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Förord 
Fotboll och juridik har avlöst varandra som intressepunkter under min uppväxt.  

Ämnesvalet för detta examensarbete var inte enkelt, och jag ville gärna kombinera dessa 

två intressen då arbetet i många avseenden är det enda riktiga tillfället en juriststudent 

får möjligheten att på allvar fördjupa sig i ett ämne som berör en.  

Idrottsjuridik är utan överdrift ett underutvecklat område inom svensk rätt. Många 

gånger har undertecknad läst om idrott och juridik inom straffrättsliga sammanhang, 

men sällan i något civilrättsligt sammanhang. Avsaknaden av en civilrättslig del har 

många förklaringar, men framförallt ligger en del i att idrotten velat hålla sig utanför det 

svenska rättssystemet. Detta gäller särskilt fotbollen. Min nyfikenhet till att skriva om 

något ingen annan har gjort drev mig framåt i svåra stunder då ämnesvalet jag valt att 

skriva om knappt hunnit bli presenterat för den svenska fotbollen. En utmaning i sig var 

att finna ett ämne inom idrottsjuridik, just p.g.a. den knapphändiga informationen inom 

området. Ett tag verkade det som att jag skulle välja den enkla1 vägen och skriva om ett 

väldigt avgränsat ämne inom avtalsrätten men efter en lång diskussion med min 

handledare Mikael Hansson fick jag den motivationen och den knuff som faktiskt 

krävdes för att få mod att skriva om något innan annan har gjort, framförallt inom 

svensk rättsdisciplin.  

Third party ownership (TPO) har sedan 1990- talet funnits inom fotbollen men blev 

uppmärksammat år 2006 i Europa och den stora fotbollsvärlden sedan en supertalang2 

efter år av diskussion, spekulation och rykten skrev på för en - i bästa fall - medelmåttig 

fotbollsklubb i den engelska högsta divisionen. Men tidningar, framförallt den engelska 

pressen använde orden skandalövergång och dylikt när affären uppdagades. Hur hade en 

så pass liten klubb råd att brottas med de stora klubbarna som nämndes i samma 

sammanhang som denna supertalang? Detta väckte mitt intresse och valet föll på att 

skriva om detta nya fenomen inom världsfotbollen. Vidare har fotbollen sedan den 

organiserades på något vis varit fredad från yttre insyn. Även denna autonomiska 

ställning den intar gjorde att jag ville skriva om detta på många sätt märkliga 

förhållningssätt till övriga samhällsgrenar. 

                                                 
1 Med all respekt för avtalsrätten och dess komplexitet. 
2 En spelare med epitetet supertalang är en ungdom som sedan tidig ålder spås en lysande framtid inom 
idrotten, ofta eftertraktad av stora klubbar med mycket pengar. 
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Jag vill även - som sig bör - tacka en del personer som hjälpt mig att forma detta 

examensarbete. Mikael Hansson är först ut och förtjänar ett omnämnande för dennes 

tålamod, vägledning och genuina intresse för mitt ämnesval. Dennes värdefulla tips 

kring allt som rört detta arbete har drivit mig framåt under hela perioden. Jag vill även 

rikta ett tack till min bror, mina bästa vänner, kurskamrater och fästmö som ställt upp 

när jag behövt råd och stöd, både vad gäller skolan och i privatlivet. Sist, men inte minst 

vill jag tacka min mor, Najma Hassan för hennes gränslösa kärlek som format mig som 

individ, samt hennes orubbliga inställning till mig och min potential. Hon har ständigt 

varit en naturkraft som påmint mig om att alltid sträva efter att bli bättre och utmana 

mig själv.   

Från djupet av mitt hjärta, tack till er alla.  

Stockholm i maj 2013 

Saud Rana 
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Förkortningar och förklaringslista 
CAS – Court of Arbitration for Sport (fotbollens skiljedomstol) 

EPFL – The Association European Professional Football Leagues, en organisation för 

anslutna nationella fotbollsligor, idag 29 till antalet. Organisationen agerar å ligornas 

vägnar.3 

FA - the Football Association är det engelska fotbollsförbundet. 

FFPR – UEFA:s Financial Fair Play Regulations, ett regelverk som ska kontrollera och 

styra de ekonomiska aspekterna inom den professionella fotbollen i Europa. 

FIFA – Fédération Internationale de Football Association 

är fotbollens världsorganisation, grundad i Paris den 21 maj 1904, med huvudkontor 

numera i Zürich i Schweiz och vars president för närvarande är Sepp Blatter. Fifa 

organiserar fotbollens viktigaste internationella tävlingar, av vilka Världsmästerskapet i 

fotboll är den främsta. Förutom Association football (traditionell fotboll) organiserar 

Fifa även Futsal och Strandfotboll som har egna världsmästerskap. Fifa har 209 

medlemsförbund.4 

Fotbollsklubb eller klubb – En professionell fotbollsklubb som har ett antal spelare 

knutna till sig genom kontrakt som är registrerade hos ett nationellt och internationellt 

förbund. 

Fotbollsspelare eller spelare – En professionell fotbollsspelare som tillhör och spelar för 

en klubb. 

NDRC – National Dispute Resolution Chamber, skiljenämnd skapad av FIFA för att 

lösa internationella tvister mellan spelare och klubbar. 

RF – Riksidrottsförbundet, är den samlade idrottsrörelsens medlemsorganisation och 

företräder idrotten såväl nationellt och internationellt gentemot politiker och 

myndigheter.5 

RSTP – Regulations on the Status and Transfers of Players, ett regelverk som är 

tillämpligt på alla internationella övergångar och skapat av FIFA. 

SEF – Föreningen svensk elitfotboll  

                                                 
3 http://www.epfl-europeanleagues.com/who_we_Are.htm, 2013-04-05. 
4 http://sv.wikipedia.org/wiki/Fifa, 2013-03-11. 
5 http://www.rf.se/, 2013-04-05. 

http://www.epfl-europeanleagues.com/who_we_Are.htm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fifa
http://www.rf.se/
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SvFF – Svenska fotbollsförbundet 

UEFA – Union of European Football Associations, är den organisation som är primärt 

ansvarig för fotbollen som utövas i Europa. Organisationen har ett stort ansvar och 

anordnar världens största klubbturnering, UEFA Champions League och Europa 

League.6  

                                                 
6 Marquette Sports Law Review, Vol. 23, Issue 1 fall, Promoting Competition or Preventing It? A 
Competition  Law  Analysis  of  UEFA’s  Financial  Fair  Play Rules, article 8 by Clinton R. Long, s. 79. 
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Sammanfattning 

Uppsatsen behandlar third party ownership (TPO) inom den professionella fotbollen där 

fokus främst ligger på den europeiska toppfotbollen. Vidare tas fotbollens autonoma 

ställning till samhällets övriga grenar upp och belyses. Syftet med uppsatsen är till stor 

del att belysa en problematik som den traditionella juristkåren inte anammat. 

Idrottsjuridiken har visserligen vuxit sig större på senare år men är i det stora 

sammanhanget ett underutvecklat område och den juridiska debatten gällande TPO är i 

Sverige väldigt tunn. I Europa och framförallt England däremot är det ett oerhört 

aktuellt, omdiskuterat och omtvistat område. 

Third party ownership är en affärsmodell som kan bli aktuell vid alla internationella 

som nationella övergångar av en professionell fotbollsspelare till en professionell 

fotbollsklubb. En tredje part – som inte är en annan fotbollsklubb – äger då en del av 

eller de fullständiga ekonomiska rättigheterna till en spelares fotbollsrelaterade tjänster. 

Förfarandet används i Europa men har ännu inte nått Sverige. Detta beror till stor del på 

att fotbollens största och agendasättande organisationer, FIFA och UEFA, visat en 

motvilja till att låta denna affärsmodell fortskrida obehindrat. Sedan fenomenet först 

uppdagades har de ansvariga organisationerna inom toppfotbollen arbetat på att 

förbjuda TPO. Detta har främst skett genom införandet av art. 18bis i RSTP, ett 

internationellt regelverk som behandlar alla övergångar, även sådana på nationell nivå. 

Denna förbjuder att en tredje part utövar något inflytande över klubb eller spelare, men 

inte något ägande. Denna bestämmelse tar i princip ändå sikte på TPO. Av skälen till 

varför man vill förbjuda TPO finns bland annat att det är etiskt och moraliskt förkastligt 

för en part att kunna äga en annan människa, att det urholkar sportens integritet samt att 

det inte rimmar väl med den nya ekonomiska regleringen som börjar gälla säsongen 

2013-2014, FFPR som i stora drag innebär att varje klubb ska leva inom sina egna 

tillgångar.  

Detta negativa förhållningssätt från FIFA och UEFA har kritiserats bland klubbar, 

spelare och verksamma jurister inom fotbollen som menar att det inte bör förbjudas, 

utan istället regleras i någon mån. Organisationernas autonomi har även den utmanats 

när ett avgörande på europeisk nivå föll och indirekt bekräftade att fotbollens regler 

måste böja sig för EU-rätten. Problemet har inte varit kännbart i Sverige men chansen 

att så sker inom kort finns. 
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1. Inledning 
Fotbollen har funnits sedan urminnes tider.7 Få sporter har genom historien lyckats 

fånga sådana publikskaror som denna sport gjort. När en stormatch avgörs kan det röra 

sig om miljarder människor som följer tjugotvå spelares drabbning via tv, radio eller 

annat sändningsmedium. Det är ofattbart stort, detta fenomen som kallats för världens 

enklaste sport.  

1.1 Syfte 
Jag ska i denna uppsats utreda rättsläget kring denna affärsmodell och visa på 

problematiken. Den juridiska frågan i denna framställning är ifall denna typ av 

affärsmodell är förenlig med den professionella fotbollens värderingar och regelverk. 

Jag vill vidare visa på fotbollens ovilja att låta sig styras eller påverkas av andra 

samhällsgrenar, och istället hålla allt inom ”fotbollsfamiljen”, vilket försvårar det 

övriga samhällets insyn i sportens förehavanden. 

1.2 Metod 
Det är av stor vikt att läsaren förstår att detta ämne är ett underutvecklat område inom 

den svenska juridiken och att den traditionella juridiska metoden i form av lagtext, 

förarbeten och praxis till viss del inte har varit aktuell. Detta har gjort att jag som 

författare fått söka mig till andra källor för att sedan värdera dessa och använda mig av 

dessa som rättskällor. Rättskällevärdet varierar och jag kommer i detta kapitel diskutera 

dessa.  

Då det finns ett arbetsrättsligt avsnitt i denna framställning har information hämtats 

enligt den traditionella juridiska metoden gällande den delen, detsamma gäller den 

avtalsrättsliga biten.  

En del material är regelverk från SvFF, UEFA och FIFA samt kommentarer till dessa 

och är primärkällan vad gäller fotbollen i ett aktuellt område. Vidare har jag även 

använt mig av förordningar och direktiv i begränsad mån, samt även rättsfall som varit 

aktuella. Dessa rättsfall har inte haft någon direkt bäring på min frågeställning men har 

givit en djupare förståelse för området. Vad gäller Carlos Tevez-affären finns en del 

intressant att poängtera för min frågeställning och därför har jag valt att titta närmare på 

denna. Av naturliga skäl har då Premier Leagues regler blivit intressanta. Jag har även 

använt mig av litteratur, officiella hemsidor från Sverige och England gällande deras 

                                                 
7 Jönsson Åke, Fotboll – Hur världens största sport växte fram, Historiska media, 2006, s. 11. (Jönsson, 
Fotboll – Hur världens största sport växte fram). 
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fotbollsorganisationer, artiklar från tidskrifter, nyhetsartiklar på internet, spelaravtal i 

viss mån och även gällande kollektivavtal samt EPFL:s8 officiella tidskrift som i ett 

nummer från oktober 2012 behandlat denna fråga. De som tillfrågats i den tidningen 

och vars åsikter har återgetts i denna uppsats är ledande jurister som är verksamma 

inom den professionella fotbollen runtom i Europa. De kan ha en stor påverkan på 

fotbollen i Europa och kan mycket väl tänkas kunna påverka beslutsfattarna. 

