
UPPSALA UNIVERSITET 

Ekonomisk-historiska 

institutionen 

Ekonomisk historia B 

B-uppsats, 7,5 HP 

VT15 

  Niko Danielsson 
920604 

Handledare: 
Tom Petersson 

    

 

   
 

 

 

 

 

 

Den sovande jätten 

- Samband mellan ekonomi och sportsligt resultat i 

Hammarby fotboll 2010-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

  2 
 

 

Sammandrag 

Syftet med detta arbete är att studera Hammarby fotboll under deras tid i Superettan. Mer 

ingående är att se om det finns orsakssamband som kan förklara och/eller ge förståelse för 

vad som sker under denna period. Finns det en röd tråd eller lämnas allt åt slumpen? I den 

moderna fotbollen som det så fint kallas har fokus flyttats från planen och istället hamnat 

inne i styrelserummen. Med fina verksamhetsbeskrivningar får man medlemmarna och 

supportrarna att med tillförsikt blicka mot framtiden. Problemet som uppstår är att 

verkligheten sällan stämmer överens med dessa berättelser och visioner. Detta har snarare 

visat sig vara en regel än ett undantag. Ofta får klubbarna rädda sig själva genom 

försäljningar av nyckelspelare för att nå ett nollresultat. För att studera detta ämne har jag 

insamlad data från SEF:s egna analyser, revisonsbeskrivningar, verksamhetsberättelser och 

årsredovisningar. 
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1. Inledning 

Skit i tabellen, Bajen bäst ändå 

                                                                                         -Klassiskt citat i Hammarbykretsar 

 

I Sverige är fotbollen den största sporten när det kommer till antalet utövare1. Väldigt 

många barn och ungdomar är engagerade i en fotbollsförening runt om i landet. Eftersom 

idrotten engagerar så många barn och ungdomar så blir det en viktig del av 

samhällsekonomin i stort. Det i sin tur gör det väldigt intressant att analysera 

fotbollsklubbarna.  

Men fotbollen har inte bara fått oss engagerade, den har även underhållit oss människor i 

århundranden. Människor har vallfärdat till arenorna för att få se sitt favoritlag spela fotboll. 

Det har dock hänt någonting kring fotbollen de senaste decennierna, från att bara vara en 

enkel familjeunderhållning till att vara en marknad för Big Business2. Idag har fokus flyttats 

från planen och hamnat inne i styrelserummens mörka vrå. Där frågor som rör centralavtal, 

sponsorintäkter och tv-rättigheter har överskuggat allt annat. Varför har det blivit så kan 

man fråga sig? Pengar är svaret på den frågan.  

Nu när pengarna har hamnat i fokus så vill givetvis alla fotbollsklubbar runt om i Europa 

locka till sig så lukrativa sponsoravtal som möjligt. Allt för att säkra upp på intäktssidan och 

såldes bli mer konkurrenskraftiga. Men för att locka till sig dessa sponsoravtal så krävs det 

att vissa kriterier är uppfyllda. Antingen har fotbollsklubben redan ett  starkt inarbetat 

varumärke. Klubbar som klarar av detta kriteriet är de stora fotbollsklubbarna i Europa som, 

Bayern München, Real Madrid och Barcelona, för att nämna några få. Andra kriterier är att 

klubbarna är framgångsrika och kommer långt i de Europeiska mästerskapen eller att dem 

har en stor supporterskara. Det sistnämnda är viktigt ur ett sponsorperspektiv, eftersom 

sponsorerna i fråga vet att deras varumärke kommer exponeras för många människor om 

dem knyter samarbetsavtal med sådana klubbar.  

                                                           
1 Riksidrottsförbundet 2013 
2 Bill Sund. Fotbollsindustrin(2007), 8 
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Dessa kriterier blir således svåra för de Svenska fotbollsklubbarna att uppfylla, då den 

Svenska fotbollen är väldigt lågt rankat ute i Europa3. Skillnaderna mellan en toppklubb i 

Sverige, Malmö FF och en toppklubb i Tyskland, Schalke 04 är enorm när det kommer till 

frågan om just pengar.  

För att knyta an till citatet som denna uppsats börjar med, så är det egentligen bara ett 

simpelt citat som helt saknar substans. Men jag väljer ändå att ha med det. Jag tycker att 

det säger något om fotbollen i allmänhet och Hammarby i synnerhet. Med fotbollens 

rådande utveckling så har detta blivit viktigast av allt. Nämligen att inte strunta i tabellen, 

utan att till varje pris försöka hamna så högt upp i den som möjligt. 

Denna uppsats kommer att studera sambandet mellan ekonomiska och sportsliga resultat. 

Denna fallstudie om Hammarby kommer gälla för de fem åren som dem spelade i Sveriges 

andra division, Superettan. Detta är intressant, kanske främst för den fotbollsintresserade. 

Hammarby är en fotbollsförening som med sin 100-åriga historia lyckats bygga upp en stark 

identitet med en hängiven fanskara. Med en stark fotbollshistorisk kultur har Hammarby 

lyckats etablera sig som en av Sveriges största klubbar. Åtminstone när det kommer till 

supportrar och engagemangen runt omkring klubben. Med höga intäkter och ett relativt 

framgångsrikt 2000-tal med bland annat ett SM-guld i bagaget så kan det te sig underligt att 

klubben bara några år senare skulle degraderas till Superettan, och dessutom spendera hela 

fem år där. Varför ter sig detta underligt? För att dem var en jätte i sammanhanget. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att studera sambandet mellan ekonomiska och sportsliga 

resultat. Jag ska jämföra Hammarby med klubbarna som det givna året lyckades att 

kvalificera sig till Allsvenskan medan Hammarby gång på gång misslyckades. 

Finns det något samband mellan ekonomiska och sportsliga resultat? 

Finns det andra orsaker än det ekonomiska som kan vara av betydelse?  

