en värdefull tillgång. Det 
ger mig ett motiv till att studera, vilken investeringsbedömning riskkapital bolagen genomför? 

Det som är klart är att externtkapital som dessa riskkapitalbolag satsar betyder mycket för 
klubben och för investerarna kan det utmynna i en framtida avkastning. Idag är det många 
som investerar med den anledningen att det har ”hjärta” för klubben. Enligt forskning kring 
riskkapital kännetecknas denna typ av investerare som affärsängel (BA) (Mason och Harrison, 
2002, Kollman och Kuckertz, 2009).

Det är en bransch som omsätter stora summor och intresserar flera miljarder människor men 
är en investering som grundas på en passion för en klubb det rätta incitamentet för att 
investera. Förutsättningarna som finns idag kommer mest troligt se annorlunda ut i framtiden, 
i år har en motion till RF inlämnats om att ta bort 51/49 regeln och tillåta att fotbollsklubbar 
till 100 % kan bedrivas som företag. Vilket leder mig in på, regler och lagar effekter på 
investeringar i fotbollsspelare.

Det finns flera anledningar till varför en undersökning av fotbollsbranschen behövs, dels är 
det mycket oegentligheter som svarta löner och skattefusk. Men som situationen är idag anser 
jag att ett behov av att studera riskkapital bolagens intåg på fotbollsmarknaden. Fotbollens 
utveckling utifrån dels det sportsliga, men även de ekonomiska förutsättningarna är intressant 
fenomen. Klubbarna och spelarna lever under en ständig press att leverera resultat, sponsor 
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vill förknippas med en attraktiv produkt och få valuta för sina pengar. Supportrar vill se att 
spelarna presterar på planen och att klubben når framgång. Sen har vi riskkapital bolagen som 
satsar kapital och hur rika de än må vara, till slut finns ingen som fortsätter pumpa in pengar i 
en verksamhet utan att det ger avkastning. Vilket leder mig in på, är fotbollspelare en 
lönsaminvestering.

Det är ett outforskat område men investeringar inom fotbollen är en relativt ny företeelse och 
det är av den anledningen även intressant att studera, vilka sportsliga effekter deras intåg i 
branschen har inneburit.

1.4 Frågeställning

Tidigare studier har inte specifikt undersökt området gällande investeringar i fotbollsspelare. 
Av den anledningen och utifrån min problemdiskussion har jag skapat följande 
huvudfrågeställning.

Är fotbollspelare en lönsam investering för ett riskkapital bolag? 

För att kunna genomföra denna studie kommer jag även att utgå från nedanstående 
följdfrågor:

Vilken omfattning har VC bolagens investeringsbedömning?

Vilka investeringskriterier har VC bolagen?

Vilka effekter på det sportsliga resultatet har VC bolagens intåg inneburit?¨

Vilken påverkan har regler och lagar haft på investeringar i fotbollsspelare?

1.5 Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur lönsam en investering av fotbollsspelare är för VC 
bolagen i svensk fotboll. Där jag kommer att fokusera på vilken investeringsbedömning samt 
vilka investeringskriterier bolagen har. Därutöver kommer jag även att undersöka vilka 
sportsliga effekter VC bolagens investeringar har inneburit klubbarna.

1.6 Tidigare forskning och avgränsning

Den forskning som tidigare har behandlat området riskkapital handlar till största delen om 
investeringar som gjorts i företag på utvecklings-, expansions- eller buyoutstadiet. En del 
forskning har utförts av svenskar, men även den behandlar till mestadels området kring 
”vanliga” företag och inte specifikt problematiken kring fotbollsbranschen. Tre 
examensarbeten har behandlat ämnesområdet riskkapital i svensk fotboll, Haga och Svärdfelt 
(2009), Söderlund och Hansson (2006) samt Byström och Svensson (2007). 

Det är en liten del som avhandlat forskning kring avkastningen för informellt och formellt
riskkapital. En studie har undersökt hur informellt kapital har presterat i Finland (Lumme et 
al, 1996) och några har undersökt riskkapitalmarknaden i USA och Storbritannien (Manigart, 
et al, 2002)
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De föranleder min studie att förklara branschen där investeringarna realiseras och för att 
klargöra förutsättningar som VC bolagen investerar i. Därutöver kommer min studie att bl.a. 
undersöka lönsamheten. Studien bortser från moral hazard och principal-agentteorin som 
tidigare undersökningar har belyst. Den kommer även bortse från skatteavdrag samt 
bokslutsdispositioner. Min tyngdpunkt ligger på VC bolagen och deras lönsamhet vid 
investeringar av fotbollsspelare.

1.7 Disposition

I kapitel ett beskriver jag bakgrunden, frågeställningar samt mitt syfte med uppsatsen. Kapitel 
två tar jag upp den teoretiska referensramen som ligger som grund för min fallstudie, teori 
delen tar upp skillnader mellan riskkapital bolag och privata finansiärer, affärsänglar i deras 
förhållningssätt till investeringar. Kapitel tre är speciellt ägnat åt fotbollsbranschen för att 
läsaren ska förstå förutsättningarna och miljön som riskkapital bolagen bedriver sin 
verksamhet. Detta kapitel tar upp uttalande och annan information som jag hämtat från 
sekundärdata och det är enligt mig en viktig del för att förstå området kring investeringar i 
fotbollsspelare. I kapitel 4 avhandlas den metod som använts för att genomföra studien, jag 
har valt att använda mig av en kvalitativ explorativ/induktiv ansats med inslag från 
hermeneutiken. Kapitlet börjar med att beskriva min forskning strategi, därefter beskrivs min 
datainsamling, val av studieobjekt och slutligen hur jag analyserat min undersökning. Kapitel 
fem sammanställs data som jag samlat in under studien och de utgör mitt empiriska material. 
Kapitel sex där analyseras empirin i jämförelse med vetenskaplig forskning och riskkapital 
teorier. Analysen är indelad i följande områden; investeringsbedömning, lönsamhet och 
sportsliga effekter. Därefter följer en metoddiskussion som förklarar validiteten och 
reliabiliteten i studien. Kapitel 7 kommer mina egna slutsatser och reflektioner, och slutligen 
ger jag förslag på framtida forskning som kan vara relevant och/eller intressant för att öka 
kunskapen om riskkapital inom svenskfotboll såväl som andra branscher.

1.8 Definition 
Det finns vissa skillnader mellan Europa och USA därtill finns det nationella skillnader om 
hur riskkapital uttrycks. Riskkapital marknaden involverar både ett formellt riskkapital och ett 
informellt riskkapital. Det formella riskkapitalet, venture capital, omfattar investeringar 
genomförda av ett bolag och är generellt sett större investeringar, där den potentiella 
avkastningen är en viktig investerings kriterium. Informellt riskkapital, affärsänglar (Business 
angels), är investeringar av privat personer som inte ser den potentiella avkastningen som det 
primära utan har andra motiv för att investera.(www.nvca.org)



11 ERIK LANTTO

2 Teoretisk referensram

2.1 Informellt och formellt riskkapital

Riskkapital är ett begrepp som omfattar finansiering av varierande karaktär. Enligt litteraturen 
och svenska riskkapital föreningen (www.svca.se) kan den indelas i private equity, 
investeringar i onoterade bolag och public equity som är investeringar i noterade bolag. 
Riskkapital inom private equity innebär i regel två olika typer investeringsformer, 
investeringar med informellt kapital (BA), och investeringar med formellt kapital(VC). 

Enligt en undersökning genomför en BA 16 ggr mer investeringar än VC bolag i 
introduktionsstadiet. Under 2008 var 19,2 miljarder dollar investerade av BA i USA och 
storleken på varje investering varierade mellan 50 000 dollar och 1 000 000 dollar
(www.nvca.org). I jämförelse med studie av svenska marknaden, där omfattar den informella 
riskkapitalmarknaden 3,5-4 miljarder kronor där en genomsnittlig investering är ca 100 000 
kronor. Under år 2006 köpte till exempel de stora svenska aktörerna runt 100 bolag för 40 
miljarder kronor, och inbringade 90 miljarder kronor i nya fonder (Avdeitchikova, 2008).

Författarna till boken Business Angels, starting up finance (1998) har upptäckt att det finns ett 
finansiellt gap i investeringar med ett mindre kapitalbehov. När banker och andra finansiella 
institut inte vill låna kapital innebär det att dessa entreprenörer har svårigheter att finansiera 
och komma igång med sina idéer och innovationer. Större VC bolag undviker denna typ av 
investeringar, pga. det omfattande administrativt arbete som fordras i förhållande till den 
potentiella avkastningen. 

Tabell 1 Skillnader mellan BA och VC

Källa: Svenska riskkapitalföreningen (www.svca.org)

Affärsängel Venture Capital investerare
Bakgrund Entreprenör Bankir/konsulter/entreprenör

Investerade medel Egna pengar Främst fondinvesterares pengar

Investeringsfokus Tillväxtbolag i sådd och 
start-up skeden

Tillväxtbolag i start-up och
expansionsskeden

Ägarandel Under 10 % 20-40 %

Investeringsprocess Erfarenhetsbaserad, mindre 
formell. Snabbare 
investering beslut

Mer omfattande och formell Due 
Diligence med rådgivare.

Geografisk närhet Viktig Mindre Viktig

Typ av kontrakt Enklare Struktur Komplex

Engagemang efter 
investering

Aktiv, praktiskt inriktad Strategiskt men aktivt engagemang

Drivkraft Avkastning viktig, men 
andra faktorer också 
viktiga; vilja att utveckla 
nya företag, bidra till 
regionen, engagemang

Avkastningen primär drivkraft
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BA investerar i tidiga skeenden medans VC oftast investerar i ett senare steg. Enligt tabell 1
på föregående sida kan dessa skillnader särskiljas mellan en BA och VC investerare.

2.2 Investeringskriterier

Det finns skillnader i investeringskriterier mellan BA och VC. En BA tar stora risker men vill 
ha möjligheten att göra det stora klippet. Därtill värderar en BA de finansiella och icke 
finansiella variablerna innan de avgör om de ska satsa något kapital. Medans en VC lägger 
stor vikt på den potentiella avkastning en investerings kan generera. Studier visar tendenser på 
att det informella riskkapitalinvesteringar en betydande roll vid finansiering i introduktions 
och utvecklings stadiet (Mason och Harrison, 2002, Blume och Covins, 2009, Van 
Osnabrugge, 2002)

BA kan genomföra en investering bara för att det är roligt och vill vara involverad i den 
innovativa processen. Det har även bra erfarenheter för att saminvestera. Han konstaterar att 
viktiga kriterier för en BA är relaterat till det som händer efter att investeringen är genomförd. 
Medans en riskkapital förvaltare ser den bedömda avkastning som en viktig faktor (Van 
Osnabrugge, 2002). 

Liknande slutsatser har bevisats i en annan studie som menar att en VC har en skyldighet till 
de som investerat pengar och är således tvungna att kunna visa ett bra ”track record” för att 
även i fortsättningen kunna starta fler fonder. BA i sin tur har ingen press att investera, vilket 
leder till att det kan välja i vilka projekt de ska investera i och de utmynnar in färre dåliga 
investeringar(Mason och Harrison 2000).

2.2.1 Business Angel

Avhandlingen Close-ups from afar: the nature of the informal venture capital market in a 
spatial context visar att en BA utöver kapital bidrar med kunskaper och kontakter och tar ofta 
en roll i en företagsstyrelse. (Coveney et al, 1998). Liknande resultat finns i andra studier 
som visar att informella investerare tar en aktiv roll i företaget det satsat kapital i och skapar 
ett mervärde för entreprenören (Avdeitchikovas 2008) 

Forskarna bakom artikeln Critical perspective on business and management (2000) hävdar att
varje investerares personliga intresse och den tid det kan lägga ner på projektet, har betydelse 
för graden av deltagande. De fortsätter vidare med att karakterisera den typiska BA som en 
man mellan 45-64 år gammal med erfarenhet av att leda ett mindre eller större företag. Deras 
kunskaper ligger inom områdena för finansiering, marknadsföring, försäljning och 
företagsledning. Likartade attribut har Avdeitchikova (2008) upptäckt för Svenska BAs, där 
står männen för 80 % av alla investeringar och för att definieras som en, krävs det en 
investering på minimum 500 000 kronor eller mer.

Forskningen kring BA har varierat och haft skiftande angreppssätt, en forskare har studerat 
två olika synsätt som en BA värderar ett investeringsalternativ. Han särskiljer på passiv och 
aktiv ängel och menar att det ser investeringar på två olika synsätt. Den passiva är en del av 
ett nätverk där ett potentiellt investeringsprojekt går igenom en mer omfattande process med 
bl.a. due diligence. Informella investerare har en skillnad i synsättet till investeringar och det 
finns två olika typer, den som ser investeringar på ett mer avancerat sätt, där faktorer som 
moral hazard och andra aspekter tas i beaktning, som kan påverka en investering utfall. Den 
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andra typen bortser från de grundläggande metoderna som eventuellt kan reducera riskerna 
vid en investering (Prowse, 1998)

Investeringar gjorda av BA kännetecknas av snabba beslut grundar besluten på intuition. 
Beslut baserade på intuition har en fördel, BAs undviker att missa investeringar som kan vara 
bra. (Mason och Harrison 2002). En entreprenörs intuition kan utvecklas och användas på ett 
effektivt sätt och leda till lyckade investeringar (Kollman och Kuckertz, 2009).