Anledningen till att dessa personers åsikter ska värderas högt är av anledningen att deras 

tankar och åsikter publicerats i den ovan nämnda tidskriften då man adresserade 

problemet. Eftersom förfarandet kring transfers av detta slag är förhållandevis nytt finns 

det få verksamma jurister inom denna bransch. 

Vidare vill jag visa på saknaden och attityden kring fotbollens förhållningssätt till 

övriga samhällsgrenar, däribland även juridiken genom att beskriva ”fotbollsfamiljen”, 

som innebär att man håller fotbollens problem inom dess egen sfär, utan inblandning av 

utomstående juridiska element. Denna autonoma ställning fotbollen intar är väldigt 

speciell och bör uppmärksammas. 

Detta område som rättsdisciplin inte är ett sådant som den vanlige juristen känner till 

och har även en väldigt områdesspecifik terminologi. Av den anledningen kommer jag 

under framställningens gång att förklara begreppen löpande.  

1.3 Avgränsningar 
Jag kommer inte att beröra de arbetsrättsliga aspekterna kring ämnet på något djupare 

plan då det inte är det primära syftet med detta arbete. Däremot kommer jag att på en 

grundläggande nivå gå igenom det som talar för att ett arbetstagarförhållande föreligger. 

Vidare kommer jag inte fördjupa mig i transferfönstrens regler mer än nödvändigt för 

förståelse för ämnet. Vad gäller transfers kommer en genomgång att göras så läsaren får 

en förståelse för hur transfersystemet är uppbyggt och vilka regler som gäller. 

Ett problem är att svensk lagstiftning och fotboll inte kommit underfund med att denna 

typ av transfer kan komma att bli aktuella för svensk fotboll inom kort, vilket 

följaktligen leder mig till att istället utforska en del i brittisk rätt gällande detta problem. 

Detta kommer att göras utifrån gällande regler och inte i större mån än nödvändigt. 

Vidare ges en kort historisk beskrivning av problematiken från fotbollens början till 

nödvändiga datum i transferutvecklingen. Fokus kommer att ligga på rättsfall och fall 

                                                 
8 The Association European Professional Football Leagues, en organisation för anslutna nationella 
fotbollsligor, idag 29 till antalet. Organisationen agerar å ligornas vägnar. 



 11 

som behandlat ämnet. Carlos Tevez-affären kommer som tidigare nämnt att gås igenom 

i den mån det krävs för att uppfylla uppsatsens syfte i ett avsnitt.  

Ett rättsfall som haft stor betydelse för den professionella fotbollen i Europa är även 

Bosman-fallet. Detta fall kommer att förklaras nedan i ett avsnitt men berörde främst 

fotbollsspelarens (som en arbetstagare) rätt till att fritt röra sig inom gemenskapen. 

Denna kommer heller inte att beröras i större mån än för det syftet att beröra 

prejudikatet från det rättsfallet och dess effekt på fotbollen i Europa. 

Vad gäller FFPR (FIFA Financial Fair Play) kommer detta att nämnas i den mån 

uppsatsen kräver det. En detaljerad genomgång av dessa regler påfordras inte mer än det 

som nämns i avsnittet. 

1.4 Disposition 
Uppsatsen kommer att innehålla en löpande analys där egna tankar presenteras.  

I de inledande kapitlen kommer läsaren att bli presenterad för fotbollens snabba 

utveckling och för Carlos Tevez-affären som på allvar presenterade TPO för fotbollen i 

Europa. I samband med detta kommer även en presentation att göras över hur TPO 

fungerar i praktiken.  

Vem som är en professionell fotbollsspelare kommer även att redogöras för och därefter 

presenteras fotbollens organisatoriska ordning och autonomi där FIFA, UEFA och 

sambandet kring dessa och de nationella förbunden förhåller sig. I detta avsnitt kommer 

även fotbollens instängda sida att presenteras, ihop med ”fotbollsfamiljen” och 

betydelsen av detta. 

Efter att läsaren fått en något mer stabil grund att stå på kommer fotbollens 

transfersystem att presenteras ihop med de regleringar som finns på området och som är 

av betydelse. 

En omständighet som har stor betydelse för frågan kring TPO kommer att presenteras, 

Financial Fair Play Regulations. Efter detta kommer TPO att förklaras och utredas mer 

djupgående för att slutligen ge en avslutande diskussion där tankar och åsikter kring 

denna affärsmodell redogörs för.  
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2. Fotbollens utveckling 

2.1 Historiens början 
Den 26 oktober 1863 på ”the  Freemason’s  Tavern” i London samlas ett tiotal 

gentlemän för att diskutera hur de skulle sprida detta spel till en vidare krets och få 

klubbar som fanns i och runtomkring London att spela efter samma regler. 

Gentlemännen var representanter för klubbar som ville kodifiera spelet. Detta ansåg 

man var en nödvändighet för att fotbollen skulle kunna utvecklas. När kvällen övergått i 

morgon hade man lagt grunden för vad som skulle bli den första organisationen för 

spelet, the Football Association (FA). Det var detta beslut som i sin tur formade den 

moderna fotbollen. Det var även här man först markerade att spelare inte skulle få 

kunna hoppa från klubb till klubb, något som varit vanligt tidigare.9  

Nu, 150 år senare, är sporten global och har blivit en stor industri. Den professionella 

fotbollen är i stora avseenden en speciell marknad att agera i. Det finns många aspekter 

att ta hänsyn till och sportens uppbyggnad skiljer sig åt från många andra branscher. 

Bara det faktum att man kan köpa, sälja och äga en människas kunskap för enorma 

summor pengar gör att det svider i mångas ögon. Fotboll är en kunskapsbaserad 

marknad där det enda som räknas är en spelares prestationer på planen, i alla fall 

primärt. Precis som andra arbetstagare vill en spelare utvecklas, bli framgångsrik och 

tjäna så mycket pengar som möjligt. Som en konsekvens av detta flyttar spelarna med 

störst potential och talang utomlands. Detta av det enkla skälet att pengarna och 

berömmelsen finns där. I Sverige har klubbarna inte kunnat erbjuda löner i närheten av 

resten av Europa och därför försvinner även kunskapen utomlands. 

2.2 Fotbollsspelaren 
En spelare kan i juridisk mening anses vara en arbetstagare. Jag kommer i 

framställningen att utreda varför jag menar att denne är en sådan.  

En spelare blir professionell när ett kontrakt skrivs på och spelarens prestation utbytes 

mot ett ekonomiskt vederlag. Klubben10 som erbjudit spelaren ett kontrakt och alltså 

äger spelarens fotbollsrelaterade rättigheter är dennes arbetsgivare och betalar spelarens 

lön.11 Det medför att en spelare som är under kontrakt med en viss klubb teoretiskt sett 

kan spela för en annan klubb, men då får varken spelaren eller klubben delta i 

                                                 
9 Jönsson, Fotboll – Hur världens största sport växte fram, s. 7 och 33. 
10 Är oftast ett IdrottsAB, men för enkelhetens skull kallar jag det för klubb. 
11 Det finns få undantag till detta men p.g.a. skattemässiga skäl händer det att spelare avlönats av 
utomstående investerare. 
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tävlingarna. Tävlingarna råder det i stora drag monopol över och det är själva tävlingen 

som är marknaden (över vilken FIFA bestämmer). Det innebär i praktiken att en klubb 

inte har något alternativ än att göra det som krävs för att få delta i tävlingen och på så 

vis även kunna agera på själva marknaden. Klubben och spelaren vill delta i tävlingarna, 

så detta scenario är ytterst ovanligt. FIFA12 är organisationen som i slutändan stipulerar 

reglerna för alla som är anslutna till den professionella fotbollen och reglerna blir då 

globala.  

2.3 Klubbyte 
För att en spelare ska kunna lämna den klubben som är hans arbetsgivare finns ett fåtal 

alternativ, varav ett är att en annan klubb erbjuder pengar till den ägande klubben för att 

kunna värva denne till sin klubb. 13 De sportsliga rättigheterna tillfaller alltid klubben i 

fråga. Vad gäller de ekonomiska rättigheterna tillfaller de den som betalat för dem.  

Efter att klubbarna kommit överens om ett pris inleds förhandlingar om spelarens 

kontrakt avseende spelarens personliga villkor. När alla parter kommit överens är 

övergången klar. 14  Det låter inte komplicerat, och det var det inte. Däremot har 

fotbollen, precis som resterande samhällsgrenar av världen utvecklats. Idag kan detta till 

synes enkla förfarande se betydligt mer komplext ut.  

De sportsliga och ekonomiska rättigheterna är anmärkningsvärda i sammanhanget och 

har gjort köpeförfarandet mer komplicerat. Denna distinktion fanns inte före TPO. Då 

hade oftast klubben betalat för spelarens kontrakt. Idag har det blivit på så vis att en 

annan part kan äga spelarens ekonomiska rättigheter men klubben innehar de sportsliga, 

dvs. vart och hur han ska spela. Någon reglering kring  hur  denna  ”branschpraxis”  vuxit  

fram finns inte utan det är just sportens autonomi som låtit det ske. Detta innebär då att 

en part äger kontraktet medan rätten att spela tillfaller någon annan, vilket kan liknas 

vid ett bemanningsföretags verksamhet. Där blir arbetaren uthyrd i perioder och detta 

kan i en del avseenden liknas vid TPO. Juridiken på området är inte helt konform med 

den snabba utvecklingen, särskilt för svensk del. 

 

                                                 
12 FIFA (Fédération Internationale de Football Association). 
13 Även kallat för en transfer. 
14 Med respekt för transferfönsterna (en tid då spelare får lov att byta klubb enligt fotbollens regelverk). 
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2.4 Third party ownership (TPO) 
För en svensk jurist kan begreppet TPO med stor sannolikhet ge upphov till viss 

förvirring. Begreppet antyder att det rör sig om en trepartsrelation där en part är 

utomstående och på så vis inte finns med i det aktuella avtalet, men så är icke fallet. I 

avsnittet ”Third party ownership ur ett svenskt  avtalsrättsligt  perspektiv” kommer detta 

att gås igenom, men redan nu presenteras ämnet kort. 

TPO innebär att en annan än fotbollsklubben äger en del av de ekonomiska rättigheterna 

till en spelare. Det är då en juridisk eller fysisk person som inte är en annan klubb. Detta 

fenomen uppdagades på allvar i Europa först år 2006 när två argentinska spelare 

värvades till West Ham United, en professionell fotbollsklubb i engelska Premier 

League.15 En av spelarna hette Carlos Tevez och är idag en av världens bästa och mest 

kända spelare. Denna affär, när de värvades till West Ham United har även kallats för 

”Carlos  Tevez-affären”  och  även  i  denna  framställning  har jag valt att kalla den för det. 

Spelarnas ekonomiska rättigheter ägdes inte av klubbarna som var inblandade i affären 

utan av en tredje part. Genast uppstod frågetecken kring denna till synes nya form av 

ägande av spelarrättigheter. Detta behöver inte leda till några större problem på papperet 

då spelarens sportsliga rättigheter fortfarande tillföll klubben. Däremot är rättsläget inte 

helt klart vad gäller de juridiska och ekonomiska bitarna. Fotbollen bedrivs idag i 

klubbar som kan vara registrerade som aktiebolag (IdrottsAB) och som inte bara har ett 

vinstintresse utan även måste se till samtliga bitar som faller inom ett bolags område. 