1.2 Metod och material 

                                                           
3 UEFA ranknings for club competitions 2014 
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Jag kommer göra en fallstudie där Hammarby är exemplet. Arbetet utgår från en rad olika 

hypoteser som testas mot insamlad data om Hammarbys tid i Superettan. Den insamlade 

data kommer från tryckt och otryckt material, samt litteratur. Från bland annat studier 

gjorda inom ämnet, samt Svensk Elit Fotbolls(SEF) samlande dokument om ekonomierna i 

de Svenska fotbollsklubbarna. Denna studies generalisering gäller således bara för 

Superettan, då det skulle bli för stort att ta med Svensk fotboll som helhet. När jag går 

genom ekonomin för Hammarby så sätter jag den i relation till de två klubbarna som 

respektive år lyckades att kvalificera sig till Allsvenskan. Detta för att enkelt kunna jämföra 

Hammarbys ekonomi med de ekonomierna klubbarna hade som tog sig upp. 

Som jag nämnt så består det empiriska materialet av insamlad data från årsredovisningarna 

med mera. Dessa ger mig en täckande bild av det ekonomiska. Med ekonomin får man fram 

siffror, vilket är intressant, då man får svart på vitt. Det är även enkelt att sätta dessa siffror i 

relation till något, fördelaktigt vid jämförelser. Så detta blir alltså grunden för den 

kvantitativa forskningen, vilket är den huvudsakliga metodiken. Där jag med dessa siffror ska 

mäta och försöka få information om en verklighet.   

Den kvalitativa forskningen består av verksamhetsberättelserna, som sätter ord på dessa 

siffror. Fanns det en strävan efter att nå ett kortsiktigt mål snabbt eller fanns tålamodet till 

att på sikt skapa något hållbart som skulle leda till framgång.  

Som nämnts så görs denna fallstudie med hjälp av några hypoteser, för att se om det finns 

en korrelation mellan ekonomi och sportslig framgång. Men även andra aspekter kommer 

vägas in, exempelvis geografisk placering.  

När det kommer till tidigare forskning gällande fotboll, så kan det sägas att den nu är väldigt 

omfattande, dock är det en modern företeelse. Forskningen kring fotboll etablerades på 

riktigt runt 1990 när flera forskare började publicera studier av enskilda fotbollsspelare och 

tränare4. Sedan dess har forskningen kring fotboll bara fortlöpt och breddats. När det 

kommer till forskning men kanske framför allt bevakning av Svensk fotboll, så kan sägas att 

den har intensifierats. Idag har vi förutom stora fotbollshemsidor, som fotbollskanalen även 

                                                           
4 Sund. Fotbollsindustrin, 21 
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flertalet tidningar och magasin som enkom skriver om fotboll, magasinet Offside är ett 

exempel på det.  

Diverse studier kring Svensk fotboll har gjorts, främst med tyngdpunkt på fotbollens 

ankomst till Sverige och hur den har etablerats och utvecklats. Torbjörn Anderssons 

avhandling Kung Fotboll tåls att tas med i detta sammanhang.5 Ett annat hett ämne som 

varit uppe för diskussion kring Svensk fotboll har varit huliganism. Där ett antal böcker 

skrivits. En av grabbarna skriven av Johan Höglund, som är en självbiografi, behandlar just 

ämnet huliganism. 

Men det som är intressant och mest relevant för denna uppsats är studierna kring ekonomin 

i klubbarna, då i synnerhet i de Svenska fotbollsklubbarna. Detta är något som 

revisionsfirman Deloitte har arbetat med i flera år, nämligen att samla data om de stora 

Europeiska fotbollsklubbarna. Football Money League som den årliga rapporten kallas 

kartlägger de stora klubbarna i Europa och mäter framförallt intäkter. Nytt sedan 2014 är att 

denna rapport även har tagit ett grepp om Svensk fotboll6. Föga förvånande och som 

tidigare nämnts är att Sverige ligger långt efter de andra Europeiska ligorna både 

ekonomiskt och sett till ranking. Uppförsbacken är brant även till våra grannar, Norge och 

Danmark. Redan här kan vi alltså urskönja ett samband mellan intäkter per liga och ligans 

ranking. 7 

Erik Gozzi som är revisor på Deloitte menar bland annat att Svenska fotbollsklubbar måste 

arbeta bättre med de kommersiella intäkterna för att kunna bli tillräckligt 

konkurrenskraftiga bland klubbarna ute i Europa. En av grundstenarna för att öka de 

kommersiella intäkterna och på sikt nå framgång menar Gozzi är publiken. Publiken blir 

alltså den enskilt viktigaste faktorn för Svenska fotbollsklubbar8. Rimligt är att klubbar från 

storstäderna givetvis har bättre förutsättningar när det gäller den biten. Men det räcker inte 

bara att lagen kommer från storstäderna. Även arenorna måste vara moderna och ha god 

kapacitet för att kunna leva upp till dessa förväntningar. Just detta är något som Sverige har 

tagit till vara på. Med nybyggen som Tele 2 arena och Nationalarenan i Solna. 

                                                           
5 Sund. Fotbollsindustrin, 25 
6 David B Larsson. Fotbollskanalen. 2014 
7 Olof Lundh. Fotbollskanalen. 2014 
8 Thomas Björn. Svensk Elit Fotboll. 2014 
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När det kommer till externa faktorer, som man ej kan råda över. Så blir det svårare att 

kvantifiera dess verkningsgrad. Där bland annat det Svenska klimatet och 

befolkningsmängden blir svår att styra över. En jämförelse kan göras med Spanien där 

klimatet är betydligt bättre än det Svenska, sett ur ett fotbollsperspektiv. Där också 

befolkningsmängden är betydligt högre, 46 miljoner mot Sveriges 9 miljoner. Vilket ger de 

Spanska klubbarna ett helt annat spelrum än det de Svenska. Med denna information i 

ryggen så ska några hypoteser testas, där de flesta av hypoteserna bygger på en ekonomisk 

aspekt. Deloitte menar att intäkterna, framförallt de kommersiella intäkterna måste öka, 

vilket enklast görs via publiktillströmningar. Om dessa intäkter ökar så kommer Svensk 

fotboll närma sig de Europeiska ligorna, vilket i förlängningen betyder att den inhemska 

fotbollen blir bättre.  

 1.3 Hypoteser 

Hypotes 1. Ekonomisk framgång leder till sportslig framgång. 

Hypotes 2. Geografisk placering i en stad/ort med fotbollshistorisk kultur ger klubbarna rätt 

förutsättningar.  

Hypotes 3. Publiken är den största förutsättningen för att få högre intäkter. 

