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ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2020

Ordförande har ordet
2020 - allt annat än ”business as usual” 
Kära Djurgårdsmedlem. Hur börjar man ens med att summera ett år som 2020? Så mycket som hände men ändå så tomt 
på upplevelser. Djurgården gick in i 2020 som regerande svenska mästare på herrsidan och med en oerhört bra känsla 
i hela föreningen. Vi hade sålt rekordmånga säsongskort, 11 225 för att vara exakt, såg fram emot Europaspel och i vår 
förening pekade de allra flesta kurvor uppåt. När vi som bäst förberedde oss för en ny fotbollssäsong, då slog pandemin 
till med en obönhörlig kraft och vi förstod tidigt att det här är något utöver det vanliga, även om ingen kunde föreställa 
sig det vi vet idag.

När omfattningen av krisen blev alltmer påtaglig, så agerade Djurgården Fotboll resolut. Vi införde genast köpstopp 
och såg tidigt till att, efter bästa förmåga, försöka skaffa oss en överblick över situationen och vilka alternativ Djurgår-
den hade att ta ställning till. Styrelsen sammanträdde på veckobasis istället för månadsbasis och vd och ledningsgrupp 
fick i ansvar att skydda föreningens ekonomi och samtidigt säkerställa organisationens medarbetares välmående och 
arbetsmiljö, vilket man också gjorde med den äran. Eftersom vår bedömning var att organisationen fortsatt hade en stor 
arbetsbörda avvaktade vi något med att korttidspermittera men även vi valde till slut, liksom många andra, att kort-
tidspermittera vår personal. Tillsammans med det statliga stödpaketet till svensk idrott som Djurgården fått ta del av, så 
har vi säkerställt att även vår förening får en kompensation för de ekonomiska konsekvenser Covid-19 restriktionerna 
medfört för vår verksamhet.

Starkt ekonomiskt resultat trots global pandemi och restriktioner 
Om vi håller oss kvar vid ekonomin, vilket är motiverat ett år som det här, så finns det en hel del saker som ska nämnas i 
sammanhanget. Djurgården Fotboll gör för 2020 ett väldigt bra ekonomiskt resultat. Det beror på många saker. Djurgår-
den Fotboll är sedan flera år tillbaka en väldigt välskött förening med ett tydligt fokus på kärnverksamhet och hållbarhet 
över tid. Vd Henrik Berggren gör ett fantastiskt arbete med att hålla ihop hela föreningen, leda det operativa arbetet och 
balanserar väl mellan förvaltning och utveckling. Det i kombination med sportchef Bosse Anderssons framgångsrika 
spelarförsäljningar har gett föreningen stor arbetsro över tid. Vår fina Djurgårdsbutik fortsätter presentera starka resultat 
(och fina souvenirer). Tack vare er medlemmar och supportrar har man uppnått en nettoomsättning med god lönsamhet 
som bara slås av guldåret 2019. Man har med andra ord, under ett år där inga Djurgårdssupportrar, varken i fotboll eller 
hockey fått gå på match, tjänat pengar på souveniraffären. Pengar som nu kommer till gagn för Djurgården Fotboll och 
Djurgården Hockey. Hatten av till personalen i Djurgårdsbutiken och tack till er som handlat. 

Stort tack till medlemmar, supportrar och partners!
Den absolut viktigaste insatsen för föreningens ekonomi och stabilitet under det här påfrestande året och som också ger 
oss stor framtidstro, är dock det fantastiska stöd som ni medlemmar och supportrar gett oss tillsammans med våra part-
ners. Av 11 225 säsongskort så valde hela 9 837 att avstå ersättning. Det är helt fantastiskt och vi kan inte tacka er nog! 
Till det ska även tilläggas att väldigt många av er har stöttat föreningen genom köp av stödbiljetter, vilket har inbringat 
ett ansenligt belopp till föreningen. Vi vill också rikta ett stort tack till våra partners, som trots att flera har det kämpigt 
själva, ställt upp på ett helt otroligt sätt. Bara en sådan sak som att Prioritet Finans valde att förlänga sitt Stjärnspon-
soravtal mitt under pågående pandemi. Väldigt glädjande! I samarbete med Djurgården Hockey genomförde Djurgår-
den Fotboll kampanjen ”Tillsammans för DIF” och man kan utan att överdriva fastställa att 2020, då kom hela Djurgårds-
familjen verkligen ihop tillsammans för DIF. 

Stödet ifrån supportrar och partners ger stark framtidstro
Jag vill skriva ytterligare några rader om det starka ekonomiska resultat Djurgården Fotboll gör. Ytterst är det en kon-
sekvens av en förening som gör väldigt mycket rätt just nu och det ska vi vara stolta över. Man ska också ha med sig att 
pandemin ser ut att fortsätta en bra bit in i 2021 (och kanske även längre än så) vilket kommer innebära att vi behöver ta 
höjd för en rad osäkerhetsfaktorer i flera år framöver. Hur kommer pandemin påverka våra besökares beteendemönster? 
Kommer alla tillbaka till våra fotbollsarenor när vi väl kan börja öppna upp? Hur kommer partnersförsäljningen påver-
kas? Får pandemin konsekvenser för våra möjligheter att vara lika framgångsrika i våra spelaraffärer även framgent? 
Det här är bara ett axplock av hänsyn vi behöver ta höjd för när vi planerar för framtiden. Vi är väldigt glada att ha den 
ekonomiska tryggheten vi har i dag men vi ska samtidigt vara ödmjuka inför det faktum att vi behöver disponera våra 
finansiella medel fortsatt ansvarsfullt och genomtänkt under många år framöver.

Det har spelats fotboll också
Det har ju också spelats fotboll trots allt, om än i något försenat och komprimerat säsongsformat. Det går ju inte att 
komma ifrån att det blir en helt annan (tråkigare) upplevelse utan publik och inramning. Jag tror vi alla delar känslan 
att det här var en fotbollssäsong utan vinnare men som behövde genomföras av ekonomiska hänsyn. Även om det var 
en märklig känsla att titta på, så fick vi i alla fall lite underhållning i en annars rätt tråkig och enformig vardag. Det blev 
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en snöplig sorti ur Europaspelet och en fjärdeplats i allsvenskan för herrarna och vad gäller damerna fick vi återigen, 
tyvärr får man väl säga, våndas in i det sista innan kontraktet i OBOS Damallsvenskan säkrades. Positivt att vi återigen 
(för andra året i rad) kan titulera oss själva som bäst i stan på herrsidan och oerhört viktigt att vi spelar i OBOS damall-
svenskan 2021, då även AIK och Hammarby tog klivet upp ifrån elitettan. Vi har högre ambitioner nästa säsong och båda 
lagbyggena ser spännande ut! 

På temat sporten vill jag också passa på att lyfta Djurgårdens medicinska team och övriga stödfunktioner runt våra re-
presentationslag. De har gjort ett väldigt professionellt arbete vad gäller att säkerställa att de medicinska protokollen för 
Covid-19 följts exemplariskt, vilket har varit en förutsättning för att säsongen kunnat genomföras överhuvudtaget.

Nästa generation Djurgården
Parallellt med våra representationslag, genomförde även vår ungdomsfotboll säsongen efter bästa förmåga. Vi är glada 
att vi tilläts hålla igång vår ungdomsverksamhet med vissa anpassningar och även här, är det de många gemensamma 
kraftansträngningarna som vi har att tacka för att våra spelare och ledare har kunnat fortsätta sin spelar- och ledarut-
veckling under 2020. 

Om de flesta av oss har varit ovanligt stillasittande under 2020 så har Djurgården som idrottsförening gjort fantastiska 
insatser för barn och ungdomars fysiska hälsa i Stockholm. Tillsammans med Djurgården Hockey startade vi under 2020 
upp en skolidrottsförening (som du kan läsa mer om i den här årsredovisningen) och den har fått en flygande start med 
tusentals regelbundet aktiva barn runtom i Stockholms skolor. Genom att Djurgården flyttar in på skolor och arbetar 
uppsökande, ökar vi föreningens relevans för stockholmarna, positionerar oss som en mer attraktiv samarbetspartner 
för stad och näringsliv samtidigt som vi gör massor av nytta för vår stad, Stockholm. Vår skolidrott kommer att spela en 
viktig roll för Djurgården, för skolorna, för stockholmarna och vår gemensamma stad i framtiden och skolidrotten har 
i föreningen getts status som kärnverksamhet jämte vår traditionella elit- och breddidrott. Självklart ser vi ju gärna att 
några av barnen blir djurgårdare på resan också…

Avslutningsvis vill jag återigen tacka personalen, styrelsen och framförallt alla medlemmar, supportrar och partners som 
tillsammans sett till att vår förening är så pass välmående, trots ett historiskt krisår för hela vårt samhälle. Försäljningen 
av säsongskort har startat lovande med över 7 000 som förlängt och vi ser med tillförsikt fram emot 2021. Vi hoppas att 
vi snart får välkomna er tillbaka till Tele2 Arena och Stockholms Stadion så att vi får heja fram vårt kära Djurgården på 
riktigt igen! 

Ta hand om er och tack för att ni finns och bryr er om Djurgården Fotboll!

Lars-Erik Sjöberg
Ordförande i Djurgårdens IF Fotbollsförening
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Styrelsen för Djurgårdens IF Fotbollförening får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhets-
året 2020. Under verksamhetsåret 2020 har styrelsen haft 27 protokollförda sammanträden. Efter föreningens årsmöte 
den 21 oktober 2020 har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordförande: Lars-Erik Sjöberg 
Vice ordförande:         Claes-Göran Sylvén
Ledamöter: Poya Motai 

Mattias Jonson 
Petra Wester 
Ruby Rinman 
Alexander af Jochnick 
Linda Wijkström

Revisorer: Per Molin 
Deloitte med Andreas Frountzos som huvudansvarig 

Revisorssuppleanter: Deloitte med Henrik Nilsson som ansvarig

Föreningens hedersledamot Pelle Kotschack har aktivt deltagit i styrelsens arbete och delat med sig av sina erfarenheter.

Organisation 
Verksamheterna inom Djurgården Fotboll bedrivs i moderföreningen och i fem bolag. Moderföreningen Djurgårdens IF 
Fotbollförening (DIF FF) har hand om frågor som rör medlemmar, ungdomsverksamhet, Damfotboll, hållbarhetsfrågor 
och spontanidrott. DIF FF utser dessutom styrelsen till det helägda dotterbolaget Djurgårdens Elitfotboll AB (DEF AB), 
där herrarnas seniorlagsverksamhet bedrivs. DEF AB äger i sin tur Djurgården Fotboll Försäljning AB (DFF AB), som 
ansvarar för försäljning av de kommersiella rättigheterna knutna till Djurgården fotboll och Djurgårdens Fotboll Arena 
AB, som har hand om anläggningsfrågor och förvaltar och administrerar Johan Björkmans hall på Hjorthagen samt DIF 
Venture AB som för närvarande inte bedriver någon verksamhet. Under 2019 förvärvade Djurgårdens IF Fotbollförening 
(DIF FF) röstmajoriteten i DIF Invest AB varvid DIF Invest AB redovisas som ett dotterbolag i koncernredovisningen för 
Djurgårdens IF Fotbollförening. 

Företagsledning 
Koncernens företagsledning bestod under året av vd Henrik Berggren och sportchef Bosse Andersson.
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Djurgårdens IF Fotbollförening

Värdegrund 
2016, efter att tusentals engagerade djurgårdare – ledare, idrottare, styrelser, organisationer och supportrar – medverkat 
i arbetet så antog alla föreningar gemensamt en styrande värdegrund för alla alliansföreningar. Den består av en vision 
och en position som uttalar en evig strävan efter att vara den ledande idrottsföreningen i Sverige, med ambitionen att 
vara bäst på att få människor att växa. Det är den fyr som ger riktning för oss och alla som vill verka i vårt namn. Vår 
karta är våra “nio framgångsprinciper”. Vi vet att när vi följer dem, så går alla resultat vår väg. Dessa är vår vägledning 
och ska genomsyra all verksamhet. De är även en personlig inspiration till varje djurgårdare. Genom vårt omfattande 
hållbarhetsarbete tar vi ett helhetsgrepp kring denna fråga. 

