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Abstract 

 

Since 2012 has UEFA developed a new framework called Financial Fair Play, where clubs 

must comply with this regulation in order to participate in UEFA’s two major tournaments 

(Champions League & UEFA Europa League). The greater importance of the regulation has 

been put on a rule called the break-even rule, which means that the relevant costs may not 

exceed the relevant income. The purpose of this regulation is to improve the financial 

situation in European football, and improve the competitive balance in the different leagues. 

 

This study aims to examine the economic impact regulations have on the football clubs in the 

English top league. Furthermore, the aim is to examine how the clubs managed to adapt to 

Financial Fair Play and how clubs managed the implementation, in order to see if the clubs 

have strengthened their position in the hierarchy and how the competitive balance in the 

league has been affected.  

 

An analysis of annual reports has been implemented for the teams participating in the English 

Premier League seasons 2005/2006-2014/2015. The total population of the study were 36 

teams. A comprehensive study has been made where the study used the calculations 

Herfindahl-Hirschman Index, C5 Ratio and Pearsons correlation coefficient.  

 

The study has emanated from a regulatory theory called Public interest theory, the new 

institutional theory with a focus on the forcing isomorphism and Contest theory model.  

 

It is clear that the Premier League has improved their financial position after the regulation 

was put into force. Break-even requirement has forced the team to pay more attention to the 

economy, this may have in combination with other factors, resulted in a better economic 

development. Furthermore, it can be concluded that the competitive balance has improved 

overall between the teams, but at the same time it has deteriorated between the top five and 

the remainder, ie the competitive balance between teams under the top five has improved. It 

is not possible to determine if the economic developments and the changes in the competitive 

balance depends on FFP. 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

 

Sedan 2012 har UEFA implementerat ett nytt regelverk vid namn Financial Fair Play, där 

klubblag måste följa denna reglering för att kunna delta i UEFA:s två största turneringar 

(Champions League och UEFA Europa League). Den större vikten av regleringen har lagts på 

en regel vid namn break-even rule som innebär att de relevanta kostnaderna inte får överstiga 

de relevanta intäkterna. Syftet med denna reglering är att förbättra den ekonomiska 

ställningen inom Europeisk fotboll, samt förbättra konkurrensbalansen i de olika ligorna.    

 

Studiens syfte är att undersöka vilken ekonomisk effekt regleringen haft på fotbollsklubbar i 

den engelska högstaligan. Vidare är syftet att granska hur klubbarna förhållt sig till Financial 

fair play och hur klubbarna klarat implementeringen, detta för att se om klubbarna har stärkt 

deras position i hierarkin och hur konkurrensbalansen i ligan har påverkats. 

 

En analys av ekonomiska rapporter har genomförts för de klubblag som deltagit i den 

Engelska Premier League säsongerna 2005/2006-2014/2015. Den totala populationen för 

studien blev 36 lag. En totalundersökning har gjorts där studien använt sig av beräkningar 

som Herfindahl-Hirschman Index, C5 Ratio och Pearsons korrelationskoefficient.  

 

Studien har utgått ifrån regleringsteorin public interest theory, den nyinstitutionella teorin 

med fokus på den tvingande isomorfismen samt contest theory model för att kunna ge svar på 

studiens frågeställning.  

 

Det kan konstateras att lagen i Premier League förbättrat deras ekonomiska ställning efter att 

regleringen sattes i kraft. Break-even kravet har tvingat lag att ta mer hänsyn till ekonomin, 

detta kan ha i kombination med andra faktorer resulterat i en bättre ekonomisk utveckling. 

Vidare kan det konstateras att konkurrensbalansen har förbättrats överlag mellan lagen men 

samtidigt har den försämrats mellan topp fem och resterande, det vill säga 

konkurrensbalansen mellan lagen under topp fem har förbättrats. Det går dock inte att 

fastställa om den ekonomiska utvecklingen samt konkurrensbalansen förändring beror just på 

FFP.     
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Ordlista 

UEFA - Union of European football associations. Det styrande organet för europeisk 

klubblagsfotboll. Anordnar bland annat två turneringar som spelas årligen vid namn 

Champions League och Europa League, där lag runtom i Europa kvalificerar sig för.  

Premier League - Högsta divisionen i engelsk fotboll 

FFP - Financial Fair Play. En reglering som infördes av UEFA för att förbättra den 

finansiella ekonomin för europeiska fotbollsklubbar och förbättra konkurrensbalansen.  

Break-even rule – Ett regelverk inom regleringen, där de relevanta kostnaderna inte ska 

överstiga de relevanta intäkterna.  

HHI - Herfindahl-Hirschman Index 

HICB - Herfindahl Index of Competitive Balance 

C5 - Concentration Ratio 

C5ICB - Concentration Ratio Index of Competitive Balance 

CFCB - Club Financial Control Body. Övervakande organ som kontrollerar att lagen följer 

FFP. 

EFL Championship - The English Football League Championship. Första divisionen 

England
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Den europeiska fotbollen har i takt med det ständigt ökade inflödet och utflödet av pengar 

präglats av ekonomiska bekymmer och misskötta klubbar. År 2012 redovisade de deltagande 

klubbar som ansökte om licens i UEFA:s turneringar en sammanlagd nettoförlust på 1.1 

miljarder euro, året innan låg siffrorna på rekordhöga 1.7 miljarder euro. I takt med den 

negativa hanteringen av den ekonomiska verksamheten har en trend uppstått med utländska 

ägare som skjuter in enorma summor pengar i klubben.1 En studie av konsultfirman A.T 

Kearney år 2010 visade att om italienska, spanska samt engelska fotbollsklubbar hade drivits 

som vanliga företag skulle de ha gått i konkurs inom loppet av två år2. Denna oroväckande 

utveckling var anledningen till att UEFA valde att ta en mer restriktiv ståndpunkt i frågan om 

klubbarnas ekonomiska ställning. Den generella uppfattningen var att de europeiska 

klubbarna rörde sig närmare och närmare en finansiell kris som i slutändan kunde blivit ett 

hot mot systemets håll- och gångbarhet.3 

 

Union of European football associations (UEFA), är en organisation inom europeisk fotboll. 

Denna organisation är en sammanslutning av föreningar som fungerar som en 

paraplyorganisation för 55 nationella fotbollsförbund i Europa. UEFA är det högst styrande 

organet för Europeisk fotboll som arrangerar diverse fotbollsturneringar som exempelvis 

UEFA Champions League och UEFA Europa League.4 

 

Länge har UEFA:s mål varit att upprätthålla fair play på planen i form av värderingar som 

antirasism, allas lika värde och jämlikhet. Men på senare år har fair play utanför planen blivit 

en viktig fråga som UEFA driver, i form av financial fair play (FFP).  

 

                                                
1 Preuss, H., Haugen, K., & Schubert, M. (2012). UEFA financial fair play: the curse of regulation. s.34 
2 Ibid, s.35 
3 Franck, E. P. (2014). Financial Fair Play in European Club Football-What is it All About? University 
of Zurich, Department of Business Administration, UZH Business Working Paper, (328). s.34 
4 UEFA (2016). About UEFA. 
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Sedan 2012 har regelverket FFP implementerats av UEFA som är till hjälp att förbättra det 

ekonomiska tillståndet och konkurrensjämvikten inom europeisk fotboll. Denna reglering 

innebar att man förde in ytterligare finansiella krav där klubbar som är kvalificerade till 

UEFA turneringar inte får ha uppskjutna betalningar till andra klubbar, personal och till 

skatteinstanser.5 För att säkerställa att klubbar följer regleringen har man tillsatt ett 

övervakande organ i form av en grupp juridiska och finansiella experter (Club Financial 

Control Body).6    

 

1.2 Problemformulering 

Större delen av diskussionen kring FFP har kretsat runt en regel vid namn break-even rule. 