Hypotes 4. Rena tillfälligheter och tur skapar rätt förutsättningar för att lyckas.  

Hypotes 5. En kombination av ovanstående faktorer är nyckeln till framgång, men där en 

stark ekonomi och ekonomiskt kompetent styrelse är de helt avgörande faktorerna.  

Med ekonomisk framgång menas(hypotes ett), att klubben har en stabil ekonomi, så att 

viktiga investeringar i klubben kan göras utan att för den sakens skull äventyra klubbens 

fortsatta existens. Geografisk placering(hypotes två) menas att klubbarna från exempelvis 

storstäderna har bättre förutsättningar rent publikmässigt. Med historiskt arv menas att 

klubben har ett inarbetat varumärke. Vilket man kan åstadkommit genom att bland annat 

varit ett framgångsrikt lag rent historiskt. Med många vunna titlar. 

Hypotes tre spinner således vidare på hypotes två. Att klubbarnas största intäkter är 

publiken, detta förklaras av att man via höga publiksnitt kan locka till sig bättre sponsorer, 

det vill säga, kommersiella intäkter. Med tillfälligheter(hypotes fyra)menas saker som ingen 

kan styra över, exempelvis skador på nyckelspelare, rätt val av tränare och lyckosamma 
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värvningar. När det gäller denna hypotes, så ska det noteras att den inte är vetenskapligt 

slagkraftig. Men jag väljer ändå att ha med den, då man inte kan utesluta slumpfaktorn helt 

när det kommer till att analysera fotboll. Med hypotes fem menas att en kombination av 

samtliga hypoteser behövs för att nå sportslig framgång, men att den ekonomiska aspekten 

är grundstenen i bygget av en framgångsrik förening.  

2. Genomgång av åren i Superettan  

2.1 Bakgrund 

För att återgå till titeln på denna uppsats, jätten. Så kommer vi se när jag går igenom 

Superettan år för år, att Hammarby är en jätte i sammanhanget gentemot de andra 

klubbarna när det kommer till de ekonomiska förutsättningarna. Hammarby är en 

Stockholmsförening med en stor supporterskara och en stark fotbollshistorisk kultur. På gott 

och ont givetvis. Å ena sidan finns förutsättningarna för storstadslagen att locka till sig 

mycket publik, vilket ger högre intäkter, å andra sidan så skapas ett tryck på klubben som 

inte alltid kan efterlevas. Här talas det i termer både av sportslig och ekonomisk kompetens. 

Spelet på planen ska fungera likväl som det som händer utanför planen. Denna typ av tryck 

är något Hammarby har fått erfara fem år i Superettan. I synnerhet när dem jämförs med 

mindre klubbar från landsorten, som helt eller bitvis saknar fotbollshistorisk kultur och 

definitivt saknar det engagemang runt omkring föreningen.  

Innan jag går igenom åren i Superettan vill jag ta med denna tabell, som visar på 

korrelationen mellan klubbarnas kostnader och tabellplaceringar år 2009 i Allsvenskan. I 

detta fall har jag tagit med de två andra Stockholmsklubbarna.  

Samband mellan klubbarnas kostnader och tabellplaceringar, inom parantes för samtliga 16 

klubbar. 

Lagen Rangordning efter kostnad Tabellposition 

AIK 1 (2) 1 

Djurgården 2 (6) 14 

Hammarby 3 (7) 16 

Källa: Svenska Fotbollsförbundet 

Vad det gäller korrelationen mellan kostnader och tabellposition så ser vi att varken 

Djurgården eller Hammarby lyckades uppnå de tabellpositioner som skulle kunna anses vara 

rimliga utifrån nedlagda kostnader. Även 2008 var klubbarnas kostnader bland de åtta 
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högsta utan att för den sakens skulle hamna på en tabellplacering motsvarande detta 

kostnadsläge. Kontentan av detta blir således att både Djurgården och Hammarby förefaller 

vara lågpresterande. Här finns det alltså en hel del att jobba med, om det är en korrigering 

av kostnadsläget eller om det är något annat, kan bli svårt att svara på. En förklaring till att 

nedlagda kostnader inte alltid korrelerar med tabellpositionen kan dels vara det ideella 

arbetet från ledare som kan vara av betydelse, men även andra externa faktorer som ej går 

att styra över, exempelvis dåliga planer och skador på nyckelspelare som kan spela in. Sen 

går det inte att komma ifrån att spelet avgörs ute på planen, där det med ofta väldigt små 

marginaler avgörs, så pengar kanske inte är allt, även om rejäla intäkter givetvis underlättar 

om man vill nå sportsliga framgångar givet att allt annat i förutsättningarna är lika. Detta gör 

fotbollen oförutsägbar, vilket i förlängningen betyder att den blir väldigt intressant. 

För åtta klubbar, hälften av klubbarna, uppgick kostnaderna år 2009 till över 81 mkr. För 

övriga åtta klubbarna var kostnaderna inom ett spann mellan 31,4 mkr och 56,3 mkr. Den 

tendens till skiktning av klubbarna utifrån kostnadsnivåer, är utifrån deras olika 

intäktsmöjligheter. Med detta sagt så går det inte att dra några slutsatser angående hur 

stora kostnader man bör ha råd med för att klara sig kvar i allsvenskan. Hammarby är ett 

lysande exempel på detta, men även Djurgården tåls att ta med i sammanhanget då dem 

hamnade på negativ kvalplats och således höll på att förlora sin allsvenska plats.9 

2.2 År 2010 

År 2010, som blev det första av fem åren i Superettan för Hammarby. Här ställs Hammarbys 

ekonomi mot de två lagen som lyckades att kvalificera sig till Allsvenskan. Hammarby 

hamnade på en 6:e placering. 

Resultat per klubb 2010,  i mkr. 

Lagen Redovisat 
resultat 

Driftresultat Spelaromsättning Finansiellt 

Hammarby -2,0 -11,9  10,5  -0,9 

Syrianska FC 0,3  0,9 -0,7  -0,1  

IFK Norrköping 5,1 -6,6  3,1  8,4  
Källa: Svenska Fotbollsförbundet 

                                                           
9 Svenska fotbollsförbundets analys av allsvenskan 2009 
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Intäkter per klubb 2010 och 2009, i dessa intäkter exkluderas ränte- och andra finansiella 

intäkter samt extraordinära intäkter, i mkr. 