Framgång och Framtid - Djurgårdens hållbarhetsmodell 
Djurgården Fotboll arbetar, sedan flera år tillbaka, enligt en tydligt definierad strategi för hållbarhet och utveckling. 
Arbetet går under samlingsnamnet ”Framgång och Framtid” som i sin tur beskriver Djurgårdens verksamhetsmodell och 
viktiga principer i vårt arbete. Samma modell används i Djurgården Hockey och under ”Framgång och Framtid” ligger 
även numera Djurgården Skolidrott. Det här är vår kärnverksamhet och det styr allt det vi gör. 

Djurgårdens hållbarhetsmodell består av fyra delar: 
-  Organisation (Beslutsfattande/Ekonomistyrning/Utveckling) 
-  Upplevelseidrott (En bättre supporterupplevelse/Matchdag/Etablera topplag)
-  Föreningsidrott (Inkludera flera/Utveckling av spelare och ledare) 
-  Uppsökande idrott/Skolidrott (Hela Stockholms lag)

Kopplat till dessa fyra delar finns det ett antal definierade fokusområden med konkreta aktiviteter föreningen kontinuer-
ligt arbetar med. Några viktiga principer i vårt hållbarhetsarbete är att vi gör en distinktion mellan ansvar och intresse, vi 
prioriterar kärnverksamhet framför projekt, vi jobbar inifrån och ut och vi sätter handling framför kommunikation. För 
den som är intresserad av att sätta sig in i mer i vårt hållbarhetsarbete så kan man med fördel besöka: 
dif.se/om-oss/hallbarhet

Medlemmar
Medlemsantalet fortsatte att växa under hela 2020 och stannade den 31 december på den högsta medlemsnoteringen 
någonsin, 17 536 stycken. 

Medlemsutveckling de senaste tio åren.
År         Antal       Ständiga
2020    17 536     1 718
2019    15 703     1 672
2018    12 537     1 576
2017    13 244     1 528
2016    12 056     1 451
2015    12 868     1 339
2014    11 741     1 266
2013    11 909     1 200
2012    11 769     1 145
2011    11 389     1 084
2010    12 372     1 049

Från och med 2005 löper medlemskapet i tolv månader från betalning. Siffran anger det totala antalet personer som var 
medlemmar den sista december.

Ungdomsverksamheten
Ungdomssidan växer. I dagsläget är det drygt 2 000 ungdomar som spelar fotboll i DIF. Fördelningen är cirka 30% flickor, 
och 70 % pojkar fördelat på över 140 lag som spelade i St Erikscupen 2020. Totalt sett fanns 112 stycken träningsgrupper 
som leddes av cirka 450 stycken ledare. Våra ledare är de som bestämmer kvaliteten på verksamheten, och vi satsar där-
för mycket på att utbilda dem. Trots coronapandemin så har ett antal utbildningstillfällen genomförts. Vi har också inlett 
ett samarbete med ”Supercoach”, där våra ledare kan få hjälp med planeringstips på övningar, och hur de bäst genomförs.
Kärnan i verksamheten är fotbollsskolan, vilken startar vid sex års ålder. Där kan barnen välja vilken ambitionsnivå de 
vill lägga sig på. Man är med antingen en gång i veckan, eller två. Vid åtta års ålder startar lagverksamheten. Ledare är 
föräldrar som utbildats av vår 6-9 års ansvarige Mattias Larikka.

4



DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING
802015-5043

Vårt samarbete med Engelbrektsskolan fortsätter. Sedan 2005 bedriver vi en fotbollsprofil i årskurserna 4-9, där barnen 
får träna fotboll ett par gånger i veckan på skoltid. På gymnasienivå samarbetar vi med Sjölins gymnasium och Stock-
holms idrottsgymnasium. Bägge är certifierade som NIU-skolor (Nationell idrottsutbildning). Detta betyder att de har 
mandat att utbilda framtida elitspelare. På Sjölins går pojkarna, och på Stockholms idrottsgymnasium flickorna. Från och 
med 2021, så blir det blandade klasser på bägge skolorna.

De flesta av våra arrangemang blev inställda på grund av coronapandemin. Det var främst turneringar i Johan Björk-
mans hall i vintertid och DIF-dagen på Kaknäs som inte gick att genomföra. Vi hade dock fotbollsskola för de yngsta 
under loven på Östermalms IP och Hjorthagen. Dessutom genomfördes Clinics och camps med akademispelare. Stock-
holmsmästerskapen genomfördes också under oktober.

Utmärkelser: Anthonio Sanjairag utsågs till ”bäste ungdomsspelare till Farsan Sandbergs minne”. Ellen Andersson till ”årets 
flickjunior”. Mats Renée som varit ledare för samma pojklag födda 2002 i över tio år fick ”Lars-Gunnar Björklunds ung-
domsledarstipendium”. David Celic som är en lovande 17-årig målvakt erhöll ”Kurre Hammargrens minnespris”.

Flickakademin 
Som ett led i vårt fortsätta arbete kring flic-k och damfotbollen i föreningen så arbetar vi ständigt med utvecklandet av 
flickakademin. 2018 var första året vi startade upp och under 2020 så fullbordade vi strukturen med lag från flickor 10 år 
till flickor 19 år genom att starta upp våra yngsta lag F2011 samt F2010. 
2020, ett tufft år med allt vad det inneburit med pandemin och restriktioner, så kom säsongen till slut igång under mitten 
av maj. Då det varit ett speciellt år så har det inte funnits så många tillfällen för deltagande i turneringar eller läger, men 
våra flickor 19 år följde upp förra årets bedrift med att återigen att ta sig till slutspel Svenska Spels F19-serie.  

Vår uttalade ambition är att 1-2 spelare ska ta klivet från vår flickakademi till representationslaget. Under 2020 kunde vi 
glädjas med Louise Hvarfner, Hanna Stokki och Elvira Björklund som samtliga belönades med varsitt damlagskontrakt. 
Louise Hvarfner fortsatte att imponera så pass mycket att hon tre matcher efter att hon fått kontrakt så knep hon en plats 
i startelvan hemma i bragdmatchen mot FC Rosengård som slutade 0-0 på Stadion och ”Lollo” spelade hela matchen. 

Vi har en spännande och fin årgång i vårt FA17 där spelarna är födda 2004. Laget gick till SM-slutspel, men föll på straf-
far mot Linköpings FC i kvartsfinalen trots en väldigt fin fotboll. 

Ellen Andersson blev årets spelare från flickakademin. 

Ungdomsspelare som 2020 varit på landslagssamlingar:  
Hanna Ekengren (2002),Hanna Stokki (2002), Louis Hvarfner (2002), Sanna Eriksson (2003), Nea Flyborg (2004), Elvira Björklund 
(2004) och Catlyn Currie (2004).

Pojkakademin
Akademiverksamheten för pojkar fick 2020 fyra stjärnor i SEF:s certifiering av akademierna i Sverige. Certifiering vär-
derar innehållet i akademin utifrån ett antal parametrar som utbildningsnivå på tränare, utbildningsplan, faciliteter och 
förmåga att utbilda fotbollsspelare till svensk elitfotboll.
 
De tre äldsta lagen som spelar nationella serier, P16, P17 och P19, hade totalt sett godkända säsonger utifrån de speciella 
premisserna med hänsyn till restriktioner och rekommendationer under pandemiåret 2020.
PA16 nådde slutspelsomgången, men presterade svagt och nådde inte semifinal i åldersklassen. Slutspelsserien består av 
enkelmöten där det är en utmaning att nå semifinal, säsongen i övrigt innehöll några fina prestationer och resultat mot 
svårt motstånd. 
PA17 missade slutspelsserien med minsta möjliga marginal i slutändan. Med enkelmöten, som det var i grundserien, 
så var varje match viktig, tyvärr var några missade poäng i början på grundserien nog avgörande. Oavsett så spelades 
slutspelsserien aldrig klart på grund av skärpta restriktioner.
För PA19 gick det desto bättre. Laget vann grundserien efter några riktigt fina prestationer och stabilt spel genom alla 
matcher. Kul att få vinna den eftersom det sen inte blev någon slutspelsserie eller möjlighet att tävla om SM-titeln.
Pojkar födda 2005 vann sin regionala serie under säsongen och pojkar födda 2007 vann en inofficiell SM-turnering för 
sin åldersgrupp. Värt att notera är insatsen från alla tränare och ledare under säsongen som var väldigt påfrestande för 
verksamheten men där alla anställda visade sitt engagemang, flexibilitet och tålamod för att få träning och de matcher vi 
fick spela att bedrivas så nära det normala som det var möjligt.
 
Till säsongen 2020 fick Linus Tagesson lärlingsavtal med herrlaget och under säsongen fick både Melker Jonsson och 
Mattias Mitku lärlingsavtal. Mitku spelade sig dessutom till sitt första herrlagsavtal i slutet på 2020. Akademin skrev 
även avtal med Jonathan Westerberg som lämnade BP för Djurgården inför säsongen. Totalt tio spelare var med i träning 
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med herrlaget under året, dock så utgick U21-serien så inte många spelare från PA19 kunde visa upp sig i tävlingsmiljö 
med herrspelarna.  
 
Priset som Årets junior för säsongen 2020 tilldelades Anthonio Sanjairag. 
 
Skolverksamheten med Sjölins Gymnasium, Stockholms Idrottsgymnasium samt Engelbrektsskolan är fortsatt på en hög 
nivå vad gäller struktur, innehåll och organisation. Engelbrektsskolan fick åter in en större grupp med flickspelare till års-
kurs sju och både Sjölins och Stockholms Idrottsgymnasium hade ett högt antal spelare vid antagningen till hösten 2020. 
 
Under året spelades nästan inga ungdomslandskamper. De spelare som var med i landslagssammanhang vid samling-
ar var följande: Oskar Löfström (2004), Victor Andersson (2004), Viktor Dahlman (2004), Kenan Nisic (2004), Rasmus Allbäck 
(2004), Victor Säfsten (2004), Lucas Zetterberg (2005), Felix Felder Aaltonen (2003), Lukas Fältén (2003), David Celic (2003), Filip 
Karlsson (2005), Melker Jonsson (2002), Anthonio Sanjairag (2002), Linus Tagesson (2002), Jonathan Westerberg (2002).

Futsal
Djurgården futsal har nu haft en tid i Hjorthagshallen vilket lyft verksamheten, cirka 80 % av träningarna ligger där och 
resterande är på Bosön.

Herrsäsongen 2018-2019 blev inte godkänd. Det blev en turbulent start på säsongen med många nya personer på flera 
roller. Det gick sedan inte att reparera och laget åkte ur högsta serien. Våra gedigna försök med att öka intäkterna och hit-
ta partners har tyvärr inte gett något. Ett nytt förändringsarbete toppen på organisationen där Viktor Lindsö och Jan Tau-
er lyft verksamheten och bygger för framtiden tillsammans med de tidigare spelarna Axel Hellberg och Daniel Zakrisson 
som nya tränare. Tyvärr så ställdes division 1-serien i futsal in på grund av coronapandemin. Men det nya laget som 
byggs nu är beredda att träna direkt vid grönt ljus och sedan hela sommaren för att vara förbereda för seriespel.

Spelare uttagna i landslaget: Samuel Uddenberg Edgren (P19), Jesper Källman (P19)

Damsäsongen blev en godkänd säsong. Damerna vann sin serie, men förlorade semifinalen mot GAIS med minsta möj-
liga marginal. Vi har nu för tredje säsongen i rad höjt nivån med fler träningar, spetsat till truppen och utvecklat spelet. 
Madeleine Stegius blev nominerad till årets futsalspelare på Fotbollsgalan 2020.