Denna regel innebär att de relevanta kostnaderna inte får överstiga de relevanta intäkterna, 

detta gäller främst för de lag som vill medverka i UEFAs turneringar. Detta för att göra 

klubbarna mer självgående och beroende av sin organisation, och inte av utomstående parter 

och ägare. Dessa relevanta intäkter innefattar bland annat intäkter från sponsorer och reklam, 

TV-rättigheter, säsongs- och matchdagsbiljetter samt finansiella intäkter. De relevanta 

kostnaderna kan exempelvis vara kostnader av försäljning och material, löner samt finansiella 

kostnader och utdelningar. Men samtidigt kan ägare och investerare fortsätta investera stora 

summor pengar i klubben på kostnader som inte betraktas som relevanta i UEFAs regelverk, 

några exempel på det kan vara ungdomsakademi, stadium samt samhällsprojekt.7 

Regeln har dock ett kryphål där klubbarna tillåts spendera fem miljoner euro över deras 

intäkter förutsatt att ägartillskott och dylikt kan täcka upp för förlusten8. Om klubben har 

förutsättningarna för att täcka upp ännu större kostnader kan de spendera upp till 30 miljoner 

euro. De två första säsongerna som regeln implementerades låg gränsen på 45 miljoner euro, 

säsongerna 2015/16, 2016/17 och 2017/18 ligger summan på 30 miljoner euro och UEFA har 

planer att fortsatt sänka dessa gränser i framtiden.9 

                                                
5UEFA (2015). Financial fair play: all you need to know 
6 Franck, E. P. (2014). Financial Fair Play in European Club Football-What is it All About?. University 
of Zurich, Department of Business Administration, UZH Business Working Paper, (328). s.34 
7 Budzinski, Oliver (2014) : The competition economics of financial fair play, 
Ilmenau Economics Discussion Papers, No. 85 s.4 
8UEFA (2015). Financial fair play: all you need to know 
9 Franck, E. P. (2014). Financial Fair Play in European Club Football-What is it All About?. University 
of Zurich, Department of Business Administration, UZH Business Working Paper, (328). s.34 
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Sedan införandet av FFP har två storeuropeiska klubbar drabbats av sanktioner och böter till 

följd av deras överträdelser av break-even förordningen. Den första av detta slag var bland 

annat gentemot engelska Manchester City som bland annat innefattade böter på 60 miljoner 

euro samt restriktioner på transfermarknaden. UEFAs dom reducerades så småningom när 

klubben bättrade på sina siffror redan samma säsong, men en varning utdelades och klubben 

övervakades under en treårsperiod av CFCB.1011 

 

Den engelska fotbollen har sedan grundandet av Premier League 1992 stått för en enorm 

finansiell expansion. Mellan säsongerna 1992/93-2006/07 ökade den sammanlagda 

omsättningen i Premier League med 900 %, under samma tidsperiod ökade den engelska 

förstadivisionen sina omsättningar med 179 %. Under denna period har Premier League 

klubbarna inte redovisat en gemensam vinst före skatt något år. Detta gäller även för engelska 

ligans första-, andra- samt tredjedivision. Klubbarna har främst överlevt med hjälp av 

ägartillskott och tillskott från investerare, trots detta har cirka 50 klubbar gått i konkurs 

mellan 1992 och 2009.12 Innan FFP var Premier League ledande liga i Europa i fråga om 

omsättning, publikintäkter, sponsorer samt TV-intäkter. Just TV-avtalet har haft en väsentlig 

roll i den finansiella expansionen som skett i engelsk fotboll. Sedan grundandet av Premier 

League 1992 har TV-avtalen varit centrala i de engelska klubbarnas ekonomi, främst gällande 

intäkter. TV-rättigheterna omförhandlas vart tredje år och det har skett en påtaglig ökning av 

avtalet sedan början av 2000-talet. Inför debutsäsongen 1992 förhandlades ett pris fram på 

191 miljoner pund, jämförelsevis 15 år senare år 2007 såldes tv-rättigheterna för cirka 1.7 

miljarder pund. Även efter FFP har Premier League fortsatt vara ledande i framförallt fråga 

om TV-intäkter. År 2013 köptes rättigheterna för svindlande tre miljarder pund, tre år senare i  

skrivande stund köptes de upp för 5.1 miljarder pund.13 Dessa fördelas fördelaktigen på 

följande vis: 50 % fördelas jämnt mellan samtliga 20 lag, 25 % baserat på meriter, dvs 

ligaplacering och resterande 25% baseras på hur många matcher ett viss lags matcher har TV-

sänts.14      

                                                
10 The Guardian (2015). Financial fair play: How can Manchester City still spend £130m in one 

window? 
11UEFA. (2014). Decision of the Chief Investigator of the CFCB Investigatory Chamber: Settlement 
Agreement with Manchester City Football Club Limited 
12 Hamil, S., & Walters, G. (2010). Financial performance in English professional football:‘an 
inconvenient truth’. Soccer & Society, 11(4), s.354 
13BBC (2015). Premier League TV rights: Sky and BT pay £5.1bn for live games 
14 http://www.totalsportek.com/money/premier-league-tv-rights-money-distribution/ - Premier League 
TV Rights Money Distribution (2016-19) 
 

http://www.totalsportek.com/money/premier-league-tv-rights-money-distribution/
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Samtidigt har klubbarna i Premier League även varit ledande i lönekostnader och majoriteten 

av klubbarna både i högsta och nästhögsta divisionen uppvisade enorma summor skulder och 

förluster.15 Trots detta faktum har de engelska klubbarna fortsatt spendera i än större volymer 

mycket tack vare ägarna. En stor skara av ägarna ser inga bekymmer med förlusterna utan ser 

på ägarskapet som en hobby, och inte som en investering som ska bära frukt.16       

  

José Mourinho, Chelsea FC:s tidigare manager talar i samma banor och menar att regleringen 

skyddar de historiskt framgångsrika storklubbarna och cementerar deras status i toppen.17 

Även Arsenals tränare Arsene Wenger och tidigare stortränaren tillika Manchester Uniteds 

tidigare tränare Sir Alex Ferguson ställer sig frågande till om FFP verkligen kan eller har 

applicerats och om den verkligen uppfyller sitt syfte.18  

 

Denna reglering har väckt röster som menar att det kommer cirkulera mindre pengar inom 

själva branschen eftersom ägare och investerare inte har samma frihet att skjuta in kapital i 

klubben. Detta tror man kan leda till en negativ spiral där mindre pengar leder till lägre löner 

och sämre kvalité på planen, vilket kan resultera i missnöjda konsumenter.19  

Tanken bakom FFP och break-even rule var att förbättra konkurrensen mellan 

fotbollsklubbar, men kritiker menar att klubbarnas intäkter eller deras marknadsvärde är till 

stor del beroende av klubbens historiska framgångar. Ju mer framgångsrik en klubb är desto 

större chans att locka till sig publik, vilket ökar klubbens marknadsvärde och således banar 

vägen för framtida framgångar, vilket resulterar i än större marknadsvärde. Med dessa 

premisser är det med stor sannolikhet omöjligt för små klubbar att minska gapet till de större 

klubbarna då break-even rule begränsar överdrivet spenderande. De stora klubbarna fortsätter 

växa medan de små fortsätter vara små.20   

 

 

                                                
15  Hamil, S., & Walters, G. (2010). Financial performance in English professional football:‘an 
inconvenient truth’. Soccer & Society, 11(4), s.359 
16 ibid s.360 
17Dailymail (2014) Jose Mourinho: Financial Fair Play rules help traditionally powerful English clubs 

but hinder developing ones like Chelsea 
18Telegraph (2015). Arsenal manager Arsene Wenger denounces FFP, saying club can no longer 

compete with Chelsea and Man City. 
19 Franck, E. P. (2014). Financial Fair Play in European Club Football-What is it All About?. University 
of Zurich, Department of Business Administration, UZH Business Working Paper, (328). s.34 
20 Sass, M. (2016). Glory Hunters, Sugar Daddies, and Long-Term Competitive Balance Under UEFA 
Financial Fair Play. Journal of Sports Economics, 17(2), s.155 
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1.3 Forskningsfråga   

Har konkurrensbalansen förändrats mellan klubbarna sedan införandet av FFP?   