2.3 Investeringsprocessen

Kring investeringsprocessen har inte haft någon avsevärd förändring för sen det första 
studierna om riskkapital. Investeringar som involverar stora pengar medför ofta en omfattande 
analys. En total analys kan innebära problem för VC bolag och får konsekvensen att de missar 
flera attraktiva investeringar. (Kollman och Kuckertz 2009) Investeringar i riskkapital sker 
under tidspress och bolagen har otillräckliga resurser för att utföra en fullständig analys.
(Kunze 1990). En studie visar på att en alltför omfattande analys, resulterar i fler påträffade 
orsaker till att inte investera . I slutändan kan de driva fram investerare att ta snabba beslut i 
stora investeringar, pga. att deras fond ska generera avkastning. (Zacharakis, och Shepherd, 
2001)

En investeringsprocess för en VC är mer omfattande och effektivare jämfört med en BA. 
Dessutom har de ett mer strukturerat nätverk och kan ta mer referenser vilket leder till en 
investeringsprocess med högre kvalité. VC har även fler och bättre potentiella 
investeringsprojekt att ta ställning till. Han hävdar att VC har en viss tendens att inrikta sig 
mot en speciell bransch vilket förbättrar investeringsprocessen(Van Osnabrugge, 2002). 

2.3.1 Due Diligence

Författarna till boken The Venture Capital Handbook (1999) har närmare studerat due
diligence, som jag tidigare omnämnt. Syftet med due diligence är att utvärdera en investerings 
risker och attraktivitet. För att investerarna ska få en möjlighet till en effektiv beslutsprocess 
och förhandla fram ett bra kontrakt/avtal.

Harvey och Lusch (1995) har sin artikel närmare studerat due diligence processen och hävdar 
att den påverkas av tre faktorer. De första är tidsaspekten som har haft stor betydelse för 
många investeringar. Den andra faktorn är kostnads restriktioner som påverkas av storleken 
på investeringen, vid en liten investering är de inte ekonomiskt att satsa på due diligence. Den 
tredje faktorn är situationsfaktorerna, de kännetecknas av utländska anskaffningar och 
fientliga övertaganden som kan ge grund för genvägar i due diligence processen.

För att modifiera processen gör de en indelning i gripbara och ogripbara tillgångar. De 
ogripbara tillgångarna uppdelas i extern och intern miljö. Dessa två forskare menar att de 
ogripbara tillgångarna som exempelvis organisationskulturen och personalens kunnande är 
avgörande faktorer för hur framgångsrik en investerings kommer att bli. Dessa två forskare är 
av den åsikten att de finns tre grundläggande åtgärder som behöver överses i steget mot en 
mer avancerad due diligence. Åtgärderna som genomförs handlar om att titta på vilka 
tekniker/procedurer och analys metoder som ska användas för att bättra processen, samt 
sammansättning av due diligence teamet. Därefter genomgår de interna/externa och 
gripbara/ogripbara tillgångarna en djupare analys utifrån sju fält.  Inom due diligence teamet 
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fastställs respektive medlems ansvarsområde. Deras studie har resulterat i följande; genomgår 
en potentiell investering alla steg, är förutsättningarna goda för att en lämplig bedömning på 
potentiella investeringar kan realiseras. Due diligence processen ska tillämpas stegvis. Där 
varje steg implementeras grundligt allt för att säkerhetsställa affärens slagkraft. De är av den 
åsikten att den tid och de kapital som investeras på processen ska utnyttjas förnuftigt. De tas 
exemeplvis hänsyn till juridiska aspekter som kan påverka affären, sk. juridisk audit. 
Omfattningen av due diligence ska beslutas med hänsyn till vad organisationen klarar av 
tidsmässigt och ekonomiskt. De poängterar att en klar och tydlig due diligence är vital för att 
undvika oväntade förluster.

I sin undersökning har Van Osnabrugge (1998) konstaterat att VCs genomför lite mer due 
diligence än BAs. De har mer erfarenhet från den specifika branschen och investerar i större 
företag. De genomför mer informationssökning, träffar entreprenören oftare, tar fler
oberoende referenser. Hela investeringsprocessen uträttas mer grundligt av en VC och av den 
anledningen är deras process mer kostsam och tar längre tid. En BA baserar sina beslut på 
”magkänsla” snarare än en genomgripande efterforskning.

I tabell 2 på näst kommande sida exemplifieras skillnaderna mellan BA och VC i deras due 
diligence process enligt resultaten av Van Osnabrugges (1998) studie. Undersökning är 
baserad på 143 BA och 119 VC som bidragit med information om sina senaste genomförda 
investeringar. 

Informationen förklaras enligt följande, vid beteckning (a) har respondenterna graderat sitt 
svar utifrån en skala från 1 omfattande till 4 ingen. Övriga skillnader visas i procent eller i 
antal, där ett genomsnitt beräknats utifrån antalet personer som svarat.

2.4 Lönsamhet

2.4.1 Avkastning på informellt riskkapital

I artikeln Determinants of required return in venture capital investments: a five-country study
(2002) förklarar forskarna att enligt de traditionella finansteorierna påverkas investerarna på 
en perfekt marknad av två faktorer, risk och avkastningen på en riskfri investering. 
Riskkapitalmarknaden är inte perfekt, de avser ofta privata investeringar i onoterade bolag. 
Där är de inte finns krav på att rapportera transaktioner. Enligt Trester (1998) försvårar bolag 
som inte redovisar sina transaktioner för varje affär en lönsamhetsbedömning jämfört med 
bokförda finansiella transaktioner som ger en klarbild om händelseförloppet.

När det inom finansbranschen talas om investeringar är portföljteorin elementär och har haft 
en avgörande inverkan. Portföljteorins skapar Markowitz (1991) kom fram till att alla 
investerare är medvetna om riskerna. Slutsatserna av studien resulterade i följande antagande, 
när en placerare kombinerar sina investeringar reduceras risken för hela portföljen. Markowitz 
hävdade att en effektiv portfölj maximerade avkastningen på en given risknivå eller 
minimerade risken vid en given avkastning. Sevenius (2002) har i sin avhandling konstaterat 
att I aktie bolag förekommer de kapitalinstrument för att reducera riskerna, de kan ske på 
olika sätt, dels genom reducering av riskerna genom att aktieägarna tilldelas kontroll, men 
även i form av en återbetalning av kapitaltillskott.
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Tabell 2 Skillnader i Due Diligence processen mellan BA och VC
Affärsängel VC Fondförvaltare 

Storlek på företaget som 
kapitalet investeras i

Ca 3,5 mkr Ca 37 mkr

Erfarenhet från branschen 
(a)

Liten En del

Antal möten med 
entreprenören innan 
investering

5,4 9,5

Informationssökning om 
branschen (a)

Liten/en del omfattande

Antalet referenser från 
oberoende personer 
angående entreprenören

0,96 4,2

Kalkylera avkastningen 
innan investering (% som 
svarat Ja)

31,6% 90,4%

Kostnad av Due 
Diligence i förhållande 
till investeringsstorlek 
(%)

0.67% 1.3%

Antalet personer som 
konsulterats innan 
investeringsbeslut

3 4,4

Antalet veckor ägnade åt 
investeringsprocessen

14.8 19.9

Källa: Mark Van Osnabrugge (2002), egen design, 

En studie om riskkapitalinvesteringar hävdar att diversifiering av en portfölj bestående av 
onoterade investeringar är mer komplicerat än att diversifiera investeringar i noterade företag. 
Därtill är riskkapitalbolagets investeringar i ett projekt endast en liten del av deras totala 
investerade kapital, det försvårar genomförandet av en diversifiering. BAs är inte lika 
benägen att portfölj investera och därmed minskas BAs förmåga att reducera riskerna genom 
diversifiering (Mason och Harrisons, 2002).

Standard formen för att beräkna avkastningen eller prestationen på en riskkapitalinvestering är 
att beräkna internräntan. Författarna till Principles of Corporate Finance 7th edition (2003) 
förklarar att modellen som används benämns internräntemetoden. Formelns syfte är att 
kalkylera på en investerings lönsamhet och visar vilket investeringsalternativ som är bäst. 
Metodens huvudsakliga syfte är att beräkna internräntan (IRR, engelskans förkortning för 
Internal Rate of Return)) som visar den årliga avkastningen på det satsade kapitalet.

I artikeln The returns from informal venture capital investments: an exploratory study (1996), 
en studie om avkastningen på informellt riskkapital som slutförts i Finland. Visar att 56 % av 
investeringarna fick ett negativt IRR, 31 % genererade vinst, resterande del gick jämnt upp. 
Investeringar med stort risktagande inte innebär att investerarna förväntar sig hög avkastning. 
Stort risktagande är när en omfattande informationssökning krävs, vilket medför dyra 
transaktionskostnader och i slutändan enbart är ekonomiskt hållbart om avkastningen på 
investeringen är betydande (Manigart et al. 2002).
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Mason och Harrisons (2002) forskning exemplifierar visa skillnader (tabell 3), jämfört med 
studien i Finland, samt en studie i USA. Tabell 3 illustrerar skillnaderna mellan VC och BA i 
avkastning. Därutöver att BAs inte genomför lika många ”dåliga” investeringar, de upptäckte
även ett problem med återinvesteringen som är specifikt synonymt med 
riskkapitalinvesteringar. De menar att en riskkapitalist inte har möjligheten att direkt investera 
i vinstgivande projekt, vilket är möjligt på en perfekt marknad. I regel är utgångspunkten för 
investerare inom riskkapital branschen att innehavet av investering är mellan fem och sju år. 
Den potentiella avkastningen beräknas vara mellan fem till tio gånger på satsat kapital. Van 
Osnabrygge (1998) menar även att VC bolag fokuserar mer på när en investering ska avyttras 
och förväntar sig en högre avkastning.

Tabell 3 Avkastning på investeringar
IRR (%) Riskkapital fond investeringar Affärsänglar investeringar
Negativ 64.2 39.8
0-24 7.1 23.8
25-49 7.1 12.7
50-99 9.5 13.3
100+ 12.0 10.2
Källa: Mason och Harrison (2002), egen design
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3 Fotbollsbranschen

3.1 Den europeiska fotbollsbranschen

I Europa omsatte hela fotbollsmarknaden 2007/2008 ca 152 miljarder kronor. Den största 
ligan är Premier League i England, där klubbarnas totala omsättning var 80 miljarder kronor. I 
allsvenskan var omsättningen 2008 ca 1 miljard kronor. Fotbollsbranschens utveckling har 
bidragit till en kommersialisering. Vilket har föranlett en explosion i Tv rättigheterna. 2007-
2010  betalade Sky sport och Sentana, ca 17,5 miljarder kronor för TV rättigheterna för 
Premier League. I dagsläget förhandlar svenska fotbollsförbundet om Tv rättigheterna för 
allsvenskan, de spekuleras i en affär på ca 1 miljard SEK.

Svensk fotbolls första steg mot professionalisering togs 1908 då svenska fotbollsförbundet 
tillät svenska lag att möta brittiska proffslag, det var även året då det svenska 
fotbollslandslaget spelade sin första landskamp (Andersson, Radmann, 1998). Som jag 
tidigare nämnt var det 1967 som amatörregeln avskaffades helt och hållet och klubbarna fick 
själva avgöra vilken ersättning spelarna skulle få. 

I takt med ökad omsättning har lönerna eskalerat, i Premier League var den totala 
lönekostnaden för alla lag ca 15 miljarder kronor 2007/2008 och en genomsnittslön på ca 676 
tkr per år. Motsvarande siffror för allsvenskan 2008, totala lönekostnaden är ca 267 mkr med 
en genomsnittslön på 61 tkr (1932, 3000 svenska kronor (Andersson, Radman, 1998)).
Spelarövergångar i Premier League omsatte 2007/2008 ca 7 700 mkr i jämförelse med 
allsvenskan som sålde spelare för 180,3 Mkr. (Jones et al. 2009, Sahlström, 2008)

3.1.1 Faktorer som påverkat fotbollsbranschen

Bosmandomen, rätten till fri rörlighet mellan EU länder, avgjordes i EG domstolen 1995. 
Domen fastställde två avgörande beslut. 1 Övergångssummor för spelare utan kontrakt är 
olagligt i det avseendet att det flyttar mellan EU Länder. Hädanefter betalas enbart 
övergångssummor för spelare med kontrakt. Domen förbjöd även det tidigare kvoterings-
systemet, där endast tre utländska spelare var tillåtna. Klubbar har nu möjligheten att 
kontraktera hur många utländska spelare de vill från andra EU länder. Däremot kan de 
implementeras begränsningar gällande spelare från länder utanför EU. (Blanpain. R, Inston. R, 
1996)

Fotbollsmarknaden gällande övergångar innehåller ett omfattande regelverk. Alla kontrakt 
mellan en spelare och en klubb, är under förutsättningen att klubben äger rättigheten för 
spelaren under en viss tid, en s.k. skyddsperiod. Efter skyddsperioden har en spelare möjlighet 
att förhandla med andra klubbar. 2008 blev denna fråga aktuell, ett fall som avgjordes i Court 
of Arbitration for Sport om spelare, senare benämnt Websterdomen (2008, CAS 2007/A/1298-
1300). Domen innebär att klubben som äger spelaren inte kan begära en övergångssumma för 
spelare över 28 år som fullgjort två år av sitt kontrakt, tre år för spelare under 28 år. Klubben 
kompenseras av en ersättning som motsvarar den lön spelaren har på återstående tid av 
kontraktet.