Spelare uttagna i landslaget: Madeleine Stegius (Sverige), Rebecca Rolin (Sverige), Veronica Steen (Sverige), Linda Lundström 
(Sverige), Malin Broberg (Sverige), Luara Franzi (Sverige).

Beach soccer
Djurgårdens damlag försvarade under sommaren 2020 sitt SM-guld från året innan. I inofficiella SM, som avgjordes i 
Vetlanda, besegrades såväl Stureby FF som Vetlanda United. SM-guldet var lagets tredje genom tiderna. Till 2021 går SM 
till officiell under SM-veckan i Halmstad.

E-sport
Djurgårdens E-sportlag i FIFA deltog i flertalet turneringar vid sidan av E-Allsvenskan - Fotbollexpo Open. Malmö FF 
Invitational, Leyton Orients UltimateQuaranTeam Cup för att nämna några. 2020 blev ett bra år för laget som matchades 
mycket mot internationellt motstånd. En av höjdpunkterna för året var när spelaren Emil Berggren kvalade in till värl-
dens största turnering FUT Champions Cup i Paris. Som en följd av hans prestationer där så belönades han även med en 
uttagning till SvFF eFotboll (FIFA-landslaget).
E-allsvenskan utökades till 20 lag 2020. Djurgården gick för andra året i rad till slutspel, där det tyvärr blev respass i 
kvartsfinalen. Tack vare kvalifikationen till slutspelet så blev Djurgården för andra året i rad Stockholms bästa lag. Johan 
Bloom fick pris som ligans bästa defensiva spelare.

Damlaget
Pierre Fondin och August Fors fortsatte att träna laget under 2020 där coronapandemin gjorde det till en märklig säsong 
olik alla tidigare. Det innebar att Svenska Cupen ställdes in efter första omgången och att OBOS Damallsvenskan fick en 
kraftigt fördröjd start där det ånyo blev en oerhört dramatisk säsong för DIF som säkrade kontraktet i allra sista omgång-
en. 
Spelmässigt noterades en stark defensiv där Djurgården var fjärde bäst i serien men offensiven blev tydligt lidande av en 
korsbandsskada på den tilltänkta offensiva spetsen Maria Hovmark som tvingades utgå med skada efter sju minuter av 
debuten i vårens inledande cupmatch mot AIK.
I oktober var det sedan dags för nytt derby mot AIK i Svenska Cupen där gruppspelsplatsen 2021 säkrades efter seger 
med 3-1 på Skytteholms IP.
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Spelare som anslöt inför säsongen:
Maria Hovmark, Frida Boriero, Amanda Kander, Linda Motlhalo, Camilla Huseby, Hannah Wilkinson, Kathrine Östergaard Larsen, 
Simone Edefall, Rachel Bloznalis, Hanna Ekengren, Louise Hvarfner och Simone Edefall 

Spelare som anslöt under säsongen:
Klara Folkesson och Hanna Stokki

Spelare som lämnade inför säsongen:
Ariam Berhane, Ogonna Chukwudi, Petronella Ekroth, Evelina Finndell, Hanna Folkesson, Irma Helin, Cassandra Larsson, Alexan-
dra Lindberg, Jennifer Pelley, Wilma Sjöholm, Mia Jalkerud och Ingibjörg Sigurdardottir. 

Spelare som lämnade under/efter säsongen:
Gudbjörg Gunnarsdottir, Kathrine Östergaard Larsen, Nichole Persson, Kim Sundlöv, Camilla Huseby, Frida Boriero, Amanda 
Kander, Simone Edefall och Olivia Schough.

Uppsökande idrott – Djurgården Skolidrott
Djurgården Fotboll och Djurgården Hockeys gemensamma arbete att för växa Djurgårdens närvaro runt i Stockholm, 
samtidigt som vi är med och löser behovet av mer fysisk aktivitet, har haft en fantastisk tillväxt under 2020. Trots att en 
global pandemi i princip har förlamat vår stad och omvärld, lyckades vi med vår målsättning att integrera idrott och 
skola med varandra. Genom bildandet av Djurgårdens IF Skolidrottsförening har vi, i samverkan med skolor, med stöd 
av Stockholm Stad och partners börjat placera ut heltidsanställda Djurgårdsledare på skolor som enkom arbetar med 
att öka mängden fysisk aktivitet i skolan. Varje skola har en heltidsanställd ledare ifrån Djurgården som, i skolan och i 
direkt anslutning till skoldagen, tillför fyra timmar gratis varierad fysisk aktivitet om dagen. Vi tillför totalt 80-100 extra 
timmar fysisk aktivitet i månaden per skola. 

Organisationen har fungerat tillfredsställande, den ekonomiska modellen är stabil och kanske viktigast av allt, skolorna, 
barnen och vårdnadshavarna är mycket nöjda med vårt första verksamhetsår. När vi summerar 2020 kan vi konstatera 
att vi organiserat över 2 500 pass och haft över 30 000 deltagare. Det motsvarar alltså ett fullsatt Tele2 Arena. För att sätta 
tillväxttakten i ett perspektiv så har vi som målsättning att i slutet av 2021 ha 30 000 aktiva barn i månaden. Vi skapar i 
dag 500–1 000 timmar fysisk aktivitet om dagen. Under 2021 arbetar vi på totalt 22 skolor och vi har skolor som står på 
kö som vill arbeta med oss. Skolidrottsföreningen har, när den här årsredovisningen går i tryck, över 3 500 medlemmar 
(varav 44% är flickor) och målsättningen är 10 000 när vi gör bokslut för 2021. Den ekonomiska modellen innebär en liten 
risk för Djurgården Fotboll samtidigt som nyttan är väldigt hög. 

Genom framgångarna för vår skolidrottsförening så kan vi nu konstatera att vi lyckats med vår ambition att integrera 
vår uppsökande idrott som en del i föreningens kärnverksamhet bortom projekt och kommunikation. Vi är uthålliga och 
vi gör avtryck på riktigt. Vi skapar en modell för framtiden där idrottens attraktionskraft slås ihop med skolans tillgäng-
lighet och infrastruktur. 

Vi växer på så sätt föreningens relevans för stockholmarna, positionerar oss som en attraktiv samarbetspartner för stad 
och näringsliv samtidigt som vi gör massor av nytta för vår stad, Stockholm. Vår skolidrott kommer att spela en viktig 
roll för Djurgården, för skolorna, för stockholmarna och vår gemensamma stad i framtiden.

SLO-verksamheten
En SLO (Supporter Liaison Officer) är en tjänst som närmast kan beskrivas som en slags supporterombudsman som blir 
en länk mellan främst föreningen och supportrarna men även andra intressenter runt fotbollen. Under 2020 förändrades 
förutsättningarna även för den här funktionen där fokus låg på att hantera frågor som uppstod hos medlemmar och sup-
portrar kopplat till den pågående pandemin. Vi har löpande uppdaterat våra supportrar om förutsättningar och föränd-
ringar i det fall publik eventuellt kunnat släppas in och samtidigt förankrat beslut hos diverse grupper. Under året har vi 
haft en omvärldsbevakning för att kunna ha en uppdaterad bild över hur andra ligor i Europa har hanterat situationen 
under Covid-19. SLO-gruppen bestod av tre personer, varav den som normalt verkar på matchdag ej har arbetat som en 
konsekvens av matcher utan publik.
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Djurgårdens Elitfotboll AB 

Herrlaget
Efter guldåret 2019 fortsatte tränarna Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf att leda laget under det märkliga fotbollsåret 
2020 som kom att präglas påtagligt av coronapandemin som bröt ut under våren. Innan dess hann dock gruppspelet i 
Svenska Cupen genomföras där det blev en inledande seger mot Dalkurd men därefter följde 2-2 mot Sandviken och 
förlust med 1-2 mot Mjällby vilket innebar sorti.

Därpå följde ett spelmässigt vakuum på grund av restriktioner i samband med pandemin innan Allsvenskan sedan 
startade den 14 juni med premiärseger mot Sirius. Den allsvenska resan bjöd på mestadels toppar - som till exempel den 
sköna derbysegern mot AIK i juli och den magiska vändningen från 0-2 till seger med 3-2 på sju minuter hemma mot 
Malmö FF - men också en del dalar. Totalt sett blev det en fjärdeplats (där Djurgården återigen var det bästa Stockholm-
slaget) med en möjlighet till Europaspel beroende på utfall i Svenska Cupen 2021.

SM-guldet från 2019 innebar även spel i Europa där Djurgården föll med 2-0 mot Ferencvaros i enkelmötet i Champions 
League. Det innebar spel i Europa League där DIF besegrade Europa FC (från Gibraltar) med 2-1 hemma för att sedan 
ställas mot tufft motstånd i form av rumänska CFR Cluj i nästa kvalomgång. Trots en bra insats vann Cluj med 1-0 och 
därmed var Europa-äventyret 2020 ett avslutat kapitel.

I november säkrades sedan spel i Svenska Cupens gruppspel 2021 efter seger med 4-0 mot Sollentuna FK.

A-truppen herrar
Spelare som anslöt inför säsongen:
Kalle Holmberg, Erland Tangvik, Emmanuel Banda och Linus Tagesson (lärlingskontrakt)

Spelare som anslöt under säsongen:
Magnus Eriksson, Jesper Nyholm, Melker Jonsson (lärlingskontrakt) och Mattias Mitku (lärlingskontrakt)

Spelare som lämnade inför säsongen:
Joseph Ceesay, Marcus Hansson, Souleyman Kone, Benjamin Machini, Mihlali Mayambela, Besard Sabovic, Mohamed Buya Turay, 
Jacob Widell Zetterström och Marcus Danielson

Spelare som lämnade under/efter säsongen:
Astrit Ajdarevic, Alexander Abrahamsson, Johan Andersson, Jonathan Augustinsson, Jesper Karlström, Oscar Pettersson, Jonathan 
Ring, Kevin Walker och Fredrik Ulvestad

Publik/Biljetter

Herr
Djurgården klev in i säsongen med en rekordförsäljning av säsongskort till herrarnas matcher. 11 225 djurgårdare hade 
säkrat en plats på Tele2 Arena efter guldsäsongen 2019 och förväntningarna var stora. Genrepet inför gruppspelet i 
Svenska Cupen spelades mot Brann i mitten av februari på Tele2 Arena och lockade 6 047 åskådare. 
I gruppspelet i Svenska Cupen spelade Djurgården på Tele2 Arena mot Dalkurd som lockade 7 047 åskådare och den 
avslutande matchen mot Mjällby hade 7 075 åskådare.
Det blev inga fler matcher i Svenska Cupen och när Allsvenskan startade något försenad i juni så blev det sorgligt nog en 
hel säsong utan publik. Även matcherna i Champions League och Europa League kval spelades utan stöd från läktarna. 
Europa FC och CFR Cluj gästade Tele2 Arena utan någon publik på läktaren.
Det fantastiska publiksnittet i Allsvenskan på 15 958 åskådare från 2019 gick inte att utmana då samtliga hemmamatcher 
i Allsvenskan spelades utan publik. Den enda matchen i Allsvenskan med publik var bortamatchen mot Falkenberg som 
efter publikrestriktioner sågs av 300 åskådare.

Alla som köpt säsongskort till herr eller damlagets matcher kunde i juni ansöka om ersättning för matcher som spelades 
utan publik under året. Väldigt många valde att inte begära någon ersättning vilket vi är väldigt tacksamma för. Under 
säsongen sålde vi stödbiljetter och det ekonomiska tillskottet det gav betyder mycket.

Dam
Djurgårdens damer spelade hemmamatcherna i OBOS Damallsvenskan på Stadion och 147 djurgårdare köpte säsongs-
kort. Efter träningsmatchen i mitten av februari mot Linköping på Tele2 Arena ställdes Svenska Cupen in och matcherna 
i OBOS Damallsvenskan spelades utan publik till en början. De avslutande fyra hemmamatcherna spelades inför 50 
åskådare per match. 
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Den digitala arenan
I våra många kommunikationskanaler är dif.se något av ett nav där alla verksamhetens delar ska tydliggöras i mesta 
möjliga utsträckning: Herrar, damer, ungdom, futsal, beachsoccer, e-sport/FIFA samt även all övrig information och 
historik för vår stolta förening.