 

Har den ekonomiska situationen för de engelska lagen förbättrats sedan införandet av FFP? 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka vilken ekonomisk effekt regleringen haft på fotbollsklubbar i 

den engelska högstaligan. Vidare är syftet att granska hur klubbarna förhållt sig till Financial 

fair play och hur klubbarna klarat implementeringen, detta för att se om klubbarna har stärkt 

deras position i hierarkin och hur konkurrensbalansen i ligan har påverkats. 

1.5 Avgränsningar  

Denna studie kommer att avgränsas till den engelska ligan Premier League, som är en av de 

största ligorna i Europa. En granskning av den finansiella ställningen, tabellplaceringar och 

poängfördelning kommer genomföras.  
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2. Metod 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Verktyget som används för att få svar på frågeställningarna sker i enlighet med en kvantitativ 

statistisk ansats metod i form av variabler som ska underkastas en empirisk granskning, samt 

kvantifiering och analys av siffror.21 Denna metod är optimal när en studie vill analysera 

undersökningsmaterialet med hjälp av siffror, och när materialet dessutom är i stora mängder 

som i denna studie. Vidare är det även tids- samt resurssparande vilket är till vår fördel.22 Den 

data som används i studien samlas in från årsredovisningar i Orbis och ligatabeller, med 

andra ord har en dokumentstudie genomförts. Den insamlade datan bearbetades med hjälp av 

Excel, där studiens variabler ställdes upp och beräknades.  

2.2 Tillvägagångssätt 

Till en början undersökte vi ämnet för att få en bättre förståelse av dess innebörd och 

påverkan. För att få en djupare inblick valde vi att söka oss till tidigare forskning som har 

behandlat liknande ämnen och problematisering. För att få en bättre förståelse av ämnet valde 

vi att läsa på UEFAs hemsida om FFP och vetenskapliga artiklar som behandlat ämnet och 

förklarat innebörderna av regleringen. Det noterades att mycket av den tidigare forskningen 

gjordes innan FFP, eller i samband med införandet, och därför var det av intresse att 

undersöka ämnet efter införandet av regleringen. Då Premier League är en av de största 

ligorna i världen upplevde vi att det hade varit intressant att se utvecklingen efter FFP där. 

För att få en bättre förståelse för den engelska fotbollen och den ekonomiska ställningen i 

ligan lästes artiklar som behandlade ämnet. Med utgångspunkt den tidigare forskningen inom 

FFP, engelsk fotboll och dess problematik, samt UEFAs uttalade mål och syfte med 

regleringen kunde en frågeställning och ett syfte formuleras. Den teoretiska referensramen 

samt modellerna i metoden inspirerades av litteratur och vetenskapliga artiklar som främst 

tagits upp i avsnittet tidigare forskning.  

                                                
21 Bryman, A., Bell, E. Business research methods. Oxford University Press, USA, 2015. s. 23  
22 Eliasson, A. Kvantitativ metod från början. Studentlitteratur, 2013. s.29-30 
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2.3 Population och Urval  

Populationen i studien är samtliga lag som deltagit i Engelska Premier League under 

säsongerna 2005/06-2014/15. Anledningen till valet av denna tidsperiod är för att undvika 

alltför många bortfall då många av klubbarna inte var noterade på aktiemarknaden under 

tidigt 2000-tal, vilket hade försämrat tillgängligheten till deras årsredovisningar. Vidare 

valdes en tioårsperiod för att minska risken för avvikande eller specifika omständigheter som 

haft stor påverkan på en särskild klubb eller liga, och därmed haft stor påverkan på resultatet. 

Samtliga lagens räkenskapsår är efter avslutad säsong, närmare bestämt den 30 juni. I 

skrivande stund är årsrapporter för 2016 inte tillgängliga vilket innebär att årsredovisningarna 

som granskas är mellan 2006-2015.  

 

Serien har varje år bestått av 20 lag, och varje lag spelar sammanlagt 38 matcher under 

säsongens lopp. Detta innebär att varje lag maximalt kan anskaffa 114 poäng efter de spelade 

matcherna. Efter avslutad säsong degraderas de tre sämstplacerade lagen till den engelska 

förstadivisionen och tre bästa lagen från samma division flyttas upp för spel i Premier league 

nästkommande säsong. Den totala populationen blev 36 olika lag som medverkat i de 

undersökta upplagorna av serien. Vi väljer att fokusera på samtliga lag i Premier League och 

inte endast de klubbar som kvalificerar sig för UEFAs turneringar och därmed har större 

press på sig att efterleva kraven från FFP. Detta eftersom samtliga klubbar, stora som små, 

försöker ligga i linje med UEFAs riktlinjer. Sedan 2012 har även den engelska 

förstadivisionen the Championship anammat liknande regleringar, detta gör att lag som går 

upp och ner i divisonerna blir mer jämförbara med varandra.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 Peeters & Szymanski - Vertical restraints in soccer: Financial Fair Play and the English Premier 
League s.22-23 
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Arsenal Aston Villa Birmingham 

City 

Blackburn 

Rovers 

Blackpool Bolton 

Wanderers 

Burnley Cardiff City Charlton 

Athletic 

Chelsea Crystal 

Palace 

Derby County 

Everton Fulham Hull City Leicester 

City 

Liverpool Manchester City 

Manchester 

United 

Middlesbrough Newcastle 

United 

Norwich 

City 

Portsmouth Queens Park 

Rangers 

Reading Sheffield 

United 

Southampton Stoke City Sunderland Swansea City 

Tottenham 

Hotspur 

Watford West 

Bromwich 

Albion 

West Ham 

United 

Wigan 

Athletic 

Wolverhampton 

Wanderers 

Tabell 1. Premier League säsong 2005/2006-2014/2015 

              

2.4 Herfindahl-Hirschman Index 

För att få en helhetsbild av konkurrenssituationen har vi bland annat använt oss utav HHI för 

att göra den statistiska beräkningen. Den här indexen har frekvent använts av tidigare 

forskning som har studerat konkurrensbalansen i olika ligor och turneringar. Herfindahls 

index används vanligtvis inom näringslivet för att mäta konkurrensen i en specifik bransch, 

detta görs i enlighet med ekvation 1 där varje enskild företags marknadsandel appliceras i 

indexet, därefter får man ut en summa som ger en bild av hur balansen ter sig.   

 

När den appliceras på fotboll tar den samtliga lag i omfång och indexet är baserad på 

kalkyleringar av poängandelen för varje lag. Denna modell genomförs i två steg enligt 

figurerna nedan och kan överföras till fotbollsindustrin genom att vi tittar på varje klubbs 

poängandel under en säsong. Därefter summeras poängandelarna till ett index genom att 

använda varje enskild klubbs poängandel och dividerar det med summan av poängen som 

samtliga lag erhållt, där N motsvarar antal lag och summan av samtliga lags erhållna poäng. 
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Si motsvarar procentandel för ett lag i ligan och därefter för att få ett index tar man denna 

andel upphöjt i två (Si^2).  

𝐻 = ∑ 𝑆𝑖
2

𝑁

𝑖=1

 

Ekvation 1. Herfindahl-Hirschman Index24 

 

2.4.1 Herfindahl-Hirschman Index of Competitive Balance 

Då Herfindahl index är väldigt känslig för ändringar i antalet lag, dividerar man summan av 

index med 1 delat med antal lag multiplicerat med 100 enligt ekvation 2 för att visa hur det 

hade sett ut för en perfekt balanserad liga.25 Datan som erhålls i steg två kan även vara 

användbar i framtida studier om den engelska högstaligan ska jämföras med andra länder, 

detta eftersom alla ligor inte har samma antal lag och därmed inte spelar lika många matcher. 

Med hjälp av HICB kan man överstiga det hindret. Många tidigare studier stödjer tesen att 

fördelningen av poäng lagen emellan är en viktig faktor och indikator på hur pass balanserad 

och konkurrenskraftig en liga är.26 Tanken var att använda sig av denna modell för åren innan 

FFP och även åren efter för att se om det uppstått en minskning eller ökning av 

konkurrensbalansen utifrån denna modell. 