Bland dessa finns etiska och moraliska frågeställningar men även en hållbar ekonomisk 

prognos och CSR (Corporate and Social Responsibility). Det rör sig vidare om ett 

förhållande som inte påvisats i någon större grad inom svensk fotboll och som jag 

känner bör introduceras för den svenske juristen och fotbollsintresserade i Sverige. 

Det ska redan nu nämnas att FIFA i RSTP16 infört en bestämmelse - art. 18bis - som 

förbjuder att en tredje part utövar ett inflytande på en klubbs affärer.17 Detta innebär 

                                                 
15 West Ham United Football Club är en professionell fotbollsklubb som är en av tjugo klubbar i högsta 
divisionen i engelska Premier League. Premier League är nationell liga som bildades 1992 efter att ett 
antal klubbar bröt sig ur den dåvarande ligastrukturen för att skapa en ny liga. Ligan tillämpar ett 
nedflyttnings- och uppflyttningssystem som innebär att klubbarna kan flyttas ned till en lägre division 
efter en säsong. Denna liga är ett privat aktiebolag och ägs i sin helhet av de tjugo klubbarna som 
säsongsvis spelar i ligan. Varje klubb är självständig och lyder under Premier League, the FA (the 
Football Association), Uefa, Fifa samt under engelsk och europeisk lag. 
http://www.premierleague.com/en-gb/about/formal-relations.html, 2013-02-23. 
16 the Regulations regarding the Status and Transfers of Players, regelverket för internationella 
övergångar. 
17 Art. 18bis, 1. RSTP. Bestämmelsen fördes in i detta regelverk ett år efter Carlos Tevez-affären som 
förklaras i ett kapitel  under  rubriken  ”Carlos  Tevez-affären”. 

http://www.premierleague.com/en-gb/about/formal-relations.html
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konkret att en klubb inte får bryta mot det regelverket vid någon typ av övergång av en 

spelare till en klubb. Detta regelverk är således bindande för klubbarna.  

Hur långt den nämnda bestämmelsen sträcker sig är inte helt klarlagt men den har en 

tydlig koppling till frågan om TPO. Bestämmelsen förbjuder alltså inte att en tredje part 

investerar i en spelare, däremot får inte denna part påverka klubbens agerande gentemot 

spelaren eller mot andra klubbar. Mycket av detta beror på att fotbollen inte vill ha 

någon som helst yttre inblandning i sportens affärer, då en yttre investerare inte fullt ut 

kan förstå hur den professionella fotbollsvärlden fungerar.18 Det man även måste förstå 

är att fotbollsvärlden vill bestämma över hur den fungerar på egen hand. 

2.5 Carlos Tevez-affären 
Carlos Tevez och Javier Mascherano är två argentinska landslagsmän som spelar 

professionell fotboll i Europa. Vägen till Europa för de båda gick via Brasilien och en 

klubb vid namn Corinthians. Jag väljer att enbart fokusera på Carlos Tevez härefter och 

lämnar Javier Mascherano därhän.  

Corinthians köptes år 2004 upp av bolaget Media Sports Investments (MSI) och in 

köptes ett antal kvalitetsspelare, däribland Carlos Tevez. Carlos Tevez var en 20-årig 

anfallstalang som många storklubbar ute i Europa fått upp ögonen för. När Carlos Tevez 

köptes till Corinthians köptes han inte av klubben i sig, utan av MSI som ägdes av Kia 

Joorabchian. MSI ägde alltså Carlos Tevez.19 Efter en tid valde då MSI att låna ut 

spelaren till West Ham och därefter till Manchester United i två år. Affären som tog 

Carlos Tevez till West Ham ”maskerades” som ett köp av spelaren men senare kom 

uppgifter om att MSI fortfarande ägde honom och att det enbart rörde sig om ett lån. 

West Ham fick då betala böter om 5,5 miljoner brittiska pund för affären. I det engelska 

regelverket gällande transfers infördes efter detta ett förbud mot liknande affärer, där en 

spelare ägs av ett investmentbolag eller en tredje part. Ett vanligt missförstånd gällande 

bötfällningen av West Ham är att det enbart var för att man inte ägde spelaren i fråga. 

Detta stämmer inte. Det rörde sig om det faktumet att en tredje part ägde rättigheterna 

till att påverka spelarens rätt till transfer. West Ham hade med andra ord inget att säga 

till om ifall och när MSI valde att sälja spelaren. Det var detta som väckte Premier 

League:s ilska och fick organisationen att vidta åtgärder.20  

                                                 
18 EPFL, Sports Law Bulletin, June - October 2012 s. 22. 
19 Med  ”äga”  menas  inte att man ägde spelaren fysiskt, utan att man ägde spelarens ekonomiska 
rättigheter. 
20 Geey Daniel, EPFL, Sports Law Bulletin, June – October 2012, s. 55. 
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Ägaren av MSI, Kia Joorabchian valde då att sälja Tevez till Manchester City för en 

rekordsumma om 45 miljoner brittiska pund.21 Det var efter denna affär som UEFA 

hastigt valde att tillsätta en utredning kring förfarandet om TPO.22  

Det skall nämnas att Carlos Tevez-affären blivit väldigt omskriven och debatterad men 

för denna framställning påkallas inte någon djupare genomgång än den som företagits 

av affären.23  

2.6 TPO i praktiken 
Hur fungerar då TPO praktiskt? Detta fenomen har funnits i Sydamerika under en 

längre tid men aldrig uppmärksammats i Europa förrän den europeiska toppfotbollen 

fick se det på nära håll.  Modellen är ett investeringsverktyg som används för att 

finansiera spelare på fotbollsmarknaden. Detta innebär att en klubb säljer en del av sin 

spelare till en tredje part som exempelvis kan vara en investerare eller ett bolag. Denna 

del finansieras då av den köpande parten som då har förhoppningar om att spelaren ska 

öka sitt marknadsvärde på fotbollsarenan och på så vis göra att den tredje parten får ut 

mer pengar vid en framtida övergång än vad den betalade för. Klubben som har 

spelarens kontrakt får erhålla samtliga sportsliga rättigheter till spelaren och slipper 

redovisa denna summa i sin balansräkning. Det handlar om den klassiska 

affärsmodellen ”köpa   billigt,   sälja   dyrt”. Visserligen finns det alltid en risk för den 

köpande parten, nämligen att spelaren i fråga ska ådra sig en allvarlig skada eller inte 

infria förväntningarna klubben och den tredje parten har på denne. Risken är dock sådan 

att den man accepterar den med tanke på den potentiella ekonomiska framgången 

investeraren kan göra vid en framtida försäljning.24 Här följer ett illustrerande exempel: 

1. Klubb A, som redan äger 100 % av en 19 år gammal spelare väljer att sälja 50 % 

av denna till en privat investerare för två miljoner kronor.  

Spelaren gör enorm succé under ett par år och klubben bestämmer sig för att sälja 

spelaren till Klubb B som spelar i den portugisiska högsta divisionen som visat intresse. 

Eftersom spelaren nu skapat sig ett namn har hans värde ökat och Klubb A får 50 

miljoner kronor för spelaren. Eftersom man några år tidigare sålde 50 % av spelarens 

                                                 
21 http://www.mirrorfootball.co.uk/news/Carlos-Tevez-set-to-sign-for-Man-City-in-pound-47-5m-deal-
article27297.html, 2013-04-22. 
22 http://www.guardian.co.uk/sport/david-conn-inside-sport-blog/2011/aug/23/carlos-tevez-legal-battle-
revealed, 2013-04-22. 
23 http://www.businessofsoccer.com/2013/04/18/the-realities-of-third-party-ownership/. 
24 Reck Ariel & Geey Daniel, Sport & EU review, Third-party  ownership  &  UEFA’s  FFPR:  a  Premier  
League handicap, Volume 3, issue 2, December 2011, s. 7. 

http://www.mirrorfootball.co.uk/news/Carlos-Tevez-set-to-sign-for-Man-City-in-pound-47-5m-deal-article27297.html
http://www.mirrorfootball.co.uk/news/Carlos-Tevez-set-to-sign-for-Man-City-in-pound-47-5m-deal-article27297.html
http://www.guardian.co.uk/sport/david-conn-inside-sport-blog/2011/aug/23/carlos-tevez-legal-battle-revealed
http://www.guardian.co.uk/sport/david-conn-inside-sport-blog/2011/aug/23/carlos-tevez-legal-battle-revealed


 17 

ekonomiska rättigheter till en privat investerare har denne rätt till 50 % av 

övergångssumman (eller den procentsats man kan ha avtalat om). Både Klubb A och 

den privata investeraren har gjort en vinst på denna modell. 

Ett annat exempel över hur detta fungerar följer nedan: 

2. Klubb B, som i exemplet tidigare betalade 50 miljoner kronor för spelaren har 

gjort en bra affär. Detta för att man faktiskt inte betalade de 50 miljoner 

kronorna ur klubbkassan. Istället var det en annan, en tredje part, som gick in 

och betalade 40 av de 50 miljoner kronorna. Detta innebär då för Klubb B, att 

man fått en utmärkt spelare till sitt lag, samtidigt som man inte betalat för 

spelarens fulla värde. Vidare innebär detta att klubben i sin redovisning inte 

behöver redovisa för de 40 miljoner kronor som den tredje parten betalade. 

Istället ska man enbart redovisa för de tio miljoner kronor som gick ur 

klubbkassan. 

3. Fotbollsspelaren som arbetstagare 
För att regelverken som finns inom fotbollens ska bli tillämpliga måste en spelare anses 

vara professionell. En amatörspelare berörs inte av några speciella regler kring 

övergångar eller straff inom fotbollens egna autonoma regler. Däremot gör en 

professionell spelare det och därför är det av vikt att utröna vem som är amatör och vem 

som är professionell inom fotbollen. 

Enligt svensk rätt faller fotbollsspelare in inom begreppet arbetstagare om de kriterier 

som ställs upp vad gäller en arbetstagare uppfylls. Enligt denna ska en 

helhetsbedömning göras utifrån fall till fall. I fallet fotbollsspelare som arbetstagare bör 

således även en sådan bedömning göras. I sådant fall torde de kriterier som accepterats 

som grundläggande inom arbetsrätten presenteras för att därefter tillämpas på 

situationen, i mångt och mycket för att läsaren ska få förståelse för fotbollsspelaren som 

arbetstagare.25 

När domstolen ska avgöra ifall en part som presterar någon form av arbete som faller 

inom arbetstagarbegreppet använder denna en objektiv helhetsbedömning. Denna 

baseras på samtliga föreliggande omständigheter som är av betydelse i det enskilda 

fallet och då vägs de olika omständigheterna mot varandra, där vissa omständigheter 

väger tyngre än andra. Mest tyngd bör ges omständigheter som själva avtalsrelationens 
                                                 
25 Ds 2002:56. Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv, s. 114. 
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varaktighet samt utförandet av ledning och kontroll över den anställde. Då 

bedömningen ser ut som den gör kan även branschen spela en stor roll i avgörandet, och 

vilka arbetsförhållanden som råder i varje enskilt fall. Det är även av stor vikt att påpeka 

att kriterierna som ställts upp av domstolen inte är uttömmande.26 

En grundläggande förutsättning för att en fotbollsspelare ska anses vara en arbetstagare 

är att arbete utförs.27 Frågan är inte direkt reglerad i någon rättspraxis och de fall som 

finns kan inte direkt tillämpas på fotbollsspelarens situation. De flesta bedömare på 

området är överens om att professionell idrott är att anse som ett arbete och de flesta 

fotbollsspelare i Sverige är halv- eller hel professionella, vilket då skulle betyda att 

arbete utförs.28 

Då inget enhetligt svar finns kring vad som kan anses vara en arbetstagare har Högsta 

domstolens motivering i ett rättsfall blivit vägledande och på många vis fundamental 

ihop med förarbeten och praxis. HD skriver: 

”Frågan  huruvida  någon   i   lagens  mening  är  arbetstagare  hos  annan  eller   icke  är  att  

bedöma efter vad dem emellan kan anses avtalat, varvid man icke kan inskränka sig till 

något visst avtalsvillkor såsom ensamt avgörande utan har att beakta alla i samband 

med avtalet och anställningen förekommande omständigheter. Härvid kan de 

avtalsslutandes ekonomiska eller sociala ställning vara ägnad att belysa, huru avtalet 

bör  uppfattas.”29 

Detta uttalande är en stark indikation på att den svenska definitionen kring begreppet 

arbetstagare är en flytande sådan. Lagstiftaren har inte velat begränsa sig kring en 

bestämd bedömning då arbete kan te sig på många olika vis. Hade man istället valt att 

utgå ifrån vissa premisser skulle många arbeten riskera falla utanför begreppet, vilket i 

sådana fall skulle kunna ge upphov till svårare problem vad gäller tvister mellan en 

potentiell arbetstagare och en arbetsgivare. Givetvis beror detta på utformningen av 

dessa premisser. 