Med risk för en viss upprepning kom fotbollsåret 2020 att påverkas kraftigt av coronapandemin vilket också satte sina 
spår i statistiken för webbplatsen och våra sociala medier. Nyhetsflödet sjönk rejält under första pandemivågen under 
vintern/våren, då fotbollstillvaron i princip stod helt stilla i månader och inga matcher spelades. Siffrorna för 2020 lan-
dar följaktligen på lägre nivåer än under det föregående guldåret.

Statistik dif.se 2020 (jmf 2019)
Antal användare*  827 641 (928 317)
Antal sessioner   2 933 303 (4 388 738)
Antal sidvisningar 5 433 987 (8 308 963)
Genomsnittlig tid på sidan 2:43 min
* Unika webbläsare

Mest lästa artiklar, sidvisningar inom parentes.
1. Viaplay sänder våra Europa-matcher, teckna abonnemang här (19236)
2. Information gällande coronaviruset  (17654)
3. Dags för lottning till Champions League-kvalet (12820)

Sociala medier
I sociala medier ökade framförallt följarna på Linkedin samt Instagram, där inläggen som delas fortsatt har hög enga-
gemangsfrekvens och därmed relevans. Twitter är fortsatt en stark kanal för information om DIF och hade i snitt 3,93 
miljoner visningar av tweets från Djurgårdens konto per månad under 2020.
På Facebook, en sida som Djurgården Fotboll delar och driver med Djurgården Hockey, nådde inläggen i snitt 49 685 
unika konton per dag under 2020. I snitt fick ett inlägg 2143 reaktioner (gilla, dela, kommentera osv).

Publikservice och trygghet
Under året arrangerades 20 herrmatcher som antingen tävlings- eller träningsmatch. Därtill ett 15-tal dammatcher. Den 
pandemi som påverkat världen under stora delar av 2020 har givetvis påverkat även publikservice och trygghet. Under 
början av året kunde såväl träningsmatcher som tävlingsmatcher i Svenska Cupens gruppspel genomföras som planerat 
vilket innebar med publik. Dock stängdes idrotten ned och resterande del av fotbollssäsongen spelades helt utan publik 
för herrarna och i princip för dammatcherna. Vid damarrangemangen påbörjades under hösten att släppa in 50 personer 
på arrangemangen. 

De ordningsvakter och värdar som Djurgården haft har därför varit uteslutande engagerade i början av året och därav 
endast ett fåtal matcher. Samtliga arrangemang som varit anmälningspliktiga har tillståndsgivits genom Bevis om an-
mälan och de villkor som däri framställts har Djurgården haft att förhålla sig till och levt upp till. Matcher som inte varit 
offentliga tillställningar (exempelvis alla tävlingsmatcher från juni och framåt) har inte varit tillståndsgivna och därför 
inte spelats inför publik.

Inför uppstart av säsongen under sommaren arbetade svensk fotboll med att ta fram ett så kallat protokoll för genomför-
ande av match. Dessa protokoll har varit dynamiska och förändrats under året. Protokollen har funnits för att i möjligas-
te mån kunna säkerställa att arrangemangen kunnat genomföras utan risk för smittspridning. Med hänsyn till protokol-
len har även begränsningar funnits för hur mycket personal som tillåtits arbeta på arenan. Härav har endast ett mycket 
litet antal personer arbetat vid arrangemangen, såväl ideell personal som avlönad. Varje funktion har anpassats utifrån 
de krav protokollen uppställt. Under 2020 hyrdes personal från följande leverantörer: Tarantsec AB, Sweden Secure Mul-
ti Services AB, BRK Bevakning AB samt Eventa Sjukvård AB.

Djurgården har under 2020 inte anmälts alls till SvFF:s Disciplinnämnd. Precis som varit sedan 2015 (när oaktsamhets-
ansvaret infördes) har Djurgården ådömts 0 kronor i böter. Däremot har ett antal avvikelser mot exempelvis det av SEF 
meddelade Covid-protokollet rapporterats, vilket lett till att Svensk Elitfotbolls Disciplinutskott utdömt 21 000 kronor 
i böter, fördelat på 18 000 kronor för ej ansvarsfullt målfirande och 3 000 kronor för ej ansvarsfullt genomförande av så 
kallat ”pep-talk” före match. 

Arena/Anläggningar
Antalet barn som vill spela i vår förening ökar stadigt. Tyvärr ökar inte tillgången på fotbollsplaner i samma takt i vårt 
distrikt. En förutsättning för att vi skall kunna erbjuda en kvalitativ fotbollsverksamhet är att det byggs fler fotbollspla-
ner i innerstaden. Marken i vårt närområde är dock attraktivt för bostadsbygge, och för staden är det naturligtvis mycket 
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mer lukrativt att sälja marken, än att bygga en fotbollsplan. Om det skall byggas mer fotbollsytor, så tror vi att det är 
mark där man inte får bygga bostäder vi skall leta efter. En sådan plats är Gärdet. Där finns det ett beslut att anlägga två 
stycken 11-spelsplaner, vilket vore ett oerhört tillskott för vår verksamhet. Det skulle varit klart 2020, men av olika skäl så 
blev det inte så. Allt pekar dock på att det står färdigt under 2021.

Till säsongen så renoverades damernas utrymmen på Kristinebergs IP upp ordentligt. På grund av att idrottsplatsen skall 
byggas om, så har underhållet varit eftersatt. Vi tog därför saken i egna händer, och såväl omklädningsutrymmen som 
personal och styrkerum är nu kraftigt uppfräschade.

Kristinebergs IP skall som sagt byggas om. Tanken är att det skall bli en arena där Superettan och Damallsvenskan skall 
kunna spelas. Omklädnings- och läktarbyggnad är dock kulturmärkta, och kan inte göras större. Det innebär att om vårt 
lag skall få spela sina allsvenska platser där, så måste vissa dispenser ges av Svenska fotbollförbundet. Om detta ges, så 
får vi en gemytlig hemmaarena och träningshemvist för damerna. Besked om detta ges under våren 2021. Ombyggnads-
start sker i så fall efter säsongen.

Arbetet med att bygga en byggnad innehållande kansli och ett antal bostäder på Hjorthagen pågår. Vi var anvisade en 
tomt vid idrottsplatsen. Tyvärr sprack detta, då staden gjorde en ekologisk utvärdering av Hjorthagskransen. På denna 
tomt lever den utrotningshotade ekbandsborren, och därför får platsen inte bebyggas. Vi är lovade att under våren 2021 
bli anvisade en ny tomt.

Föreningen har lämnat såväl Hjorthagens lokaler där ungdom satt, och även kanslilokalerna på Stadion. Bägge loka-
lerna var hårt slitna, och inte värdiga en förening som vår. Nu sitter vi tillsammans i nya fräscha lokaler i TV4 huset på 
Tegeluddsvägen, Gärdet. Det kommer att bli ett lyft för verksamheten.
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Djurgårdens Fotboll Försäljning AB

2020 blev ett speciellt år för Djurgårdens Fotboll Försäljning. Året inleddes mycket starkt och försäljningen låg på rekord-
nivåer när Covid-19 satte stopp för stora delar av vår verksamhet. Ser man på vilka produkter som har utvecklats posi-
tivt och genererat intäkter så är arenaexponering och digital exponering de produkter som har utvecklats positivt medan 
matchdagsaktiviteter och hospitality har sjunkit kraftigt på grund av att vi inte har fått ha publik på våra matcher.
 
Bolaget har under året genomfört korttidspermitteringar men har trots det mycket svåra läget kunnat leverera ett 
resultat som är bolagets tredje bästa någonsin. Resultatet kunde ha varit ännu bättre, men det faktum att Covid-19 gjort 
att många av våra partners inte fullt ut kunnat nyttja sina rättigheter samt på grund av koncernens starka resultat och 
ekonomiska ställning, har vi valt att vara långsiktiga och generösa och låtit partners som önskat skjuta sin betalning och 
nyttjande av sina rättigheter till säsongen 2021
 
Våren 2020 genomförde Djurgårdens Fotboll en flytt av sitt kansli och detta har medfört högre kostnader för Djurgårdens 
Fotboll Försäljning, en del av dessa kostnader är engångskostnader kopplade till etablering av det nya kansliet.
 
Ytterligare en faktor att beakta när man betraktar försäljningsbolagets omsättning är att det verkliga försäljningsvärdet 
av partnerskap är högre än bolagets totala omsättning. Detta beroende på att det är bolagets försäljningspartner, ISP 
Sport och Marketing som fakturerar kunderna och erhåller sin andel innan Djurgårdens Fotboll Försäljning erhåller er-
sättning samt att vissa andra rörliga intäkter kopplade till partnerskap tillfaller andra delar av koncernen än Djurgårdens 
Fotboll Försäljning.
 
Självfallet innehåller framtiden väldigt många frågetecken och osäkerhetsfaktorer på grund av Covid-19 men läget ser 
fortsatt ljus ut för Djurgårdens Fotboll Försäljning. De produkter och tjänster man erbjuder är attraktiva för marknaden 
och man arbetar strukturerat med försäljning och leveranser. Inför 2021 har flera stora avtal säkrats upp bland annat har 
Stjärnsponsorn Prioritet Finans valt att förlänga sitt avtal med två år och ett nytt omfattande femårsavtal har träffats med 
Adidas. Även i övrigt så har försäljningen inför säsongen 2021 hittills varit överraskande god.
 
Riskerna inför framtiden hänger i mångt och mycket ihop med hur Covid-19 kommer att påverka möjligheterna att 
bedriva verksamhet, leverera till våra partners och kunna ta emot publik på våra matcher.

Djurgårdens Fotboll Arena AB

Djurgårdens Fotboll Arena AB driver och förvaltar Johan Björkmans hall på Hjorthagens IP. Huvudsyftet med anlägg-
ningen är att ge föreningens ungdomar drägliga träningsvillkor även vintertid. Samtliga ungdomslag i föreningen har 
minst ett träningstillfälle i veckan i hallen. Hallen reses och tas ner årligen av föreningens anställda, föräldrar till barnen 
och äldre spelare. På grund av coronan, så togs inte hallen ner 2020, utan stod uppe även under sommarsäsongen. Det 
krävs 50-100 personer för att dra tältdukarna, vilket hade varit ett brott mot coronarestriktionerna.

Djurgårdens Merchandise Handelsbolag

Djurgårdens Merchandise HB (DMHB), fotbollens och ishockeyns samägda verksamhet verkar för att sälja Djurgårds-
profilerade klädesplagg- och souvenirprodukter i Djurgårdsbutiken Globen Shopping, på DIFbutiken.se samt på match-
arenorna Johanneshov Isstadion, Globen, Stockholms Stadion och Stockholmsarenan.
 
Nettoomsättningen för verksamhetsåret 2020 landade på 25,3 mkr att jämföras med 27,3 mkr under SM-guldåret 2019. 
Nettoresultatet blev 2,5 mkr att jämföras med 1,7 mkr. Sett i ljuset av att 2020 varit ett väldigt speciellt år med uteblivna 
publikmatcher som vanligtvis bidrar stort till omsättningen så är utfallet anmärkningsvärt bra.
 
Verksamheten har ansträngt sig för att ta sitt ansvar för att inte medverka till aktiviteter som skulle ha kunnat öka på en 
eventuell smittspridning runt Djurgårdsbutiken. Vi har, trots att vi är en kommersiell verksamhet, gjort allt vi kunnat för 
att ni våra kunder inte kom till vår butik för att handla och trängas. Kunderna har hörsammat uppmaningen och samti-
digt, tack och lov, valt att handla på DIFbutiken.se.
 