 

 

𝐻𝐼𝐶𝐵 = ∑ 𝑆𝑖
2

𝑁

𝑖=1
1/𝑁

×100 

Ekvation 2. Herfindahl-Hirschman Index of Competitive Balance27 

 

                                                
24 Michie, J., Oughton, C. Competitive balance in football: trends and effects. The sportsnexus, 2004. 
s. 12 
25 Ibid. s. 11-14 
26 Pawlowski, T., Breuer, C., & Hovemann, A. (2010). Top clubs’ performance and the competitive 
situation in European domestic football competitions. Journal of Sports Economics, 11(2), s. 189 
27 Ibid. s. 190 
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2.5 C5 Ratio  

Denna metod benämns även som C5 Concentration Ratio då den ger en generell men 

koncentrerad bild av de fem främsta aktörerna i industrin och deras situation i relation till de 

resterande aktörerna. Statistisk beräkning av C5 samt C5ICB kommer genomföras för att 

jämföra de fem största klubbarnas poängandelar i ligan mot hela ligans poängandelar. Som i 

Herfindahls index har denna modell genomförts i två steg. Först har ett index beräknats 

utifrån den generella C5 ration, de fem lagen med mest poäng i varje enskild säsong har 

sedan ställts mot den totala summan poäng som resterande lag samlat ihop.  

 

C5 Ratio          =            
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑤𝑜𝑛 𝑏𝑦 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑜𝑝 𝑓𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑙𝑢𝑏𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑤𝑜𝑛 𝑏𝑦 𝑎𝑙𝑙 𝑐𝑙𝑢𝑏𝑠
 

Ekvation 3. C5 Concentration Ratio28 

2.5.1 C5 Concentration Ratio of Competitive Balance 

Efter att C5 genomfördes har datan införts i den modifierade C5ICB modellen där summan 

av poängen divideras med 5 genom antal lag multiplicerat med 100 för att återigen få en 

helhetsbild och ett resultat som speglar sig i en perfekt balanserad liga. Detta görs för att mäta 

jämlikheten mellan klubbarna, en fördel med användandet av denna modell är att de fem 

främsta klubbarna i Premier League kvalificerar sig för UEFAs turneringar och detta kan ge 

en bild av hur skillnaderna i klubbarnas intäkter ser ut och hur det speglar sig årligen i 

tabellplaceringarna. Däremot som tidigare forskning anmärkt speglar inte resultatet hela 

verkligheten i och med att man går miste om de specifika förändringarna i hierarkin inom 

topp fem samt de lagen som är under dessa. För att få en mer heltäckande samt precis bild av 

konkurrensbalansen kompletteras därför den här modellen med Hirschmans index.   

 

𝐶5𝐼𝐶𝐵 = ∑ 𝑆𝑖×100

5

𝑖=1
5/𝑁

 

Ekvation 4. C5 Concentration Ratio of Competitive Balance29 

                                                
28 Michie, J., Oughton, C. Competitive balance in football: trends and effects. The sportsnexus, 2004. 
s. 8 
29 Pawlowski, T., Breuer, C., & Hovemann, A. (2010). Top clubs’ performance and the competitive 
situation in European domestic football competitions. Journal of Sports Economics, 11(2), s. 190 
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2.6 Pearsons korrelationskoefficient  

Denna undersökning har även genomgått prövning av variabler med hjälp av Pearsons 

korrelationskoefficient. Detta mått beskriver styrkan av den linjära relationen mellan två 

variabler. Mätningen ger ett värde mellan -1 och +1, där -1 kommer att beteckna ett absolut 

negativt samband och där +1 kommer att motsvara ett absolut positivt samband.30  

För att få ett klargörande huruvida orsaken till sambandet är starkt eller inte kommer  

determinationskoefficienten beräknas. Den ger ett mått på variationen på variabel X som 

undersöks i relation till variabel Y. För att få fram förklaringsgraden kvadreras 

korrelationskoefficienten vilket visar procentandelen av variationen i Y som beror på 

förändringar i variabeln X.31 

 

 

Ekvation 5. Pearsons Korrelationskoefficient32 

 

2.6.1 Operationalisering 

Nedanstående variabler har inkluderats i vår beräkning av Pearsons korrelationskoefficient 

samt i förklaringsgraden. För att mäta hur pass starkt sambandet är har en gräns satts på 

R=0.75. Detta motiveras till att en positiv korrelation ligger mellan 0.5-1.0, och en stark 

positiv korrelation ligger mellan 0.75-1.0, där 1.0 är en perfekt positiv korrelation.33    

 

● Löner mot ligaplacering - Undersöka om det finns ett samband mellan löner och 

ligaplacering, det vill säga framgång. Då FFP, mer specifikt break-even rule, lägger 

stort fokus på kostnader och löner så vill man se om det finns ett samband mellan 

dessa två variabler. Då studien bland annat vill mäta konkurrensbalans blir den här 

prövningen av variabler ett optimalt komplement till Herfindahls och C5 indexen. 

Beroende på resultatet i korrelationen kan man se huruvida införandet av FFP visar ett 

                                                
30 Lind, D, A., Marchal, William G. & Wathen, S, A., Statistical techniques in business & economics, 

16. ed., McGraw-Hill Education, New York, 2015 s. 465-470  
31 Ibid, s. 487-488 
32 Ibid. s. 465 
33  Lind, D, A., Marchal, William G. & Wathen, S, A, Statistical techniques in business & economics, 
16. ed., McGraw-Hill Education, New York, 2015 s. 465 
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samband mellan kostnader och sportslig framgång, och därmed om de lag med redan 

höga kostnader cementerat deras plats i hierarkin eller inte.  I den forskning som 

tidigare genomförts innan FFP konstaterar Szymanski et al att det finns ett starkt 

samband mellan dessa variabler, ju högre lönekostnader ett lag har desto bättre 

sportsliga prestationer.3435 I en annan studie där man studerade relationen mellan 

genomsnittliga lönekostnader och tabellplacering för 40 lag i England mellan åren 

1978-97 fann man en stark korrelation mellan lönekostnader och tabellplacering.36 

Det medför en risk om observationerna är gjorda på för kort tidsspann, detta eftersom 

ett visst resultat något år kan bero på avvikande faktorer eller specifika 

omständigheter.37 Av denna anledning kommer den här titta närmare på dessa 

variabler över en tioårsperiod för att minimera avvikande resultat. 

 

● Intäkter mot kostnader (löner) - Undersöka om det finns något samband mellan 

höga relevanta intäkter och höga relevanta kostnader. Sedan införandet av FFP har 

intäkterna suttits i större kontrast till kostnaderna, Szymanski talar även om dessa 

parametrar och menar att inom fotbollen är tendensen ju högre intäkter, desto högre 

kostnader och därmed större möjligheter till framgång.38 Om fallet är så även efter 

FFP bidrar det till sämre konkurrensbalans då klubbarna med höga intäkter har större 

möjligheter att hantera höga kostnader som exempelvis spelarlöner, vilket är i enlighet 

med den första variabelprövningen där höga löner leder till större sportslig framgång 

och sedermera större intäkter.    

 

● EBIT - Hur har klubbarnas resultat påverkats efter införandet av FFP. Tanken med 

break-even rule är att klubbar inte längre kan göra för stora förluster, därför ligger det 

i vårt intresse att undersöka hur fotbollsklubbarnas rörelseresultat sett ut innan och 

efter införandet av FFP, om det blivit någon påtaglig skillnad på samtliga lag i ligan. 