Domstolen har i detta fall skapat en praxis som är betydligt mer smidig i förhållande till 

andra lösningar. Istället för att strikt utgå ifrån parternas avtal – som visserligen är en 

grundförutsättning - har man valt att vid svårtolkade situationer beakta dem faktiska 

                                                 
26 SOU 1993:32 Ny Anställningsskyddslag, s. 229 och NJA 1998 s. 138. 
27 Hartzell Lars. Klubben som arbetsgivare och fotbollsspelaren som arbetstagare, Idrottsjuridisk 
skriftserie Nr. 4, s. 87. 
28 Ibid. 
29 NJA 1949 s. 768. 
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omständigheterna och alla villkor i avtalet, med omständigheterna kring själva 

anställningsförhållandet. Man gör en bedömning utifrån varje enskilt fall, något 

undertecknad anser vara positivt för arbetsrätten och den specifika branschen som 

tvisten rör sig i. Detta då den istället för att vara statisk följer med utvecklingen i 

samhället och följaktligen erbjuder nya anställningssituationers lösningar. Jag tänker 

främst på att samhällets utveckling fortskrider i en takt som gör att juridiken har svårt 

att följa med. Av den anledningen anser jag att lagstiftaren gjort rätt i att medvetet 

använda sig av en fall-till-fall modell som tillämpas beroende på situation, men 

framförallt bransch. Det  innebär  att  den  svenska  arbetsrätten  är  väldigt  ”tolerant”  på  så  

vis att den inte ser något problem så länge branschen reglerar sig själv.  

Det kan konstateras att en professionell fotbollsspelare är en arbetstagare och att denna 

då omfattas av regler som förutsätter professionell status, FIFA:s, UEFA:s, och svenska 

regelverk inom fotbollen. 

4. Fotbollens organisation och autonomi 

4.1 FIFA och UEFA 
Fotbollen har länge varit en sport som velat hålla sig utanför den reguljära juridiska 

sfären, och länge har det även varit så. FIFA har tillsammans med UEFA varit den 

största beslutsfattaren vad gäller fotboll världen över och är de styrande organen än idag 

över organiserad fotboll som utövas i världens alla länder. FIFA har den slutliga makten 

och organisationen har inte tillåtit att yttre aktörer blandar sig i fotbollens affärer, vilket 

innebär att en tydlig önskan om självbestämmande finns inom fotbollen. Denna 

”rättighet” finns således även i Sverige och kan ha sin grund i föreningsrätten som 

stipuleras i Regeringsformens 2 kap. 1 §. Denna rättighet innebär att alla får 

sammansluta sig med andra för allmänna och enskilda syften, något som dock inte 

utesluter andras insyn eller inblandning. Fotbollsreglerna är ett autonomt system som i 

stora drag reglerar sig själv. Däremot innebär det inte att fotbollen fritt får agera hur den 

vill. Svensk rätt har även här valt att tolerera det system som byggts upp men kan kliva 

in när det behövs. 

Således är fotbollen i många avseenden en internationell sport med en internationell 

organisation.30 Däremot har FIFA delat upp fotbollen i olika regioner, där länder som är 

på samma geografiska kontinent bildar egna konfederationer. Det finns idag sex 

                                                 
30 Sund Bill, Fotbollsindustrin, Nomen Förlag, 2008 s. 8. 
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konfederationer som alla fått uppgifter delegerade till sig och som har ett ansvar för sina 

respektive medlemsländer. Dessa hjälper även till vid större turneringar såsom FIFA:s 

världsmästerskap i fotboll som anordnas vart fjärde år. De konfederationer som idag 

finns är AFC (Asien), CAF (Afrika), CONCACAF (Nord- och Centralamerika och 

Karibien), CONMEBOL (Sydamerika), UEFA (Europa) och OFC (Oceanien). Dessa 

svarar till FIFA och består av alla medlemsländer som är medlemmar i FIFA.  

Medlemsländerna ska i sin tur genom sitt medlemskap följa FIFA:s stadgar, regler, 

beslut och principer samt erkänna CAS som högsta beslutande organ.31 Konfederationer 

har i sin tur fått viss makt av FIFA då en enda organisation inte på bästa sätt kan 

utveckla och värna om FIFA:s övergripande mål som stipulerat i dess stadgar.32 För 

Europas del är UEFA den organisationen som har mest att säga till om, och FIFA har 

delegerat mycket till denna. 

4.2 Strikt om autonomin 
Alla föreningar som vill spela professionell fotboll på internationell och nationell nivå, 

anordna och delta i turneringar och inneha spelare måste ansöka om att få bli godkänd 

som medlem i sin nationella organisation (i Sverige är det Svenska fotbollsförbundet, 

SvFF) som i sin tur ansöker om att få bli medlem i FIFA.33 Bryter ett land mot FIFA:s 

regler riskerar medlemslandet en avstängning och får i sådant fall inte delta i någon 

turnering som anordnas av FIFA, eller någon konfederation. Detta hände Irak vid två 

tillfällen på 2000-talet då man stängdes av från all internationell fotboll. Orsakerna till 

avstängningen har då haft sin grund i att landet haft problem med att stå emot politiska 

påtryckningar på dess nationella förbund och p.g.a. ekonomiska problem vilket 

resulterat i en undermålig standard vad gäller fotbollsplaner och säkerhet på arenor. 

FIFA valde först att kritisera förbundet som vägrade inrätta sig efter kritiken. Därefter 

trädde avstängningen i kraft och Irak tilläts inte att delta under en tid. Det var alltså både 

den politiska inblandningen och den undermåliga säkerheten som låg till grund för 

avstängningen. Den ena perioden började gälla mitt under pågående VM-kval34 vilket 

ger en fingervisning kring hur stor makt FIFA har över sporten.35  

                                                 
31 Art. 1 RSTP samt Backman, Fotbollsfamiljens struktur och dess tvistelösning och frågan om demokrati 
och monopol, svensk idrottsforskning nr 3 – 2005 (Backman, Fotbollsfamiljens struktur och dess 
tvistelösning). 
32 Art. 2 FIFA:s stadgar, juli 2012. 
33 Art. 10 FIFA:s stadgar. 
34 VM-kval är en kvalificeringsprocess som varje medlemsland deltar i för att få delta i slutspelet i 
världsmästerskapet i fotboll. 
35 http://sv.wikipedia.org/wiki/Iraks_herrlandslag_i_fotboll (Läs  ”den mörka  generationen”),  2013-03-13. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Iraks_herrlandslag_i_fotboll
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4.3 Anklagelser om korruption 
FIFA har vid ett antal tillfällen fått allvarliga korruptionsanklagelser riktade mot sig. 

Under 2000-talet har det påståtts att olika ledamöter i organisationen, eller i någon 

konfederation tagit emot mutor för att sälja sina röster i valet kring värdnation för 

världsmästerskapet i fotboll. FIFA har själv stängt av egna ledamöter p.g.a. sådana 

anklagelser, vilket spär på kritiken kring att man inte vill ha någon yttre inblandning.36  

FIFA har en enorm makt vad gäller fotbollen världen över och har vid ett antal tillfällen 

bevisat denna genom att stänga av länder från att delta i tävlingssammanhang, som i 

exemplet med Irak. Makten har sin grund, som tidigare nämnt, i fotbollens autonomi 

och självreglering. Genom att själva lagstifta om hur och på vilka villkor fotbollen ska 

utövas finns få möjligheter att rubba detta monopol dem ledande organisationerna byggt 

upp. Denna makt är nästintill absolut.  

Handlandet vad gäller Irak anser jag vara korrekt. Däremot har anklagelser om 

korruptionen återkommit med jämna mellanrum. Ledamöter som säljer sina röster i 

olika värdsammanhang har blivit internationellt uppmärksammat och bör bestraffas 

hårdare än enbart tidsbegränsade avstängningar. I näringslivet är mutor förbjudet och 

kan leda till fängelsestraff. Inom fotbollen verkar det inte vara på det viset då rättsfall 

som rör korruption eller riggande av resultat lyser med sin frånvaro. Det är här den 

berömda ”fotbollsfamiljen” tar plats. Man inför sina egna disciplinära åtgärder mot sina 

egna genom att tillämpa sitt disciplinära regelverk, FIFA Disciplinary Code. Den 

disciplinära kommittén – som är den kommittén som beslutar om åtgärder – bestraffar 

då spelaren eller klubben. Kommittén består av delegater som inte får sitta på dubbla 

poster och ska då agera rättvist och utan något motstående intresse. Det finns klara 

disciplinära åtgärder som aktiveras vid felaktigt uppförande hos klubbar och andra 

anslutna till familjen, men utifrån är det inte många som har något att säga till om 

förutom i undantagsfall. Ett sådant inträffade år 2006. 

Den italienska högsta ligan drabbades av en stor mutskandal, Calciopoli. Denna skandal 

innebar att toppklubbarna i landet, Juventus, Milan och en del andra manipulerade 

resultat och mutade domare. Polisen i landet undersökte då vissa klubbar och man 

tillsatte även en special-kommitté som skulle döma klubbar, spelare och domare. Man 

dömde ut väldigt hårda straff där de regerande mästarna fick återlämna bucklan och 

flyttades ner en division, och börja med 30 minuspoäng kommande säsong.37 Detta är 

                                                 
36 http://www.eurosport.se/fotboll/nya-anklagelser-mot-fifa_sto2563209/story.shtml, 2013-03-13. 
37 http://www.guardian.co.uk/football/2006/jul/14/europeanfootball.juventus2. 

http://www.eurosport.se/fotboll/nya-anklagelser-mot-fifa_sto2563209/story.shtml
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väldigt ovanliga straff men visade på viljan att visa omvärlden att korruption inte 

tolereras inom fotbollen. Polisen var alltså den som uppdagade skandalen men en 

särskilt kommitté inrättades för att döma i saken. 

4.4 Fotbollens instängda sida  
Jyri Backman, universitetsadjunkt vid Malmö Högskola nämner i sin artikel 

”Fotbollsfamiljens   struktur   och   dess   tvistelösning och frågan om demokrati och 

monopol” fotbollens instängda sida. Med detta menar han just att den organiserade 

fotbollen aktivt arbetat för att hålla utomstående borta från fotbollen. FIFA har genom 

sina stadgar tagit fram ett system för tvistelösning – genom Court of Arbitration for 

Sport (CAS) – och i en artikel föreskrivit att samtliga inom fotbollen, från lag till ledare 

och funktionärer ska följa, agera efter och respektera FIFA:s mål, regler och principen 

om fair play. I denna artikel finns även en bestämmelse om att FIFA ska se till att 

nödvändiga tvistelösningsforum erbjuds samtliga anslutna parter. 38  Detta innebär 

konkret att inblandning från utomstående organ är svår, men framförallt; inte önskad.  