Lagen Intäkter inkl 
spelarförsälj 
2010 

Intäkter exkl 
spelarförsälj 
2010 

Intäkter inkl 
spelarförsälj 
2009 

Intäkter exkl 
spelarförsälj 
2009 

Hammarby 62,2 45,5 Allsvenskan Allsvenskan 

Syrianska FC 14,9 14,8  11,4  11,0 

IFK Norrköping 31,7 28,4 33,4 30,4 

Källa: Svenska Fotbollsförbundet 

Samband mellan klubbarnas kostnader och tabellposition 2010, Inom parantes för 

samtliga 16 lag i Superettan. 

Lagen Rangordning efter 
kostnader 

Tabellposition 

Hammarby 1(1) 8 

IFK Norrköping 2(3) 2 

Syrianska FC 3(12) 1 

Källa: Svenska Fotbollsförbundet 

För de flesta klubbar i Superettan, med vissa undantag, så syns det inte råda något klart 

samband mellan nivån i rangordningen utifrån utgifter och årets tabellposition. En förklaring 

till detta kan bland annat vara hur bra respektive klubb är att hushålla med resurserna. Men 

även rena tillfälligheter och tur kan axla en stor roll i detta. Man kan kalla detta för 

slumpfaktor, detta är något som är svårt att kvantifiera då man kanske inte vet vad denna 

tur beror på. Och således inte heller vet vad man ska mäta. 

Att både kostnader och intäkter har ökat 2010 jämfört med 2009 kan till viss del förklaras 

att etablerade klubbar som Hammarby och Örgryte spelat i Superettan, istället för Mjällby 

AIF och Åtvidabergs FF. 

Det som kan sägas är att spel i Superettan inte ger samma intäktsförutsättningar som spel i 

Allsvenskan och det kan ta tid att ställa om verksamheten, vilket vissa klubbar 

uppenbarligen inte klarade av. Hammarby är ett praktexempel på detta. Hammarby 

lyckades dock helt okej med spelarförsäljningar detta år som kompenserade underskottet i 

driftresultatet. Det går även att dra en jämförelse med IFK Norrköping som kompenserade 

sitt driftunderskott med försäljningar av aktier i dotterbolaget Parken Event & Arena AB.10 

                                                           
10 Svensk fotbollsförbundets analys av Superettan 2010 
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Kostnader ställs mot intäkter, båda inkl spelar(köp)försäljningar, Syrianska FCs kostnader landade 

på 14,8, IFK Norrköping på 35,4 och Hammarby hamnade på 64,5. I mkr.

 

Källa: Svenska Fotbollsförbundet 

Om vi börjar med hypotes 1 för detta år. En stark ekonomi leder till en hög ligaplacering. Då 

kan vi börja med definitionen, kunna göra nödvändiga investeringar för klubben. Så ser vi att 

egentligen ingen av dessa tre klubbar har en särskilt stark ekonomi. Hammarby gör ett dåligt 

år rent ekonomiskt, och klarar sig med nöd och näppe på grund av spelarförsäljningar. 

Samma gäller för IFK Norrköping, som även dem har ett kostnadsläge som är högre än 

intäkterna. När det gäller korrelationen mellan kostnader och tabellplacering för IFK 

Norrköping så ser vi att den stämmer överens. 

För FC Syrianska gäller det motsatta. Där både intäkts -och kostnadssidan låg även i 

Superettan mått-mätt. Då dem utifrån kostnader skulle hamna på en 12:e placering om det 

nu skulle finnas ett samband mellan kostnader och tabellplaceringar. Om vi sedan går vidare 

till hypotes två, geografisk placering och fotbollshistorisk kultur, så är detta något vi kan 

applicera på samtliga tre lag. Hammarby kommer från Stockholm med en gedigen historia. 

Det samma gäller för IFK Norrköping, som kommer från en relativt stor stad i Sverige. Med 

en fotbollshistorisk kultur som slår de flesta, med en 4:e placering i den Allsvenska 

maratontabellen och med 11 SM-guld i bagaget.11 

Vad det gäller FC Syrianska så är dem lite av ett jojjo-lag som genom åren har hoppat mellan 

divisionerna utan att lyckats etablera sig som ett lag tillhörandes Allsvenskan. Här kan man 

dra slutsatsen(om än något naivt)om hypotes 2 att Syrianska med sina rötter från 

Södertälje, även dem kommer från en relativt stor tätort men som helt eller bitvis saknar 

                                                           
11 Jimmy Lindahl. SFS. 2014 
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fotbollshistorisk kultur, där folk i stor utsträckning börjar heja på något av de tre stora 

Stockholmslagen istället för Syrianska eller Assyriska(som också är en förening från 

Södertälje). Det som kan sägas om Syrianska är att dem för året gjorde ett mycket bra 

sportsligt resultat utifrån deras förutsättningarna. Med en tredjedels omsättning gentemot 

IFK Norrköping och en dryg sjättedels omsättning gentemot Hammarby. Dem gjorde också 

ett plusresultat för året, vilket får anses vara bra. Om deras höga ligaplacering för året sedan 

berodde på tillfälligheter, kan bli svårt att sia om. Det kan dock konstateras att dom utifrån 

små medel lyckades skapa ett lag som överpresterande. Ett motsatsförhållande råder 

således för Hammarby som för året inte alls lyckades. 

Publikintäkterna år 2010 uppgick till 55,2 mkr, vilket var en ökning med 86 % jämfört med 

föregående år. Detta kan till stor del förklaras av att Hammarby spelade i Superettan detta 

år. Hammarby hade ett publiksnitt på 6.863 personer per match, vilket betyder att dem 

hamnade på en åttonde plats i publikligan totalt i Sverige. Hammarbys publiksnitt kan 

jämföras med det totala publiksnittet för hela Superettan som låg på 2.572 personer per 

match. Hammarby vann publikligan i Superettan, följt av IFK Norrköping. 