Det är av intresse att undersöka om det skett en anmärkningsvärd förändring i lagens 

                                                
34Szymanski, S., & Smith, R. "The English football industry: profit, performance and industrial 
structure." Football Economics and Policy. Palgrave Macmillan UK, 2010. 1-26. s. 5  
35 Hall, S., Szymanski, S., & Zimbalist, A. S. (2002). Testing causality between team performance and 
payroll the cases of major league baseball and english soccer. Journal of Sports Economics, 3(2), 
s.166 
36 Szymanski, S., Winners and losers: [the business strategy of football], Penguin, London, 

2000[1999] s.165 
37 ibid, s.163 
38 ibid, s.188-189 
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intäkter samt kostnader sedan FFPs intåg, för att kunna göra en bedömning om 

UEFAs mål har eller kan nås med FFP eller om den har haft motsatt effekt i frågan 

om konkurrensen. Baktanken med rörelseresultatet och inte exempelvis årets 

redovisade resultat är för att UEFAs break-even rule endast tar hänsyn till resultat 

innan skatt- samt räntekostnader.39 

  

2.6.2 Ekonomiska nyckeltal  

● Intäkter - Variabeln intäkter kan definieras som värdet av den prestation ett 

företag utför, vilket UEFA lägger stor vikt på eftersom intäkterna sätts i 

relation till kostnaderna. Intäkterna avgör till vilken skala en klubb kan vara 

flexibel i sitt spenderande främst kopplat till spelarförvärv och sedermera 

personalkostnader. Tidigare studier har lagt mycket vikt på intäkter i frågan 

om just konkurrens samt FFP, vilket gör den här variabeln än mer relevant och 

intressant att titta närmare på.  

● Kostnader - Denna variabel har UEFA tagit stor hänsyn till för införandet av 

FFP eftersom kostnaderna till viss del inte längre får överstiga intäkterna.  

● Rörelseresultat (EBIT) - EBIT är resultatet före räntor och skatter. Tanken 

med EBIT är att undersöka vilken påverkan regleringen haft för 

fotbollsklubbar ur ett finansiellt perspektiv.   

 

2.7 Datainsamling 

Alla ekonomiska nyckeltal i studien har hämtats från respektive fotbollsklubbars 

årsredovisningar. Dessa årsredovisningar hämtas från databasen Orbis som förser finansiell 

formation på de cirka 200 miljoner registrerade företagen som finns tillgängliga. Väl i Orbis 

justeras inställningarna anpassade för företag, därefter skrivs klubblagens namn in följt av 

sökorden “football” samt “limited”. Orbis förser omfattande information kring företaget, 

bland annat hur många aktieägare, dotterbolag och företag etc som finns inom 

företagsgruppen. Vidare presenteras företagets balansräkning och resultaträkning i sin helhet 

för att längre ner struktureras och redogöras i mer detaljerad form, det är även där denna 

studies nyckeltal återfunnits. Då Orbis presenterar siffrorna i amerikanska dollar kommer 

                                                
39 UEFA. Club Licensing Benchmarking Report Financial Year 2012 s. 78 
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samma valuta vara utgångspunkten i studien. Tabellplaceringar samt anskaffade poäng för 

undersökta år har hämtats från Premier Leagues officiella databas.  

 

Den insamlade datan bearbetades och ställdes upp med hjälp av Excel, där beräkningar på 

HHI, HICB, C5, C5ICB samt Pearsons korrelationskoefficient gjordes för att få fram 

resultatet. Vi staplade upp alla lag för varje säsong och deras insamlade poäng, intäkt, 

personalkostnad och EBIT. Därefter började vi först med att räkna ut HHI, HICB, C5 samt 

C5ICB för att få fram ett index som vi sedan med hjälp av Excel skapade grafer. Slutligen 

testade vi våra variabler från operationaliseringen med Pearsons korrelationskoefficient. Till 

en början beräknades intäkterna mot personalkostnaderna och därefter den genomsnittliga 

ligaplaceringen mot kostnaderna. För att få fram den genomsnittliga placeringen för varje lag 

så summerades varje lags ligaplacering dividerat med antal säsonger de medverkat i Premier 

League. Som sista steg gjordes en summering av EBIT av alla lag för varje säsong för att se 

förändringen.  

 

För att finna relevant litteratur genomfördes en sökning på diverse databaser, bland dessa var 

Google Scholar samt SöderScholar de mest framstående. Den förstnämnda användes i större 

utsträckning då den har en bredare databas samt fler sökalternativ, däribland en funktion som 

visar hur frekvent en artikel blivit citerad av andra. Detta var en viktig indikator och de verk 

som upplevdes mest väsentliga och informationsberikande var de artiklar som citerats mer. 

De nyhetsartiklar och hemsidor som användes har hittats genom Google. 

2.8 Bortfall 

Studien har undersökt 36 olika lag samt 200 tillhörande årsredovisningar. Av dessa lag 

uppstod fyra bortfall eftersom årsredovisningarna inte fanns tillgängliga på varken Orbis eller 

klubbarnas hemsidor. De berörda klubbarna och årtalen är Portsmouth (2009 och 2010) samt 

Crystal Palace (2014 och 2015). Eliasson poängterar att en bör vara misstänksam mot 

beräkningar där datan är liten till antal, och där även bortfall kan uppstå.40 Vi bedömer att, 

med hänsyn till den omfattande empirin som granskats, bortfallen i vår studie inte har en 

signifikant påverkan på resultaten.   

                                                
40  Eliasson, A., Kvantitativ metod från början, 2., uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010 s. 
148 
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2.9 Metoddiskussion 

Det noterades väldigt tidigt i den inledande fasen av uppsatsskrivandet att det skulle behövas 

samlas in mycket data. När den tidigare forskningen sedan lästes igenom bekräftades detta då 

även dessa studier har använt sig av omfattande insamling av data. I och med att vi på 

förhand visste att den data som skulle samlas in för studien var omfattande och bestod till stor 

del av siffror, tittade vi på den metod som lämpar sig bäst utifrån dessa förutsättningar. Den 

tidigare forskning som gjort liknande undersökningar har använt sig av kvantitativa statistiska 

metoder för att underlätta kvantifiering och analysen av datan, av denna anledning upplevde 

vi att en liknande metod även skulle passa vår studie. Den statistiska metoden är optimal när 

en vill analysera undersökningsmaterialet med hjälp av siffror och med den tid som fanns 

tillgänglig kändes denna metod som den bäst lämpade för vår studie. Man hade även kunnat 

tillämpa en kvalitativ ansats men det hade varit alltför tids- samt resurskrävande. De 

statistiska modeller som använts har även de inspirerats av tidigare forskning inom samma 

fält och ämne. 

 

I efterhand kan vi konstatera att studiens resultat hade kunnat bli mer konkreta om vi hade 

beaktat fler variabler. Det är tydligt att regleringen har för få år på nacken för att kunna göra 

anspråk på de förändringar som skett de senaste åren. För att komplettera detta hade vi kunnat 

undersöka andra variabler för att kunna säkerställa om FFP har haft någon inverkan, och om 

de haft någon påverkan och hur pass mycket det enbart beror på FFP.  

 

2.9.1 Reliabilitet  

Reliabilitet handlar om ifall undersökningen är tillförlitlig samt om resultatet från en 

undersökning ger samma resultat om man genomför undersökningen på nytt.41  

Det finns tre typer av reliabilitet, stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet, 

denna studie kommer främst titta på stabiliteten samt interbedömarreliabiliteten. Stabilitet 

innebär att resultatet kommer bli densamma om man gör testet ytterligare en gång, ett så 

kallat “test-retest”. Stabiliteten för denna studie anses vara hög då hårddata har samlats in 

från årsredovisningar, siffrorna finns tillgängliga och kan både kontrolleras samt replikeras av 

utomstående parter.42 

 

                                                
41 Ibid. s. 14-15 
42 Bryman, A. & Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, MTM, Johanneshov, 2013 s.94 
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Interbedömarreliabilitet innefattar subjektiva bedömningar vilket medför en risk för att 

reliabiliteten kan bli låg då olika observatörer kan ha olika tolkningar för undersökningen. 