Tvistelösningen inom fotbollen förbjuder parter anslutna till SvFF, 

Riksidrottsförbundet, FIFA och UEFA att ta upp en talan hos allmän domstol. Istället 

har man infört möjligheten till att uppta en tvist genom lag (1996:116) om 

skiljeförfarande som även sanktioneras av statsmakten. 39  Bestämmelsen i 

Riksidrottsförbundets stadgar stipulerar att tvist inte får upptagas vid allmän domstol, 

vilket på så vis förstärker bilden av idrottens särskiljande från övriga samhället. Detta 

låter mer radikalt än vad det är, men faktum kvarstår att fotbollsfamiljen vill vara intakt 

och åtskild. Denna tanke finns inte enbart inom fotbollen utan idrotten i allmänhet 

uppmuntrar till att införa skiljeklausuler i sina avtal och stadgar. Bandy, ishockey, 

basket m.fl. har infört skiljeklausuler och även i spelaravtal återfinns sådana mer i regel 

än undantag.40 Inom fotbollen finns bestämmelser om att tvister ska avgöras i SvFF:s 

skiljenämnd i spelaravtal och i kollektivavtal.41 Internationella tvister mellan spelare 

och klubbar löses genom FIFA:s egen skiljenämnd som tillsattes år 2002.42 

Behovet av en sådan ordning har även andra skäl än att vara åtskild från resterande delar 

av samhället. Samhällsutvecklingen har medfört en mer komplicerad relation mellan det 

allmänna, enskilda medborgare, företag och organisationer. I takt med detta har även 

                                                 
38 Art. 4 FIFA:s stadgar samt Backman, Fotbollsfamiljens struktur och dess tvistelösning. 
39 RF:s stadgar, 2 kap. 8 §.  
40 Backman, Fotbollsfamiljens struktur och dess tvistelösning. 
41 10 § spelaravtalet och 13.4 i kollektivavtalet. 
42 Regelverket för the National Dispute Resolution Chamber, s. 4. 
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utrymmet för rättstvister ökat och idrottens organisationer är inte fredade från denna 

utveckling. Tyvärr är det inte många tvister som har nått allmänhetens ljus då sporten 

tidigt ville hålla dessa bakom stängda dörrar. Men det finns en överhängande risk att 

tvister förstärker allmänhetens negativa bild av idrotten. För att undvika detta införde 

man så möjligheten till en alternativ tvistelösning. På detta vis undviker man ovan 

nämnda problem och kan hålla rättstvisterna inom stängda dörrar. Vidare handläggs 

tvisterna med expertis som har kunskap om de berörda regelverken och sporten, vilket 

följaktligen leder till ett mer rättssäkert förfarande för de inblandade parterna och 

förfarandet går betydligt snabbare än vid allmän domstol. Den kompetens som då 

erbjuds de inblandade parterna torde vara svår att finna vid allmän domstol. Idrottens 

anseende skadas inte heller på samma vis som vid offentliga förfaranden.43 

Däremot får detta inte gå till på så sätt att fotbollsfamiljen blir korrupt och tvingar den 

allmänna statsapparaten att agera. Det har hänt att allmän domstol tagit upp tvister som 

då främst rört arbetsrättsliga tvister, dock kommer dessa inte tas upp i denna 

framställning.44 

4.5 Det svenska regelverket beträffande fotbollen i Sverige 
Sverige är medlem i UEFA och lyder alltså ytterst under FIFA:s regler när det gäller 

fotboll. Alla som vill utöva fotboll på en professionell nivå måste ansluta sig till det 

svenska fotbollförbundet. Vidare ska varje medlemsland ha ett system för övergångar 

och detta system ska i sin tur ha blivit godkänt av FIFA.45 Man ska givetvis ta hänsyn 

till nationell lagstiftning. I Sverige har man valt att reglera den svenska fotbollen på 

följande vis. SvFF är anslutet till Riksidrottsförbundet46 och det är SvFF som reglerar 

fotbollens förutsättningar i landet. Genom SvFF:s stadgar görs i tillämpliga delar en 

hänvisning till stadgarna som uppställts av FIFA och UEFA. Sistnämnda 

organisationers stadgar utgör även en integrerad del i SvFF:s stadgar, som bland annat 

illustreras i det svenska spelaravtalet som tydligt stipulerar att parterna ska följa FIFA:s 

regler. SvFF består av alla föreningar som ansluter sig till SvFF och önskar delta i 

tävlingsfotboll. 47 Detta utesluter givetvis inte att svensk lag är tillämplig på området, 

men den tolererar detta så länge inga problem uppstår av större karaktär. 

                                                 
43 Malmsten Krister, Pallin Christer, Idrottens föreningsrätt, Andra upplagan, Norstedts Juridik, 2005, s. 
202f. 
44 Se bland annat AD 1998 nr. 131 och AD 2012 nr. 20. 
45 Art. 1.2 RSTP. 
46 Riksidrottsförbundet och dess stadgar – som i dessa sammanhang kan ses som idrottens grundlag.  
47 9 § spelaravtalet samt Backman, Fotbollsfamiljens struktur och dess tvistelösning. 
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5. Transfersystem inom professionell fotboll 

5.1 Regulations for the Transfer and Status of Players 
Idag reglerar FIFA övergångar genom att dels kräva att samtliga medlemsländer som är 

anslutna till FIFA har regler som är godkända av FIFA/UEFA. Då spelarna får röra sig 

fritt över nationers gränser bekräftas fotbollens internationella karaktär vilket lett till att 

ett internationellt regelverk framtagits. Regulations for the Transfer and Status of 

Players (RSTP) är tillämplig vid internationella övergångar och är bindande för alla 

anslutna länder. Givetvis är det FIFA som bestämmer övergångsreglerna som finns i 

detta regelverk. Enligt den nuvarande ordningen ska principen om att avtal ska hållas 

vara intakt, men i händelse av kontraktsbrott utan rimlig orsak kan både kompensation 

och sportsliga sanktioner bli aktuella. Vidare vidgas en spelares möjlighet att bryta ett 

kontrakt p.g.a. för lite speltid eller av andra legitima orsaker, dock endast vid slutet av 

en säsong. Främst rör det sig då om situationer som att spelaren inte får spela, eller kan 

visa att denne mår psykiskt dåligt p.g.a. andra orsaker (anpassningsproblem) eller 

dylikt. Att det endast får ske i slutet av en säsong är för att klubben inte ska drabbas hårt 

p.g.a. en sådan transferbegäran.48 

5.2 Transfersystemets utveckling 
Den kodifierade fotbollen har – som tidigare nämnt - sin grund i nuvarande England och 

det var där man påbörjade processen med att organisera fotbollen. Football Association 

grundade ett regelverk med ett antal regler som organisationens medlemmar skulle 

följa. Bland dessa fanns en klausul som stipulerade att en spelare som tillhörde en klubb 

inte skulle kunna byta klubb hur som helst.49 Detta innebar att en spelare som ville delta 

i en turnering för en klubb inte fick göra detta förrän denne och klubben registrerat 

denne som en spelare tillhörande den angivna klubben. På så vis blev spelarens tjänster 

specifika för klubben som höll i hans kontrakt och följaktligen kontrollerade dennes 

rättigheter som fotbollsspelare.50  

Före år 1963 fanns det få möjligheter för en spelare att byta klubb. Under säsongen eller 

kontraktstiden fick spelaren finna sig i att spela för den ägande klubben om denna inte 

ville sälja honom till en annan betalande klubb. Även om spelaren i fråga begärde att få 

lämna den ägande klubben hade klubben rätt att neka spelaren detta och tvinga honom 

                                                 
48 Ibid. 
49 Jönsson, Fotboll – Hur världens största sport växte fram, s. 33 och Morrow Stephen, the business of 
football – Accountability and Finance in Football, MacMillan Press, London 1999, s. 30. (Morrow, the 
business of football). 
50 Morrow, the business of football, s.33. 
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att vara kvar. När säsongen var över kunde klubben i sådana fall placera spelaren på en 

behållning- och transferlista och först då kunde en annan klubb lägga bud på spelaren så 

att denne fick lämna sin nuvarande klubb. Detta medförde en betydligt mer gynnsam 

situation för klubbarna som på så vis kunde växa och skaffa sig en kontinuitet medan 

spelarna var mer missnöjda eftersom de i vissa fall fick spela olyckliga om inte 

klubbarna kunde komma överens om en övergångssumma. Det hände även att spelare 

inte fick någon speltid under långa perioder vilket hämmade karriären. Detta var en 

tidig variant av transfersystemet inom fotbollen i England och innebar dessutom att en 

klubb inte behövde sälja en spelare även efter att kontraktet gått ut. Klubben kunde 

fortfarande ha kvar registreringen och på så vis även vägra låta spelaren spela om ingen 

betalade för att få köpa registreringen.51 

På detta vis fortsatte transfersystemet, som även kallades för ”retain-and-transfer 

system”,   fram till 1963 då systemets legalitet sattes på prov. Fallet blev känt som 

Easthamfallet52 och handlade om spelaren George Eastham som spelade för Newcastle 

United53. Efter att hans kontraktsperiod gått ut meddelade Newcastle att klubben ville 

behålla honom. Då valde Eastham att pröva legaliteten av detta system.54 I det första 

ledet kom domstolen i sitt avgörande fram till att reglerna innebar ett hinder av 

rörelsefriheten då klubben på egen hand kunde bestämma över spelarens möjlighet att 

byta klubb även efter att kontraktet gått ut. Detta innebar i slutändan att spelaren inte 

kunde röra sig från en klubb till en annan p.g.a. detta regelsystem.  

Nästa led i domstolens bedömning var att ställa sig frågan om detta hinder kunde 

rättfärdigas. Newcastle hävdade å sin sida att detta var fallet då spelare i annat fall 

skulle gå till klubbar med mer pengar och att en ökad rörlighet skulle skada fotbollen, 

vilket i slutändan skulle göra de mindre klubbarna ännu mindre konkurrenskraftiga. 

Eastham hävdade att detta kunde undvikas genom längre kontrakt med spelarna, medan 

Newcastle menade att spelarnas situation skulle försämras om denne var under ett 

långtidskontrakt. Domstolen kom fram till att systemet inte kunde rättfärdigas på denna 

grund men att någon form av system ändå krävdes för transfers av spelare. Detta 

avgörande hade ingen effekt utanför England då tvisten enbart rörde sig kring engelsk 

Common law och inte Community law. Däremot bör den ha fått större effekt på 
                                                 
51 Morrow, the business of football, s. 31 och 34. http://en.wikipedia.org/wiki/Retain-and-transfer_system 
2013-04-05. 
52 Eastham vs. Newcastle United Football Club and others CD 4 july (1961 E. No. 1677), (1964 Ch. 413), 
Databas: Westlaw International 2013-04-05). 
53 En fotbollsklubb som spelar i engelska Premier League. 
54 Greenfield Steve, Osborn Guy, Regulating Football – Commodification, Consumption and the Law, 
Pluto Press, London 2009, s. 79. (Greenfield, regulating football). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Retain-and-transfer_system
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fotbollen i England och även fotbollsvärlden men avsaknaden av starka spelarfack och 

solidaritet bland spelarna gjorde att domens effekt blev minimal.55  

5.3 Bosmanfallet 
Detta fall var första gången som fotbollens autonomi, ”fotbollsfamiljen” utmanades på 

allvar, och följde upp Easthamfallet vad gäller utmaning av rådande transfersystem. 