Verksamhetens anställda har tillsammans med fotbollens och ishockeyns marknadsavdelningar, huvudpartnerna adidas 
och CCM  jobbat fokuserat för att lyfta fram alla produkterlanseringar under året; med bland annat fyra olika match-
tröjor från både fotbollen och ishockeyn, två boxfresh-lanseringar samt den superlyckade ”stadsdelskampanjen” som 
mottogs mycket väl av många supportrar till Djurgårdens IF.

Som ett led i verksamhetens långsiktiga utvecklingsarbete så har DMHB upphandlat en ny ekonomipartner, BTR AB, 
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som även är partner inom affärsnätverket. Vid halvårsskiftet lanserades vår nya e-handelsplattform, DIFbutiken.se, som 
blev ett visuellt och kommersiellt lyft. Under senhösten har ett arbete påbörjats med att utveckla verksamhetens kund-
service, telefon/mejll där vi vill bli bättre.      
 
Ledningen och personalens målsättning är att hela tiden utveckla verksamheten i alla dess discipliner; arenaförsäljning, 
butiksdrift och e-handel. Den utvecklingen säkerställs genom kompetensförsörjning, utbildning, ett individuellt ansvar 
och en stolthet över att representera både fotbollens och ishockeyns medlemmar och supportrar. Målsättningen är att 
över tid bygga en långsiktigt hållbar och lönsam souveniraffär som alla Djurgårdare kan känna sig extra stolta över.
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ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2020 
 
 
Ekonomi  
       
De totala intäkterna i koncernen 2020 uppgick till 198,1 (144,5) miljoner kronor.   
        
Publikintäkterna minskade med 19,7 miljoner kronor och uppgick 2020 till 22,4 (42,1) miljoner kronor. 
Minskningen förklaras av den pandemi som drabbat oss. Som en följd av denna så har vi inte kunnat ha 
publik på våra matcher under säsongen 2020. Publikintäkterna består av säsongskortsinnehavare som 
valt att stötta föreningen och inte kräva återbetalning. De kommersiella intäkterna minskade med 6,0 
miljoner kronor och uppgick 2020 till 26,9 (32,9) miljoner kronor. Medlemsintäkterna minskade under 
2020 och uppgick till 3,7 (4,4) miljoner kronor. Nedgången förklaras av när under hösten vi valde att 
starta säsongskortsförsäljningen. Då stor osäkerhet rådde så påbörjades denna senare än vanligt. För att 
kunna köpa säsongskort måste du vara medlem i föreningen. Årets resultat i koncernen uppgick till 
59,1 (-14,9) miljoner kronor. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 64,9 (-8,4) miljoner kronor. 
Intäkterna från spelartransfers uppgick till 60,0 (15,5) miljoner kronor. 
      
Det egna kapitalet i koncernen uppgick vid årsskiftet till 116,3 (57,3) miljoner kronor och soliditeten har 
ökat till 50,7 (33,5) procent. 
 
Stöd har erhållits av RF och Tillväxtverket om 15,4 miljoner kronor. 
      
Styrelsen har särskilt beaktat hur effekterna av pandemin (Covid-19) påverkar föreningens framtida 
utveckling och de risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. Detta gäller främst 
publikintäkterna. Under 2020 har vi inte kunnat ha publik på föreningens matcher. I dagsläget vet vi 
inte när vi kan släppa in publik igen. Även de kommersiella aktiviteterna och ungdomsverksamheten 
har påverkats negativt. 
 
Det egna kapitalet är tillfredsställande, men ambitionen är att rörelseresultatet skall vara positivt före 
resultat från spelartransfers. Det är därför oerhört viktigt att styrelsen och ledningen även fortsatt 
fokuserar på att följa utvecklingen av resultatet och det egna kapitalet samt likviditeten. Fokus ligger på 
att höja intäkterna och förbättra resultatet även under verksamhetsåret 2021. Förhoppningsvis kan vi 
åter ha publik på våra arenor. Styrelsens bedömning är att finansieringen för kommande år är 
säkerställd.           
 
      
Djurgårdens IF Fotbollsförenings (koncern) ekonomiska utveckling i sammandrag: 
 

	
	
Avser koncern inklusive Djurgårdens Elitfotboll AB, Djurgårdens Fotboll Försäljning AB, DIF Venture AB, Djurgårdens Fotboll Arena 
AB och DIF Invest AB.    
*   Soliditet: eget kapital/balansomslutning       
** Likviditet: (kortfristiga fordringar + kassa och bank)/kortfristiga skulder      
	 	

2020 2019 2018 2017 2016
Omsättning 198 144 854 144 516 085 169 338 700 140 014 231 160 271 511

59 066 001 -14 872 083 18 666 247 68 528 36 680 623
Eget kapital 116 321 027 57 260 475 72 139 107 53 476 726 53 421 048
Balansomslutning 229 282 397 171 068 251 169 039 648 140 573 990 110 754 991
Soliditet* 50,73% 33,47% 42,68% 38,04% 48,23%
Likviditet** 3,7 1,6 1,9 2,0 2,2

Resultat efter 
finansiella poster
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* Beloppen i tabellen avser koncern

100,000%
Ägarandel i Djurgårdens Fotboll Arena AB
* Beloppen i tabellen avser koncern

Ägarandel i DIF Venture AB

Eget kapital 127 290

100,000%

Aktiekapital 50 000
Balansomslutning 133 290
Intäkter 0

DIF Venture AB
Typ av juridisk person Aktiebolag 
Verksamhet Investeringar

Typ av juridisk person Aktiebolag 
Verksamhet Investeringar

Eget kapital 6 032 825

Aktiekapital 506 415
Balansomslutning 7 409 550
Intäkter 334 999

Ägarandel i Djurgårdens Fotboll Försäljning AB

70,30%Ägarandel av kapitalet i DIF Invest AB

DIF Invest AB

1 686 056
8 690 088

637 737

Aktiebolag 
Evenemangsarenor

Balansomslutning
Intäkter
Eget kapital

Aktiebolag
Sponsring och reklam m.m.

100 002
6 527 235

20 834 013Intäkter
Eget kapital

Djurgårdens Fotboll Arena AB
Typ av juridisk person
Verksamhet

8 696 476

116 321 027

Balansomslutning

Eget kapital

Aktiebolag (idrottsAB)

99,98%

Djurgårdens Fotboll Försäljning AB

Fotboll
100 018

211 483 072
161 809 432

95 347 593

Ägarandel i Djurgårdens Elitfotboll AB

Typ av juridisk person

Aktiekapital 100 000

Ungdomsfotboll m.m.
229 282 397
198 144 854Intäkter

Typ av juridisk person

Verksamhet

Intäkter
Eget kapital

Aktiekapital

Verksamhet
Aktiekapital
Balansomslutning

100,000%

Medlem i SvFF (licenssökande)
Ideell förening

Djurgårdens Elitfotboll AB*

Djurgårdens IF Fotbollförening*
Typ av juridisk person
Verksamhet
Balansomslutning

14



DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 
802015-5043 
 

	
	

Förslag till resultatdisposition i Djurgårdens IF Fotbollförening     
     
Till årsmötets förfogande står:      
     
Balanserad vinst från föregående år 15 317 807 
Årets resultat 1 809 630 
  
Summa 17 127 437 
 
   
Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 17 127 437 kronor.     
     
Beträffande moderföreningens och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till   
efterföljande resultat- och balansräkningar och kassaflödesanalys samt     
tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges.   
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Not 2020 2019

Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter 3 660 115 4 377 695
Bidrag 5 721 318 5 178 266
Nettoomsättning 1,2 159 076 546 122 149 886
Övriga rörelseintäkter 17 298 616 0
Övriga föreningsintäkter 3 12 388 260 12 810 239
Summa rörelsens intäkter 198 144 854 144 516 085

Rörelsens kostnader
Föreningskostnader -8 063 960 -10 247 353
Övriga externa kostnader/försäljnings- och materialkostnader 2,5,6 -38 037 989 -52 034 234
Personalkostnader 4 -87 129 190 -90 559 166
Summa rörelsens kostnader -133 231 139 -152 840 754

Rörelseresultat före avskrivningar 64 913 715 -8 324 668

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 8-11 -820 538 -943 421
Avskrivningar på balanserade spelarförvärv 7 -6 233 090 -6 873 012
Resultatandel från intresseföretag 1 200 000 1 000 000

Rörelseresultat 59 060 087 -15 141 102

Resultat från finansiella poster
Resultat från förvärv av dotterföretag 0 14 875
Ränteintäkter 80 137 277 146
Räntekostnader -74 224 -23 002

Resultat efter finansiella poster 59 066 001 -14 872 083

Skatt på årets resultat 13 -448 -6 549Minoritetens andel av årets resultat

ÅRETS RESULTAT 59 065 552 -14 878 632
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR Not 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter spelarförvärv 7 10 267 299 15 617 329
Goodwill 8 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 10 267 299 15 617 329

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 9 97 878 136 931
Markanläggning 10 1 727 023 1 768 208
Byggnader 11 11 052 410 11 792 710
Summa materiella anläggningstillgångar 12 877 311 13 697 849

Finansiella anläggningstillgångar
Kapitalandel i intresseföretag 2 800 000 1 600 000
Aktier och andelar i andra företag 0 0
Kapitalförsäkringar 12 78 187 763 67 921 285
Andra långfristiga fordringar 516 382 1 058 839
Summa finansiella anläggningstillgångar 81 504 145 70 580 124

Omsättningstillgångar

Varulager
Handelsvaror 90 943 44 221
Summa varulager 90 943 44 221

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 13 382 779 18 420 404
Skattefordran 952 375 652 506
Övriga fordringar 2 209 832 2 447 578
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 34 692 981 25 502 474
Summa kortfristiga fordringar 51 237 966 47 022 961

Kassa och bank 73 304 733 24 105 767

SUMMA TILLGÅNGAR 229 282 397 171 068 251
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital hänförligt till moderföreningens medlemmar
Kurt Hammargrens Minnesfond 323 975 328 975
Ungdomssektionens Stipendiefond 450 000 450 000
Fria reserver 55 228 602 69 646 802
Årets resultat 59 065 552 -14 878 632
Summa eget kapital hänförligt till moderföreningens medlemmar 115 068 129 55 547 144

Minoritetsintresse 1 252 899 1 713 331

Summa eget kapital 116 321 027 57 260 475

Avsättningar
Avsatt till pensioner 12 78 187 763 67 921 285

Långfristiga skulder
Konvertibelt förlagslån 16 955 000 955 000
Övriga långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 3 374 636 3 365 965
Skulder spelarövergångar 0 0
Skatteskulder 0 497
Övriga skulder 18 4 235 149 4 063 391
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 26 208 822 37 501 639

Summa kortfristiga skulder 33 818 607 44 931 492

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 229 282 397 171 068 251

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser
Pensionsutfästelse säkerställd genom pantsatt kapitalförsäkring 78 187 763 67 921 285
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Eget kapital hänförligt till moderföreningens medlemmar

KONCERN - 2020
Förändring av eget kapital Fonder Fria reserver Årets resultat Total

Belopp vid årets ingång 778 975 69 646 802 -14 878 632 55 547 144
Resultatdisposition på årsmötet -14 878 632 14 878 632 0
Förändring fonder -5 000 -5 000
Förändring minoritetsintresse 460 432 460 432
Årets resultat 59 065 552 59 065 552

BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG 773 975 55 228 602 59 065 552 115 068 129

KONCERN - 2019
Förändring av eget kapital Fonder Fria reserver Årets resultat Total

Belopp vid årets ingång 778 975 50 952 926 18 662 381 70 394 282
Resultatdisposition på årsmötet 18 662 381 -18 662 381 0
Förändring fonder 0
Förändring minoritetsintresse 31 494 31 494
Årets resultat -14 878 632 -14 878 632

BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG 778 975 69 646 801 -14 878 632 55 547 144
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Inbetalningar från kunder 194 229 718 168 787 177
Utbetalningar till leverantörer och anställda -144 272 366 -152 242 613

Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter 49 957 352 16 544 563

Erhållen ränta 80 137 277 146
Erlagd ränta -74 224 -23 002
Aktuell skatt -300 814 907 127

Kassaflöde från den löpande verksamheten 49 662 452 17 705 835

INVESTERINGSVERKSAMHET

Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar -883 060 -5 116 622
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -122 883 -22 500
Förvärv av övriga finansiella anläggningstillgångar 542 457 -49 339

Kassaflöde från investeringsverksamheten -463 486 -5 188 461

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Avbetalning långfristiga skulder 0 -1 899 019

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 -1 899 019

ÅRETS KASSAFLÖDE 49 198 965 10 618 355

Likvida medel vid årets början 24 105 767 13 487 412

Likvida medel vid årets slut 73 304 732 24 105 767
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MODERFÖRENINGENS RESULTATRÄKNING

Not 2020 2019

Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter 3 660 115 4 377 695
Bidrag 5 721 318 5 178 266
Nettoomsättning 1 13 617 274 14 366 338
Övriga föreningsintäkter 3 12 388 260 12 810 239
Övriga rörelseintäkter 948 456 0
Summa rörelsens intäkter 36 335 423 36 732 537

Rörelsens kostnader
Föreningskostnader -8 063 960 -10 247 353
Övriga externa kostnader/försäljnings- och materialkostnader 5 -5 066 587 -3 183 799
Personalkostnader 4 -21 393 956 -21 491 400
Summa rörelsens kostnader -34 524 504 -34 922 552

Rörelseresultat före avskrivningar 1 810 919 1 809 985

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 10 0 0

Rörelseresultat 1 810 919 1 809 985

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader -1 290 -11 304

Resultat efter finansiella poster 1 809 630 1 798 681

Skatt 13 0 -108

ÅRETS RESULTAT 1 809 630 1 798 573
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MODERFÖRENINGENS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR Not 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätt 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0

Materiella anläggningstillgångar
Markanläggning 10 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 14 300 403 300 403
Kapitalförsäkringar 12 5 342 869 5 541 719
Andra långfristiga fordringar 16 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 643 272 5 842 122

Omsättningstillgångar

Varulager
Handelsvaror 33 205 44 221
Summa varulager 33 205 44 221

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 108 694 351 466
Fordringar hos dotterföretag 13 655 690 13 119 451
Skattefordran 385 825 385 825
Övriga fordringar 123 671 130 135
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 278 184 463 775
Summa kortfristiga fordringar 14 552 064 14 450 652

Kassa och bank 6 761 300 5 703 146

SUMMA TILLGÅNGAR 26 989 841 26 040 141

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital
Balanserad vinst 15 317 807 13 519 234
Årets resultat 1 809 630 1 798 573
Kurt Hammargrens Minnesfond 323 975 328 975
Ungdomssektionens Stipendiefond 450 000 450 000
Summa eget kapital 17 901 411 16 096 782

Avsättningar
Avsatt till pensioner 12 5 342 869 5 541 719

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 135 499 442 586
Övriga skulder 565 062 667 156
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 2 045 000 3 291 898
Summa kortfristiga skulder 3 745 561 4 401 640

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 26 989 841 26 040 141

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser
Pensionsutfästelse säkerställd genom pantsatt kapitalförsäkring 5 342 869 5 541 719
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Eget kapital hänförligt till moderföreningens medlemmar

MODERFÖRENING - 2020
Fonder Balanserat Årets resultat Total

Belopp vid årets ingång 778 975 13 519 233 1 798 573 16 096 781
Vinstdisposition på årsmötet 1 798 573 -1 798 573 0
Förändring fonder -5 000 -5 000
Årets resultat 1 809 630 1 809 630

BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG 773 975 15 317 806 1 809 630 17 901 411

MODERFÖRENING - 2019
Fonder Balanserat Årets resultat Total

Belopp vid årets ingång 778 975 16 795 579 -3 276 346 14 298 208
Vinstdisposition på årsmötet -3 276 346 3 276 346 0
Förändring fonder 0 0
Årets resultat 1 798 573 1 798 573

BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG 778 975 13 519 233 1 798 573 16 096 781

Förändring av eget kapital

Förändring av eget kapital
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR  
 
Redovisnings- och värderingsprinciper  
De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer med Årsredovisningslagen 
(1995:1554), Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning ("K3"). 
 
Koncernredovisning  
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföreningen har ett bestämmande inflytande.  
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretags egna kapital 
vid förvärvet elimineras i sin helhet. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett annat 
företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen av 
om ett bestämmande inflytande föreligger, ska hänsyn tas till innehav av finansiella instrument som är 
potentiellt röstberättigade och som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras till röstberättigade eget 
kapitalinstrument. Hänsyn ska också tas till om företaget genom agent har möjlighet att styra 
verksamheten. Bestämmande inflytande föreligger i normalfallet då moderföretaget direkt eller indirekt 
innehar aktier som representerar mer än 50 % av rösterna. 
 
Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för 
förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över 
dotterföretaget. 
 
Redovisningsprinciperna för dotterföretag överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper. 
Alla koncerninterna transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster hänförliga 
till koncerninterna transaktioner har eliminerats vid upprättandet av koncernredovisningen. 
 
Minoritetsintresse 
Koncernens resultat och komponenter i eget kapital är hänförligt till moderföreningens ägare och 
minoritetsintresse. Minoritetsintressen redovisas separat inom eget kapital i koncernbalansräkningen 
och i direkt anslutning till posten Årets resultat i koncernresultaträkningen. Om koncernmässigt eget 
kapital avseende dotterföretaget är negativt, redovisas minoritetsintresset i dotterföretaget som en 
fordran på minoriteten, en negativ post inom eget kapital, endast om minoriteten har en bindande 
förpliktelse att täcka kapitalunderskottet och har förmåga att fullgöra förpliktelsen. 
 
Intäktsredovisning  
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med 
avdrag för mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag. 
 
Nettoomsättningen omfattar publikintäkter, ersättning för TV-rättigheter samt reklam, arrangemang 
och souvenirer förknippade med varumärket Djurgården m.m.  
 
Varuförsäljning 
Intäkter från försäljning av varor redovisas när varorna levererats och äganderätten har överförts till 
kunden, varmed samtliga villkor nedan är uppfyllda: 
• föreningen/bolagen har överfört de väsentliga risker och fördelar som är förknippade med 

varornas ägande, 
• föreningen/bolagen inte längre har något sådant engagemang i den löpande förvaltningen som 

vanligtvis förknippas med ägande och utövar heller inte någon reell kontroll över de sålda varorna, 
• inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, 
• de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla 

föreningen/bolagen, och 
• de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas 

på ett tillförlitligt sätt. 
 
Försäljning av tjänster 
Intäkter från försäljning av tjänster på löpande räkning redovisas som intäkt i den period arbetet utförs 
och material levereras eller förbrukas. 
 
Pensionsutfästelser och pensioner till övriga anställda 
Djurgården Fotbolls utfäster pensioner till spelare och fotbollspersonal. Utgifterna för dessa 
kostnadsförs. För det rätta fullgörandet av dessa pensionsutfästelser betalar Djurgården Fotboll 
premier till av Djurgården Fotboll ägda depåer och kapitalförsäkringar vilka är pantförskrivna till de 
spelare och fotbollspersonal som erhållit utfästelser. 

24



DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 
802015-5043 
 

	
	

I samtliga fall har Djurgården Fotboll överlåtit sin rätt att disponera över val och byte av tillgångar i 
depåer och kapitalförsäkringar. Vidare har Djurgården Fotboll rätt att ur dessa tillgångar tillgodogöra 
sig inte enbart för pensionsutbetalning utan även för de skatter och avgifter som kan komma att 
belasta pensionsutbetalning vid betalningstillfället. 
 
För övriga anställda finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. 
 
Skatt  
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
 
Aktuell skatt 
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från 
det redovisade resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej 
avdragsgilla kostnader samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra 
perioder. Koncernens aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen. 
 
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och 
skulder i de finansiella rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av 
skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas enligt den omfattning det är sannolikt att beloppen 
kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar 
redovisas inte om den temporära skillnaden är hänförlig till goodwill. 
 
Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag och reduceras till den 
del det inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kommer att finnas tillgängliga för 
att utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran. 
 
Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, per balansdagen, förväntar sig att återvinna 
det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade värdet för motsvarande 
skuld. 
 
Uppskjuten skatt beräknas baserat på de skattesatser och skatteregler som har beslutats före 
balansdagen. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför sig till inkomstskatt 
som debiteras av samma myndighet och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett 
nettobelopp. 
 
Aktuell och uppskjuten skatt för perioden 
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när 
skatten är hänförlig till transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även 
skatten redovisasdirekt mot eget kapital. Vid aktuell och uppskjuten skatt som uppkommer vid 
redovisning av rörelseförvärv, redovisas skatteeffekten i förvärvskalkylen. 
 
Immateriella tillgångar 
Anskaffning genom separata förvärv 
Immateriella tillgångar i form av spelarkontrakt som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens uppskattade nyttjandeperiod, vilket för spelarkontrakt utgörs 
av kontraktstiden. Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns en 
indikation på att dessa har förändrats jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Effekten 
av eventuella ändringar i uppskattningar och bedömningar redovisas framåtriktat. Avskrivning 
påbörjas när tillgången kan användas. 
 
Borttagande från balansräkningen 
En immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller 
när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av 
tillgången. Den vinst eller förlust som uppkommer när en immateriell anläggningstillgång tas bort från 
balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta 
försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Detta redovisas i resultaträkningen som en 
övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad. 
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Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
 
Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa 
den på plats och i skick att användas samt uppskattade utgifter för nedmontering och bortforsling av 
tillgången och återställande av plats där den finns. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången 
eller redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är 
förknippade med posten kommer att tillfalla koncernen och att anskaffningsvärdet för densamma kan 
mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt tillkommande 
utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer. 
 
Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms 
vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa komponenter. 
 
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, 
eventuellt minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess 
bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs respektive 
komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas är den materiella 
anläggningstillgången kan tas i bruk. 
 
Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas till: 
 
Inventarier: 5 år 
Markanläggning: 10 år 
Förbättringsarbeten på hyrd lokal: 20 år 
Tältduk (Johan Björkmans hall): 20 år 
Markanläggning (Johan Björkmans hall): 50 år  
 
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att 
förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. 
Då företaget ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. 
Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat. 
 
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärdet. Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det pris som koncernen 
beräknar kunna erhålla vid en försäljning mellan kunniga, av varandra oberoende parter, och som har 
ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för sådana kostnader som är direkt hänförliga 
till försäljningen. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida kassaflöde till 
nuvärde med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars 
tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången. För att beräkna de framtida kassaflödena har 
koncernen använt budget för de kommande fem åren. Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller 
kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, skrivs det redovisade 
värdet på tillgången (eller den kassagenererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En nedskrivning 
ska omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen. 
 
Borttagande från balansräkningen 
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid 
utrangering eller avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning 
eller utrangering/avyttring av tillgången eller komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer 
när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen är skillnaden 
mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens 
redovisade värde. Den realisationsvinst eller realisationsförlust som uppkommer när en materiell 
anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen 
som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad. 
 
Andelar i koncernföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde. Utdelning från dotterföretag redovisas som 
intäkt när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Intresseföretag 
Intresseföretag är företag för vilka koncernen har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och 
finansiella styrningen, men inte ett bestämmande inflytande. Betydande inflytande innebär att 
ägarföretaget kan delta i de beslut som rör ett företags finansiella och operativa strategier, men innebär 
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inte bestämmande över dessa strategier. Intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Andelar 
i intresseföretag redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärde. Resultat från intresseföretag 
redovisas i resultaträkningen under rubriken ”Resultatandel från intresseföretag”. 
 