Hammarby medger själva att 2010 var ett turbulent år med flera förändringar i 

organisationen, både vad de gäller styrelsens sammansättning samt bolagets sportsliga och 

verkställande ledning. De minskade sponsor- och publikintäkter i kombination med en 

kostnadsmassa anpassad för Allsvenskt spel gjorde det ekonomiskt tufft för bolaget. Diverse 

åtgärdsprogram genomfördes samt spelarförsäljningar för att balansera underskottet. Det 

kunde därefter konstateras att bolagets driftkostnader var på tok för höga.12 

 

2.3 År 2011 

Framme vid år 2011 tillika år två för Hammarby i Superettan. Trots ett stort intäkts- och 

kostnadsövertag gentemot de andra klubbarna, i synnerhet mot de två lagen som tog sig 

upp så lyckades Hammarby inte prestera på en godtycklig nivå. Helt uppenbart är att dem ej 

lyckats anpassa sin kostnadskostym till Superettan.  

Resultat per klubb 2011,  i mkr. 

                                                           
12 Hammarby Fotbolls årsredovisning 2010 
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Lagen Redovisat 
resultat 

Driftresultat Spelaromsättning Finansiellt 

Hammarby -11,3  -8,8  -2,3 -0,4 

Åtvidabergs FF -2,3  -1,9  -0,3 -0,1  

GIF Sundsvall 0,0 -1,5 1,6 -0,1 

Källa: Svenska Fotbollsförbundet 

Intäkter per klubb 2011 och 2010, i dessa intäkter exkluderas ränte- och andra finansiella 

intäkter samt extraordinära intäkter, i mkr. 

Lagen Intäkter inkl 
spelarförsälj 
2011 

Intäkter exkl 
spelarförsälj 
2011 

Intäkter inkl 
spelarförsälj 
2010 

Intäkter exkl 
spelarförsälj 
2010 

Hammarby 48,8 46,7  62,2 45,5 

Åtvidabergs FF 19,0 19,0 Allsvenskan Allsvenskan 

GIF Sundsvall 35,9 33,4 32,3 31,1 

Källa: Svenska Fotbollsförbundet 

Samband mellan klubbarnas kostnader och tabellposition 2011, inom parantes för samtliga 16 

lag i Superettan. 

Lagen Rangordning efter kostnader Tabellposition 

Hammarby 1(1) 11 

GIF Sundsvall 2(3) 2 

Åtvidabergs FF 3(7) 1 

Källa: Svenska Fotbollsförbundet 

Klubbar med tabellpositioner som är högre än kostnadsrakningen kan antingen ha hittat 

framgångsrika metoder att arbeta utifrån, denna slutsats kan dras om det sker kontinuerligt 

och upprepas under flera år. Annat kan vara ideellt arbetade personal i klubben som är av 

större betydelse än vad man trott. 

Kostnadssidan 2011, totala intäkter inkl spelarförsäljning på både intäkts - och 

kostnadssidan. Hammarby 60,4, Åtvidabergs FF 21,2, GIF Sundsvall 35,8. I mkr.

 

Källa: Svenska Fotbollsförbundet 
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När ekonomin summeras av Superettan 2011 så ser vi att ökningen på intäkts- och 

kostnadssidan som syntes mellan åren 2009 och 2010 har klingat av. En förklaring till detta 

kan vara Hammarby Fotboll inträde i Superettan. Som hade både högre intäktsnivå och 

kostnadsnivå än vad som generellt brukar gälla bland klubbarna i Superettan. När vi tittar 

igenom ekonomin så kan en tydlig slutsats dras. Hammarby underpresterade 2011. Vissa år 

kan man mer tydligt se att de klubbar som investerat mycket pengar i verksamheten också 

får utdelning av detta genom en högre tabellposition. Återigen kan detta dels förklaras av 

den ekonomiska kompetens som finns i vissa klubbar.   

Året 2011 underpresterar återigen Hammarby, som har årets högsta kostnader, detta dels 

beroende på att anpassandet till Sveriges andra division rent intäktsmässigt ej har gjorts 

framgångsrikt. Korrelationen mellan GIF Sundsvall och deras tabellplacering är adekvat. 

Medan Åtvidaberg å sin sida lyckas överprestera något utifrån deras förutsättningar. När det 

kommer till geografisk placering med mera, så råder det inte heller här något klart samband. 

GIF Sundsvall(Norrlandslaget)kommer från en relativt liten stad helt utan fotbollshistorisk 

kultur. Medan det för Åtvidabergs FF kan råda ett litet samband, samma gäller dock här som 

för GIF Sundsvall. En liten stad med låg befolkningsmängd, men där det finns en 

fotbollskultur som sträcker sig långt tillbaka. Åtvidabergs FF är även kända för att lyfta fram 

talanger. En sak kan också sägas om småstadslagens fördel gentemot storstadslagen. När 

det kommer till träningsförutsättningar så brukar lagen från småstäderna ha det något 

bättre. Då samma antal planer, anläggningar med mera delas på färre antal människor.  

När året summeras så kan konstateras att det inte verkar råda något klart samband mellan 

kostnader och tabellplaceringar, varken för Hammarby eller för Åtvidabergs FF. Men 

däremot för GIF Sundsvall. Hypotes två slås det även hål på detta år. Då det inte heller 

verkar råda ett klart samband mellan geografisk placering och tabellposition. 

År 2011 så ökade publikintäkterna ytterligare något och uppgick till 59,7 mkr. De betydligt 

högre publikintäkterna för både 2010 och 2011 jämfört med åren innan kan till stor del 

förklaras av att Hammarby spelat i Superettan under dessa två år. Hammarbys publiksnitt 

hade ökat något från året innan också. 7,953 personer per match. Vilket återigen hade gett 

dem en åttonde plats i publikligan i Sverige. Det totala publiksnittet för Superettan låg på 

2,423 personer per match, vilket var en liten minskning jämfört med året innan. Hammarby 
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toppade Superettans publikliga även detta år, och följdes av GIF Sundsvall, som hade 3,572 

personer per match.13 

Hammarby säger själva att året 2011 blev om än möjligt ett ännu sämre år än 2010, så väl 

sportsligt som ekonomiskt. En ny styrelse och en ny sportslig- och verkställande ledning som 

med ett förändringsarbete på sin agenda, inte lyckades fullfölja detta arbete på ett 

stimulerande sätt på grund av sportsligt dåliga resultat.14 

 

2.4 År 2012 

År 2012 tillika Hammarbys tredje år i Superettan, och vi kan nu se ett mönster, nämligen ett 

underpresterande Hammarby, där dem fortfarande inte fått ned kostnadsläget till en rimlig 

Superettannivå. I år kunde även ett tydligare samband mellan kostnadsranking och 

tabellposition urskönjas. Där åtta klubbar ligger inom felmarginalen av en placering.  

