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20 bossarna är tillbaka

et ser inte så bra ut för svensk fotboll internatio-
nellt. Efter många år av internationella framgång-
ar för både landslag och klubbar på herrsidan har 
det börja hacka ordentligt i maskineriet – åtmins-
tone för herrarna. Damerna är fortfarande på 
topp. Inget svenskt herrlag har spelat i Champi-

ons League sedan 2000/2001 och landslaget har nu missat två 
VM-slutspel i rad. Förklaringen finns i de allsvenska klub-
barnas usla ekonomi – minusresultat som ökar nästan okon-
trollerat. Kompetenskraven på styrelseledamöter måste ändras.

– En fotbollsklubb kan inte drivas som ett företag. Vik-
tigt för den som kommer från näringslivet att veta!

Sagt av en mycket duktig fotbollsledare som själv inte 
hade någon erfarenhet av arbete i företag.
– Förutsättningen för att vi skall investera är att klubbarna 
inser att toppfotboll idag är en fråga om affärer och inget 
annat. En fotbollsklubb skall drivas som ett företag!

Sagt av en mycket fotbollsintresserad entreprenör utan 
erfarenhet av att leda en idrottsförening.

Resultat mäts i matcher – inte i pengar
Vilken av dessa två hade nu rätt? Båda!

Resultatet för en fotbollsklubb mäts på planen. Publik, 
fans, media vill se sportsliga resultat. Sporten är kärnan i 
verksamheten. Inte ekonomin.

Sportsliga resultat hänger mycket nära ihop med eko-
nomi. Spelarmarknaden fungerar bra idag ekonomiskt sett 
– de bästa spelarna är de dyraste. Många undersökningar 
visar att det finns ett starkt samband mellan bra sportsliga 
resultat och höga spelarlöner (för de klubbar som gör de 
rätta förvärven). Goda finanser och bra ekonomi är nöd-
vändiga smörjmedel för att maskineriet skall fungera – för 
att nå framgång i den internationella konkurrensen.

Hur har då svensk herrfotboll lyckats internationellt det 
senaste decenniet? Efter säsongen 2000/2001 då Helsing-
borg lyckades kvalificera sig för gruppspel i Champions 
League (där de stora pengarna finns) har inget lag åter-
upprepat bedriften och inget lag har heller nått större fram-
gång i den andra europeiska cupen. Landslaget gjorde un-
der Lasse Lagerbäcks ledning en fantastisk resa, men nu 
har vi missat två VM-slutspel i rad. Topplagen i Norge och 
Danmark, Rosenborg och FC Köpenhamn, har klarat sig 
betydligt bättre – Köpenhamn spelar i Champions League 
innevarande säsong!

Inte så bra med andra ord, särskilt inte med tanke på de 
fantastiska år då Malmö och Göteborg fanns med i den 
europeiska toppen och landslaget till och med vann VM-
brons. 

Trolig orsak? Klubbarna (och SvFF) insåg inte och har 
ännu inte insett (av de ekonomiska resultaten att döma) 
konsekvenserna av den dramatiska förändring som skedde 
i internationell fotboll i slutet av 90-talet då de stora peng-
arna kom in i sporten. Och därmed inte skaffat rätt kom-
petens för att anpassa sig.  

Ekonomi
Fotbollsklubbarnas ekonomiska resultat består av två hu-
vudkomponenter: driftsresultat och spelaromsättnings-
netto.

Driftsresultatet består av intäkter från publik, sponsorer, 
tv/media, spel och evenemang minus kostnader (till största 
delen personal – främst spelare ca 50 procent).  Om man 
investerar i en bra trupp som spelar bra fotboll ger det möj-
ligheter att öka driftsresultatet genom större intäkter. I det-
ta avseende kan en fotbollsklubb jämföras med ett företag 
som investerar i bra utrustning för att få ett bra resultat – 
en fotbollsklubb investerar i bra spelare.