Varulager  
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 
Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av först- in-först-ut-metoden (FIFU). 
Nettoförsäljningsvärde är försäljningsvärdet efter avdrag för beräknade kostnader som direkt kan 
hänföras till försäljningstransaktionen. 
 
I anskaffningsvärdet ingår utgifter för inköp samt andra utgifter för att varorna till deras aktuella plats 
och skick. 
 
Likvida medel 
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter och är 
föremål för en obetydlig risk för värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida medel får löptiden 
inte överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet. 
 
Fordringar 
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. Så kallade sign-on-fees redovisas 
som en förutbetald kostnad och kostnadsförs löpande över kontraktslängden. 
 
Riskfaktorer 
En idrottsförening av Djurgården Fotbolls storlek står hela tiden inför ett antal ekonomiska risker, såväl 
likviditets- som resultatmässiga. Vi har i verksamheten identifierat ett antal väsentliga risker såsom 
publikintäkter, intäkter från samarbetspartners, kundförluster samt spelarövergångar. Föreningens 
övergripande riskhantering beslutas av styrelsen och anger ramar för hur olika typer av risker ska 
hanteras. Publikintäktsrisk balanseras via försäljning av årskort och att hela tiden leverera en sportslig 
produkt på hög nivå. Risk vid intäkter från samarbetspartners hanteras genom att skriva flerårsavtal 
med olika löptider. Kundförlustrisk minskas genom rutiner för godkännande av nya kunder och 
välfungerande kravrutiner. Spelarövergångsrisk hanteras via långa avtal upprättade med hjälp av 
juridisk expertis och rutiner för bevakning av tilläggsköpeskillingar. Även skatter och avgifter utgör en 
risk för ideella föreningar då det i vissa fall saknas en klar praxis eller vägledning för hur beskattning 
kan ske. För att hantera denna risk bevakar föreningen löpande tillgänglig information inom området. 
 
Eget kapital i dotterföretag  
Vinstandelslånesystemet medför negativa skattekonsekvenser i och med tidigare ändrad lagstiftning 
och att fotbollsverksamheten numera bedrivs i bolagsform. Med anledning av detta har 
vinstandelslånesystemet avskaffats under 2009 och en övergång har skett till finansiering av 
spelarförvärv genom utgivande av preferensaktier i dotterföretaget Djurgårdens Elitfotboll AB till 
utomstående ägare. Ett mindre minoritetsbelopp har därmed uppstått i koncernen. Varje preferensaktie 
skall motsvara värdet av rättigheter hänförliga till fotbollsspelare anställda i bolaget. Preferensaktierna 
ger förtur till utdelning baserat på resultatet av spelarinvesteringen. Under 2015 har Djurgårdens IF 
Fotbollförening (DIF FF) förvärvat röstmajoriteten i DIF Invest AB varvid DIF Invest AB redovisas som 
ett dotterbolag i Djurgårdens IF Fotbollförenings koncernredovisning. 
	 	

27



DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 
802015-5043 
 

	
	

	
	 	

NOTER

Not 1. Nettoomsättning

KONCERN 2020 2019

Publikintäkter 22 364 081 42 105 818
Sponsor- och reklamintäkter m.m. 26 882 445 32 880 018
Sändningsrättigheter 21 409 635 12 916 292
Övrig nettoomsättning 14 479 856 16 475 254
UEFA ersättningar 13 958 230 2 284 588
Övriga rörelseintäkter (spelartransfers) 59 982 299 15 487 917
TOTALT 159 076 546 122 149 886

MODERFÖRENING 2020 2019

Publikintäkter 85 740 242 205
Sponsor- och reklamintäkter 59 516 78 012
UEFA ersättningar 2 138 178 2 117 516
Övrig nettoomsättning 11 333 840 11 928 605

TOTALT 13 617 274 14 366 338
Försäljning koncernföretag 0,0% 0,0%
Inköp koncernföretag 0,0% 0,0%

Not 2. Spelartransfers

KONCERN 2020 2019

Intäkter övriga spelartransfers (netto) 59 982 299 15 487 917
-2 823 445 -3 758 760

TOTALT 57 158 854 11 729 157

Not 3. Övriga föreningsintäkter

KONCERN OCH MODERFÖRENING 2020 2019

Bidrag för Vår Stad 975 000 1 799 326
Övriga gåvor och bidrag 11 413 260 11 010 913

TOTALT 12 388 260 12 810 239

Kostnader spelartransfers (redovisas under övriga externa kostnader i resultaträkningen)
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Not 4. Personal

2020 2020 2019 2019
Antal Varav Antal Varav

Anställda Män Anställda Män

Sverige 86,5 65,0 74,5 61,5

TOTALT 86,5 65,0 74,5 61,5

2020 2020 2019 2019
Antal Varav Antal Varav

Anställda Män Anställda Män

Sverige 31,8 16,0 32,6 15,8

TOTALT 31,8 16,0 32,6 15,8

2020 2019

58 781 154 62 236 327
16 389 398 17 402 344
10 614 199 9 628 462
1 344 439 1 292 032

87 129 190 90 559 166

2020 2019

Löner och andra ersättningar 15 886 017 15 621 848
Sociala kostnader 4 219 630 4 849 969
Pensionskostnader 960 330 693 433
Övriga personalkostnader 327 979 326 150

TOTALT 21 393 956 21 491 400

Styrelsen uppbär ingen ersättning.  

KONCERN 2020 2019

Semesterlöneskuld 2 819 059 3 273 004
Övriga skulder 0 0

TOTALT 2 819 059 3 273 004

MODERFÖRENING 2020 2019

Semesterlöneskuld 940 674 1 135 563
Övriga skulder 0 0

TOTALT 940 674 1 135 563

SKULDER TILL ANSTÄLLDA

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR MODERFÖRENING

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR KONCERN

Löner och andra ersättningar

Styrelsen uppbär ingen ersättning. VD har erhållit en lön på 1 117 248 kr (1 207 760 kr) under 2020. Uppsägningstiden för VD 
uppgår till 6 månader samt avgångsvederlag om 12 månadslöner. 
I DIF Invest AB har ersättning till VD skett genom fakturering från externt bolag om 60 000 kr (60 000 kr) under 2020.

Sociala kostnader
Pensionskostnader
Övriga personalkostnader

TOTALT

MEDELANTALET ANSTÄLLDA KONCERN

MEDELANTALET ANSTÄLLDA MODERFÖRENING
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TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

SPELARES EKONOMISKA RÄTTIGHETER

Inga spelare i Djurgården Fotboll har rätt till andelar vid framtida försäljning. 

Not 5. Upplysning om revisorernas arvode och kostnadsersättning

KONCERN 2020 2019

Deloitte AB
Revisionsuppdrag 308 000 227 000

0 0
Skatterådgivning 101 750 72 500
Övriga tjänster 0 0

MODERFÖRENING 2020 2019

Deloitte AB
Revisionsuppdrag 68 000 45 000

0 0
Skatterådgivning 13 750 12 500
Övriga tjänster 0 0

Not. 6 Agentkostnader

KONCERN 2020 2019

Agentkostnader  5 524 980 4 723 231

Not 7. Immateriella anläggningstillgångar, balanserade utgifter spelarförvärv

KONCERN 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 55 013 694 51 057 879
Årets försäljningar 0 -2 374 378
Årets förvärv 883 060 6 330 193

Utgående ackumulerat 55 896 754 55 013 694

Ingående avskrivningar 39 396 365 33 684 160
Årets försäljningar 0 -1 160 807
Årets avskrivningar 6 233 090 6 873 012

Utgående ackumulerade avskrivningar 45 629 455 39 396 365

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 10 267 299 15 617 329

Not 8. Immateriella anläggningstillgångar, goodwill

KONCERN 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 6 009 086 6 009 086
Förvärv 0 0

Utgående ackumulerat 6 009 086 6 009 086

Ingående avskrivningar 6 009 086 6 009 086
Årets avskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 6 009 086 6 009 086

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 0 0

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

Närstående transaktioner avser enbart transaktioner med koncernbolag och som i förekommande fall sker till marknadsmässig 
prissättning. Denna typ av transaktioner saknas på koncernnivå.

Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga tjänster. 
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Not 9. Materiella anläggningstillgångar, inventarier

KONCERN 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 947 816 925 316
Inköp 0 22 500
Utrangering 0 0

Utgående ackumulerat 947 816 947 816

Ingående avskrivningar 810 885 765 042
Årets avskrivningar 39 053 45 843
Utrangering 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 849 938 810 885

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 97 878 136 931

Not 10. Materiella anläggningstillgångar, markanläggning

KONCERN 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 3 335 852 3 335 852
Förvärv 0 0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 3 335 852 3 335 852

Ingående avskrivningar 1 567 644 1 526 459
Årets avskrivningar 41 185 41 185

Utgående ackumulerade avskrivningar 1 608 829 1 567 644

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 1 727 023 1 768 208

MODERFÖRENING 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 1 276 534 1 276 534
Utrangering 0 0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 276 534 1 276 534

Ingående avskrivningar 1 276 534 1 276 534
Årets avskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 1 276 534 1 276 534

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 0 0

Not 11.  Byggnader

KONCERN 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 16 673 555 16 673 555
Årets anskaffning 0 0
Årets nedskrivning 0 0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 16 673 555 16 673 555

Ingående avskrivningar 4 880 845 4 024 450
Årets avskrivningar 740 300 856 395

Utgående ackumulerade avskrivningar 5 621 145 4 880 845

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 11 052 410 11 792 710

Årets anskaffning avser tillbyggnaden på träningsanläggningen Kaknäs.
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Not 12. Poster inom linjen

KONCERN

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2020 2019

Ställda säkerheter Inga Inga
Eventualförpliktelser
Pensionsutfästelse säkerställd genom pantsatt kapitalförsäkring 78 187 763 67 921 285

MODERFÖRENING

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2020 2019

Ställda säkerheter Inga Inga
Eventualförpliktelser
Pensionsutfästelse säkerställd genom pantsatt kapitalförsäkring 5 342 869 5 541 719

Not 13. Skatt

KONCERN 2020 2019

Aktuell skattekostnad (Avkastningsskatt) -448 -6 549

Summa -448 -6 549

MODERFÖRENING 2020 2019

Aktuell skattekostnad (Avkastningsskatt) 0 -108

Summa 0 -108

Not 14. Andelar i koncernföretag avseende moderföreningen

Namn Organisations-
nummer

Säte Kapitalandel Röstandel Bokfört värde

Djurgårdens Elitfotboll AB * 556680-5320 Stockholm 99,98% 99,98% 100 000

DIF Invest AB ** 556304-6985 Stockholm 63,00% 70,30% 200 403

Not 15. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

KONCERN 2020 2019

Förutbetalda hyreskostnader 573 400 176 959
Förutbetalda sign-on-fees till spelare 16 670 617 16 990 072
Övriga förutbetalda kostnader 2 681 313 1 980 966
Upplupna intäkter 14 767 651 6 354 477

Summa 34 692 981 25 502 474

MODERFÖRENING 2020 2019

Förutbetalda hyreskostnader 0 0
Övriga förutbetalda kostnader 28 184 24 855
Upplupna intäkter 250 000 438 920

Summa 278 184 463 775

* Bolaget bedriver den idrottsliga verksamheten hänförlig till Djurgårdens IF Fotbollförenings elitlag, samt förvaltar och brukar, 
genom det helägda dotterföretaget Djurgårdens Fotboll Försäljning AB, de kommersiella rättigheterna knutna till Djurgårdens IF 
Fotbollförening.
** Per 2015-12-31 redovisas DIF Invest AB som ett dotterföretag då Djurgårdens IF Fotbollförening förvärvat röstmajoriteten i 
bolaget.
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Not 16. Konvertibelt förlagslån

Not 17. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

KONCERN 2020 2019

Sociala avgifter 3 275 025 2 773 990
Övriga upplupna kostnader 7 617 085 14 471 037
Förutbetalda årskort 14 140 340 20 256 612
Övriga förutbetalda intäkter 1 176 372 0

Summa 26 208 822 37 501 639

MODERFÖRENING 2020 2019

Sociala avgifter 582 717 616 617
Övriga upplupna kostnader 1 236 233 2 623 671
Förutbetalda årskort 0 51 610
Övriga förutbetalda intäkter 226 050 0

Summa 2 045 000 3 291 898

Not 18. Övriga skulder

Djurgårdens IF Fotbollförening (koncern) 2020 2019

Skuld till Skatteverket (källskatt avseende anställda) 2 417 416 1 361 508
Övriga skulder 1 817 733 2 701 883
Summa 4 235 149 4 063 391

Not 19. Förslag till resultatdisposition i Djurgårdens IF Fotbollförening

Till årsmötets förfogande står:

Balanserad vinst från föregående år 15 317 807
Årets resultat 1 809 630

Summa 17 127 437

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 17 127 437 kr.