Eftersom denna studie använder sig konkret av siffror från årsredovisningar anses detta inte 

vara något hot mot objektiviteten vilket minimerar risken för felbedömningar och att 

interbedömarreliabiliteten anses vara hög.43    

 

2.9.2 Validitet 

Validitet handlar om ifall undersökningen är valid, det vill säga om den mäter det den är 

avsedd att mäta. Det finns fyra olika slag av validitet: begreppsvaliditet, intern validitet, 

extern validitet samt ekologisk validitet.  

Denna studie kommer främst lägga ner vikt på intern validitet. Intern validitet innebär om det 

finns ett kausalt samband mellan två eller flera variabler. Enligt vår undersökning och de 

variabler vi tittat på visar ett starkt samband vilket gör att validiteten anses vara hög eftersom 

det vi mäter avser det som verkligen ska mätas.44    

                                                
43 Ibid s. 94 
44 Ibid. s. 48-49 
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3. Teori 

3.1 Public interest theory  

Denna teori fokuserar sig på att reglera marknader för att förhindra marknadsmisslyckande, 

med hjälp av teorin ska studien få svar på vad för resultat regleringen gett. Man reglerar 

marknader för att värna om konsumenternas intresse, säkra den ekonomiska utvecklingen 

samt skydda allmänheten från ineffektiva marknader. Teorin utgår ifrån att den ekonomiska 

marknaden är utsatt för en rad marknadsbrister eller transaktionsmisslyckanden, som om man 

inte korrigerar dessa marknadsimperfektioner kommer det att resultera i både ineffektivitet 

och ge ett missvisande resultat. Exempel på marknadsmisslyckanden kan vara brist på 

konkurrens (monopol, oligopol osv) eller barriärer för att inträda en viss marknad.45 Med 

hjälp av resultatet kommer ett mönster kunna urskönjas huruvida konkurrensen förbättrats 

eller försämrats sedan FFP infördes, det vill säga om marknaden blivit mer effektiv eller inte.   

3.2 Nyinstitutionell teori  

Den tvingande isomorfismen är en av tre parametrar eller isomorfismer som härstammar från 

den nyinstitutionella teorin. Syftet med isomorfismerna är enligt teorin att organisationerna 

vill skapa en legitimitet, främst bland intressenter i omvärlden. I denna studie är framför allt 

den tvingande isomorfismen relevant. Klubbarna har i och med införandet av FFP försökt 

upprätthålla en legitimitet. Det innebär att en högre makt beslutar om en ny regel som man är 

tvungen att följa. Starka organisationer framtvingar svagare organisationer till att anpassa sig 

till formella samt informella krav som kommit till laga. Starka organisationer kan exempelvis 

vara staten och kreditgivare, men i detta fall är det istället för vardera lands stat eller andra 

maktinstanser, UEFA som besitter makten.46 Denna teori har en koppling till studien eftersom 

UEFA tagit fram en reglering som måste följas, detta kan förklara hur det kommer sig att 

organisationerna har påverkats och tagit till sig det nya regelverket. 

                                                
45 Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., & Holmes, S. (2010). Accounting theory.-. Wiley. 
s. 57  
46 Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T. & Styhre, A., Organisation och organisering, TPB, 
Johanneshov, 2012. s. 289 
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3.3 Contest Theory Model 

Contest theory är en teori som utvecklats av forskare som studerat idrott från ett ekonomiskt 

perspektiv. Det myntades redan på 50-talet och har, i takt med det ökade flödet av pengar 

inom idrotten och lagsport, fått mer plats i studier som behandlar extravaganta investeringar 

och spenderande inom fotboll. Teorin söker ge svar på varför klubbar agerar som de gör på 

marknaden och vad det kan ha för konsekvenser. Enligt Dietl, Franck och Lang har 

överinvesteringar visat en följd till sämre konkurrens mellan klubbarna. Den faktor som 

spelar mest in i processen är spelarköp, men även andra sammanlänkade faktorer spelar deras 

roller, exempel på dessa är ojämna fördelningar på intäkter, deltagande i externa tävlingar 

som Champions League eller Europa League, system där lag flyttas upp och ner i ligor och 

större klyftor mellan första och andra divisonen i en inhemsk liga.47 Enligt Vöpel är det till 

stor del systemets uppbyggnad som föranleder dessa beteenden som fotbollsklubbar uppvisar. 

Den enas vinst är alltid den andras förlust och i slutet av varje säsong kan det bara finnas en 

vinnare. Denna typ av tävling bidrar till kortsiktiga och resultatinriktade mål, detta i 

kombination med klubbarnas vilja att prioritera sportslig framgång framför ekonomisk vinst, 

gör att aktörerna blir mer villiga att ta större risker. Denna tanke delas även vanligen av 

supportrar, sponsorer och media, vilket resulterar i klubbarnas benägenhet att gå till överdåd 

med sitt spenderande. Eftersom alla lag inte kan nå framgång på samma gång kommer en stor 

del av lagen misslyckas med att återinvestera och fortsätta på sina påbörjade investeringar till 

följd av exempelvis låga intäkter.48      

 

För att förklara hur den engelska fotbollen, med fokus på Premier League, haft den 

ekonomiska utvecklingen som den haft de senaste åren, samt vad det kan bero på. Dessutom 

kan teorin ge svar på hur det kommer sig att FFP infört regleringarna.  

3.4 Tidigare forskning 

Länge har det talas om obalans inom konkurrensen bland idrottstävlingar. Enligt Michie och 

Oughton kan en brist på konkurrensjämvikten leda till ett stort fall inom fotbollsvärlden. 

Forskarna har bland annat undersökt om vad som har hänt med konkurrensbalansen mellan 

                                                
47 Dietl, H. M., Franck, E., & Lang, M. (2008). Overinvestment in team sports leagues: A contest 
theory model. Scottish Journal of Political Economy, 55(3), 353-368. 
48 Vöpel, H. (2011). Do we really need financial fair play in european club football? an economic 
analysis. DICE Report, 9(3), s. 55 



 

19 
 

säsongerna 1947-2004 i den engelska högsta ligan Premier League. För att mäta 

konkurrensbalansen har de använt sig av tre indikatorer; Herfindahl index, C5 index samt 

Lorenz seasonal balance curve. Med hjälp av en beräkning genom dessa modeller kom de 

fram till att den fortsatta trenden bidrar till en nedgång i konkurrensbalansen.49 

 

Inan & Kaya kom fram till liknande slutsatser när de undersökte konkurrensen i Turkisk 

fotboll. De valde att undersöka konkurrensbalansen i den turkiska högstaligan samt första 

divisionen, mellan säsongerna 2002/03-2009/10. Det primära syftet var att undersöka 

konkurrensbalansen i sig själv och därefter vad denna balans skulle kunna ha för inverkan på 

publiksiffror. För att mäta konkurrensen använde sig de av Herfindahl index samt C5-

modellen. Efter att ha erhållit data genom dessa modeller applicerades deras data på det 

modifierade Herfindahl indexet för konkurrensbalans (Herfindahl Index of Competitive 

Balance (HICB)) samt C5 Index of Competitive Balance (C5ICB). Detta med anledning för 

att kunna jämföra siffrorna i en ideal perfekt balanserad liga som blir fallet med de senare två 

modifierade modellerna. Resultatet av studien var att konkurrensbalansen och spridningen av 

poängandelar var ojämn sett över den granskade tidsperioden.50  

 

År 2000 ökade UEFA markant de ekonomiska utdelningarna till lagen som kvalificerade sig 

för Champions League. Palowski valde därför att titta på den konkurrensmässiga situationen i 

de fem största ligorna i Europa, nämligen Italien, England, Spanien, Tyskland och Frankrike. 

De undersökte hur den här förändringen påverkade konkurrensen inom de respektive ligorna. 