UEFA-Licensen, 2004 beslutade UEFA att alla klubbar som deltar i de högsta ligorna i 
Europa ska inneha en elitlicens. Kraven för UEFA-licensen är att klubbarna uppfyller 
fastställda bestämmelser. Det gäller följande fem områden; Sport, Anläggning, Personal och 
administration, Juridik och Finans. Inom finans området är kraven en god ekonomi utan 
skulder och noll eller positivt eget kapital (www.svenskfotboll.se)
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3.1.2 Faktorer som påverkat svenska fotbollsbranschen

Riksidrottsförbundet (RF) beslutade 1999 att föreningar får bedriva verksamhet som Idrotts 
AB. Ett av villkoren för att bedriva idrotts AB är att föreningen har röstmajoritet i 
bolagsstämman, d.v.s. 51/49 procent regeln (Riksidrottsförbundets stadgar, 2009) Kravet att 
föreningen ska äga 51 % av idrottsaktiebolaget. En artikel publicerad i sport och affärer har 
följande åsikter ventilerats ” Slopa dagens regel om att 51 procent av föreningen ska ägas av 
dess medlemmar. Först när kapitalstarka personer kan få egen majoritet blir en allsvensk 
klubb riktigt intressant. Och släpp in utländska investerare.” I en intervju i tidsskriften 
Offside (Nr 4, 2009) har Bo Andersson den åsikten att varje klubb ska utveckla en modell 
som är lämplig för deras verksamhet. En bolagisering av verksamheten till 100 % menar han 
”är kanske inte rätt spår”. 

De svenska klubbarna ägs och drivs av ideella föreningar, men med kommersiella krav. 
Tommy Jacobsson f.d. VD i Djurgården Fotboll AB uttalade sig i artikel i Veckans affärer 
(sept., 2007) ”Svenska klubbar är alldeles för oprofessionella. Vi måste få upp kompetensen 
över hela linjen. I styrelserna, på kanslierna och inte minst på fotbollsplanerna”. Flemming 
Östergaard ordförande i Parken Sport & Entertainment A/S uttalades sig i samma artikel, han 
menar att den svenska modellen inte fungerar.” Klubbarna får inte drivas kommersiellt, men 
ska ändå tjäna pengar på verksamheten.”

UEFA-licensen som implementerades 2004 fick konsekvenser för en klubb i allsvenskan, 
Örebro SK uppfyllde inte kraven på en god ekonomi och tvångsnedflyttades till superettan. I 
dagens allsvenska tydliggörs liknande problem i flertalet tidningsartiklar. Där bland annat 
AIK, Djurgården och Hammarby har ekonomiska bekymmer. AIK exempelvis har varit 
tvungen att ta ett kortfristigt lån på 7,7 miljoner kronor pga. likviditets brist. I samband med 
detta uttalade sig AIKs VD Annela Yderberg sig i Dagens Nyheter (23 sept., 2009)”Vi har 
haft högre kostnader för sporten, dels för att vi har haft mycket skador, vilket har gjort att vi 
har fått ha en trupp som är större än planerat. Det är vår avvikelse, annars i stort är vår 
verksamhet i plan, säger hon.” men hon konstaterar även att uteblivna spelarförsäljningar är 
en av anledningarna till likviditet problemet. 

Bosmandomen regler tillämpades fullt ut i Sverige 2004. Villkorstillägg beslutade av svenska 
fotbollsförbundet som anpassats efter FIFA:s direktiv; när en spelare under 23 år utan 
kontrakt lämnar och skriver på sitt första proffskontrakt berättigas klubbarna, där spelaren 
varit mellan 12-21 års ålder, ett utbildningsbidrag fastställt av en skiljenämnd. En spelare 
räknas som amatör när den skattepliktiga årsinkomsten inte överstiger 3 000 kronor
(www.svenskfotboll.se)

3.2 Riskkapital i Svensk Fotboll, Djurgården Fotboll AB

Djurgården Fotboll AB (DFAB) var pionjären i svenskfotboll och ombildades till VC bolag 
1998. Idagens allsvenska har 9 av 16 lag VC bolag. DFAB har ett nära samarbete med
Djurgårdens IF scoutingverksamhet. DFAB skall bedriva en egen scoutingverksamhet med 
hjälp av inhyrda konsulter. Bolaget ska utveckla metoder för bedömning av spelare fysiskt, 
tekniskt, mentalt och grundligt följa upp spelarnas utveckling i förhållande mot förväntningar 
vid investeringstillfället. 
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DFAB har en överenskommelse med klubben om att bygga upp ett kontaktnät och vara 
behjälplig vid försäljningar av spelare, bidra med nätverk och kompetens. Tommy Jacobsson 
f.d. ordförande i bolaget uttalade sig i intervju med difbloggen (8 okt, 2009) menar att de 
”alltid finns ett case att upp kring investeringar”. DFAB har inte realiserat någon 
vinstutdelning, den vinst investeringarna har genererat har återinvesterats i verksamheten. 

Han fortsätter med att förklara bolagets grundidé i affärer som är att, investeringarna ska 
tillgodose klubben inte enbart bolaget. Bolaget utvecklar en modell där de utifrån ett antal 
kriterier utvärderar klubben de ska investera till. Modellens syftar att tydligt ge exempel till 
deras intressenter på hur väl spelaren kan utvecklas och lyckas i framtiden. Kriterier om hur 
klubben sköter sina spelares hälsa, organisation kring laget och hur förfarandet är vid
kontraktskrivningar. En tydlig idé och bra organisation är av stor betydelse när verksamheten 
ska presenteras för spelaragenter. De är viktigt att kunna uppvisa en miljö med bra 
förutsättningar, där deras unga spelare kan utvecklas i Djurgården och bygga en karriär för 
framtiden. Jacobsson förklarar, ”om de kommer ut att vi har satsat för mycket pengar i 
föreningen av ideella skäl sänder det inga bra signaler till investerare.”
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4 Metod

4.1 Forskningsstrategi

En kvalitativ fallstudie är en av många olika metoder för att utföra en undersökning och 
oavsett val finns det alltid för och nackdelar med alla metoder. Kritik har riktats mot att en 
fallstudie saknar precision, objektivitet och noggrannhet, därför är de viktigt att betänka att 
den görs utifrån en förståelse om att den kommer ifrågasättas.

En fallstudie innehåller fem viktiga komponenter, en frågeställning, ett påstående, enheter 
som ska analyseras, en logisk länk mellan den insamlad data och påståendet, samt kriterier för 
att tolka sina upptäckter(Yin, 2003). 

Uppsatsen bygger på personliga telefonintervjuer med personer i anknytning till bolagen, 
samt oberoende personer som förklarat förutsättningarna i fotbollsbranschen. I studien 
förekommer en del kvantitativ data för att ge en bild av fotbollsbranschen, med syftet att 
exemplifiera de valda objektens utveckling Kvantitativ teknik ger en större tyngd i studien 
och därtill skapar tekniken en bild av översiktliga tendenser i delar av den generella 
datainformationen. (Freytag och Darmer, 1995). 

Jag har valt att arbeta med kvalitativ explorativ/induktiv fallstudie med hermeneutisk ansats. 
Vilket innebär att jag tolkar för att beskriva och öka förståelsen för mitt problemområde. Det 
är enligt Arbnor och Bjerke (1994) att utgå från aktörsynsättet, vilket är ett vanligt 
tillvägagångssätt vid en kvalitativ studie. Där datainformationen och analysen ska undersökas 
och illustrera det studerade fenomenet. Denna ansats är den jag anser lämpa sig bäst utifrån 
min frågeställning och mitt syfte med studien. Som jag tidigare nämnt har jag erfarenhet från 
fotbollsbranschen och de är enligt Åsberg (2001) viktigt att redovisa och diskutera sin 
förförståelse med den anledningen att studien ska vara perspektivmedveten.

4.2 Insamling av data

Denna studies underlag har inhämtats från en omfattande informationssökning. En fallstudie 
ska innehålla följande sex ”bevis” källor; dokument, arkivmaterial (ex. årsredovisningar), 
intervjuer, direkta och deltagande observationer. De finns för och nackdelar med alla källor. 
Dokument kan vara ofullständiga och författaren bakom kan ha okända källor. Intervjuer kan 
bestå av dåligt konstruerade frågor medans observationer är tidskrävande(Yin, 2003). Är 
medveten om att artiklar publicerade i tidningar och andra källor kan tolkas på ett felaktigt 
sätt. För min studie har de en viss betydelse att få fram data som kan ge en rättvisbild av 
händelseförloppet. Sekundärdata, dokument av olika slag har betydelse för en fallstudie (Yin, 
2003).

Sekundärdata i studien kommer från tidigare genomförda intervjuer, analys av 
årsredovisningar, samt information publicerad i olika tidsskrifter och vetenskapliga artiklar. 
De är område där obetydlig forskning genomförts. Tre uppsatser har behandlat riskkapital i 
svenskfotboll, Haga och Svärdfelt (2009), Söderlund och Hansson (2006) samt Byström och 
Svensson (2007), dessa uppsatser ger en bra inblick i valt ämnesområde. All typ av 
dokumentation är en viktig del av ”databasen” i en fallstudie. Sekundär data eller generella 
data kan erhållas med hjälp av ”desk research” och det kan karaktäriseras av verksamheters 
omsättning, placering osv.(Yin, 2003)
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Primärdata i uppsatsen kommer från tre personliga telefonintervjuer. De personliga intervjuer 
jag utfört har varit av typen djupt semi-strukturerade intervju. Specifik datainformation kräver 
i regel en primär datainsamling och en lämplig metod för att införskaffa den är att genomföra 
personliga intervjuer (Freytag och Darmer, 1995). Denna variant utgår från en intervju mall 
över ämnes områden som är väsentliga för studien. Mina intervjuer förutsätter en intervju 
mall då specifika områden behöver avhandlas. I semi-strukturerade intervjuer används bl.a. en 
teknik kallad fokuserad intervju. Min intervju är en kombination av en djupintervju och 
fokusintervju. Djupintervju överlåter i stor utsträckning styrningen till den intervjuade. Denna 
typ av intervju kan bestå av en intervjuhandledning där frågorna ska fungera som inledningar. 
Det ger den intervjuade en möjlighet att förklara sina åsikter och de ger utrymme för 
tilläggsfrågor. Metoden ställer krav på den som utför intervjun och de är viktigt att inte bli 
passiv lyssnare, dvs. en dialog utan någon som helst styrning. Intervjuaren ska ta en 
tillbakadragen roll och följa upp de som är intressant, denna typ av intervju förutsätter ett 
aktivt lyssnande. (Freytag och Darmer, 1995). Därtill har jag haft mail kontakt med två 
juridiska experter samt en representant från FC Köpenhamn som besvarat mina frågor 
angående faktorer som påverkar fotbollsbranschen.

I en fallstudie förutsätter tillgång till viktiga intervjuobjekt och frågorna ska variera beroende 
på om de är en fallstudie eller en fler fallstudie. I en fler fallstudie är frågorna riktade mot hela 
fallstudien och inte enbart mot den individuella fallstudien.(Yin, 2003). Mina kunskaper om 
fotbollsbranschen och förhandlingssituationer kommer hjälpa mig utsortera de som inte är 
relevant respektive relevant information. De har dessutom betydelse när följdfrågor ska ställas 
för att fylla upp områden som saknas. Mina intervjuer är uppbyggda från en intervjumall där 
båda studieobjekten svarar på ett flertal identiska frågor. Men med anledning av jag vill få 
mycket information har de varit möjligt att ställa följdfrågor. 

4.3 Val av studieobjekt

Valet av studieobjekt var relativt enkelt, min första tanke var att undersöka Agent 03 (AIK), 
Djurgården Fotboll AB,(DFAB, Djurgårdens IF), Pildammarna Invest (Malmö FF) och 
Norrlandsinvest (GIF Sundsvall). De ansåg jag vara en bra variation på bolagstyper. Tre 
anrika ”storklubbar” som har höga sportsliga målsättningar, med kapitalstarka finansiärer i 
ryggen. Norrlandsinvest valde jag med anledningen att bolaget satsar på ett Norrlandslag. 
Därutöver är nya i fotbollsbranschen och har haft svårigheter att etablera sig i allsvenskan, 
men även för att jag personligen är från Norrland och mitt fotbollshjärta klappar lite extra för 
norrländska lag. 

Med tiden uppsatsen har fortskridit har vissa fallit bort. Mitt val av studieobjekt blev slutligen 
DFAB och Norrlandsinvest, anledningarna som tidigare beskrivits var en faktor som fällde 
avgörande. Därtill är DFAB, bolaget med längst tid i fotbollsbranschen och har genomfört 
flest investeringar och att undersöka ett nytt bolag är intressant för min uppsats.

4.4 Genomförande och bortfall

Min studie började med att jag gjorde en omfattande sökning i science direct, en databas för 
artiklar. Där sökte jag efter relevant information angående riskkapital och andra viktiga 
faktorer som har betydelse för en investering. Denna uppsats innehåller endast en liten del 
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teorier hämtad från litteratur, pga. av att någon direkt forskning kring detta ämne inte tidigare 
genomförts. Därefter kontaktade jag intressanta potentiella informanter via mail och telefon,
där jag informerade min uppsats syfte. I ett utskick där 6 av nio bolag tillfrågades om det 
kunde vara delaktig i en intervju angående riskkapital inom fotbollen. Två bolag föll bort, ett 
direkt pga. att de förelåg oklarheter kring skatteregler. Ett annat bolag svarade på telefon, sa 
att de var ok, men har därefter inte svarat för att boka tid. Övriga svarade inte.