En jämförelse kan göras, eftersom klubbarnas intäkter skiljer sig åt och att spridningen är 

stor. Hammarby Fotboll AB som med högst intäkter för året kan ställas i relation till 

Ljungskile SK som hade lägst intäkter för året. Hammarby hamnade på en fjärdeplats medan 

Ljungskile mäktade med en femteplats. Detta visar framför allt en sak. Att trots låga 

intäktsnivåer vilket borde försvåra möjligheten att ha en bra spelartrupp, ändå lyckas nå ett 

utifrån förutsättningarna mycket bra resultat.  I övrigt verkar det dock som om att högre 

intäktsnivåer ger klubbarna större möjligheter att ha en bra spelartrupp och därmed även 

att kunna hävda sig lättare i konkurrensen.  

Resultat per klubb 2012,  i mkr. 

Lagen Redovisat resultat Driftresultat  Spelaromsättning Finansiellt 
Östers IF 0,0 3,7  -0,1  -3,3  
IF Brommapojkarna 0,7 1,0 -0,3 0,0 
Hammarby -7,0 -4,5 -3,0  -0,5 

Källa: Svenska Fotbollsförbundet 

Intäkter per klubb 2012 och 2011,  i dessa intäkter exkluderas ränte- och andra finansiella intäkter samt 

extraordinära intäkter, i mkr. 

Lagen Intäkter inkl 
spelarförsälj 2012 

Intäkter exkl 
spelarförsälj 2012 

Intäkter inkl 
spelarförsälj 2011 

Intäkter exkl 
spelarförsälj 2011 

Hammarby 58,2 57,5 48,8 46,7 

                                                           
13 Svensk fotbollsförbundets analys av Superettan 2011 
14 Hammarby Fotbolls årsredovisning 2011 
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If 
Brommapojkarna 

42,2  41,9  39,9 37,9 

Östers IF 37,6 37,6 20,8 20,8 

Källa: Svenska Fotbollsförbundet 

Samband mellan klubbarnas kostnader och tabellposition 2012, inom parantes för samtliga 16 

lag i Superettan. 

Lagen Rangordning efter kostnad Tabellposition 

Hammarby 1(1) 4 

IF Brommapojkarna 2(2) 2 

Östers IF 3(4) 1 

Källa: Svenska Fotbollsförbundet 

 

Kostnadssidan 2012, Hammarby 65,8, IF Brommapojkarna 41,5, Östers IF 34, i mkr. 

 

Källa: Svenska Fotbollsförbundet 

För tredje året i rad(föga förvånat)så toppar Hammarby kostnadssidan, med god marginal 

till 2:an IF Brommapojkarna. Något som sticker ut för denna säsong är att de två lagen som 

lyckades kvalificera sig till Allsvenskan samt Hammarby detta år ligger hyfsat jämnt kostnads 

-och intäktsmässigt. Detta beror på att det är två lag från Stockholm samt Växjöklubben 

Östers IF som även dem kommer från en relativt stor stad, tillika stor befolkning. När det 

gäller fotbollshistorisk kultur, så är detta något som i vanlig ordning gäller för Hammarby, 

men även för Östers IF. Östers IF är en anrik förening med 4 stycken SM-guld i bagaget. 

Detta går inte att säga om Brommapojkarna, förvisso ett storstadslag. Men där 

konkurrensen om publik har blivit oövervinnlig mot de tre andra Stockholmsklubbarna. 

Detta kan härledas till brist av Fotbollshistoriskt arv. 
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Slutsatsen av 2012 är att det råder ett klart samband mellan klubbarnas kostnader och 

tabellposition, där IF Brommapojkarna blir det främsta exemplet. Hammarby gör sitt hittills 

bästa resultat rent tabellmässigt. Men lyckas återigen inte omsätta ekonomiskt resultat till 

ett positivt sportsligt resultat. 

Publikintäkterna för 2012 hamnade på 60,0 mkr, vilket var ungefär samma som föregående 

år. Hammarby hamnade i vanlig ordning i topp i Superettans publikliga med ett snitt på 

8,463 personer per match, då man på nytt ökade sitt publiksnitt. Östers IF som lyckades 

kvalificera sig till Allsvenskan detta år ökade också sitt publiksnitt, till 4,733 personer per 

match. Förutom det sportsligt starka året för Östers IF, så får invigningen av deras nya arena 

anses som en förklaring till den ökade publiktillströmningen.15 

Hammarby anser att år 2012 var ett viktigt år för den fortsatta utvecklingen inom klubben, 

trots ett svagt ekonomiskt resultat så vill man ändå se hyfsat ljust på framtiden. Med ett 

stort antal nya spelare och ledare så kunde man summera året som en nystart. Trots ett bra 

publikstöd så nåddes inte det budgeterade målet. En förklaring till det var förseningen med 

den nya arenan.16 

2.5 År 2013 

Framme vid 2013, och det fjärde året i rad för Hammarby Fotboll som fortfarande inte 

lyckats spela sig upp till Allsvenskan trots ett markant övertag när det kommer till intäkts- 

och kostnadssidan. Det största underskottet i årets Superettan stod GIF Sundsvall för, 

intressant då dem säsongen 2012 spelade i Allsvenskan, vilket sätter dem i samma sits som 

Hammarby nu befunnit sig i, i fyra år, där klubben fortfarande har höga fasta kostnader, 

men ett stort intäktsbortfall från bland annat sändningsrättigheter. Detta betyder att det 

blir en utmaning för klubbarna som degraderas från Allsvenskan. När man inte kan anpassa 

intäkts- och kostnadssidan till Superettannivå tillräckligt fort. Detta kan dels bero på att man 

sitter på dyra spelarkontrakt som inte går att riva.  