Åren som studerades var 1992/93-1999/2000 samt efter milleniumskiftet fram tills säsongen 

2007/08. Urvalet begränsades till de fem lag som i respektive liga tagit mest poäng under 

dessa åren. Med hjälp av Herfindahl Index of Competitive Balance, C5 Index of Competitive 

Balance, Standard deviation of league points, standard deviation of team points samt 

competitive balance ratio samlades data in. I resultatet framgick det att konkurrensbalansen i 

de fem ligorna ständigt har sjunkit sedan milleniumskiftet, baserat på detta drar författarna 

slutsatsen att UEFAs ändring i utbetalningar har varit anledningen till det.51  

 

                                                
49 Michie, J., & Oughton, C., Competitive balance in football: trends and effects. The sportsnexus, 

2004. s. 1-36 
50 Inan, T., & Kaya, A. M. (2011). Competitive balance in Turkish soccer. Ekonomika a Management, 
2. s.1-6 
51 Pawlowski, T., Breuer, C., & Hovemann, A. (2010). Top clubs’ performance and the competitive 
situation in European domestic football competitions. Journal of Sports Economics, 11(2), s. 186-202. 
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I begynnelsen av införandet av FFP spekulerades det kring vad för effekter det kommer ha på 

den engelska fotbollen. Peeters och Szymanski menade att regleringen skulle leda till sämre 

konkurrens, lägre genomsnittliga löner samtidigt som de genomsnittliga intäkterna inte skulle 

påverkas. Slutligen prognostiserade man en nedgång i relationen mellan löner och omsättning 

från 15 % till 8 %.52 Studiens syfte var att undersöka till vilken utsträckning Break-even rule 

skulle begränsa konkurrensen i Premier League, fokuset låg på själva tävlingsmomentet och 

matchresultat och dess relation till löner, samt intäkter och dess anknytning till prestation.53 

Just relationen mellan ligaplacering och löner är något forskare lagt vikt på, i en omfattande 

studie genomförd av Hall et al studerade man dessa variabler över en längre period. De fyra 

högsta divisionerna i engelsk fotboll studerades över en 26-års period, och man fann en stark 

korrelation mellan den genomsnittliga ligaplaceringen och lönekostnader. Ju mer ett lag 

spenderade över det genomsnittliga, desto mer ökade den procentuella vinstandelen för ett 

lag, det vill säga det enskilda laget vann fler matcher.54 Peeters och Szymanski valde i deras 

studie att inkludera samtliga lag i Premier League och även de lag från den engelska 

förstadivisionen the Championship. Modellen som användes i studien var en egenutvecklad 

sådan för att beräkna ovannämnda variabler. Resultatet visar att den ekonomiska 

åtstramningen, eller regleringen, med stor sannolikhet kan leda till att bevara tävlingens 

integritet och den ekonomiska ställningen i klubbarna. Men samtidigt visar resultaten att 

break-even rule kan bli ett verktyg för att höja lönsamheten och i det långa loppet ha en 

motsatt effekt på konkurrensen.55          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
52 Peeters, T., & Szymanski, S. (2012). Vertical restraints in soccer: Financial fair play and the English 
Premier League (No. 2012028). s.1 
53 ibid, s.3 
54 Hall, S., Szymanski, S., & Zimbalist, A. S. (2002). Testing causality between team performance and 
payroll the cases of major league baseball and english soccer. Journal of  
Sports Economics, 3(2), s.156-157 
55 Peeters, T., & Szymanski, S. (2012). Vertical restraints in soccer: Financial fair play and the English 
Premier League (No. 2012028). s.28 
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4. Empiri 

4.1 Hirschman Herfindahl Index 

 

Figur 1. Den genomsnittliga H-Index för Premier League 

 

 

Figur 2. Den genomsnittliga HICB för Premier League 

 

Som figur 6 och 7 visar har konkurrensen varierat från år till år. Figuren läses av i form av att 

en uppåtgående trend visar på sämre konkurrensbalans och en nedåtgående motsvarighet 

visar en bättre konkurrensbalans, det vill säga en jämnare fördelning av poängen lagen 

emellan. Konkurrensen kan sägas vara som bäst under säsongen 2010-2011, två år innan 

införandet av regleringen. Sedan försämrades konkurrensen kraftigt och nådde sin högsta 

topp samma år som införandet av FFP. Efter implementeringen visar dock figuren en positiv 

tendens till förbättrad konkurrensbalans mellan lagen strax under toppskiktet, det vill säga 

topp 6 och neråt till plats 20 i tabellen, det är av denna anledning som resultatet visar en 
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någorlunda förbättring de senaste två åren. Dock, som C5-figuren illustrerar, har balansen 

mellan lagen i toppen och resterande lag inte visat större tendenser till förändring.   

 

HICB visar någorlunda liknande siffror i figurerna, men fördelen med denna modell jämfört 

med HHI är att resultatet visar en perfekt balanserad liga. Ju närmare resultatet ligger 100, 

desto mer perfekt anses ligan vara i konkurrensjämvikten. Säsongen 2010/11 låg den som 

närmast men det ter sig vara en engångsföreteelse och inte något trendbrott då de följande 

åren uppvisade en sämre balanserad liga. Med hjälp av denna figur kan man jämföra med 

andra ligor som inte har samma antal lag, eller med andra divisioner inom samma land.   

4.2 C5-Index 

 

Figur 3. Den genomsnittliga C5-Index för Premier League (%) 

 

 

Figur 4. Den genomsnittliga C5ICB för Premier League 
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Precis som Herfindahl-indexen gäller samma principer i C5-indexen, ju högre andel procent 

de fem topplagen har desto sämre konkurrensbalans är det i ligan. Bortsett från några enstaka 

år har skillnaden i poängfördelning mellan de fem bästa lagen och resterande lagen ökat. 

Figurerna illustrerar det som undgår HHI och HICB, nämligen ett mer koncentrerat resultat 

som visar hur skillnaderna är mellan de lag som insamlat mest poäng och de resterande lagen. 

Det blir då tydligt att konkurrensjämvikten mellan dessa lag är och har varit svag, både innan 

FFP samt efter FFP. Figurerna visar att konkurrensen var som sämst under säsongen 2007-

2008 och som bäst 2010-2011. Vid tiden av implementeringen har den stadigt gått uppåt men 

det sista året visar en positiv nedåtgående trend. Det är dock svårt att säga om detta är en 

engångsföreteelse eller början på en ny trend där klyftorna minskat.   

 

Som det kan utläsas i C5ICB är Premier League långt ifrån en perfekt balanserad liga. För ett 

perfekt resultat bör indexet ligga så nära 100 som möjligt, den bästa konkurrensmässiga 

säsongen gav ett index på 137, resterande år har balanserat på index mellan 140-150 vilket 

indikerar den stora skillnaden mellan topp fem och resten.   

 

4.3 Pearsons korrelationskoefficient  

 

Figur 5. Regressionslinje. Intäkter/Personalkostnader. (Miljoner USD) 

 

I enlighet med tidigare forskning visar resultatet ett starkt samband mellan höga 

personalkostnader och höga intäkter. Figuren visar en stark korrelation på 0,926 och en 
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förklaringsgrad på 0,858, det vill säga korrelationen var väldigt positiv. Detta kan förklaras 

genom att lag med höga intäkter i regel spenderar mer och har därmed höga 

personalkostnader i form av löner. Majoriteten av klubbar är någorlunda jämbördiga på 

intäktssidan vilket kan läsas av i den stora klungan mellan 100-200. Däremot skiljer de sig åt 

i kostnaderna. Dock har de betydligt lägre intäkter än de stora klubbarna vilket blir märkbart 

ju högre upp på trendlinjen man går. De större klubbarna som huserar högre upp i tabellen 

har uppemot fyra till sex gånger större intäkter jämfört med majoriteten av klubbar som 

format klungan i figuren. Även deras kostnader är betydligt högre. I princip samtliga klubbar 

bekräftade korrelationen mellan höga intäkter och höga kostnader, det fanns inget undantag 

hos varken de större eller mindre lagen (se Appendix).     