Med Norrlandsinvest vd Lars Aspling tog jag telefonkontakt och bokade in en tid för intervju. 
DFAB tog jag kontakt med tidigt, men efter uteblivna svar tog jag direkt kontakt med Tommy 
Jacobsson som vidarebefordrade mig till Bo Lundquist. Lundquist blev den som slutligen 
besvarade mina frågor angående DFAB. 

När min studie pågått en tid, tog jag kontakt med Carnegie Investment Banking för att få en 
åsikt om fotbollsbranschen. Till en början var de mail kontakt med någon på administrations 
avdelning. Därifrån vidarebefordrade min önskan om en intervju till en annan person. Där fick 
jag telefonkontakt med Lars Erik Sjöberg som arbetade med investeringar. 

Jag upplevde intervjuerna som problemfria, vilket till vissa delar beror på att informanterna 
har ett stort fotbollsintresse och lång erfarenhet från investeringar. Varje intervju hade en 
avsatt tid på en timme, vilket jag anser är en lämplig tidslängd, då informanterna är vana att 
genomföra intervjuer.

Utöver intervjuerna har jag sammanställd data införskaffat från årsredovisningar, tidsskrifter, 
tidningar samt diverse internet sidor. När all information var insamlade sammanställde jag de 
i två olika kategorier data och intervju. Den information jag presenterar ska följa en röd tråd, 
vilket ska underlätta för läsaren att följa hur jag kom fram till mina slutsatser. Enligt Åsberg 
(2001) gör de att uppsatsen blir legitim.

4.5 Teori och analysmetod

Jag har tidigare nämnt att jag ska använda en kvalitativ explorativ/induktiv fallstudie med 
hermeneutisk ansats. En undersökning som utgår från en fallstudie realiserar olika 
restriktioner och möjligheter. Den mest betydande begränsningen är att den har liten statistiskt 
relevans, men den ska erbjuda en möjlighet att få en djupare förståelse för ett fenomen 
(Easton, 2008). 

Definition av fallstudien som metod: 

”En fallstudie utgör en empirisk undersökning som studerar en aktuell företeelse i dess 
verkliga kontext, framför allt då gränserna mellan företeelsen och kontexten är oklara” (Yin, 
2007).

I en fallstudie är det lämpligt att dra ”analytiska generaliseringar”, vilket innebär att en 
befintlig teori utgör mallen för jämförelser av resultaten i fallstudien. I jämförelse med 
statiska generaliseringar som bygger på slutsatser om en population En fallstudie 
undersökning är uppbyggd på bevis från flera olika källor, där fördelar från tidigare forskning 
används vid datasamling och analys (Yin, 2003). En kvalitativ studie ska även ha god kvalitet 
på data informationen, vilket innebär att de finns citat som stödjer resultat, analys och 
slutsatser. (Åsberg 2001)

De fem grund komponenterna jag tidigare påtalat har en betydelse för en fallstudie. Ett fall 
utgår från frågeställningar om varför och vilka. Påståendet ska medverka till att fallstudien 



23 ERIK LANTTO

smalnar av, dvs. bli mer specifik. Ett påstående kan utformas som en retorisk fråga, 
exempelvis är fotbollspelare en lönsam investering för VC bolag? Datainformationen ska i 
synnerhet vara lik tidigare fallstudier eller skilja sig från den och vara innovativ. Av den 
anledningen ska en fallstudies nyckeldefinitioner inte karaktäriseras efter forskningslitteratur. 
Men tidigare teorier kan vara användbara som guide för en fallstudie. Idag är de ändå ett av 
det mest vanliga tillvägagångssättet när en fallstudie ska genomföras(Yin, 2003).

Min studie har inslag av hermeneutiken. Hermeneutiken har sitt ursprung från grekiskans 
hermeneutikos, vilket betyder att tolka. Idag används hermeneutiken inom empirisk-holistiska 
(datainsamlande) forskningsområden även kallad kvalitativa studier. Det hermeneutiska 
förhållningssättet handlar om förförståelse och passar bra när det förekommer dold data, data 
”mellan raderna”, i den tillgängliga informationen.  Dold information är en vanligt 
förekommande inom VC bolag i allsvenskan, för övrigt är förhandlingar med andra klubbar 
och kontrakt är inga offentliga handlingar. Mitt eget deltagande vid flertalet 
kontraktsförhandling samt min långa erfarenhet från fotbollsbranschen underlättar en tolkning 
av hur det fungerar inom valt studieområde (Ricoeurs 1976, Bjerke, 2005).

Det finns flera analysmetoder som går att tillämpas på en fallstudie. Cross-case synthethis är 
en teknik som är lämplig när det finns minst två fall att studera, förekommer fler fall stärker 
de resultaten av studien. Denna typ av analys kan konstrueras i en ordtabell, där data blir 
visualiserad i förhållande till ett standard formulär. Där studien utifrån hela ordtabellen kan 
dra cross-case slutsatser om fallstudie objekten. Resultatet leder till att skillnader och likheter 
blir tydliga, de har betydelse för undersökaren att underlagen till slutsatserna och argumenten 
säkerställs av datainformationen. Denna analysmetod blir lämplig när jag ska sammanställa 
mina objekt och utläsa skillnader och likheter. Dels i förhållande till befintlig forskning och 
teori, men även för att se om några de går att utläsa några betydande skillnader/likheter 
mellan mina studieobjekt. Finner jag något samband mellan dessa informanters svar kommer 
de utgöra huvudinnehållet av min undersökning(Yin, 2003).

Cross-case synthethis analysen kombineras med linjär-analytisk struktur metod. Metoden 
börjar med att ämnesvalet studeras och granskas utifrån befintliga teorier. Därefter genomgår 
det valda ämnet en process som förklarar vilka metoder som använts, vad som har hittats 
utifrån analysen och datainformationen, samt vilka slutsatser som undersökning resulterat i 
(Yin, 2003).  Denna analys metod anser jag går att tillämpa på min studie, av den orsaken att 
jag har stora mängder text som ska analyseras. För att ge mer tyngd åt min fallstudie kommer 
även vissa kvantitativ data beskrivas. Den datainformation jag använt kommer från egna 
mindre undersökningar, vilka saknar signifikanta bevis. 

4.6 Källkritik

Uppsatsen litteratur och vetenskapliga artiklar är aktuell och kommer från välkända 
riskkapital forskare. De som kan vara problematiskt, är att den blir svår att tillämpa på 
investeringar i spelare. Gällande sekundärdata hämtad från tidigare genomförda intervjuer 
samt diverse olika tidskrifter och dagstidningar, där kan tillförlitligheten ifrågasättas. Är 
medveten om att information från sekundärdata kan ifrågasättas, men som Yin (2003) 
konstaterat har de betydelse för en fallstudie. Den information som jag fått från mina 
intervjuer, kommer jag använda på ett varsamt sätt. Jag är eftertänksam i min tolkning av 
information, likväl medveten om att de under intervjuer är lätt att förbise viktig fakta. Har 
dessutom insikt i att förmedlaren kan undvika att delge mig all information. Mina intervjuer 
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har med säkerligen missat viktiga frågor. Vilket kan bero på flera orsaker, som exempelvis 
min förmåga att genomföra intervjuer och avläsa dokument osv. Den kritik som kan riktas 
mot informanterna var att de stundtals blev lite ”färgade” och undvek att prata om deras egna 
investeringar. Men även omständigheter kring sekretess samt att de är försiktiga med 
uttalande som kan ha en negativ påverkan för klubben och bolaget. Beträffande mina egna 
undersökningar, är jag medveten om att siffrorna inte är exakt. Men det fyller enligt mig en 
funktion för att se sambandet.
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5 Empiri

5.1 Faktorer som påverkat den svenska fotbollsbranschen

Idag bedrivs majoriteten av klubbarna som aktiebolag men det är enbart AIK Fotboll AB som 
är noterad på börsen, där de är värderat till 47 226 550 SEK (www.e24.se) Lars Erik Sjöberg 
på Carnegie Investment Banking och styrelsemedlem i Djurgården Fotboll AB menar att 
bolag av den här storleken benämns som micro-caps av folk i branschen och säger vidare att ”
jag tror nästan ingen professionell aktör tycker det här är speciellt intressanta bolag att 
jobba med ur ett kapitalmarknadsperspektiv”.1

I jämförelse med Danmark som har flera klubbar introducerade på börsen, bland annat FC 
Köpenhamn som är en del av koncernen Parken Sport & Entertainment A/S, värderat till 
740 640 000 SEK (www.e24.se). Sjöberg säger att: ”Lite annorlunda är det i Danmark och 
framför allt kring parken, FC Köpenhamn, där en viktig del är själva idrottsanläggningen 
parken som har andra intäkter än bara fotbollen, då är det ett mycket intressantare bolag.”2

Fotboll i världen regleras av flera olika regler och restriktioner, Jyri Backman jurist påpekar 
hur reglerna påverkar investerare inom fotbollen. ”Ett bolag kan inte bestämma när en 
spelare ska säljas då det är klubben som har spelrättigheten (licensen).”3 Riskkapitalbolaget 
och klubben har i regel avtal som reglerar ersättningsfrågan om spelaren vidareförsäljs. Lars 
Helmersson som arbetar på svenska fotbollsförbundet tydliggör hur regelverket styr ägandet 
för riskkapitalbolag. ”Externa juridiska eller fysiska personer (dvs. andra aktörer än 
föreningar/IdrottsAB:n eller motsvarande) kan inte äga en spelare enligt det internationella 
och nationella regelverket. Däremot kan de teckna avtal med föreningar etc. om finansiering 
av köp av spelare, Det finns inga sanktionsmöjligheter mot aktörer utanför fotbollen.”4

5.1.1Lönsamhet

Enligt Sjöberg genomför inte Carnegie Investment Banking någon analys av 
fotbollsbranschen. Sjöberg säger att ”Jag tror att sportsektorn i Sverige som bransch ur ett 
kapitalmarknadsperspektiv är fullständigt ointressant, hade det varit intressant hade de 
funnits mer noterade bolag än AIK i Sverige. ”

Han menar att 51 % regeln till vissa delar begränsar en investerares intresse, men att det 
skulle kunna fungera om exempelvis ett riskkapital bolag skulle få vara med och finansiera en 
arena. Dan Hammar som arbetar på Parken Sport & Entertainment A/S är av den åsikten 
danska modellen är bäst. Han hävdar att ett företag inte kan bedrivas som ett företag om det
enbart ägs till 49 %. ”Ett företag måste vara till 100 % företag och ska kunna ta affärsbeslut 
som vilket annat företag som helst.”5

Sjöbergs analys av fotbollsbranschen och förutsättningarna som krävs för att det ska bli 
attraktivt utifrån ett investeringsperspektiv.  De som kan konstateras är att framgång hänger 
ihop med hur en egen arena hanteras, dvs. framgång i att bygga ett företag. De är en 
utveckling som svenskfotboll går mot, tydliga topp lag med ekonomiska muskler. De 
sportsliga faktorerna är inte de viktigaste utan Sjöberg menar på att ”framgångsrika lag är de 

                                                
1 Intervju med Lars Aspling Carnegie Investment Banking
2 Ibid
3 Epost kontakt med Jyri Backman, Malmö Högskola
4 Epost kontakt med Lars Helmersson, Juridisk expert svenska fotbollsförbundet
5 E-post kontakt med Dan Hammar Parken Sport & Entertainment A/S
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som har en fungerande verksamhet och kan generera intäkter på kring verksamheter”.6  Den 
svenska modellen behöver omprövas, i andra länder finns de bättre förutsättningar för 
klubbarna och spelarna, det är betydligt gynnsammare skatteregler.

Sjöberg jämför investeringar i fotbollsspelare med investeringar i andra osäkra projekt som 
exempelvis filmprojekt där det är svårt att bedöma hur resultatet kommer att bli. Speciellt 
investeringar i unga fotbollsspelare där han förklarar att det är nästan omöjligt att avgöra vilka 
2 av 22 spelare i en match som kommer att bli en bra investering. Dan Hammar förklarar att 
människor gör investeringar av flera olika skäl och inte enbart pga. av den ekonomiska 
avkastningen på investeringen.

5.1.2 Spelarövergångar

Idag drömmer de flesta fotbollsspelare om att bli utlands proffs. Sjöberg antyder att ”idag har 
en spelare kort ekonomisk livslängd och en spelare måste tjäna så mycket pengar som möjligt 
under den perioden.  Det är så klart att en spelare går till en klubb som betalar bättre.”7

Spelarförsäljningar till framför allt utlandet generar relativt stora intäkter. Malmö FF:s har 
under 2000-talet sålt spelar för 236, 6 Mkr (Kjelldén, 2009) med en investeringskostnad på 
mellan 20 till 30 Mkr (Jönsson, 2008). Gefle IF, har avyttrat spelare mellan 2007-2009 till en 
summa av ca 30 Mkr, med en investeringskostnad på ca 1,5 Mkr.8

Sjöberg menar att Bosman är väldigt påtaglig för klubbarna och även riskkapitalisterna. 
”Exempelvis en spelare vars kontrakt går ut kan säljas för 10 miljoner, bolaget vill då sälja 
för att få 10 miljoner som kan investeras i nya spelare. Det är som i vanlig business, en 
avvägning hur du ska göra, jag säljer den här aktien för jag vill återinvestera i en ny aktie.”9

Norrlandsinvests VD, Lars Aspling hävdar att siffrorna på spelarförsäljningar kan bli 
missvisande av den orsaken att en försäljning av en spelare kan innehålla avtal om 
vidareförsäljnings klausuler. Vilket innebär att exempelvis Zlatan har flera år efter han sålts 
från Malmö FF genererat inkomster till klubben när han sålts vidare till nya klubbar.