 Fallet handlade om den belgiske fotbollsspelaren Jean- Marc Bosman som i början på 

1990-talet spelade för klubben Liege, i den belgiska andradivisionen. Sedan hans 

kontrakt löpt ut ville han flytta till en fransk klubb, Dunquerke. Liege och Dunquerke 

kunde inte enas kring övergångssumman och det innebar att Bosman inte fick lov att 

flytta utan vara kvar i klubben. Bosman valde då att ta fallet till EU-domstolen i 

Luxemburg. Domstolen kom fram till att detta stred mot arbetstagares rätt till fri 

rörlighet. Denna – på många sätt – revolutionerande dom innebar att en spelare fritt fick 

välja vart han ville gå efter att kontraktet tog slut med den nuvarande klubben. Spelaren 

fick även lov att förhandla med andra klubbar sex månader innan kontraktet gick ut, 

vilket innebar att spelaren fick betydligt större kontroll över sin arbetssituation. 

Avgörandet innebar även att klubbarnas rätt till ersättning för spelaren efter att 

kontraktstiden löpt ut i stora drag omintetgjordes.56 Den största effekten till följd av 

avgörandet var dock att fotbollens stängda sida var tvungen att öppna upp sig, och 

faktiskt ta hänsyn till EU-lagstiftningen.57 Detta betydde att man inte längre kunde 

förlita sig på att alltid kunna lösa alla dispyter inom fotbollsfamiljen.  

För egen del anser jag att Bosmandomen ”befriade” de professionella fotbollsspelarna. 

Vi ser alla att spelarna tjänar enorma summor pengar men det finns alltid en baksida. 

Att hamna hos en klubb eller tränare som man inte kommer överens med innebar före 

Bosman att man som spelare fick finna sig i den behandlingen fram till att kontraktet 

gick ut. När kontraktet väl gått ut var man tvungen att hoppas på att någon klubb var 

villig att bjuda den summa pengar den ägande klubben ville ha för spelarens tjänster. 

Skälen  bakom  Bosmandomen  var  inte  att  ”befria”  spelarna  från  en  tränare  som  man  inte  

kom överens med, men den faktiska effekten av domen blev ändå så pass stor och gav 

spelarna en möjlighet att kunna lämna klubben om det kunde konstateras ett missnöje 

från antingen spelaren eller klubben. Avgörandet befäste EU-rättens fria rörlighet och 
                                                 
55 Gardiner Simon, Parrish Richard, Siekmann C.R. Robert, EU, Sport, Law and Policy – Regulation, Re- 
regulation and representation, T.M.C. Asser Instituut, 2009, s. 169. (Gardiner, EU, Sport, Law and 
Policy). 
56 Gardiner, EU, Sport, Law and Policy, s. 168. 
57 Gardiner Simon, O’Leary John, Welch Roger, Boyes Simon, Naidoo Urvasi, Sports Law, Fourth 
Edition, Routledge, London 2012, s. 441f och Mål C-415/93 Bosman. 
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innebar att denna även gällde professionella fotbollsspelare. Före Bosmandomen hände 

det ofta att klubbarna inte kunde komma överens om en övergångssumma och det enda 

alternativet för spelaren blev då att sitta kvar på bänken och se sin karriär dala. EU-

rättens intåg i fotbollsvärlden visar på att samhället har ett intresse i denna - fram till då 

– avskärmade värld. Den rätten som alla andra medlemsländers medborgare åtnjuter 

skulle även tillfalla denna typ av arbetstagare.58  

Dagens transfersystem ser annorlunda ut, mycket tack vare detta uppmärksammade fall 

från 1995. Innan dess kunde en klubb som knöt till sig en spelare åtnjöt alltid ett 

ekonomiskt värde på denne. Detta innebar konkret att det inte spelade någon roll ifall 

spelarens kontrakt hunnit löpa ut eller ej. Klubben hade undantagslöst rätten till att 

begära en summa för spelaren ifall denne ville lämna eller en annan klubb ville värva 

spelaren. Easthamdomen borde ha satt stopp för detta men det gjorde den inte p.g.a. de 

tidigare nämnda faktorerna. Det var egentligen enbart en fråga om tid innan reglerna 

kring transfersystemet skulle tas upp igen, denna gång på europeisk nivå. 

6. Transfers och TPO ur ett svenskt avtalsrättsligt perspektiv 
En fotbollsspelare kan tillhöra en fotbollsklubb (en förening eller IdrottsAB). Denna 

klubb äger rättigheterna vad gäller spelarens ekonomiska och fotbollsrelaterade 

rättigheter. Vid en eventuell försäljning, tillfaller den övergångssumman den nuvarande 

klubben.  En  viss  summa  kan  även  gå  till  spelaren  själv,  även  kallad  för  ”sign-on  bonus”.  

För den svenske juristen innebär detta inga problem. Det är en helt vanlig avtalsrelation 

som går ut på att man köper och säljer spelare. Detta ger oss följande illustrerande 

exempel: 

1. Klubb A äger Spelare S, som är kontrakterad hos Klubb A. 

2. Klubb B kontaktar Klubb A för en intresseanmälan och förfrågan kring Spelare 

S tillgänglighet. 

3. Klubb A kan antingen avfärda möjligheterna helt, eller erbjuda spelarens 

tillgänglighet. 

4. Klubb A väljer att värdera och kräva 100 miljoner kronor för att sälja Spelare S 

till Klubb B. 

5. Klubb B gör ett anbud om 100 miljoner kronor till Klubb A.  

6. Klubb A accepterar budet och ger Klubb B möjlighet att prata med Spelare S 

personliga villkor i form av kontrakt. 
                                                 
58 Backman, Fotbollsfamiljens struktur och dess tvistelösning. 
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7. Spelare S accepterar det angivna kontraktsförslaget och Klubb B har då värvat 

Spelare S till sitt lag, och därmed löst dennes kontrakt hos Klubb A. 

Detta innebär att det finns tre typer av avtalsrelationer i det ovanstående scenariot. Den 

ena avtalsrelationen är den mellan Klubb A och Klubb B. Det andra är 

kontraktsförhållandet mellan Klubb A och Spelare S. Det tredje är det nya 

kontraktsförhållandet mellan Klubb B och Spelare S. Inget av förhållandena rör sig om 

någon trepartsrelation, däremot finns ett antal tvåparts relationer.  

En spelare brukar oftast representeras av en agent. Agentens roll är att företräda 

spelaren i förhandlingar med klubbar och andra förhandlingar, som sponsoravtal och 

liknande.59 Agenten är då spelarens ombud och ser alltid efter sin klients bästa, vilket i 

många fall handlar om att få så mycket betalt som möjligt. Agenten agerar på uppdrag 

av sin klient, spelaren. Här är relationen den som vid en uppdragsfullmakt och innebär 

att Spelare S (huvudmannen) blir bunden av agentens (mellanmannen) handlande 

gentemot den köpande klubben (motparten).60 Här kan en tredje man (eller tredje part) 

utläsas men det stämmer ändå inte riktigt fullt ut då den nya klubben i allra högsta grad 

är en motpart i denna relation. 

Begreppet third party ownership innebär således inte att det är en tredje part som blir 

bunden utan enbart att en ny avtalsrelation uppstått mellan antingen klubben som säljare 

eller mellan spelaren och en yttre investerare, som inte är en klubb. 

7. Third party ownership introduceras i Europa 

UEFA:s Financial Fair Play Regulations 

För att förstå fenomenet med third party ownership vill jag göra läsaren införstådd med 
samtliga faktorer av betydelse för klubbarnas handlande inom den moderna 
toppfotbollen. Därför presenteras i korthet UEFA:s Financial Fair Play Regulations. 

”Lev  efter  dina  egna  tillgångar.” 

Den europeiska fotbollen har under de senaste femton åren fått se sig själv befinna sig i 

en situation där yttre investerare finansierat klubbar med egna, privata medel. Detta tog 

ny fart på 2000-talet när Chelsea Football Club i engelska Premier League köptes av 

Roman Abramovich år 2003. Chelseas nye ägare investerade enorma summor genom att 

bygga en ny toppmodern träningsanläggning men framförallt, han köpte spelare för 

                                                 
59 Sund, Idrotten som arbetsmarknad, www.idrottsforum.org, 2013-04-20. 
60 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, 13:e upplagan, juristförlaget i Lund, 2011, s. 167ff. 

http://www.idrottsforum.org/
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enorma summor. Allt för att göra Chelsea till en stormakt inom europeisk toppfotboll.61 

Trenden var igång. Manchester City Football Club62, Malaga och Paris St. Germain är 

alla klubbar som genomgått en liknande förändring. Ägarna till dessa klubbar har varit 

mångmiljardärer som inte dragit sig för att pumpa in pengar i klubbarnas värvnings- och 

lönebudget. Som ett resultat av detta spenderande har klubbar redovisat enorma 

förluster år efter år, inkapabla att betala sina skulder. UEFA valde då att göra något åt 

saken, då organisationen ihop med FIFA såg en oroväckande utveckling inom 

toppfotbollen i Europa. Enorma övergångssummor, skyhöga spelarlöner och klubbar 

som redovisade förlustsiffror år efter år räckte för att UEFA skulle agera.63 

År 2009 tillsatte UEFA en utredning som skulle belysa detta och presentera alternativa 

lösningar. Huvudmålet var att få kontroll på klubbarnas ekonomi. Man ville ge 

klubbarna chansen att växa långsiktigt istället för att se de investera pengar som var 

svåra att få tillbaka p.g.a. klubbarnas dåliga ekonomiska förhållningssätt. Efter att ha 

förhandlat med klubbar och FIFA släpptes en ny reglering år 2010 som satte upp mål 

för klubbarna att uppnå, samt även olika bestraffningsregler ifall klubbarna 

misslyckades med att presentera en hållbar ekonomisk plan över framtida år. Det 

hårdaste straffet skulle vara att en klubb förbjöds från att delta i europeiska 

klubbsammanhang till följd av dålig ekonomi.64 UEFA vill med denna reglering att 

följande mål ska uppnås: 

•   introducera mer disciplin och rationellt tänkande i klubbarnas ekonomi; 

•  att  sänka  lönerna  och  transfersummorna  och  begränsa  den  inflationen  som kan drabba 

klubbarna; 

•   uppmuntra klubbarna till att tävla inom sina egna tillgångar;  

•   göra långsiktiga investeringar i sin egen talangutveckling och infrastruktur; 

•   skydda sin långsiktiga lönsamhet samt livsdugligheten för den europeiska 

                                                 
61 http://news.bbc.co.uk/2/hi/3036838.stm 2013-04-22. 
62 Manchester City, en klubb i Premier League som aldrig varit en toppkandidat blev det när Sheikh 
Mansour Bin Zayed al Nahyan köpte loss klubben och investerade enorma summor. Förra säsongen vann 
klubben ligan efter ett antal uppmärksammade och dyra inköp av spelare. Läs även 
http://metro.co.uk/2009/09/23/sheikh-mansour-completes-manchester-city-buy-out-438043/ 2013-04-22. 
63 http://www.uefa.com/uefa/footballfirst/protectingthegame/financialfairplay/index.html 2013-04-22. 
64 Malaga FC, en klubb i den högsta spanska ligan och som nådde kvartsfinal i årets upplaga av UEFA 
Champions League har drabbats av detta. Klubben får inte delta i några europeiska sammanhang och har 
trots upprepade försök misslyckats med att betala skulder och löner till sina spelare vilket lett till denna 
avstängning. Läs även http://www.telegraph.co.uk/sport/football/competitions/champions-
league/9761090/Malaga-banned-for-a-year-from-Champions-League-and-Europa-League-for-non-
payment-of-wages.html, 2013-04-22. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/3036838.stm
http://metro.co.uk/2009/09/23/sheikh-mansour-completes-manchester-city-buy-out-438043/
http://www.uefa.com/uefa/footballfirst/protectingthegame/financialfairplay/index.html
http://www.telegraph.co.uk/sport/football/competitions/champions-league/9761090/Malaga-banned-for-a-year-from-Champions-League-and-Europa-League-for-non-payment-of-wages.html
http://www.telegraph.co.uk/sport/football/competitions/champions-league/9761090/Malaga-banned-for-a-year-from-Champions-League-and-Europa-League-for-non-payment-of-wages.html
http://www.telegraph.co.uk/sport/football/competitions/champions-league/9761090/Malaga-banned-for-a-year-from-Champions-League-and-Europa-League-for-non-payment-of-wages.html
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klubbfotbollen; 

•      se till så att klubbarna redogör för sitt ansvar på årsvis basis.65 

Dessa mål ska uppnås inom ett par år och den första säsongen detta kommer att 

granskas är säsongen 2013-2014 vilket fått en del klubbar att agera redan under denna 

säsong. FFPR är det första och mest drastiska steget emot en mer rättvis fotboll och ska 

tas på fullaste allvar av klubbarna som vill vara med i tävlingen och tillhöra 

fotbollsfamiljen. 