Spelaromsättningsnettot är nettoresultatet från köp och 
försäljning av spelare. När en bra spelare säljs tappar la-
get styrka – kvaliteten försämras. Det är då nödvändigt att 
investera i nya bra spelare både inköpta och (ännu hell-
re) egenutvecklade. Detta kostar pengar och de pengar-
na måste tas från överskottet från spelarförsäljningarna. 
Att använda resultatet från spelarförsäljningar till att täcka 
driftsförluster kommer ofelbart att urholka lagets kvalitet.

Av ovanstående resonemang kan man lätt dra slutsatsen 

att både driftsresultat och spelaromsättningsnetto måste 
vara positivt för att klubben skall kunna utvecklas sports-
ligt. Så drivs internationella välskötta fotbollsklubbar.

Skrämmande utveckling …
Svenska Fotbollförbundets ekonomichef Kjell Sahlström 
ger varje år ut en utmärkt rapport om de svenska elitlagens 
ekonomi, i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan. 
Det enda negativa med rapporten är att den läses av allt-
för få både i fotbollens värld och i media (fotbollskanalens 
Olof Lundh undantagen).

Sahlströms rapporter visar en skrämmande utveckling .
De allsvenska klubbarnas totala resultat under de två se-

naste femårsperioderna ser ut så här:

 Drift Spelaromsättningsnetto Totalt

2003-2007 - 57 mkr  + 84 mkr + 27 mkr

2008-2012 - 150 mkr + 143 mkr - 7 mkr

De allsvenska klubbarna har alltså de senaste fem åren 
tvingats sälja bra spelare för att täcka ekonomiska under-
skott (men ändå inte klarat ett positivt resultat!).

… men värst för topplagen
Situationen för de svenska mästare (AIK, Djurgården, Elfs-
borg, IFK Göteborg, Helsingborg, Kalmar och Malmö 
FF) som under åren 2003 till och med 2012 försökt kvala 
in till gruppspelet i Champions League är ännu sämre än 
för Allsvenskan som helhet. Den ser ut så här:

 Drift Spelaromsättningsnetto Totalt

2003-2007 - 32 mkr + 218 mkr + 186 mkr

2008-2012 - 264 mkr + 176 mkr   - 78 mkr

Åren 2003-2007 kan med lite god vilja betraktas som 
godkända ur ett ekonomiskt perspektiv, men efter det talar 
siffrorna för sig själva. Vissa prognoser säger att även 2013 
blivit ett förlorat år.

Det är ganska lätt att se att den sportsliga kvaliteten inte 
höjts och att svenska lag därför inte lyckats internationellt.

Det finns anledning till oro. Ganska stor oro!

Styrelsens och ledningens kompetens nyckelfråga
När jag kom till Djurgården för femton år sedan sade några 
av våra duktiga sportsliga ledare:

– Fixar ni (styrelsen) ekonomin så skall vi (sportledning-
en) fixa sportresultaten!

Bättre än så kan inte en fotbollsklubbs verksamhet be-
skrivas.

En fotbollsklubb består av två verksamhetsdelar, den 
sportsliga och den affärsmässiga - Sport & Affärer alltså!

Den sportsliga ledningens ansvar är att producera bra 
resultat på planen – bygga lag, träna/utveckla och vinna 
matcher! Enligt min mening finns bra kompetens, även 
internationellt sett, för uppgiften här i Sverige. Det gäller 
bara att ge sportchefer och tränare/ledare de rätta ekono-
miska förutsättningarna. 

Styrelsens och ledningens tre viktigaste uppgifter (och 
därmed också styrelsens ansvar) är att:

1)      Tillsätta den sportsliga ledningen
2)      Producera positiva driftsresultat.
3)      Investera i en spelartrupp och producera ett posi-

tivt spelaromsättningsnetto.
Den första och tredje uppgiften har man nog lyckats 

med, men däremot inte den andra.
Det finns skäl att peka på två huvudorsaker till att man 

inte lyckats:
1) Styrelse och ledning har inte haft rätt kompetens för 

de uppgifter man skall utföra
2) Uppgifterna har inte utförs på rätt sätt

Givetvis kan den andra orsaken vara en följd av den första!
Det finns säkert många duktiga människor i de allsvens-

ka klubbarnas styrelser, men frågan är om de har de finan-
siella /ekonomiska/juridiska och affärmässiga kompetenser  
som är nödvändiga i dagens (internationella) fotbollsvärld. 
En oskriven regel hittills i svensk fotboll tycks ha varit att 
styrelsen måste ha gedigen fotbollsmässig kompetens. Var-
för det? Om styrelsen tillsätter skickliga ledare för sport-
verksamheten klarar dessa sin uppgift utan överrockar i 

styrelsen – om de bara får tillräckliga resurser. Så ser det 
ut internationellt – den som inte tror mig kan till exempel 
läsa Axel Fergusons nyligen utkomna memoarer.