5.2 Norrlandsinvest

5.2.1 Erfarenhet

Norrlandsinvest är ett riskkapitalbolag som arbetar med GIF Sundsvall. Bolaget har bedrivit 
sin verksamhet sedan 2008 och består av 25 investerare med norrländska rötter. Syftet med 
bolaget är att Sundsvall i framtiden ska ha ett lag i allsvenskan Lars Aspling som är VD i 
bolaget säger att ”personerna har olika bakgrund men har gedigna kunskaper och insikter i 
fotbollens värld och att 5-10 personer har stora erfarenheter från finansbranschen.”10

5.2.2 Investeringsbedömning och kriterier

Bolaget förlitar sig på klubben och det råder ett ömsesidigt förtroende, vilket innebär att det är 
klubben som har hand om och genomför all form av ”research” som står till grund för ett 
                                                
6 Intervju med Lars Aspling Carnegie Investment Banking
7 Ibid
8 Intervju med anonym källa
9 Intervju med Lars Aspling Carnegie Investment Banking
10 Intervju med Lars Aspling VD i Norrlandsinvest
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investeringsbeslut. Enligt Aspling har samarbetet successivt utvecklats och idag följer de en 
arbetsplan med fyra strategimöten under året. Möten sker före och efter transferfönstret, som 
inträffar i november, mars, juni och augusti. Han säger att ”Sportchefen är ytterst ansvarig för 
en kontinuerlig scouting av redan etablerade elitspelare och GIF:s tidigare sportchef har 
samma ansvar vad gäller scouting av ungdomar och kommande talanger.”11 Diskussion förs 
sedan på mötet om vilka av dessa som det nu är aktuellt att undersöka närmare och eventuellt 
kontaktas när transferfönstret öppnas. Samtidigt förs en diskussion om eventuella 
försäljningar av spelare.”

Han säger vidare att möten ger en bra grund för beslutsfattande när de gäller förvärv och 
försäljningar.  Det är enligt Aspling alltid ett resonemang. ”Vi är investerare och alltid 
intresserade av att vara med i processen. Vi går in i spelare som är möjliga att utvecklas i 
GIF Sundsvall.12

Norrlandsinvest investerar endast i spelare som de bedömer ha goda förutsättningar att tillföra 
laget utvecklingskraft och inom GIF, utvecklas i sin karriär för att därefter gå vidare uppåt. 
Spelarens ålder och hitillsvarande utveckling är ett av flera viktiga kriterier som de beaktar 
vid deras beslut. Det gäller såväl de enskilda spelarnas kapacitet och förutsättningar som 
fotbollsspelare på plan som. Exempelvis målvakter är en typ av spelare som ur ett sportsligt 
perspektiv kan vara helt rätt, men ur ett portföljperspektiv överensstämmer de inte. Målvakter 
blir permanenta och de strider mot investeringsstrategins grundidé, att spelare ska komma till 
klubben och utvecklas, för att sedan gå vidare i sin karriär och säljas med eventuell vinst.  
Aspling menar att ”målvakter är ointressanta för vårt bolag att investera i”13. Ett standard 
kontrakt vid stora investeringssummor är att kontraktstiden ligger på mellan 4-4,5 år.

Bolaget har en filosofi att inte investera i äldre spelare som aviserar att de vill avluta sin 
karriär i klubben, exempelvis Mjällby som värvat tillbaka äldre spelare. Där är möjligheterna 
till exit sämre. Aspling menar att unga talanger däremot är alltid intressanta ur ett 
portföljperspektiv, investeringskostnaden är låg, utfallet är svårt att beräkna men 
uppskattningsvis är 1 av 5 spelare en potentiell succé. De diversifierar sin portfölj, och 
investerar i spelare med olika positioner och ålder för att sprida riskerna i sin portfölj.
Värvningsfilosofin innebär värvningar i befintliga spelar med en bra utvecklingskurva. 
Portföljen utvärderas kontinuerligt och bolaget kan investera i redan befintliga spelare i GIF 
som uppvisar en bra utvecklingskurva. Aspling säger att ”värvning filosofin är att äga 50 % 
av spelartruppen i GIF”.14

När väl en spelare presenteras går beslutsprocessen relativt snabbt och det är klubben som 
sköter förhandlingen med den säljande klubben. Därefter förhandlar klubben fram det 
personliga avtalet med spelaren. Ett riskkapitalbolag håller för att sprida sina risker i en
portfölj av investeringsobjekt (oavsett om det är bolag/hästar/fotbollspelare) som bolag 
investerar i.

5.2.3 Lönsamhet

Bolaget kalkylerar inte med någon avkastning vid en investering utan Aspling menar att 
numera beaktas det tänkta förvärvspriset i relation till hela portföljens sammansättning och 
riskstruktur. Han förklarar att riskkapitalbolag utgår från att det under en längre tid kommer 

                                                
11 Ibid
12 Ibid
13 Ibid
14 Intervju med Lars Aspling VD i Norrlandsinvest
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att inträffa objekt som blir ”floppar” (förluster) och något enskilt objekt kommer att bli en 
”stjärna”. Tidshorisonten har stor betydelse likväl som hur länge riskkapitalbolaget har 
bedrivit sin verksamhet. 

Aspling är medveten om den höga risk det innebär att göra denna typ av investering. Han 
förklarar att bolaget har varit verksamma under en kort tidsperiod. Den korta verksamhet 
perioden innebär att de inte kan bedöma lönsamheten i spelarinvesteringar. En bra avkastning 
på investeringar kräver i regel sportsliga framgångar. Han förklarar att ”Norrlandsinvest är en 
långsiktig satsning”15 där investerarna stöttar GIF via placeringar i vinstandelslån på spelare 
och på det sättet hjälpa klubben uppnå målsättningen att varaktigt etablera GIF i allsvenskan. 

Han tydliggör problemet som råder för att bedöma lönsamhet genom att beskriva hur ett avtal 
ser ut för Norrlandsinvest, där ett av avtalsvillkoren är sekretess. Vilket förhindrar både 
klubben och bolaget att avslöja köpeskillingen vid en investering eller försäljning 
Årsredovisningen redogör inga transaktioner i enskilda affärer. 

5.2.4 Sportsliga effekter

GIF Sundsvall misslyckades med målet att kvalificera sig för allsvenskan. Omsättningen på 
drygt 40 miljoner kronor ger klubben förutsättningar som flera allsvenska lag. Aspling menar 
att den globala finanskrisen har påverkat hela fotbolls Sverige och många klubbar har problem 
med sin ekonomi. Det har generellt sett blivit en lägre prisnivå på spelare jämfört med för två 
år sedan. Men han säger att ” naturligtvis påverkas vi negativt av att inte gå upp.”16 En 
uppgång till allsvenskan ger alltid en högre prislapp på spelarna och omvänt. Avvikelser 
finns, exempelvis en spelare med personlig framgång kan öka sitt värde.  En spelares 
framgång innebär att de oundvikliga förlusterna som uppstår i en portfölj kan reduceras.

Sportsliga framgångar är en förutsättning för en bra avkastning. Enligt Aspling är det en 
balansgång, sportsliga framgångar genom dyra nyförvärv genererar inte avkastning. Det gäller 
att ha ett större och längre perspektiv, där fokus läggs på närområdet, egna talanger och övriga 
Norrland. Denna väg har GIF Sundsvall valt och han uttrycker de ”Vi i Norrlandsinvest 
stödjer de till 100 %. ”17. GIF Sundsvall degraderas 2008, första året som bolaget började 
investera och misslyckades att avancera i år (2009).

5.3 Djurgården Fotboll AB

5.3.1 Erfarenhet

Djurgården fotboll AB (DFAB) grundades i slutet på 1980-talet och blev efter en ombildning 
ett riskkapitalbolag 1998. Bolaget började Idag är Bo Lundquist ordförande i DFAB han har 
en långerfarenhet och har bl.a. varit ordförande i Djurgårdens IF (DIF) i 10 år. Den fd 
ordförande i DFAB Tommy Jacobsson är numera ordförande i DIF det är med andra ord 
ombytta roller. Lundquist säger att ”vi har varit bekanta och arbetat tillsammans i 12 år.”
Styrelsen och investerarna har en gedigen erfarenhet från olika branscher. Alla har ett 
gemensamt intresse fotboll och alla är ”djurgårdare med hjärta för klubben”.18

                                                
15 Ibid
16 Ibid
17 Ibid
18 Intervju med Bo Lundquist ordförande Djurgården Fotboll AB
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5.3.2 Investeringsbedömning och kriterier

Den informationssökning som ligger till grund för en investering genomförs alltid av klubben. 
Det är sportchefen som scoutar, dvs. ser spelare på plats, tittar på DVD skivor och pratar med 
agenter. Lundquist säger att ”det gäller att hålla isär rollerna för bolaget respektive klubben. 
Sedan är det betydligt bättre på att bedöma spelarfrågor. Klubben presenterar olika alternativ 
för bolaget, därefter beslutar styrelsen om någon investering ska göras. Lundquist säger att ”vi 
gör själva ingen efterforskning vi litar på att klubben gör rätt. Vi tar heller inga referenser 
eller åsikter från utomstående personer.” Klubben är enbart bunden till att först fråga DFAB, 
blir det nej från bolaget har klubben alla möjligheter att söka finansiering på annat håll.19

Spelarna DFAB värvar kan kategoriseras in i tre kategorier. Unga talanger som i framtiden 
kan komma att bli landslagsmän. Äldre rutinerade spelare som inte ska säljas utan värvas för 
den sportsliga framgången. Toppspelare från Sverige eller utlandet i 25-30 års ålder som 
kräver kapital. Lundquist säger att ”dyker rätt spelare upp är de alltid aktuellt att 
investera20.”

DFABs investeringsprocess varierar i tidslängd enligt Lundquist som säger att ” ibland tar 
det lång tid ibland kort svårt att säga exakt.” Det beror på att de är flera parter involverade, 
den säljande klubben, agenter och han säger ”så klart är de givetvis konkurrens från andra 
klubbar om en spelare”. Ca 10 % av förslagen som DFAB har fått presenterat har utgången 
blivit ett nej. Totalt sett har bolaget genomfört ca 100 investeringar för ungefär 120 Mkr och 
en uppskattad förlust på drygt 30 Mkr enligt Lundquist.21

Det är bolaget som står för kapitalet, medans klubben har ansvaret i förhandlingen. De förs en 
kontinuerlig kontakt mellan bolaget och klubben pga. av Bosmandomen och transferfönstret. 
Spelare vars kontrakt går ut och nya spelare som kan bli aktuella är viktiga aspekter att ta 
hänsyn till. Lundquist säger att ”kontrakt läget måste värderas i förhållande till de 
sportsliga”22. En investerare i DFAB förklarar att bolaget har en plan för avyttringar i 
specifikt sådana fall där Bosmandomen kan få konsekvenser. Han säger att en intern 
diskussion förs i bolaget där varje enskild investering utvärderas. Där han uttrycker de ” 
bättre att sälja nu trots att de blir förlust”.

5.3.3 Lönsamhet

I dagsläget använder bolaget en vinstfördelning av 50/50 för att minimera riskerna för 
bolaget. Investeringar i kategori 2 spelare är under premisserna att bolaget får 50 % av 
överskottet från ett eventuellt Europaspel, vilket var ett krav från aktieägarna.

Lundquist säger att ”ser man de rent finansiellt så är det inte en bra investering, nej. Sverige 
är en liten fotbollsnation och det är svårt att säga något som skulle göra det intressantare”23. 
En investerare i DFAB menar att de flesta som investerar i fotbollsspelare gör det för att 
stödja klubben, men tydliggör även att ”Stödja klubben innebär inte att du ska göra värdelösa 
affärer. ”

DFAB genomförde några lyckade värvningar under DIF:s storhetstid i början på 2000-talet 
Där utmärktes framför allt guldklimparna Kim Källström, Andreas Isaksson och Johan

                                                
19 Ibid
20 Ibid
21 Ibid
22 Ibid
23 Intervju med Bo Lundquist ordförande Djurgården Fotboll AB
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Elmander som gav både sportsliga framgångar och ekonomisk avkastning. På senare år har de 
värvat Mattias Jonsson som varit en investering i syfte att förstärka laget och ta klubben ut i 
Europa. Lundquist säger att ”spelare som vi köper oss in i ett senare skeende är spelare som 
kommer upp från det egna leden. Spelare som klubben själv köper in, investerar vi aldrig 
några pengar i.”24 Kontraktstiden varierar men ett exempel Johan Oremo, som värvades med 
riskkapital, hans kontraktslängd var på 4,5 år.