I vanlig ordning så skiljer sig klubbarnas intäkter väsentligt åt mellan varandra, där 

spridningen är stor mellan klubben med högst intäkter, Hammarby Fotboll AB, jämfört med 

klubben med lägst intäkter under året. För andra året i rad så blir det alltså en jämförelse 

                                                           
15 Svensk fotbollsförbundets analys av Superettan 2012 
16 Hammarby Fotbolls årsredovisning 2012 
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mellan Hammarby och Ljungskile SK. Även om det inte var som föregående år så hamnade 

Ljungskile bara fyra tabellplaceringar efter Hammarby. Vilket visar att höga intäktsnivåer 

inte alltid är en garanti för att lyckas med de sportsliga resultaten. Vilket Hammarby nu har 

fått erfara i fyra år. Man vill ju dock även här dra slutsatsen att höga intäktsnivåer ger 

klubbarna bättre förutsättningar till att bygga en stark spelartrupp. Degerfors IF som för året 

hamnade på en fjärdeplacering(med näst lägst intäkter)slår dock hål på denna teori och 

visar att det inte finns någon regel utan undantag. 

 Resultat per klubb 2013,  i mkr. 

Lagen Redovisat 
resultat 

Driftresultat Spelaromsättning Finansiellt 

Hammarby -1,5  0,5 -1,7 -0,1  

Falkenbergs FF 0,1 -0,3 0,4 -0,1  

Örebro SK 0,1 0,0  0,1 0,0 

Källa: Svenska Fotbollsförbundet 

Intäkter per klubb 2013 och 2012, i dessa intäkter exkluderas ränte- och andra finansiella 

intäkter samt extraordinära intäkter, i mkr. 

Lagen Intäkter inkl 
spelarförsälj 
2013 

Intäkter exkl 
spelarförsälj 
2013 

Intäkter inkl 
spelarförsälj 
2012 

Intäkter exkl 
spelarförsälj 
2012 

Hammarby 56,0 55,9 58,2 57,5 

Falkenbergs FF 17,3 16,1 16,1 15,4 

Örebro SK 38,4 35,3 Allsvenskan Allsvenskan 

Källa: Svenska Fotbollsförbundet 

 

Samband mellan klubbarnas kostnader, tabellposition och intäkter 2013, inom parantes för 

samtliga 16 lag i Superettan. 

Lagen Rangordning efter 
kostnad 

Tabellposition Rangordning efter 
intäkter 

Hammarby 1(1) 5 1(1) 

Örebro SK 2(2) 2 2(2) 

Falkenbergs FF 3(12) 1 11 

Källa: Svenska Fotbollsförbundet 

Kostnadssidan 2013. Hammarby 57,2, Örebro SK 39,5, Falkenbergs FF 17,2. I mkr. 
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Källa: Svenska Fotbollsförbundet 

 

En summering av kostnadssidan ställd mot intäktssidan, båda är inklusive 

spelar(köp)försäljningar. Detta är för Hammarby fotboll, i mkr. 

 

Källa: Svenska Fotbollsförbundet  

Intäkterna inkl spelarförsäljningar som krävdes för att nå första platsen i Superettan det givna 

året. I Mkr. 
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Källa: Svenska Fotbollsförbundet 

Detta ger oss ett snitt på 22,2 miljoner i intäkter för att nå första placeringen i Superettan, 

Hammarbys snitt hamnade på 56,3 miljoner. Vad kan man dra för slutsatser av det? Här kan 

slutsatsen dras att intäkter inte korrelerar med högre ligaplaceringar, vilket skulle slå hål på 

Deloittes teori. Dock så bör det i sammanhanget nämnas att det inte spelar någon roll hur 

höga intäkterna man har om kostnaderna överstiger dem. Vilket har varit fallet för 

Hammarby samtliga år.  

Publikintäkterna år 2013 hamnade på 62,6 mkr vilket vara en marginell ökning från tidigare 

år. Publiksnittet i hela superettan låg för året på 2,957 personer per match vilket kan 

jämföras med 2012 då det låg på 2.456 personer/match. Hammarby hamnade i vanlig 

ordning i topp när i Superettans publikliga. Med ett imponerande snitt på 12.101 personer 

per match. Den stora publikökning för Hammarbys del, kan bland annat förklaras av flytten 

till en moderna arena under året. Tvåan i publikligan för året tillika Örebro hade ett snitt om 

4,937 åskådare per match. Glappet är således väldigt stort när det kommer till publiken i 

Superettan. De totala publikintäkterna påverkas av mixen av klubbar som för det givna året 

spelar i Superettan. Där skillnader i prissättningsstrategier, olika arenaförutsättningar mm 

kan spela in.17 

Även 2013 trycker Hammarby fotboll på att det var ett viktigt år rent utvecklingsmässigt, 

trots ett ekonomiskt svagt år. Sportsligt var ett mellanår, med en 5:e placering i tabellen. 

Det som var glädjande för detta år var rekryteringen av två mycket erfarna och rutinerade 

                                                           
17 Svensk fotbollsförbundets analys av Superettan 2013 
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personer, tillika ny tränare och ny sportchef. Återigen, trots ett mycket bra publikstöd, 

nåddes inte det budgeterade målet, detta i kombination med ökade kostnader.18 

 2.6 År 2014 

Framme vid år 2014 och ytterligare en säsong av Superettan skulle brännas av. 2014 blev 

dock året alla Hammarbyare hade väntat på, året då Hammarby skulle ta det efterlängtade 

steget upp till allsvenskan. 2014 tog Hammarby och GIF Sundsvall de två direktplatserna upp 

till allsvenskan medan Ljungskile SK fick nöja sig med en kvalplats. 

Det ekonomiska läget för Superettanklubbarna 2014 känns inte lika relevant att ta med då 

det var året som Hammarby tog sig upp och även hamnade på en första placering. Det som 

menas med irrelevant att ej ta med några andra klubbar i genomgången av ekonomin för 

2014, är att Hammarby får anses vara autonoma, vilket innebär att dem är oberoende av 

hur det går för de andra lagen rent ekonomiskt. Detta med tidigare år i färskt minne. Men 

Hammarbys ekonomiska resultat tas med. Glädjande är att det är positivt resultat, vilket 

inte har hänt sedan 2008.19 

Resultat för Hammarby Fotboll 2014, i mkr. 