 
Fotbollen har urholkats menar många och jag är beredd att hålla med. 

Talangutvecklingen har dalat enormt under de senare åren, mycket p.g.a. att de 

fostrande klubbarna vet om att en storklubb med ekonomiska muskler kan komma att 

värva spelaren för en hög summa pengar. Paris St. Germain spelar i Frankrikes högsta 

liga och har under de senaste två åren spenderat enorma summor på spelare för att 

erövra tronen som Europas bästa och största klubb. Man värvade Javier Pastore, 

Ezequiel Lavezzi, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva 66  och många fler under denna 

period vilket lett till att klubbar runtom i Europa ifrågasatt klubbens etiska och 

moraliska agerande. 67  Av den anledningen gynnas fotbollen långsiktigt ifall FFPR 

respekteras. Utanför fotbollen har jag svårt att se att vanliga bolag är beroende av en 

affärsmodell där yttre investerare håller bolaget flytande. I Sverige finns även bolag 

som alla har ett ansvar kring att värna om sina anställda och bolagets ekonomi. Det 

finns få företag som skulle kunna leva på att ständigt gå med förlust år efter år och ändå 

räkna med att pengar kommer att finnas tillgängliga när det behövs, då man vet om att 

det finns investerare som blint är villiga att investera pengar i en förlustorganisation. 

Däremot är detta något som blivit mer vanligt inom fotbollen på senare år. 

  

                                                 
65 Art. 2.2. UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, 2012 Edition. 
66 Samtliga nämnda spelare är världsspelare inom toppfotbollen. 
67 http://www.mirror.co.uk/sport/football/news/managers-alex-ferguson-arsene-wenger-1594451 2013-
04-22 och http://www.standard.co.uk/sport/football/lucas-moura-psg-deal-angers-sir-alex-ferguson-
8025872.html, 2013-04-22. 

http://www.mirror.co.uk/sport/football/news/managers-alex-ferguson-arsene-wenger-1594451
http://www.standard.co.uk/sport/football/lucas-moura-psg-deal-angers-sir-alex-ferguson-8025872.html
http://www.standard.co.uk/sport/football/lucas-moura-psg-deal-angers-sir-alex-ferguson-8025872.html
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8. Varför är TPO ett problem för fotbollen? 
TPO bemöttes tidigt av negativa rubriker när det introducerades på allvar i Europa. 

UEFA var väldigt snabba med att fördöma denna typ av affärer och generalsekreteraren 

för UEFA, Gianni Infantino ledde detta fördömande. 

8.1 Etiska och moraliska aspekter 

Denna typ av affärer väcker etiska och moraliska frågor. Är det lämpligt för en tredje 

part att äga de ekonomiska rättigheterna till en annan människa för att sedan byta eller 

sälja sig till pengar? Människan (spelaren) reduceras då till en tillgång och skulle vara 

helt oacceptabelt i någon annan del av samhället, och ska följaktligen inte ha någon del 

inom fotbollen.68 Samhället har varit väldigt noga med att eliminera liknande former av 

ägande och att på en laglig och frekvent basis investera i människor på detta vis för att 

sedan använda dem som en produkt och sälja dessa går inte att rättfärdiga.  

Vidare menar UEFA att sportens integritet måste beskyddas. Tillåts denna form av 

ägande kommer det leda till att samma bolag eller en fysisk person äger de ekonomiska 

rättigheterna till flera spelare i samma eller i olika lag. Oundvikligen kommer en 

intressekonflikt att uppstå och kan även leda till att fotbollen manipuleras genom 

riggade tävlingar och resultat, något UEFA måste stoppa till varje pris.69 

8.2 Uppmuntrar övergångar 

Denna affärsmodell lever på en dold premiss som innebär att spelare byter klubbar. En 

investerare skulle aldrig lägga pengar på en spelare om denne stannar kvar i samma 

klubb under en längre tid. Detta är ett incitament som inte går att förbise, nämligen att 

man vill tjäna på sina spelare genom försäljningar och övergångar. Detta leder till 

problem mellan klubbar, spelare och långsiktigt till att pengar försvinner ut ur sporten.70 

Detta förfarande krockar även med FFPR som förespråkar att klubbarna lever inom sina 

egna tillgångar, något detta går rakt emot. En klubb ska fungera på ett ekonomiskt, 

hållbart vis och inte förlita sig på kortsiktiga investeringar från tredje parter. 71 

Ett problem som återkommer och som inte har utretts är det faktum att ägarstrukturen 

kring TPO är långt ifrån enkel att följa. Det kan röra sig om investmentbolag som 

investerat i flera led och genom flera bolag. Detta gör att transparensen gällande 

                                                 
68 http://www.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/generalsecretary/news/newsid=1931937.html, 2013-
05-03. 
69 Ibid och art. 3.6. FIFA Code of Conduct (ett regelverk som behandlar uppförandet hos alla anslutna till 
FIFA). 
70 Ibid. 
71 Ibid. 

http://www.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/generalsecretary/news/newsid=1931937.html
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ägarstrukturen och ekonomin i princip blir omöjlig att spåra. FIFA har även i ett 

regelverk som behandlar uppförandet hos samtliga anslutna till FIFA uttryckligen 

nämnt att transparensen och ekonomin hos klubbarna ska vara så tydlig och klar som 

möjligt.72 Ett sådant scenario kan förenkla skattefusk och pengatvätt, vilket kan leda till 

juridiska problem för klubbar och spelare. 73  Vidare skulle detta innebära att 

fotbollsfamiljen skulle ha otroligt svårt att hålla resterande delar av samhället utanför 

fotbollen ifall man skulle förlora kontrollen över klubbarnas ekonomiska förehavanden.  

8.3 Exploatering av unga 
Många TPO investeringar sker i Sydamerika och i Afrika. Man investerar i ung talang, 

ända ner i 14-årsåldern. Det rör sig alltså om barn. Denna fråga är redan känslig då barn 

tidigt värvas in i en tuff värld, däremot har spelaren och föräldrarna alltid en säkerhet i 

att klubben tar hand om spelaren samt att klubben ordnar en sorts fallskärm för spelaren 

om   dennes   talang   inte   utvecklas   till   något   värt   att   satsa   på.  Om   en   ”okänd”   krets   av  

investerare enbart ser investeringen, och inte personen eller spelaren finns alltid en risk 

att denna talang lämnas någonstans i Europa efter att kontraktet gått ut. Detta är ett 

scenario som inte är önskvärt inom den professionella fotbollen och som oundvikligen 

kan leda till en fotbollsmässig trafficking som  då  är  ”laglig”.74 

Det är väldigt svårt att tänka sig att denna typ av affärer kan förekomma i någon annan 

bransch. En fysisk eller juridisk person som skulle köpa sig till en annan fysisk person i 

ett rent vinstsyfte skulle många nog kalla för trafficking eller slaveri. För att illustrera 

hur otroligt det skulle vara i någon annan bransch kan jag nämna 

bilreparationsbranschen. Kan det tänkas vara möjligt att en otroligt duktig 19-åring visar 

upp en fantastisk talang vad gäller att reparera bilar, för att sedan bli köpt av en 

privatperson eller bolag och sedan sälja honom till någon annan verkstad? Det hade 

aldrig blivit accepterat på någon del av arbetsmarknaden förutom just i idrottsliga 

sammanhang.  Bemanningsföretag är kanske det närmaste man kan komma för att förstå 

fenomenet med TPO, men dem reglerna är noga reglerade. 

8.4 Third party ownership i Sverige 
Vad gäller svensk fotboll kan sägas följande. Sverige har inte sett samma effekt av TPO 

som i andra delar av Europa. Som tidigare nämnt har FIFA det övergripande ansvaret 

över fotbollen i världen, medan man delegerat ut uppgifter till diverse konfederationer. 

                                                 
72 Art. 3.7. FIFA Code of Conduct. 
73 Andrews Richard, EPFL, Sports Law Bulletin, June-October 2012, s. 34. 
74 Andrews Richard, EPFL, Sports Law Bulletin, June-October 2012, s. 35f. 
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Sverige är medlem i UEFA och FIFA och svarar alltså under deras regler, med viss rätt 

till självbestämmande. Vad gäller TPO finns en bestämmelse i RSTP som stipulerar 

följande: 

No club shall enter into a contract which enables any other party to that 

contract or any third party to acquire the ability to influence in employment and 

transfer-related matters its independence, its policies or the performance of its 

teams.75  

The FIFA Disciplinary Committee may impose disciplinary measures on clubs 

that do not observe the obligations set out in this article.76 

Denna bestämmelse tar inte direkt sikte på just ägandet från en tredje part, utan på 

inflytandet. En klubb får inte ingå kontrakt eller avtal med en part som kan ha ett 

inflytande på transferrelaterade frågor osv. Denna bestämmelse ska enligt art. 1 (3)a 

RSTP gälla även på nationell nivå och ska inkorporeras i lagstiftningen utan ändringar i 

varje nationellt förbund som tillhör FIFA. FIFA förbehåller sig även rätten att vidta 

disciplinära åtgärder mot en klubb som bryter mot denna bestämmelse. 

Till dags dato har detta fenomen inte tagits upp inom svensk fotboll mer än att 

bestämmelsen i RSTP även ska gälla i Sverige. Vi måste komma ihåg att detta inte har 

funnits länge och att Sverige är ett land som inte har ekonomiska bekymmer i det 

avseendet gällande stora transfersummor. Oftast är det utländska klubbar som köper 

spelare från Sverige men problematiken ligger främst i att en klubb inte får låta sig 

påverkas av en yttre part som varken är spelare eller klubb. 

Den senaste undersökningen som gjordes gällande TPO och framförallt art. 18bis RSTP 

i medlemsländerna utfördes på uppdrag av UEFA, genom EPFL:s försorg. Denna 

släppte då en rapport som publicerades i EPFL:s tidskrift i oktober 2012 för att påvisa 

problematiken och hur de olika länderna inkorporerat bestämmelsen i sina respektive 

länder. Sverige fanns även med på listan av länder som tillfrågades, men valde tyvärr att 

inte svara på frågorna som ställdes.77 Detta anser jag vara tråkigt med tanke på att det 

finns en risk att TPO snart kommer att göras gällande även i Sverige, på ett eller annat 

sätt.  

                                                 
75 Art. 18bis 1. RSTP. 
76 Art. 18bis 2. RSTP. 
77 EPFL, Sports Law Bulletin, June-October 2012, s. 24. 
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8.5 TPO:s betydelse för europeisk fotboll 
Åsikterna kring TPO går isär vad gäller europeisk fotboll. England78 har gått ett steg 

längre och förbjudit TPO helt genom att införa strängare bestämmelser i sina nationella 

regelverk, medan många andra enbart inkorporerat art. 18bis i sin helhet. UEFA har i 

sina beslut och regelverk inte förbjudit att en utomstående part äger en del av de 

ekonomiska rättigheterna i en spelare. Däremot får denna part inte ha något som helst 

inflytande på klubbens eller spelarens affärer.79 I England har både FA och Premier 

League förbjudit ett utomstående ägande vilket fått starka reaktioner runtom i 

fotbollseuropa.  