5.3.4 Sportsliga effekter

Serietillhörigheten har stor betydelse för båden klubben och bolaget. Är klubben i allsvenskan 
kan DFAB investera i en helt annan kategori spelare. Toppspelare i allsvenskan och utländska
spelare är inte intresserade av att gå till superettan. Lundquist menar att ”så klart är det stora 
skillnader, för vår del satsas de mer kapital när det är allsvenskan”25

Enligt Lundquist går lönsamma investeringar och sportsliga resultat hand i hand. Han säger 
att ”bra sportsliga resultat gör att spelare blir attraktivare.” Han är av den åsikten att de är 
viktigt att förstärka varumärke. Ett starkt bra varumärke kan det bidra till att förstärka de 
ekonomiska förutsättningarna för kärnverksamheten, det uppnås genom att få en bra placering 
i tabellen. Lundquist tydliggör även att dåliga sportsliga resultat under lång tid försvårar 
investeringar i så kallade toppspelare. Han menar att ”toppspelare vill spela i toppklubbar”.26  

5.4 Spelarövergångar i Allsvenskan med Riskkapital

5.4.1 Djurgården Fotboll AB

Min undersökning av DFABs spelarövergångar mellan åren 200-2008. Den totala summan av 
spelarinvesteringar uppgår till ca 120 Mkr, spelaravyttringar uppgår till ca 56 mkr. 
Avkastningen under denna period har varit negativ och förlusterna enligt min studie uppgår 
till ca 64 Mkr. Undersökningen har inte kalkylerat med årliga avskrivningar, skatter eller 
andra omkostnader. Information är inhämtad från årsredovisningarna (2000-2008) och 
redovisar varje års totala investerings summa. Avyttringen härleds till realisationsresultatet 
från varje års spelarförsäljning. Figur 1 på nästkommande sida illustrerar min studie.

Sammanställning av undersökningen: 2004: Två betydande avyttringar, Kim Källström och 
Andreas Isaksson till franska Rennes motsvarar en del av avkastning på ca 10,9 Mkr. 2005: 
Sören Larsen till tyska Schalke 04 summa ca 22 Mkr (spekulationer), Andreas Johansson till 
engelska Wigan, summa, mellan 10-15Mkr (spekulationer).2006: Tobias Hysén till engelska 
Sunderland, summa ca 23 Mkr (spekulationer). 2007: Kári Árnason till danska AGF Århus, 
Mattias Concha till tyska Bochum, inga summor offentliggjorda. 

2008: Thiago Quirino da Silva till japanska Consadole Sapporo, investeringskostnad ca 14 
Mkr och avyttringen genererade ca 2,5 Mkr (spekulationer). DFAB investeringar nedskrivs på 
ett belopp i förhållande till längden på innehavet, dvs. respektive spelarkontrakts tidslängd.

                                                
24 Ibid
25 Ibid
26 Ibid
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Figur 1 DFABs riskkapital investeringar och avyttringar i allsvenskan, samt klubbens 
tabellplacering 2000-2008

Källa: Egen sammanställning av DFABs investeringar och avyttringar 2000-2008. Tabellplacering i allsvenskan 
är mellan åren 2001-2008 där de deltog 14 lag. 2008 var de 16 lag. År 2000 vann klubben superettan. 2009 
undvek klubben nedflyttning via ett kval. Tabellplacering 14 utav 16 lag.

Förklaring av 2 specifika avyttringar: I affären angående Kim Källströms övergång till DIF 
från Häcken är investeringskostnaden okänd (spekuleras i några Mkr SEK). Informationen 
beträffande försäljningen till franska Rennes är däremot offentliggjord, 17,9 Mkr är 
övergångssumman. Den fördelades enligt följande BK Häcken: ca 16,05 Mkr, Quesada 1,05 
Mkr (ett investmentbolag som finansierade investeringen), DFAB: ca 800 Tkr (www.dif.se)
Investeringen innehöll en vidareförsäljnings klausul på 15 %, fördelat Quesada 12 % och 
DFAB 3 %. Källström såldes 2006 vidare till franska klubben Lyon för ca 63,7 Mkr den 12 
(www.skysports.com, www.valutor.se, pund kursen 12 dec 2009) den genererade ytterligare 
ca 1,9 Mkr till DFAB. Totalt inbringade Källström ca 2,7 Mkr för DFAB.

Bolaget finansierade Andreas Isaksson tillsammans med Quesada. Investeringskostanden av 
den affären uppgick till ca 5 Mkr. När han därefter såldes vidare uppgick övergångssumman 
till ca 15,5 Mkr. Fördelningen i den affärsuppgörelsen, Quesada tillbaka 5 Mkr motsvarande 
deras kapitalinsats när Isaksson kom till Djurgården, resterande överskott fördelas 50/50 
mellan DFAB och Quesada. (www.dif.se)

5.4.2 Sammanställning av 6 VC bolags spelarövergångar 2005-2008
Den totala investeringskostnaden för 6 VC bolag uppgick till ca 154 Mkr, totala 
avyttringssumman uppgick till ca 37 Mkr. Årsredovisningarna för bolagen frånskiljer sig 
varandra och har olika benämningar på transaktioner. I min undersökning har jag tolkat och 
benämnt de i enlighet med investeringar och avyttringar. Nedan följer en kort sammanfattning 
av studien samt figur 2 på nästkommande sida som illustrerar sammanställningen. 

Pildammarna Invest (Malmö FF) avyttring av Afonso Alves 2006, en affär som totalt 
genererade ca 40 Mkr till MFF. Fördelning till bolaget blev enligt följande, 2006 bokfördes 
transaktionen på 8 Mkr vilket var bolagets kapitalinsats i affären. Bolaget erhöll en avkastning 
på 9,5 Mkr, bokfördes 2005. Bolaget och klubben har ett avtal gällande återbetalning av 
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kapitaltillskott. Upplägget är med avsikten att reducera riskerna vid riskkapitalinvesteringar. 
Totalt har bolaget erhållit ca 20,5 Mkr i återbetalning av kapitaltillskott, vilket jag tolkar är 
deras kapitalinsats vid olika spelarinvesteringar. Bolaget har gjort en utdelning till aktieägarna 
2005 på ca 6,5 Mkr och en utdelning 2007 på ca 3,4 mkr, enligt min bedömning.  
(Pildammarna Invest årsredovisning 2005-2008)

Figur 2 VC bolagens investeringar och avyttringar i allsvenskan 2005-2008

Källa: Datainsamlingen är avläst från bolagens årsredovisningar (2005-2008) samt ett antal internet sidor. Egen 
undersökningen av bolagen, Vångavallen Invest AB(Trelleborgs IF), Djurgården Fotboll AB, Örebro 
Spelarinvest, Pildammarna Invest AB(Malmö FF), NorrlandsInvest AB (GIF Sundsvall), Agent 03 AB (AIK), 
IFK Göteborg Fotboll AB Information är hämtad från årsredovisningarna, VångaVallen Invest Ab. 

Agent 03 (AIK Fotboll) har genomfört avyttringar för totalt ca 17 Mkr, 2005; 4,2 Mkr, 2006; 
6,7 Mkr, 2008; 6,34 Mkr. 2006 återbelades ca 2,3 Mkr i aktieägartillskott, tolkar jag som 
utdelning. (Agent 03, årsredovisning 2005-2008)

Norrlandsinvest (GIF Sundsvall), 2008 har bolaget investerat i 10 spelare för ca 10, 5 Mkr, 
avyttringar 2,19 Mkr och har redovisat ett positivt avyttringsresultat på ca 400 Tkr. 
Verksamheten har bedrivits enbart under 2008. (Norrlandsinvest årsredovisning 2008)

Vångavallen Invest (Trelleborgs FF) ingen specifik information anger summan på 800 Tkr 
2008, varav är de enda år som bolaget bokfört någon avyttring. (Vångavallen Invest 
årsredovisning 2005-2008)

Örebro Spelarinvest (Örebro SK) har totalt avyttrat för ca 7,5 mkr. 2005 avyttrades spelar för 
4,79 Mkr, anledningen är enligt rapporter pga. den dåliga ekonomiska situationen. (Örebro 
spelarinvest årsredovisning 2005-2008)

Djurgården Fotboll AB (Djurgårdens IF) se föregående avsnitt

Figur 4 illustrerar riskkapital övergångarna i allsvenskan 2005-2008. Värt att notera, Gefle IF
har genomfört en rad olika avyttringar de senaste åren, utan riskkapital. De har totalt genererat 
ca 30 mkr, där investeringskostnaden har varit relativt låg, ca 1-2 mkr.(anonym källa)
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6 Analys

6.1 Investerings bedömning och kriterier

Undersökningen visar på att studieobjekten har ett nära samarbete som bygger på ett 
ömsesidigt förtroende. De båda informanterna i undersökningen förklarar ingående 
arbetssättet som klubben använder sig av för att rekrytera spelare. Båda beskriver att klubben 
presenterar olika investeringsalternativ för VC bolaget, som sedan beslutar om en investering 
ska genomföras. DFAB har totalt sagt nej i ca 10 % av fallen, men båda studieobjekten 
förklarar att om svaret blir ett nej, finns alla möjligheter att söka finansierings på annat håll.

Båda bolagen har regelbundna träffar med klubben i samband med transferfönstret. En aspekt 
vid investeringsbedömningen enligt teorierna är att träffa organisationen där kapitalinsatsen 
ska ske (Van Osnabrugge, 2002 Maingart et al, 2002). De utför ingen egen 
investeringsbedömning och besluten de tar är relativt snabba. I DFAB varierar tidslängden för 
beslutsprocessen. Lundquist säger ” ibland tar det lång tid ibland kort svårt att säga exakt.” 
Enligt publicerade studier är snabba beslut en fördel eftersom de då undviker att missa 
investeringar som kan vara bra (Mason och Harrison, 2002, Kollman och Kuckertz, 2009).

DFAB och Norrlandsinvest genomför ingen omfattande analys och några pengar satsas inte 
på investeringsprocessen. Vilket är i enlighet med forsknings resultaten som två studier 
upptäckt, som hävdar att en omfattande analys innebär höga transaktionskostnader och 
konsekvensen blir att de krävs investeringar med en betydande avkastning. Därtill att en 
omfattande analys leder till att fler nackdelar än fördelar upptäcks och får konsekvensen att 
investeringen undviks. Studien visar dock att en omfattande informationssökning ger hög 
kvalité i investeringsprocessen (Zacharakis, och Shepherd, 2001). 

Det är ett komplext område att analysera, där forskningen både talar för och emot. De 
empiriska resultaten tyder på att de försöker agera professionellt vilket enligt teorierna är att 
agera som ett VC bolag, men även på att de agerar som en BA gällande vissa 
investeringskriterier. Fotbollsbranschen karakteriseras av snabba beslut, konkurrens från 
andra klubbar i en större liga som alltid är intresserade av bra spelare. Däremot är en 
investeringsmöjlighet eller avyttring tidsbestämd till transferfönstret. Detta problem är enligt 
teorierna specifikt relaterat med riskkapitalinvesteringar. Enligt forskningslitteraturen 
kännetecknas en perfekt marknad av att de direkt går att investera när en investerings 
möjlighet uppstår (Mason och Harrison, 2002). Däremot liknar en person i 
investmentbranschen själva återinvesteringen med vanlig Business, ” jag säljer den här 
aktien för att köpa den här”. Men de finns studier som hävdar att investeringar med 
riskkapital sker under tidspress och bolagen har otillräckliga resurser för att utföra en 
fullständig analys (Kollman och Kuckertz, 2009, Kunze, 1990). Vilket skulle kunna tolkas 
som att de är ett vanligt förekommande problem i branschen.

Båda bolagen utgår från en investeringsprofil, dvs. de har olika kriterier för deras potentiella 
investeringsobjekt. De förekommer både likheter och olikheter i kriterium för investeringen. 
Båda objekten investerar i unga talanger, toppspelare i 25-30 års ålder.  Skillnaderna som 
existerar är dels ålders- och positionsbaserat, med det beror även på GIF Sundvalls 
degradering. Pga. av nedflyttningen har de ändrat fokus och ska i framtiden investera i 
geografisk närhet vilket innebär att de i dag har fokuserat på spelar i närområdet och i 
Norrland. De framkommer också att bolagens aktieägare har ett personligt intresse för 
klubben och vill bidra till att förbättra de sportsliga förutsättningarna. DFAB bidrar därtill att 
vara behjälplig vid försäljningar samt bidra med nätverk och kompetens. Enligt teorierna finns 
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de skillnader mellan VC bolag och BAs, BAs investeringskriterier kännetecknas av en de är 
geografiskt närbelägna objekt, samtidigt som de har andra motiv än enbart de rent finansiella. 
BAs kan saminvestera och bygger ofta sina investeringar på en ”magkänsla”. Utöver kapitalet 
bidrar de med kompetens och är intresserade till det som händer efter investeringen (Van 
Osnabrugge, 2002, Coveney et al, 1998).

Båda bolagen överlåter due diligence processen till klubben och tar själva enbart hand om 
beslutet i vilka spelare investerings ska ske. Därtill är de enligt mina informanter svårt att 
bedöma den potentiella avkastningen vid investeringar i spelare. Forskningen kring due 
diligence antyder att en väl genomförd efterforskning (due dilgence) är viktig för att kunna 
utvärdera risker och den potentiella framgången för ett projekt. En effektiv due diligence 
utmynnar även till en effektiv beslutsprocess och ska även bidra till att förhandla fram bra 
avtal (Mason et al, 2002, Kollman et al, 2009, Bygrave et al, 1999, Lusch et al, 1995).