Not 20. Händelser efter balansdagens utgång

Vid årsskiftet återstod 847 500 kr av det gamla konvertibelt lånet 1988/2012 och 107 500 kr av det nya konvertibellånet 

Innehavare av det kvarvarande förlagsbevisen avseende det gamla konvertibellånet 1988/2012 har rätt till inlösen till och med 1 
januari 2022.

Det nya konvertibellånet löper med årlig ränta på 4%. Varje förlagsbevis berättigar till konvertering till 125 aktier serie B i DIF 
Invest AB. Konvertering är möjlig till och med 15 december 2021. Om konvertering inte skett ska lånet återbetalas den 30 
december 2021.

Det finns inga väsentliga händelser efter balansdagens utgång att rapportera.
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Match- och spelarstatistik 2020 

Allsvenskan 

Datum Lag Resultat

14 juni Sirius-Djurgården 0-2

17 juni Djurgården-Örebro 1-2

21 juni IFK Norrköping-Djurgården 3-0

28 juni Djurgården-Kalmar FF 5-0

1 juli Malmö FF-Djurgården 1-0

6 juli Djurgården-Helsingborg 2-2

12 juli IFK Göteborg-Djurgården 1-2

15 juli Djurgården-Falkenberg 1-0

19 juli Elfsborg-Djurgården 1-0

22 juli Djurgården-Östersund 0-0

26 juli AIK-Djurgården 0-1

1 augusti Djurgården-Häcken 3-1

5 augusti Varberg-Djurgården 1-2

9 augusti Djurgården-Hammarby 1-2

12 augusti Djurgården-Mjällby 2-1

15 augusti Örebro-Djurgården 0-3

22 augusti Djurgården-IFK Göteborg 2-2

30 augusti Helsingborg-Djurgården 3-1

12 september Djurgården-Elfsborg 1-1

20 september Östersund-Djurgården 1-1

27 september Djurgården-IFK Norrköping 1-2

4 oktober Hammarby-Djurgården 1-1

19 oktober Djurgården-Malmö FF 3-2

24 oktober Djurgården-Sirius 4-0

28 oktober Häcken-Djurgården 0-2

1 november Falkenberg-Djurgården 3-2

8 november Djurgården-AIK 0-1

22 november Kalmar FF-Djurgården 0-3

29 november Mjällby-Djurgården 2-1

6 december Djurgården-Varberg 1-0
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Sluttabell Allsvenskan 

Svenska Cupen 

Europacupspel 

1 Malmö FF 30 17 9 4 64 30 34 60

2 IF Elfsborg 30 12 15 3 49 38 11 51

3 BK Häcken 30 12 13 5 45 29 16 49

4 Djurgården 30 14 6 10 48 33 15 48

5 Mjällby AIF 30 13 8 9 48 44 4 47

6 IFK Norrköping FK 30 13 7 10 60 46 14 46

7 Örebro 30 12 6 12 37 41 -4 42

8 Hammarby 30 10 11 9 47 47 0 41

9 AIK 30 10 9 11 30 33 -3 39

10 IK Sirius FK 30 9 11 10 43 51 -8 38

11 Varbergs BoIS FC 30 10 7 13 45 44 1 37

12 IFK Göteborg 30 7 13 10 35 41 -6 34

13 Östersund 30 8 9 13 27 46 -19 33

14 Kalmar FF 30 6 10 14 30 49 -19 28

15 Helsingborgs IF 30 5 11 14 33 48 -15 26

16 Falkenbergs FF 30 5 9 16 33 54 -21 24

Datum Lag Resultat

22 februari Djurgården-Dalkurd 3-2

2 mars Sandviken-Djurgården 2-2

7 mars Djurgården-Mjällby 1-2

19 november Sollentuna-Djurgården 0-4

Datum Lag Resultat Cup

19 augusti Ferencvaros-Djurgården 2-0 Champions League-kval

17 september Djurgården-Europa 2-1 Europa League-kval

24 september Djurgården-Cluj 0-1 Europa League-kval
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https://www.svenskfotboll.se/lagsida/malmo-ff/25517
https://www.svenskfotboll.se/lagsida/if-elfsborg/25504
https://www.svenskfotboll.se/lagsida/bk-hacken/25509
https://www.svenskfotboll.se/lagsida/djurgarden/89483
https://www.svenskfotboll.se/lagsida/mjallby-aif/25506
https://www.svenskfotboll.se/lagsida/ifk-norrkoping-fk/26935
https://www.svenskfotboll.se/lagsida/orebro/89484
https://www.svenskfotboll.se/lagsida/hammarby/66592
https://www.svenskfotboll.se/lagsida/aik/66036
https://www.svenskfotboll.se/lagsida/ik-sirius-fk/108445
https://www.svenskfotboll.se/lagsida/varbergs-bois-fc/26111
https://www.svenskfotboll.se/lagsida/ifk-goteborg/25508
https://www.svenskfotboll.se/lagsida/ostersund/214472
https://www.svenskfotboll.se/lagsida/kalmar-ff/25521
https://www.svenskfotboll.se/lagsida/helsingborgs-if/25511
https://www.svenskfotboll.se/lagsida/falkenbergs-ff/25686


Spelarstatistik 2020 – Allsvenskan 

Spelare Matcher Startade Inbytt Utbytt Mål Assist

Kalle Holmberg 30 21 9 18 9 1

Emir Kujovic 28 9 19 6 5 2

Jesper Karlström 28 28 0 5 1 1

Fredrik Ulvestad 27 27 0 1 11 2

Jacob Une Larsson 27 27 0 3 0 1

Jonathan Augustinsson 27 26 1 2 2 1

Aslak Witry 26 25 1 1 2 5

Haris Radetinac 26 24 2 11 1 7

Curtis Edwards 25 18 7 12 3 1

Elliot Käck 25 18 7 2 0 3

Jonathan Ring 24 17 7 13 0 1

Erik Berg 21 16 5 1 3 0

Per Kristian Bråtveit 18 18 0 0 0 0

Edward Chilufya 16 10 6 10 2 3

Kevin Walker 15 5 10 4 1 0

Nicklas Bärkroth 15 8 7 7 1 4

Magnus Eriksson 13 10 3 4 3 0

Tommi Vaiho 12 12 0 0 0 0

Jesper Nyholm 11 6 5 1 1 0

Emmanuel Banda 8 4 4 4 1 1

Oscar Pettersson 5 0 5 0 1 0

Astrit Ajdarevic 4 1 3 1 0 0

Mattias Mitku 3 0 3 0 0 0

Melker Jonsson 2 0 2 0 0 0
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OBOS Damallsvenskan 

Datum Lag Resultat

27 juni Uppsala-Djurgården 3-2

4 juli Djurgården-Umeå 1-1

11 juli Linköping-Djurgården 1-0

15 juli Djurgården-Vittsjö 2-1

20 juli Kopparberg/Göteborg-Djurgården 2-0

25 juli Djurgården-Kristianstad 3-3

29 juli Djurgården-Eskilstuna 2-1

2 augusti Växjö-Djurgården 1-0

8 augusti Djurgården-Örebro 0-1

12 augusti Piteå-Djurgården 1-1

17 augusti Djurgården-Rosengård 0-0

23 augusti Kristianstad-Djurgården 0-1

30 augusti Djurgården-Piteå 1-0

6 september Rosengård-Djurgården 3-0

13 september Djurgården-Kopparberg/Göteborg 0-3

27 september Vittsjö-Djurgården 1-1

3 oktober Djurgården-Växjö 2-1

11 oktober Örebro-Djurgården 2-0

17 oktober Djurgården-Linköping 0-3

1 november Eskilstuna-Djurgården 3-2

8 november Umeå-Djurgården 0-0

15 november Djurgården-Uppsala 2-0
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Sluttabell OBOS Damallsvenskan 

Svenska Cupen dam 

Spelarstatistik 2020 – OBOS Damallsvenskan 

1 Kopparbergs/Göteborg FC 22 17 3 2 55 10 45 54

2 FC Rosengård 22 14 5 3 57 14 43 47

3 Kristianstads DFF 22 14 3 5 48 29 19 45

4 Linköpings FC 22 12 3 7 32 34 -2 39

5 Vittsjö GIK 22 9 4 9 33 35 -2 31

6 Växjö 22 8 3 11 18 32 -14 27

7 KIF Örebro DFF 22 7 5 10 26 36 -10 26

8 Piteå IF DFF 22 7 4 11 21 33 -12 25

9 Djurgårdens IF FF 22 6 6 10 20 31 -11 24

10 Eskilstuna United DFF 22 7 2 13 31 35 -4 23

11 Umeå IK FF 22 6 5 11 21 40 -19 23

12 IK Uppsala Fotboll 22 3 1 18 21 54 -33 10

Datum Lag Resultat

22 februari AIK-Djurgården 2-4

7 oktober AIK-Djurgården 1-3

Spelare Matcher Startade Inbytt Utbytt Mål Assist

Portia Boakye 22 21 1 4 1 0

Camilla Huseby 21 20 1 1 1 0

Gudrun Arnardottir 21 20 1 0 0 0

Olivia Schough 21 20 1 0 5 7

Rachel Bloznalis 21 19 2 1 2 0

Fanny Lång 20 13 7 6 1 0

Frida Boreiro 20 17 3 12 0 1

Linda Motlhalo 20 18 2 4 2 0

Michaela van den Bulk 18 13 5 5 5 1

Amanda Kander 17 11 6 7 0 0
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https://www.svenskfotboll.se/lagsida/kopparbergsgoteborg-fc/26664
https://www.svenskfotboll.se/lagsida/fc-rosengard/26938
https://www.svenskfotboll.se/lagsida/kristianstads-dff/26782
https://www.svenskfotboll.se/lagsida/linkopings-fc/26608
https://www.svenskfotboll.se/lagsida/vittsjo-gik/25946
https://www.svenskfotboll.se/lagsida/vaxjo/253935
https://www.svenskfotboll.se/lagsida/kif-orebro-dff/26708
https://www.svenskfotboll.se/lagsida/pitea-if-dff/215282
https://www.svenskfotboll.se/lagsida/djurgardens-if-ff/163109
https://www.svenskfotboll.se/lagsida/eskilstuna-united-dff/26470
https://www.svenskfotboll.se/lagsida/umea-ik-ff/106168
https://www.svenskfotboll.se/lagsida/ik-uppsala-fotboll/212519


Hannah Wilkinson 17 4 13 2 0 1

Katherine Östergaard Larsen 17 0 0 0 0 0

Malin Diaz 17 13 4 3 0 1

Tilde Lindwall 16 14 2 13 3 1

Louise Hvarfner 12 8 4 4 0 0

Hanna Ekengren 9 3 6 3 0 0

Julia Waletowicz 8 5 3 3 0 0

Simone Edefall 8 1 7 1 0 0

Gudbjörg Gunnarsdottir 3 3 0 0 0 0

Nichole Persson 2 2 0 0 0 0

Hanna Stokki 1 0 1 0 0 0
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