Lag Rörelseresultat Årets resultat Årets resultat efter 
förändringar av 
ändamålsbestämdamedel 

Hammarby 5,5 5,1 3,8 

Källa: Hammarby Fotboll 

Efter fem långa år så var Hammarby tillbaka, och intresset för sista året var enormt. Om man 

tar det i siffor, så syns att Hammarby på Tele2 Arena hade Sveriges största publik någonsin. 

306 762 personer under året såg Hammarby spela fotboll. Publiksnittet hamnade på 20 451 

personer per match.  Publikligan i Superettan(publiksnittet hemma) toppades givetvis av 

Hammarby(20 451), tvåa kom GIF Sundsvall (3 586), Ljungskile SK hade för året 1 504, vilket 

betyder att dem hamnade på 14 plats(av 16) i publikligan för året. 

3. Sammanfattande diskussion 

                                                           
18 Hammarby Fotbolls årsredovisning 2013 
19 Hammarby Fotbolls årsredovisning 2014 
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Med Deloittes årliga rapport Football money league så kartläggs de Europeiska 

fotbollsklubbarnas ekonomiska status. Där det tydligt framgår att det finns en korrelation 

mellan dyrt spelarmaterial och höga ligaplaceringar.20 Här gäller det således inte att klubben 

når ett nollresultat, eller för den delen heller ett plusresultat rent ekonomiskt. Utan här är 

det antal investerade kronor i spelartruppen. Det som blir problematiskt i denna jämförelse 

är att klubben i själva verket kan blöda ekonomiskt, men att den får back up av antingen en 

rik ägare eller att en sponsor går in och finansierar spelarmaterialet till klubben. Med tanke 

på att vi har en 51%-regel i Sverige21 så innebär det att de Svenska fotbollsklubbarna max 

kan sälja 49% av sina aktier i deras idrottsbolag. Så de Svenska fotbollsklubbarna har inte 

riktigt samma förutsättningar där gentemot exempelvis de Brittiska lagen som blivit 

uppköpta. Detta kan egentligen bara ses som en notis. Då samma förutsättningar gäller för 

samtliga Svenska fotbollsklubbar, vilket just denna uppsats behandlar. 

Om vi börjar med år 2010 som blev det första året för Hammarby i Superettan. Så ser man 

att klubben hade både en intäkts- och kostnadsnivå som låg högt över sina konkurrenter. 

Detta kan förklaras av att dem ej lyckats anpassa kostnaderna för Superettan, vilket var 

förståeligt då det tar tid att ställa om, betydligt längre än ett år. Att intäkterna var så pass 

höga relativt dem andra borde rimligtvis kunna förklaras av att Hammarby trots allt är en 

stor förening i Svenska mått-mätt(Allsvenskan inräknad). Problemet för 2010 borde kunnat 

summeras i att ledningen hade ett något naivt tankesätt, där man istället för att dra helt i 

handbromsen och banta truppen och plocka upp egna talanger, för att på så vis kompensera 

för intäktsförlusterna gentemot Allsvenskan. I stället körde på som vanligt. Det finns två 

tydliga bakomliggande faktorer till detta beteende enligt mig. Det första, trycket från 

omgivningen, supportrar, medlemmar och media. För det andra, klubben satt på flera dyra 

spelarkontrakt som var anpassade för spel i Allsvenskan.   

2011 blev om möjligt ännu sämre för Hammarbys del, då fortsatta höga fasta kostnader 

tyngde Hammarby. En förklaring till det dåliga året ekonomiskt som sportsligt kan förklaras 

av att en i princip helt ny organisation hade tillsatts, såväl tränare och ledning var ny för 

året. Det torde således vara naivt att tro något annat än att det tar tid för en sådan 

omställning att sätta sig. Här kan valet av personer för de olika befattningarna vara den 

                                                           
20 Deloittes rapport Football money league 2015 
21 Föreningsdemokrati. 2009. 
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trasiga pusselbiten. Det är dock svårt att fastställa då man inte vet om utfallet hade blivit 

annorlunda om andra personer blivit tillsatta. Vi ser att det inte heller finns något tydligt 

samband mellan kostnader och tabellplacering för 2011 när det gäller Hammarby. 

För 2012 och 2013 är det egentligen samma mönster vi ser från tidigare år. Klubbar med 

betydligt lägre omsättning sett till intäkter och kostnader, och dessutom från mindre städer 

lyckas framgångsrikt medan Hammarby fortfarande sitter på höga fasta kostnader och 

sportsliga resultat som lämnar mer att önska. 2014 tillika året Hammarby gick upp, var ett 

mycket bra år ekonomiskt som sportsligt. Den största skillnaden på papperet var 

rekryteringen inför den säsongen. Då Hammarby plockade in två mycket rutinerade och 

kompetenta personer som skulle leda den sportsliga organisationen framåt. Det blev en 

framgångssaga. Men det vore kanske naivt att säga att det endast var det som avgjorde. 

Sammanfattningsvis kan konstateras utifrån ett Hammarbyperspektiv att höga kostnader 

inte korrelerar alls med höga ligaplaceringar. Inte heller går det att finna något samband 

mellan fotbollshistorisk kultur och framgång. Att Hammarby sedan är från en storstad med 

mycket höga publiksiffror verkade inte heller ge Hammarby rätt verktyg för att på snabbast 

möjligaste vis ta sig upp från Superettan. Vad kan man dra för slutsats av detta? Att intäkter 

och höga publiksiffror inte ger någon fördel? Nej det vore naivt. Men däremot är det långt 

ifrån hela sanningen. Man behöver nog en kombination av allt möjligt. Där intäkter och 

publik givetvis underlättar. Men har man inte rätt verktyg så spelar det ingen roll hur bra 

materialet är.  

Fotbollen är väldigt komplex och det är mycket som behöver klaffa för att utfallet ska bli 

bra. Detta gäller framförallt när det gäller att driva ett idrottsaktiebolag. Det vore 

dumdristigt att säga att fem år i Superettan berodde på det ena eller det andra. Det som kan 

konstateras i Hammarbys fall var att man inte lyckades få bukt med sina höga kostnader, 

trots gedigna försök. Det i kombination med svaga sportsliga resultat. Samtidigt som 

rekryteringen av spelare och ledare inte föll ut så väl under denna period. Om det beror på 

kompetensbrist eller bara var otur verkar det således inte finnas något givet svar på. 
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