Ett ekonomiskt ansvar kan i vissa fall med fördel de-
legeras. Dock inte långsiktiga, större ekonomiska beslut, 
till exempel spelarlöner och inköp/försäljningar av spelare. 
Det är styrelsens/ledningens ansvar! Det sägs att det blivit 
vanligare att styrelse/ledning börjat delegera just beslut om 
spelarlöner och/eller förvärv/försäljningar till den sportsliga 
ledningen, något som givetvis är förkastligt (vilken sport-
chef vill till exempel sälja sina bästa spelare i förtid?). Den 
sportsliga ledningen har för det första inte nödvändig eko-
nomisk information för att ta avgörande långsiktiga beslut, 
för det andra skall den fokusera på vad den kan, nämligen 
utveckla laget! Att bygga lag inom de ekonomiska ramar 
som ges är den sportsliga ledningens ansvar. Om ramarna 
är för små går det inte att trolla. Tillräckligt stora intäkter 
för att kunna utveckla sportverksamheten måste alltså ska-
pas av styrelse/ledning.

Valberedningarna är viktiga instanser. Har de idag den 
rätta kompetensen för att se hur en styrelse skall vara sam-
mansatt? Oftast kanske de nomineras av andra skäl – för 
att säkerställa balans mellan olika intressen som finns i en 
förening? Eller en reträttplats för gamla trotjänare? De för-
eningar som löser problemen med rätt kompetens på rätt 
plats i både valberedningar och styrelser blir nog fram-
gångsrika. Och kan tävla på den internationella arenan.

Damfotbollen har chansen
Vår damfotboll är i världsklass både på landslags- och 

klubbnivå (Tyresö spelar i CL slutspelet just nu) och snart 
kommer de stora pengarna in även här.

Ett råd: ”Gör inte om herrarnas misstag! Agera nu! 
Chans finns fortfarande!”

En affärsmans betraktelser
kRöniköR BO LUnDQUiST

D

bo lundquist
uppvuxen: I Sollefteå.
utbildning: Civ.ing Chalmers, 
universitetesstudier i ekonomi
näringslivsbefattningar: 
NJA – div.chef, Sandvik – 
dotterbolagschef, Trelleborg 
– vice VD, ESSELTE - VD och 
koncernchef
uppdrag: Styrelseledamot i 
bl. a. sju börsbolag. Styrelse-
ordförande och -ledamot i ett 
antal icke noterade företag. 
Styrelseordförande GIH.
sport Fd: Styrelseledamot 
Djurgården hockey, ord-
förande Djurgården Fotboll, 
ordförande SEF, vice ordfö-
rande SvFF.

dJurGÅrdEn Fotboll
(bl ordförande 1998-2008)
1998-1999: Ny styrelse beslutade om en organisationsstruktur bestå-
ende av tre huvuddelar: Investeringsverksamhet – operativ verksamhet 
(marknad/ekonomi/juridik) – sportverksamhet. Nyemission på 30 mkr. 
lade grunden. Arbetades fram med Tommy Jacobson som nyckelperson.
2000-2001: Sportsliga strategier och åtgärdsplaner arbetades fram med 
många kompetenta fotbollsledare, bl.a. Bosse Andersson (klubbdirektör), 
Göran Aral (styrelseledamot), Putte Carlsson (sportchef), Sören Åkeby/
Zoran Lukic/Kjell Frisk (tränare). Mål: SM-guld inom fem år! Operativ 
verksamhet utvecklades med bl.a.  Christer Magnusson (marknad), Henrik 
Berggren (ekonomi), Lars Erbom (säkerhet).
2002-2005: Organisationen utvecklades samtidigt med sportsliga 
framgångar.
resultat 2001-2007: SM-guld 2002,2003,2005. Segrar i Svenska 
Cupen: 2002,2004,2005
Ekonomi 2001-2007:  Driftsresultat: - 10,4 mkr.  
Spelaromsättningsnetto: + 40,0 mkr.