6.2 Lönsamhet

Tidigare studier visar att fotbollsbranschen 2007/08 omsatte enorma mängder kapital och 
toppklubbar som redovisade positiva resultat, därtill att de genomförts flera transfers som 
genererat stora inkomster för klubbarna.  Vilket tyder på att de finns pengar att göra på 
spelarinvesteringar. Av mina studieobjekt är de inget bolag som tagit ut någon vinst. DFAB 
har återinvesterat all vinst i nya spelare. Min undersökning visar att Pildammarna Invest, ett 
bolag som satsar riskkapital till Malmö FF, har haft en vinst avkastning på 9,5 mkr och även 
genomfört en utdelning till aktieägarna på ca 6,5 mkr. Enligt sammanställningar i expressen 
har Malmö FF på några avyttringar erhållit en summa om totalt ca 236mkr. 

De två studieobjekten är medvetna om de höga riskerna och förväntar sig ingen avkastning. 
Enligt min undersökning har DFAB totalt förlorat ca 64 mkr (ca 50 % förlust affärer) på 
genomförda investeringar. Vilket är i paritet med genomförda studier, som säger att 64 % av 
VC bolagens investeringar är förlust affärer, motsvarande siffra för BA är ca 40 % (Mason 
och Harrison, 2002).

DFAB är de bolaget som har längst erfarenhet från branschen och har genomfört fler 
investeringar än avyttringar. Bolaget hade en bra investeringsperiod i början på 2000-talet 
vilka inträffade i samband med DIF´s framgångar på fotbollsplanen. Lundquist förklarar att i 
början på 2000-talet investerades de i några ”guldklimpar”, Kim Källström och Andreas 
Isaksson som både gav sportsliga resultat och ekonomisk avkastning. 

Enligt min undersökning årsredovisningarna och andra datakällor gav Källström 2,7 mkr och 
Isaksson ca 10 mkr, summan hade kunnat vara större, men andra finansiärer samt andra 
klubbar har fått en del vid avyttringen. Norrlandsinvest har bedrivit sin verksamhet under ett 
år och har av den anledningen endast genomfört en avyttring. Enligt min analys av 
årsredovisningen genererade den en summa på ca 450 tkr. De är svårt att bedöma en 
lönsamhet i denna bransch och

Aspling förklarar att de förekommer sekretessavtal, där bl.a. information om köpeskillingar 
inte ska offentliggöras. En jämförelse med mina studieobjekts transaktioner har inte kunna 
genomföras pga. av som tidigare påtalats avsaknaden av enskilda bokförda transaktioner. 
Enligt Trester (1998) försvårar icke bokförda transaktioner lönsamhetsbedömningen.
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Data informationen från studien visar på att de finns en medvetenhet om den relativt dåliga 
avkastningen. Där representanten från DFAB menar på att de ur ett rent finansiellt perspektiv 
är en dålig investering. I jämförelse med Norrlandsinvest som hävdar att de varit verksamma 
under för kort och kan av den anledningen inte spekulera i om de är lönsamt eller inte. 
Experter från investment branschen menar att de ur ett kapitalmarknadsperspektiv är totalt 
ointressant att investera i spelare, de involverar för lite kapital. Den slutsatsen konstaterade 
min informant redan i början på 1980-talet.

Bolagen genomför som jag tidigare nämnt ingen due diligence. Vilket enligt tidigare studier 
och de befintliga teorierna menar är en viktig faktor och har betydelse när en analys av 
lönsamheten ska genomföras. Tidigare forskning har konstaterat att ett VC bolag ser 
avkastningen som de primära och har även ett ansvar för de som investerat pengar. I 
forskningen konstateras de att en grundligt genomförd investeringsprocess (due diligence) 
säkerställer affären och är av stor betydelse för att undvika förluster. Till skillnad från en BA 
som inte ser de finansiella som de viktigaste (Mason et al, 2000, Harvey et al, 1995).

En vanlig metod för att minimerar riskerna är att portföljinvestera enligt Markowits studie 
(1991), dvs. komponerar en portfölj med olika typer av investeringar för att reducera riskerna. 
Enligt Aspling portfölj investerar Norrlandsinvest med syftet att sprida riskerna. Tre forskare
som studerat i detta område hävdar att när investeringarna sker i onoterade bolag, är små och 
endast utgör en liten del av totala kapitalet, minskas investerarnas förmåga att diversifiera 
(Robinson, Jr, 1987, Mason och Harrisons, 2002).

Min tolkning av 6 bolags årsredovisning tyder på att riskreducering sker i en form av 
återbetalning av kapitaltillskott, vilket innebär att deras kapitalinsats vid olika investeringar 
återbetalas. Vilket Sevenius (2002) i sin avhandling hävdar är ett sätt för aktiebolag att 
reducera sina risker.

Båda bolagen har kunskap om de omständigheter som råder kring investeringar. 
Informanterna klargör att de inom alla typer av investeringar förekommer förlust affärer och 
affärer som ger bra avkastning, de är tidshorisonten som är en viktig aspekt. Enligt 
förespråkare inom riskkapitalforskning genomför en svensk BA en genomsnittlig investering 
på ca 100 tkr och beräknar att behålla den i ca 5-7 år och den beräknade avkastningen ska 
ligga någonstans mellan 5-10 ggr satsat kapital (Mason och Harrisons, 2002, Avdeitchikova, 
2008). I svensk fotboll skrivs de generellt kontrakt på max 4-4,5 år vilket i jämförelse med 
tidigare forskningsresultat inte överensstämmer med BAs tidshorisont. Därtill är
investeringskostnaden för spelare högre än en BAs genomsnittliga investering. Vilket gör att 
bolagen i den aspekten påminner mer om ett VC bolag.

Att bedöma lönsamheten är komplicerat, tolkas årsresultaten rakt av från årsredovisningen, 
blir resultatet negativt. Utläses däremot specifikt investeringar och avyttringar ser scenariot 
annorlunda ut. Det är dock fortfarande en stor förlust, men enskilda separat affärer har kunnat 
särskiljas och visar på en del avkastning (se förklaring stora avyttringar). Mina studier visar 
på att exempelvis Gefle IF och Malmö FF har genomfört ett antal avyttringar som har 
genererat avkastning. Vilket tyder på att förutsättningarna för investeringar finns, vilket även 
Jacobsson, fd ordförande i DFAB poängterar att de alltid finns ett ”case” att bygga upp 
investeringar kring. Han menar på att de är ohållbart att påstå för aktieägare att de investerar 
på ideella grunder. I detta avseende finns likheter med forskning som hävdar att VC bolag har 
en skyldighet att visa ett bra ”track record”, för att även i fortsättning kunna generera kapital 
från finansiärer (Mason och Harrison 2000).



VENTURE CAPITAL I SVENSK FOTBOLL 36

6.3 Sportsliga effekter och rättsliga effekter

Serietillhörighet är en avgörande faktor för investerarna, den allsvenska scenen är ett betydligt 
bättre skyltfönster än exempelvis superettan. De är påtagligt att båda bolagen är beroende av 
att klubben spelar i högsta ligan. GIF Sundsvall som misslyckade att avancera har ändrat 
fokus på sina spelarrekryteringar, där de i framtiden enligt min tolkning kommer att innefatta 
en mindre kapitalinsats. För DFABs del kommer stora förändringar ske, den tidigare inslagna 
vägen har inte utmynnat i de resultat som önskats och bolaget har börjat utveckla en ny 
investeringsmodell och de senaste årens resultat har fått konsekvenserna att inga betydande 
avyttringar har kunnat genomföras.

Båda informanterna menar på att sportslig framgång och ekonomisk avkastning går ”hand i 
hand”. Aspling förklarar då undantaget att en enskild spelare kan ha en positiv utveckling och
kan öka värde, även om klubbens prestationer är dåliga. Denna parallell ser jag tydligt i min
undersökning, där exempelvis Gefle IF, som har en begränsade ekonomiska resurser och inte 
presterar några toppresultat, lyckas investera till låga priser och avyttrat till ett betydligt 
högre. Exempelvis Johan Oremo värvades till Gefle IF 2007 för utbildningsbidrag och såldes 
enligt spekulationer för ca 10 mkr 2008.

Min undersökning visar på att de lyckosamma investeringarna DFAB genomförde i början på 
2000-talet förbättrade dels de sportsliga, men även gav ekonomiska avkastningen vilket 
illustreras i diagram 1. Det går även att tolka att de senaste årens misslyckanden har resulterat 
i flera dyra investeringar, där tiden får visa om de är bra investeringar.

I min undersökning har framkommit att en förändring är ett måste för att de ska bli
attraktivare att investera. De finns två läger, ena sidan vill att klubbarna ska bedrivas som 
företag, med en egen arena. De menar att klubbarna till 100 % ska bedrivas som företag för att 
investeringar i spelare ska bli intressant ur ett finansielltperspektiv. Där andra är mer 
restriktiva och hävdar att varje klubb behöver skapa en modell som passar deras organisation. 
VC bolagen i studien konstaterar att de har ett ansvar för aktieägarna, de investera inte enbart 
med hjärta utan de vill även göra bra affärer. Min informant från investmentbranschen menar 
att de är ett krav om de ska bli intressant ur ett kapitalmarknadsmässigt perspektiv.

Experter har i debatter hävdat att som svensk fotboll är organiserad idag, samt under rådande 
förutsättningar, att de inte är intressant ur ett finansiellt perspektiv. De är av den åsikten att 
nuvarande regelverk hindrar klubbarna att bedrivas på ett rent företagsmässigt sätt. 
Exempelvis uttrycker sig Östergard de som att ”svenska klubbar ska driva kommersiellt, men 
ändå tjäna pengar”.

Juridiska experter förklarar de nationella och internationella reglerna om övergångar 
begränsar en utomstående aktör för att till 100 % bestämma över en spelare, dvs. äga 
spelarrättigheten och får avgöra vem som ska köpas och när han/hon ska avyttras. VC bolagen 
har vidtagit åtgärder åt Bosmandomen, där det har en handlingsplan för hur de ska agera med 
spelare vars avtal upphör. De beslutar tillsammans med klubben om spelaren ska avyttras eller 
behållas och väger sportsliga effekter mot ekonomisk avkastning. Ett av objekten har förklarat 
att ”dåliga affärer är inget som man vill skylta om till investerarna”. Forskningen kring due 
diligence tar upp de rättsliga faktorerna, de är en viktig aspekt att ta hänsyn till i bedömningen 
av investeringsobjektet (Michael G. Harvey och Robert F. Lusch, 1995)

Konsekvenserna av websterdomen har ingen av bolagen reflekterat över i nuläget.
Informanterna menar att Bosmandomen har fått vissa konsekvenser men på de stora hela inte 
är något större hinder eftersom deras samarbete bygger på ett ömsesidigt förtroende. 
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Exempelvis vid en försäljning av en spelare med utgående kontrakt då sker avyttringen i 
samförstånd, bolaget vill ibland få tillbaka delar av ett satsat kapital. Men vid vissa tillfällen 
har exempelvis DFAB fått vika sig ner då klubben valt att behålla en spelare på sportsliga 
grunder.

Den allmänna åsikten från mina informanter antyder på att Bosmandomen inte är en 
betydande faktor. Pga. av den anledningen att allt samarbete sker under ett ömsesidigt 
förtroende och en tillit till varandra. De innebär att blir villkoren allt för dåliga slutar privata 
finansiärerna att satsa kapital i bolagen. Min informant från investment branschen har den 
åsikten att de skulle bli intressantare för externa finansiärer om de gick att tjäna pengar på 
kringverksamhet, vilket skulle innebära större möjligheter till avkastning på de satsat 
kapitalet. 

6.4 Sammanställning av analysen

Nedan illustreras en sammanställning av analysen enligt Yin´s (2003) cross-synthesis modell. 

Tabell 4 Cross-synthesis, DFAB, Norrlandsinvest och tidigare forskning
DFAB Norrlandsinvest Tidigare 

forskning BA/VC 
Bolag

Erfarenhet Stor Liten Liten/stor

Investeringsbedömning Nej/klubben Nej/klubben liten/omfattande

Referenser från 
oberoende personer

Nej Nej 1-4 personer

Tid för 
beslutsprocessen

Varierar Snabba beslut Snabba 
beslut/långa 
processer

Diversifiering Nej Ja Nej/Ja

Kalkylerad avkastning Nej Nej Nej/Ja ca 43 % av 
262

Storlek på företaget Ca 100 mkr Ca 40 mkr 3,5 mkr-37mkr

Lönsambransch Nej Vet ej Nej/Ja

Investeringskriterier 3 kategorier 2 kategorier Varierar

Positiva effekter Ja, 3 SM-guld Nej Mervärde 

Avkastning – 64 mkr Ca 440 tkr Ca 10 % IRR över 
100+ 27

                                                
27 Mason och Harrison (2002)
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Analysen indikerar på variabler som överensstämmer likväl på faktor som avviker. De gäller 
mellan dels de båda studerade objekten, men även med tidigare forskning. Enligt Aspling 
genomför Norrlandsinvest en form av diversifiering. Analysen visar vidare att de båda 
studieobjekten inte genomför några investeringsbedömningar vilket enligt teorierna mer 
påminner om en BA. fram. Studien ger vissa indikationer tyder på att enskilda investeringar 
kan vara lönsamma, men i ett längre perspektiv är inte en investering i en fotbollspelare något 
som genererar avkastning. Mason och Harrisons (2002) undersökning visar att ca 50 % 
(Tabell 3, 64+40/2) av investeringar gjorda av BAs och VC bolag går med förlust.