Jean- Lois Dupant, en av Jean- Marc Bosmans ombud har även han uttalat sig i frågan 

och dess konformitet med EU:s lagstiftning. Han ifrågasätter starkt Englands 

ställningstagande och menar att ett sådant förbud mycket väl kan vara i strid med en av 

grundläggande principerna inom EU-rätten - friheten för varor, personer, tjänster och 

kapital. Han påminner om att förbudet är undantaget och inte ska vara regeln.80  

Denna affärsmodell har sedan länge varit kutym i Sydamerika. Den ekonomiska krisen 

som slagit till i Europa har däremot fört med sig en attitydförändring gällande TPO. 

Idag har klubbarna blivit mer positiva inför ett sådant ägande vilket visar på att det finns 

en vilja att utveckla detta.81 Vidare menar en del experter att vissa klubbar tävlar med 

sämre villkor. Financial Fair Play gäller för samtliga klubbar men engelska klubbar 

drabbas betydligt hårdare än andra.  I enlighet med reglerna innebär detta att klubbarna 

måste redovisa för varenda krona man betalat för en spelare vid en transfer. Ett exempel 

för att illustrera problematiken följer här: 

En spelare är tillgänglig för 20 miljoner pund. Arsenal (en klubb i Premier League) 

väljer att köpa denna för den begärda summan. Detta innebär då, att klubben måste köpa 

loss samtliga utomstående parter för att kunna registrera spelare i sitt lag, i enlighet med 

nationell rätt i England. En annan klubb, Porto, behöver inte nödvändigtvis göra detta. 

Den behöver visserligen betala den summa som klubben värderar spelaren till, men kan 

komma överens med en annan part, en tredje part. Den tredje parten står för hälften av 

kostnaderna för spelaren och detta gör då att spelaren i fråga kan delta i samma 

turneringar som spelaren kunnat göra om denne spelade i Arsenal. Skillnaden skulle 

                                                 
78 Rule V.20 Premier League Regulations, liknande regler finns även i FA:s regelverk, se art. A.2 FA. 
79 Crespo Perez de Rios Juan & Whyte Adam, EPFL, Sports Law Bulletin, June-October 2012, s. 46ff. 
80 Crespo Perez de Rios Juan & Whyte Adam, EPFL, Sports Law Bulletin, June-October 2012, s. 46. 
81 Se bland annat, FC Porto, en klubb som sedan ett par år tillbaka tillämpar TPO. Klubben äger enbart 
fem av sina 27 spelare, resterande spelare är TPO-ägda. 
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enbart vara att Porto kommit undan billigare och Arsenal fått betala betydligt mer. 

Vidare ska dessa siffror redovisas för UEFA i enlighet med FFPR, vilket omedelbart 

sätter Arsenal i större problem än vad det gör för Porto. Reglerna kräver att klubbarna 

redovisar sina tillgångar, inom vilka en spelare faller. Man gör då en avskrivning på 

spelaren över kontraktstiden. Ponera att kontraktstiden löper på fem år. Arsenal skulle 

då skriva av spelaren på följande vis: 20 miljoner pund genom fem år ger fyra miljoner 

pund per år. Porto skulle enbart behöva redovisa halva den summan, två miljoner pund 

per år tack vare TPO.82 Det blir med andra ord ett rejält minus i kassan för varje år som 

klubben inte förmår täcka upp värvningskostnaden, något som påverkar FFPR. 

Detta exempel visar på att det finns ett stort problem gällande de olika regleringarna 

som skiljer mellan länderna. England och Frankrike som förbjudit detta förfarande 

bedriver därför en stark lobbyism för att UEFA ska ta ett beslut och utöka förbudet till 

att även omfatta ägande och inte enbart inflytande som det ser ut idag.83  

FIFA:s bestämmelse som införts i RSTP, art. 18bis ska förhindra att det råder orättvisa 

mellan ligorna. Denna förbjuder som tidigare nämnt inte att en part investerar i en 

spelare. Däremot förbjuder den att denna part utöver någon form av inflytande över 

denna spelare. Detta ter sig ytterst osannolikt enligt min mening. Hur troligt är det att en 

investerare lägger ner pengar på en spelare utan att för den delen förvänta sig en vinst? 

Det går tvärtemot alla fundamentala regler vad gäller investering. Det skulle innebära 

att den investeraren satsat pengar på något och i gengäld inte förväntar sig någonting. 

En investerare inom denna bransch och i en sådan här affär förväntar sig att spelaren ska 

säljas innan kontraktet går ut, då spelaren i sådana fall får lämna klubben gratis. 

Självklart kommer den investeraren att försöka påverka till vem och när spelaren ska 

säljas, att tro något annat vore befängt. FIFA:s regel i 18bis är i mångas mening 

verkningslös.84 

  

                                                 
82 Reck Ariel & Geey Daniel, Sport & EU review, Third-party  ownership  &  UEFA’s  FFPR:  a  Premier  
League handicap, Volume 3, issue 2, December 2011, s. 9f. 
83 Reck Ariel, EPFL, Sports Law Bulletin, June-October 2012, s. 53. 
84 Andrews Richard, EPFL, Sports Law Bulletin, June-October 2012, s. 33. 
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9. Avslutande tankar 
9.1 TPO ur ett etiskt perspektiv 

Third party ownership har sedan länge funnits inom fotbollsvärlden men fick först den 

uppmärksamheten den förtjänade när Carlos Tevez värvades till West Ham United år 

2006. Därefter blev fotbollsvärlden tvungen att agera då organisationerna – ledda av 

FIFA – såg en oroväckande trend. Den trenden bestod i att utomstående parter fick köpa 

sig in i fotbollsvärlden genom att investera i fotbollsspelare. Fotbollsfamiljen ville inte 

att detta skulle hända och valde därför att agera fort. Ett år efter Tevez-affären fanns nya 

bestämmelser både i FIFA:s och the FA:s regelverk som i princip förbjöd sådana 

affärsmodeller inom fotbollsvärlden. FIFA tvingade även alla medlemsländer med sin 

egna tvingande reglering att följa samma modell. Detta kan te sig problematiskt för 

klubbarna och fotbollen i Europa. Motståndarna till denna affärsmodell menar att 

sportens integritet riskerar att urholkas, att det finns ett etiskt dilemma i frågan att äga 

en spelare (människa) i hopp om att få sälja denne till vinst, att spelarnas rättigheter 

försvagas då en part som inte har något legitimt intresse i spelarens sportsliga rättigheter 

får chansen att bestämma över dennes ekonomiska intresse. Det blir i nästan ett slavlikt 

förhållande. Inom juridik ska även finnas en moralisk och etisk parameter som alltid ska 

respekteras. Frågan är om denna respekteras när det kommer till TPO och FFPR. Att 

spendera på detta viset i kombination med att spendera på människor, i många fall barns 

talang och liv kan inte rättfärdigas på en moralisk eller etisk grund. Men det verkar gå 

vägen inom fotbollen. Vi blir arga över när en verkställande direktör får ett 

avgångsvederlag på miljonbelopp, men verkar inte bry oss om att fotbollspelare och 

klubbar spenderar miljoner – ibland miljarder – för att köpa och sälja spelare och 

klubbar. Fotbollen har förlorat kontrollen över pengarna som spenderas och troligtvis 

har FIFA och UEFA en tanke om att man vill återfå kontrollen, då en framtid i denna 

riktning är ohållbar. 

9.2 TPO ur spelarens perspektiv 
Vad tycker spelaren kring denna typ av affärer? Min åsikt är att det beror helt på 

spelaren i fråga. Många är idag medvetna om att ens spelarkarriär är kort i förhållande 

till andra arbetsmarknader och av den anledningen är en hög lön ett absolut måste. 

Spelare som Zlatan Ibrahimovic byter klubbar ofta i jakt på en mer lukrativ lön vilket 

hjälper TPO:s sak. Har en klubb inte råd att avlöna en spelare av en viss kaliber kan en 

tredje part ta på sig detta och klubbarnas monetära problem är ur världen på ett väldigt 

enkelt sätt. Däremot krockar denna vilja att tjäna pengar alltid med supportrarna och 
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den  ”förlorande”  klubbens  intresse.  Oavsett  pengar  bygger  spelare  upp  en  relation  med  

klubben och supportrarna. Denna relation får man inte om man ständigt byter klubb och 

på så vis demonstrerar att man blivit en ”fotbollens  legosoldat”, något många äldre 

spelare pekar på. Man menar att det inte är värt det.  

Intressekonflikten mellan spelare, klubb och tredje part kan även den bli mer 

komplicerad än vad man tänkt sig. Om klubben och spelaren är nöjd med tillvaron, men 

ägaren av dem ekonomiska rättigheterna plötsligt får en dålig ekonomi kan han påverka 

spelarena att flytta, men även bestämma sig för att sälja spelarens ekonomiska 

rättigheter till en annan investerare. Detta skulle då späda på problematiken med en 

svårföljd ägarstruktur. Det troligaste är nog att många spelare inte riktigt bryr sig om 

vem som står på utbetalningen på lönechecken. Det viktiga är siffrorna som står på den. 

9.3 Hur ska Sverige agera gällande TPO? 
Sverige har inte tagit en tydlig ställning till frågan om TPO. Däremot har man ett förbud 

som förbjuder inflytande och undertecknad skulle gärna se att man än så länge höll det 

på denna nivå. Att göra som i England och totalförbjuda utomstående från att äga en del 

i svenska spelare anser jag vara alldeles för negativt för fotbollen som sådan då det dels 

hämmar klubbarnas egen satsning på talangutveckling, dels att det i kombination med 

hur FFPR kommer att missgynna dessa länders klubblag. FFPR är nytt och kommer att 

börja gälla med start från säsongen 2013-2014 och först efter att denna börjat gälla kan 

vi på allvar se effekterna på klubbfotbollen ute i Europa. Innan dess anser jag inte att 

Sverige bör ta ett större ställningstagande i frågan gällande TPO, även om FIFA verkar 

ha gjort det på ett visst plan.  

9.4 Fotbollens autonomi 
Fotbollen har en särskild plats i samhället. Spelare ses som idoler och blir ambassadörer 

för sina länder och klubbar utåt. Frågan på varför fotbollen har givits en sådan 

självstyrande makt är svårbesvarad, men att den styr sig själv är inget vågat påstående. 

FIFA har ett monopol över fotbollen och den enda gången detta monopol prövats på 

allvar var genom Bosman-fallet. Då rörde det sig om en fundamental frihet som 

garanteras alla medlemsländers medborgare och frågan var tvungen att ställas. Fri 

rörelse kunde inte förhindras av FIFA:s och UEFA:s regler, vilket innebar en enorm 

förändring för fotbollen. Men efter det har en banbrytande förändring gällande juridiken 

på området inte skett.  
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Bilden av att pengar styr fotbollen är redan väl tilltagen p.g.a. superklubbarnas 

spenderande av pengar. Jag ser gärna att UEFA och FIFA tillsätter en utredning för att 

utreda detta fenomen, och i sammanhanget har den ”utomstående”   juridiken   i   åtanke. 

Ett förbud anser jag inte vara rätt väg att gå. Jag menar att man ska låta TPO och den 

autonoma karaktären vara tillåtet, men med en insynskälla och att TPO regleras på ett 

betydligt bättre vis.  

Vi har ännu inte sett TPO och FFPR-reglerna prövas i EU-rättsliga sammanhang, något 

som kan bli aktuellt inom en snar framtid. Jag tänker då främst på det faktum på att 

friheten för kapital, tjänster, personer och varor mycket väl kan komma att utmanas ifall 

ett uttryckligt förbud införs för yttre investerare. Detsamma gäller förbuden mot att låta 

klubbar hushålla med sina egna affärer. Det är bara en tidsfråga innan det sker.  
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