Club ConsultinG
2011 bildade Bo Lundquist, Henrik Berggren, Bo Andersson och Gustav 
Lundquist/Hofverberg Club Consulting AB (CCS) med målsättning att 
inom en femårsperiod utveckla ett konsultbolag inom fotbollens värld. 
Grundtanken är att hjälpa framför allt mindre klubbar att professionellt 
utveckla sina verksamheter inom kärnområdena sport/affärer/ekonomi/
juridik. CCS investerar också i spelare i en klubb. Efter tre inledande år 
i en uppbyggnadsfas börjar nu verksamheten ge resultat. Ett av huvud-
uppdragen idag är Djurgården fotboll. CCS fakturerar Bosse Anderssons 
och nye vdn Henrik Berggrens tjänster för DIF. Bolaget har sagt upp  
avtalen med andra allsvenska klubbar för att undvika konflikter. CCS har 
ingen del i vinstutvecklingen i de spelare DIF investerar i utan ev över-
skott stannar i klubben.
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När Tommy Berggren, Anders Grönhagen och Curt Ols-
berg en dag stannade till och fikade i Bosses barndoms-
hem, pappa Börjes lanthandel i Rö socken i Roslagen, vis-
ste han inte att det skulle förändra hans liv. DIF-stjärnorna 
var på väg till Djurgårdens ungdomsläger på Barnens ö och 
Bosse fick deras autografer. Snart stod Bosse i klacken på 
Stockholms stadion. Det stimulerade honom också att bör-
ja träna med det lokala laget Rö IK vars hemmaplan Eke-
vallen ligger nära lanthandeln på andra sidan den gamla 
Norrtäljevägen. Några år senare bildade han ett vasst an-
fall i favoritklubben tillsammans med Nebosja Novako-
vic. Han vann den interna skytteligan två år i rad innan en 
knäskada satte stopp för spelarkarriären. Snart skulle han  
istället som klubbdirektör få uppleva en intensiv fram-
gångsperiod 2001–2007. Efter ett avbrott på fem år är han 
nu tillbaka i hetluften, mer taggad än någonsin.

1998 blev du klubbdirektör, nu är du tillbaka som  
sportchef. kan du beskriva utmaningen då och nu?
– När jag klev in då hade vi ingenting. Vi fick börja bygga 
från scratch och alla var fyllda av revanschlust efter många 
dåliga år och vi var alla fyllda av nyfikenhet.

– Nytt folk kom in på ledande poster och vi jobbade 
prestigelöst med stor respekt för varandras kompetenser. 
Vi vågade ge oss på saker. Det skapades en oerhörd dyna-
mik. Vi byggde trovärdighet och vi blev klubben alla talade 
om som lockade lovande spelare. Klubbarna stod på kö för 
att träffa oss och lära sig vår  verksamhetsmodell.

– Framgångarna avlöste varann. Vi lyckades hitta balan-
sen mellan spelarförsäljningar och nya spelarköp samtidigt 
som vi byggde upp ungdomsverksamheten. 

– Det som fick den eran att ta slut var en del felaktiga 
beslut, från mig och andra samtidigt som det gick litet för 
lätt i slutet. Framgångarna stod inte i relation till insats. Att 
vi inte lyckades ända fram internationellt och arenafrågan 
spelade också in. Drivkraften ebbade ut. Jag tror att fram-
gångar kommer i cykler. Jag kände att jag måste lämna. 
Hämta nya krafter, göra nya saker och ta hand om famil-
jen. Men tittar man tillbaka kan jag inte vara annat än stolt. 
Tiden fram till idag har jag haft förmånen att lära känna 
fotbollen mer från sidan som supporter och fotbollspappa 
och som aktiv i bolaget Club Consulting.