6.5 Metoddiskussion

Min studie är uppbyggd efter en kvalitativ metod med hermeneutisk ansats som inte direkt 
kan kopplas till någon speciell forskningsmetodik. Men min egen förförståelse för 
fotbollsbranschen, exempelvis gällande förhandlingar har inneburit att jag kan förstå den stora 
bilden, dvs. förutsättningar och faktorer som har betydelse för investerings processen. Studien 
är uppbyggd av kvalitativa intervjuer med dels de två studieobjekten, men även av en 
oberoende person som har redogjort sin syn på fotbollsbranschen i stort, samt specifikt på 
investeringar i spelare. Därutöver har jag personligen samlat in små volymer av kvantitativ 
data med syfte att tydligare illustrera bolagens och branschens spelarövergångar.

De kvalitativa intervjuerna gav mig en bra bild över informanternas syn och värderingar 
angående hur investeringar i spelare ska genomföras. Intervjufrågornas syfte var att ge en 
rättvisande objektiv bild om ämnet, med anknytning till mina frågeställningar. Intervjuerna 
tillsammans med min egen informationssökning och min förförståelse för ämnet, utmynnade 
till att jag kunde kategorisera in mitt empiriska resultat och min analys i, 
investeringsbedömning och kriterier, lönsamhet, sportsliga och rättsliga effekter. Min 
målsättning har varit att undvika egna värderingar. Min datainsamling anser jag ger en rättvis 
och objektiv bild av investeringar i fotbollsspelare, även om de inte är några exakta siffror 
angående försäljningar och avyttringar.

Analysen angående sportsliga och rättsliga effekter har nästan ingen teori och forsknings 
koppling eftersom de inte genomförts någon i detta område. Jag har med den delen för att de 
ska skapa en förståelse för fenomenet, vidare anser jag att den inte påverkar reliabiliteten och 
validiteten i studien. 

6.6 Validitet

Min bakgrund från fotbollen, har själv varit professionell spelare och har spelat fotboll på 
varierande nivå i drygt 15 år. Där till har jag ett kontaktnät som sträcker sig över flera klubbar 
i allsvenskan, anser jag har en viss betydelse för denna studie. 

För att studien ska vara trovärdig har mina uppsatts utgått från frågeställningarna och syftet. 
Intervju objektens bakgrund samt att intervjuerna spelades in minskar riskerna för egna 
tolkningar. Datainformationen har varit omfattande och flertalet källor har studerats för att få 
de rätta summorna för spelarövergångar. När det gäller sekundärkällor kan trovärdigheten 
ifrågasättas, inom fotbollsbranschen förekommer de många rykten. Inom mediebranschen, 
exempelvis aftonbladet och andra tidningar, är källorna relativt tillförlitliga och de har bra 
kontakter med personer i anknytning till klubben och spelaragenter. Jag är av den 
uppfattningen att de kan ses som tillförlitliga källor. Vid intervjuer, och den semi-
strukturerade intervju metoden som jag använt mig av, kan lyssnandet ta över och de kan vara 
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besvärligt att sammanställa allt material. Jag sammanställde varje intervju direkt för att 
undvika att gå miste om värdefull information.

Valet av urval var noga övervägt, de två bolag jag undersökt är båda professionella och har 
även en egen webbplats, där de beskriver vilka de är och vad de gör. Valet av oberoende 
intervju personer var av mer slumpmässig karaktär. Men hans erfarenhet och intresse för 
fotboll gör han till en pålitlig källa. Nackdelen kan vara att han även är styrelse medlem i 
DFAB, vilket kan ”färga” hans åsikter. 

Analysmetoden jag använt är triangulering och gör min uppsats mer trovärdig då jag jämför 
data från olika ”bevis” källor. Min undersökning bygger på 2 av 9 VC bolag, ca 22 %, hade 
antalet utökats tror jag att resultatet skulle vara likvärdigt.

6.7 Reliabilitet 

Som nämnt ovan har jag gedigen erfarenhet från fotbollen, har själv varit med vid 
förhandlingar och har blivit värvad till en annan klubb (inga enorma summor). Är därför 
bekant när spelare investeras. Valet av den semi-strukturerade intervjumetodiken gav mig 
möjlighet att följa min intervjumall och ställa tilläggsfrågor. Jag var inte låst i min intervju 
mall, den fanns med som ett stöd att alla ämnesområden skulle behandlas. Frågor som angår 
klubbar och spelarövergångar är ett känsligt område. Är medveten om informanter blir 
reserverade i sina uttalanden, har själv blivit intervjuad ett flertal ggr och är du frispråkig kan 
de snabbt skapa turbulens inom klubben. 

Intervjuerna var enkla att genomföra, både jag och informanterna har en passion för fotboll 
och de gjorde att dialogen naturligt gick framåt. En nackdel kan vara att ”känslig” information 
inte kommer fram. Däremot har jag med hjälp av mina kontakter och min egen kunskap om 
branschen, bra information som kan stödja mina argument och slutsatser. Det medför dock att 
jag får vara försiktig i min framställning av materialet. 

Mina intervjuer genomfördes med telefon och blev även inspelat med telefonen. 
Ljudkvaliteten var av god kvalitet och de var enkelt att spola framåt och bakåt för att fånga de 
som informanterna verkligen sa. En nackdel med telefonintervjuer är att kroppsspråk och 
andra personlighetsdrag blir svår att tolka. De blir således en intervju mycket baserad på 
enbart dialog och sammanställning av text. Min uppfattning är att de är tillräckligt för mitt 
syfte. Min förförståelse för ämnet plus min efterforskning har hjälpt mig i intervju situationen,
därutöver har intervjuerna varit till hjälp under övrig datainsamling. Dessutom har mina 
tidigare erfarenheter underlättat framtagandet av relevant information. 

Fallstudien bygger på en flexibel process och jag har i min studie kontinuerlig utvecklat 
resonemang och slutsatser.  Jag har fått revidera upplägget och strukturen av studien allt 
eftersom jag fått nya insikter. De anser jag utgör en uppsats med reliabilitet. Enligt min 
uppfattning är det en förnuftig väg att gå om studien handlar om VC bolag i svensk fotboll.
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7 Slutsatser

7.1 Investerings bedömning och kriterier

Riskkapital indelas enligt ekonomiska teorier och tidigare publicerad forsning i formellt 
riskkapital (VC) och informellt riskkapital (BA). Vilket betyder att de hantera investerings-
bedömning på olika sätt och dessutom har skillnader i investeringskriterier.

Min undersökning indikerar att mina två studieobjekt till viss mån agerar som ett VC bolag. 
D.v.s. de har ett ansvar gentemot investerarna, vilket de menar är pga. att enbart investera på 
ideella skäl inte är ett bra sätt om de vill inbringa fortsatt kapital. Däremot konstaterar jag att 
de bakomliggande motiven, dvs. investeringskriterierna liknar en BAs. Vilket är i enlighet 
med tidigare publicerade studier.

De är min uppfattning att de två bolagen båda har likheter och skillnader i deras 
investeringskriterier. Skillnaderna är att DFAB ser investeringsmöjligheter i alla fotbolls-
spelare, de investerar således i alla positioner och åldrar. Medans Norrlandsinvest undviker att 
investera i målvakter och äldre spelare. Med den anledningen att den potentiella avkastningen 
är minimal.

De överlåter investeringsbedömningen till klubben. Bolagen beslutar enbart om de ska säga ja 
eller nej till det olika investerings alternativ klubben presenterat. En omfattande due diligence 
kan enligt tidigare forskning(investeringsbedömning) reducera riskerna för onödiga förluster 
samt ökar möjligheterna till att investeringen är bra.

Jag kan därmed dra slutsatserna att bolagen agerar som ett VC bolag i deras förhållningssätt 
till investeringar men har investeringskriterier/motiv som en BA. Därutöver genomför de inte 
någon egen investeringsbedömning vilket enligt mig är en förutsättning att genomföra en bra 
investering.

7.2 Lönsamhet

Resultaten av min undersökning visar att 6 VC bolag i allsvenskan har investerat för ca 154 
mkr mellan 2005-2008. DFAB är de bolaget som har mest erfarenhet och bedrivit sin 
verksamhet längst. De har enligt min undersökning gjort en förlust på ca 64 mkr (ca 30 mkr 
fortfarande i innehav), de har av alla sina investeringar i 50 % av fallen avyttrat med förlust. 
En studie i UK har funnit liknande mönster för VC bolag och BAs i Storbritannien, där ca 50 
% av alla genomförda investeringar resulterar i ett negativt IRR.

Jag är av den uppfattningen att de finns potential i denna typ av investeringar, vilket 
exempelvis Malmö FF och Gefle IF avyttringar visar. De har sålt spelare för 236,6 mkr 
respektive ca 30 mkr, med en liten investeringskostnad.

Objekten i min fallstudie säger att de inte kalkylerar med någon avkastning och är medveten 
om den höga risk som är förknippat med investeringar i fotbollsspelare. Vilket jag anser är i 
paritet med en BA, som enligt tidigare forskning inte enbart har finansiella motiv. Jag är av 
den åsikten att bolagen ser sportslig framgång för klubben som en typ av avkastning.

I traditionella ekonomiska teorier värderas investeringar utifrån risk och avkastning, enligt 
Markowitz portföljteori. Norrlandsinvest menar att de sprider riskerna på sina investeringar 
utifrån ett portföljperspektiv. Vilket jag anser går emot själva grundidén i portföljteorin, den 
förutsätter en kalkylering av den förväntade avkastningen. Dessa två bolag kalkylerar inte 
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med någon avkastning. När den förväntade avkastningen inte beräknas, är de min uppfattning 
att de inte går att tillämpa portföljteorin. Däremot anser jag att de använder andra metoder för 
att reducera riskerna, exempelvis återbetalning av kapitaltillskott. DFAB har även ett avtal 
med klubben som genererar avkastning på sportsliga framgångar i Europa.

Sammanfattningsvis har jag konstaterat bolagen inte kalkylerar med avkastning, vilket går 
emot portföljteorin. De ser sportsliga framgångar som en form av avkastning. Jag menar att de 
finns potential att göra enskilda bra investeringar med positiv avkastning. Men sett i det 
längre perspektivet är de inte en lönsambransch, vilket båda experter och DFAB är medvetna 
om. 

7.3 Sportsliga effekter och rättsliga effekter

Den sportsliga prestationen är en betydande faktor för bolagen. En bra avkastning innebär att 
spelare blir attraktivare på marknaden och därmed ökar möjligheterna till en avyttring. De 
visar min undersökning tydliga tendenser på. Förutom att investeringarna kan generera 
avkastning, minskar bolagens kapitalinsats klubbarnas ekonomiska börda. DFAB har mellan 
2000-2008 tagit 3 SM-guld, 2002,2003 och 2005, i samband med dessa sportsliga framgångar 
har avyttringar genererat avkastning. Vilket kan indikera på att VC bolag påverkar de 
sportsliga framgångarna! Min studie visar dock på att i de stora hela har inte VC bolagen inte 
haft positiva effekter på lagets prestationer, sportslig framgång enligt mig topplacering i 
allsvenskan regelbundet. De finns alltid undantag, trots dåliga prestationer av klubben kan en 
spelare öka sin attraktivitet och därmed sitt marknadsvärde.

De rättsliga effekterna där har Bosmandomen enligt mig påverkat mest. De två bolagen i min 
studie är medvetna om Bosmandomen och har strategier för att lindra dess konsekvenser. 
Däremot konstaterar jag bolagen inte har vidtagit några åtgärder mot websterdomen och de 
kommer att bli spännande och se hur de i framtiden kommer att påverka VC bolagens 
inställning till att investera. Beträffande bolagisering har jag den åsikten, att godkänner RF 
klubbarna att de till 100 % får bedriva sin verksamhet som ett företag. Är de min uppfattning 
att de inte får några effekter på själva investeringen av fotbollsspelare och den potentiella 
avkastningen.

Jag kan därmed konstatera att sportsliga framgångar har en positiv effekt på avkastningen, 
däremot har VC bolagens kapitalinsats ingen effekt på klubbarnas tabellplacering. Studien 
visar även att bolagen har strategier för att motverka Bosmandomen men att inga åtgärder tas 
mot webstersdomen. Slutligen anser jag att en 100 procentig bolagisering inte påverkar extern 
finansiering av fotbollsspelare.
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7.4 Framtida forskning

Under arbetet med studien har de växt fram några nya intressanta uppslag som jag anser de 
hade behövts genomföras studier kring. Ämnet riskkapital och specifikt fotbollsbranschen är 
ett område där en obetydlig mängd forskning bedrivits. Förslag på frågeställningar som kan 
vara intressant i framtiden när det gäller investeringar i fotbollsspelare, men även inom andra 
företagsekonomiska områden.

Vilken betydelse kommer websterdomen att ha på riskkapitalinvesteringar i fotbollsspelare?

Vilka framtida effekter får en 100 % bolagisering för svenska fotbollsbranschen?

En jämförelse av fotbollens ekonomi i Norge, Sverige, Danmark och Finland?

Riskkapitalets effekter på näringslivet i Norrbotten/Jämtland?

Riskkapital – en fallstudie av (ett företag) som fått extern finansiering?

Kan en bra Due Diligence process förbättra avkastningen på Venture Capital 
investeringar?
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