Hur ser du på läget när du kommer in idag?
– På de här fem åren har statusen på vår svenska liga sjun-
kit radikalt. Spelaromsättningen har ökat. Nu försvinner 
spelare till fler marknader än den europeiska. Allsvenskan 
har tappat konkurrenskraft.

– Under DIF:s framgångsår hade vi som mål att lyckas 
i Europa. Idag verkar ingen klubb tro på att det är möj-
ligt längre.

– Nu måste vi vara ödmjuka. Djurgården har haft flera 
tuffa år i rad. Mitt mål inför kommande säsong är att vi 
ska ligga på den övre halvan i Allsvenskan. Den stora ut-
maningen ligger i att leverera över tid därför måste vi tänka 
långsiktigt. Femårskontraktet med Amando Jawo är ett ex-
empel på hur vi tänker. Han får en viktig roll som ambassa-
dör för oss. Han är en duktig fotbollsspelare med ett stort 

Djurgårdshjärta som ska vara ett föredöme för de andra.
– Nu är det viktigt att vi i klubben jobbar mot samma 

mål. Jobbar vi lugnt och metodiskt så kommer också fram-
gångarna.

Sälja spelare ett måste
– Vi står även inför en ekonomisk verklighet. Vi måste sän-
ka kostnaderna och öka intäkterna. Att förädla och sälja 
spelare regelbundet är ett måste. Det har vi inte varit fram-
gångsrika med de senaste åren. Spelare som är finansierade 
med externt kapital ska veta att de kommer att säljas vida-
re. Lika viktig är den egna ungdomsverksamheten. 

– Vi har ett fantastiskt utgångsläge med en av Europas 
modernaste arenor, en av seriens främsta tränare i Pelle Ols-
son och med förnäma träningsanläggningar på Kaknäs och 
Hjorthagen (Johan Björkmans hall) till vårt förfogande. Vi 
har en lovande spelartrupp och bra sponsorsamarbeten. Vi 
har ett högt publiksnitt och medlemstalet ökar. Vi har en 
lång historia och en stark tradition. Vi har fantastiska 2 000 
barn i träning. Jag var nyss på besök hos Juventus och de är 
imponerade av att en elitförening kan ha en så stor bredd. 
Vi är en elitklubb som fostrar egna spelare men också en 
breddförening där många fortsätter att spela ända upp till 
18–19-årsåldern.

ni jobbade för en egen arena och hamnar i Globen-
området?
– Först var jag skeptisk. Vi hade önskat en egen arena men 
vi fann ingen ekonomiskt och geografiskt hållbar lösning. 
Jag var även skeptisk över att lämna Stockholms stadion 
men den står ju kvar. Till skillnad från Råsunda och Sö-
derstadion. Jag var orolig för att vi skulle få samma känsla 
som hockeyn fick när man flyttade från Hovet till Globen. 
Men jag har omvärderat – jag tror att Tele2 Arena är en  
jättemöjlighet för klubben.

Tele2 har konstgräs – är det framtiden?
– På sikt kan det bli ett anpassningsproblem. Interna-
tionell fotboll spelas företrädesvis på naturgräs. Men för 
en arena är det en praktisk och ekonomisk fråga. Titta på 
Friends som har stora problem med sina extrakostnader 
för sitt naturgräs.

Du är uppväxt på en lanthandel i Roslagen – har din 
bakgrund hjälpt dig något?
– Uppväxten i lanthandeln gav mig en trygghet och so-
cial kompetens.

– Jag är Rospigg i själen, envis och tjurig och jag säger 
vad jag tycker. Vi Rospiggar har lärt oss att samarbeta. Till-
sammans fiskade vi till havs och jagade ryssarna från skär-
gårn. Jag fick en trygghet hemma och fick vara mig själv. 
Precis som jag får vara mig själv och får respekt i Djurgårn 
– det är därför jag trivs i klubben.

2011 bildades Club Consulting med fd Djurgårdsord-
föranden Bo Lundquist, förre ekonomichefen Henrik 
Berggren och dig. kan du berätta om er verksamhet.
– Vi ska hjälpa klubbar med organisationsfrågor, ekonomi, 
spelarinvesteringar och juridik. Vi har alla stor kompetens 
var och en på sitt sätt. Vi har hjälpt ett antal klubbar med 
detta. Under de senaste åren har jag också rest mycket 
runt hela världen i studiesyfte. Jag har byggt på mitt stora 
kontaktnät.

– När det var turbulens i klubben i våras så kontaktade 
Anders Grönhagen mig och jag rekommenderade honom 
att kontakta Pehr Mathias Högmo som jag känt sen länge 
och som jag visste var en fantastisk person med stor fot-
bollskompetens. Jag visste att han sökte nya utmaningar 
som tränare. Bitarna föll på plats men jag kunde aldrig ana 
att han skulle lyckas så bra och få en sån utväxling på laget 
den korta tiden från maj ifjol. Jag tog inte betalt för den 
övergången. Jag tror att när Per Mathias summerar sin kar-
riär kommer han att lyfta fram tiden med Djurgården som 
den bästa. Han fick genom tiden hos oss chansen att för-
verkliga sin pojkdröm – att bli norsk landslagstränare från 1 
januari i år. Jag fick honom att parallellt med landslagsupp-
draget jobba kvar som rådgivare för DIF. Efter ett tag hör 
sedan DIF av sig till mig och ville diskutera min återkomst 
till klubben. Jag accepterade när jag fick klart för mig att 
klubbens intentioner var väl förankrade och att mina upp-
gifter skulle vara väl avgränsade och tydliggjorda. Jag har 
skrivit på för tre år och kommer främst att ansvara för den 
sportsliga utvecklingen och spelarövergångar.

– Det här är en otrolig utmaning. Nu ska vi bara se  
till att få full utväxling på laget, ordning på ekonomin och 
folket på läktarna, avslutar Rospiggen Andersson.

TExT: Gustaf Berencreutz

fOTO: Björn tilly

bossE andErsson
Född: 1968 

Familj: Fru och två barn.

uppväxt: På lanthandeln 
Börje Anderssons Livs i Rö, 
Roslagen.

bor: Täby. Sommarhus i 
Roslagen.

sportslig karriär: Som 
spelare (central anfallare): 
Rö IK (1976-87), BKV 
Norrtälje (1988), Väsby 
IK (1989), AIK (1990-91), 
Vasalunds IF (1992-93),  
DIF (1994-95), SC Braga (1995-96), DIF (1996-97). Knäskada satte stopp 
för vidare spel. Som ledare: Från 1998 knuten till DIF Fotboll. Från 1999 
klubbdirektör. Fick som sådan uppleva 3 SM-guld och tre cupguld m.m. 
Avgick 2008. Tillbaka som sportchef 2013.

Civil karriär: 1991-99 halvtidstjänst som polis vid sidan av fotbollen. 
Drev en period Lidö krog tillsammans med några kolleger. Sedan 2011 
knuten till Club Consulting tillsammans med DIF:s tidigare ordförande 
Bo Lundquist och Henrik Berggren. Samma personer är genom bolaget 
Content Consulting involverade i olika filmprojekt. Den 21 maj visas 
en av filmerna i SVT – ett porträtt av vår store idrottsledare, Lennart 
Johansson, skaparen av Champions League.

En eldsjäls återkomst
”Super- Bo” Andersson är tillbaka i Djurgården 
efter fem år med andra sysslor. Han har dock 
aldrig släppt kontakten med sin favoritklubb. 
När han nu är tillbaka i hetluften som sportchef 
är han många viktiga erfarenheter rikare.

Bosse och pappa Börje framför lanthandeln i rö år 1995. 

Bosse andersson inför 
vänskapsmatchen mot 
union Berlin den 25 januari. 
Matchen fick avbrytas på 
grund av oroligheter från 
läktarna. ingen värdig 
nystart för ”super-Bo” som 
kastas rakt in i hetluften. 
nu blir utmaningen att nå 
full utväxling på planen 
och samtidigt hålla koll på 
fansens uppförande vid 
sidan om. 
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Det är en bit 
från ekevallen 
till tele2.
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