 

 

Figur 6. Regressionslinje. Personalkostnader/Ligaplacering. (Miljoner USD) 

Precis som tidigare forskning visat att det finns ett samband mellan variablerna 

personalkostnader och ligaplacering, där beräkningen gjorts på samma sätt där korrelationen 

hamnat på 0,725 som visar att det finns ett samband mellan variablerna men inte ett starkt 

sådan och en förklaringsgrad på 0,526. För att den skulle anses ha en stark positiv korrelation 

var gränsen satt på 0.75. Den genomsnittliga ligaplaceringen för berörda lag under de 

undersökta åren har satts i relation till vardera lags personalkostnader.  

 

Majoriteten av klubbarna i figuren visar att de flesta lagen med en låg personalkostnad har 

hamnat mellan 10-20 plats i ligaplaceringen och de lag som har en någorlunda hög 

personalkostnad har hamnat bra till i ligaplaceringen. Anledningen till att korrelationen inte 

nådde gränsen för väldigt stark beror främst på att många av de sämre presterande klubbarna 

hade höga personalkostnader och därmed sänkte styrkan i variabeln. Till skillnad från tidigare 
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forskning som genomförts är denna studie inte lika omfattande, utan perioden som undersökts 

är kortare samt färre lag. Dessutom har de mindre lagen betydligt högre intäkter idag än 

exempelvis på 90-talet där många av studierna har sin grund. Detta leder till att de mindre 

lagen har högre intäkter och därmed kan spendera, men detta leder inte nödvändigtvis till 

framgång för dessa lag. Detta kan även läsas av i appendix där lag som hamnat i botten av 

tabellen kan ha högre personalkostnader än lag som placerat sig i mittenskiktet och ibland 

även strax under toppskiktet. Vidare är de lagen som placerar sig i toppen av tabellen i 

princip alltid ledande i personalkostnader.      

4.4 EBIT 

 

 

Tabell 2. EBIT för undersökningens urval 
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Figur 7. Genomsnittlig EBIT Premier League. (Miljoner USD) 

 

En beräkning av den totala EBIT:en gjordes av samtliga lag för att se utvecklingen både före 

och efter implementeringen. Grafen visar att det har varit en kontinuerlig kurva utan 

anmärkningsbara toppar eller dalar innan implementeringen, med ett undantag under 

säsongen 2010-2011 där den minskade kraftigt och var som sämst. Efter det året har en 

positiv utveckling skett, framför allt året efter införandet av FFP. De första tre åren efter 

regleringen har rörelseresultatet stadigt blivit bättre, men har senaste året sjunkit. Överlag 

indikerar det att det totala rörelseresultatet bland lagen i Premier League förbättrats sedan 

FFP infördes. Dock ska det sägas att den fortfarande ligger på minus, men börjar närma sig 

lite bättre siffror och närmare 0-gränsen. De sista två åren har hälften av lagen, dvs minst tio 

lag uppvisat positiva siffror i rörelseresultatet (se Appendix).  
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5. Analys 

5.1 Konkurrensbalansen innan och efter införandet av FFP 

En stor anledning till UEFAs införande av FFP var att förbättra konkurrensbalansen i de olika 

europeiska ligorna. Kritiker har innan införandet varnat för att konkurrensen kan gå mot det 

sämre och menat att de traditionellt stora klubbarna kommer öka sin dominans gentemot 

resterande lag. Vårt resultat visar att konkurrensbalansen varierade från säsong till säsong 

men att den hade högre toppar än dalar. Som HHI grafen visar har konkurrensbalansen de 

senaste två åren blivit bättre men den genomsnittliga beräkningen innan och efter FFP visar 

att konkurrensbalansen överlag blivit sämre. Detta är en fortsättning på vad tidigare forskning 

kommit fram till, när de tittat på konkurrensbalansen i den enskilda ligan innan FFP. 

Studierna som Michie och Oughton, Inan och Kaya samt Pawlowski med flera genomfört 

innan FFP visar att konkurrensbalansen inom de europeiska ligorna, men framför allt Premier 

League har försämrats de senaste årtiondena.  

 

De senaste två årens förbättring kan förklaras med att de sämre lagen har en jämnare 

poängfördelning mellan varandra, detta kan konstateras eftersom C5 visar att de bättre 

presterande lagen har ökat gapet till de sämre presterande lagen. Beräkningarna från C5 visar 

att de fem bäst presterande lagen har haft i genomsnitt en stor poängandel i relation till de 

resterande lagen med ett undantag säsongen 2010-2011 och det senaste året som visar på en 

positiv nedgång.  

Utifrån resultatet som kan läsas av från graferna inser man vad UEFA har som mål med 

regleringen. Den engelska fotbollen visade tendenser på marknadsmisslyckande i form av 

bristande konkurrens. Som Vöpel beskriver kan marknadsbrister bestå av två anledningar. En 

ojämn konkurrensjämvikt som uppstår på grund av framgångsrika klubbar som fortsätter 

växa sig större och större, vilket leder till en form av oligopol inom fotbollen. Den andra 

anledningen kan kopplas till det som contest theory lyfter fram, nämligen att aktörerna tar 

stora risker för att bli framgångsrika, dessa två anledningar har det senaste årtiondet stämt väl 

in på Premier League och dess utveckling. Lösningen till dessa brister är att införa 

regleringar.56  

                                                
56 Vöpel, H. (2011). Do we really need financial fair play in european club football? an economic 
analysis. DICE Report, 9(3), s. 56 
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Med hjälp av Public interest theory kan man se varför UEFA ville reglera marknaden för att 

värna om konsumenternas intresse och säkra den ekonomiska utvecklingen. Regleringen har 

resulterat i att klubbarna i detalj redovisar sina siffror för att tydligare kunna urskilja de 

relevanta intäkterna mot de relevanta kostnader, men även tillgångar, förluster och andra 

kostnader. Denna information har gett supportrarna mer insyn i deras klubbars ekonomi och 

har gjort de mer insatta i klubbens situation. En studie visar att supportrar runtom i Europa 

stödjer regleringens syfte, när supportrarna förstår FFP leder det till att de kan exempelvis se 

hur deras klubb betalar av sina spelarköp, värdering av tillgångar (arenakostnader) och andra 

nyckeltal som kommer ge bättre förståelse på hur klubbarna drivs.57 Med hjälp av en bättre 

informationsassymetri som regleringen medför vill UEFA locka nya investerare att investera 

i europeisk fotboll.5859 

Grunden till UEFAs införande av regleringen kan vara det som tidigare forskning kommit 

fram till att en obalans i konkurrens kan leda till minskat intresse och därmed lägre 

publikintäkter och även förhindra att konkurrensen inom fotbollen blir oligopolartat.  

5.2 Den ekonomiska ställningen efter införandet av FFP 

Som EBIT figuren visar har de engelska klubbarna genom åren redovisat minusresultat. 

Innan FFP redovisade de större delarna av lagen röda siffror, det bästa året resultatmässigt 

redovisade sju lag positiva siffror men den totala EBIT:en var hög. De senaste två åren, det 

vill säga efter införandet av FFP, visar att elva klubbar redovisar positiva siffror och den 

totala EBIT:en är högre än på tio år. Grafen visar även att det finns en positiv tendens sedan 

införandet av regleringen och den totala rörelseresultaten rör sig närmare ett nollresultat.  

 

Dessa siffror kan tydligt kopplas till det contest theory model förklarar. Förklaringen till de 

redovisade siffrorna och den ekonomiska utvecklingen kan hänvisas till en längre period av 

överinvesteringar. Historien visar att klubbarna i Premier League haft stora problem att 

hantera den ekonomiska verksamheten, detta i takt med ökade intäkter och omsättning. Detta 

överdrivna spenderande har fått en följd även i konkurrensbalansen. En viktig faktor som 

förklaring till detta beteende är systemets utformning, nämligen att det endast kan finnas en 

                                                
57 Hovemann, G. Lammert, J (2011). Assessing UEFA’s Financial Fair Play as a Multi-Dimension 

Regulatory Concept - A Pan-European Survey from the Supporters’ Perspective s.28 
58 Ibid. s. 3 
59 The Guardian (2015). Uefa says financial fair play has changed to attract new investors.  
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vinnare i slutet av varje säsong och lagen tvingas ingå i en kapprustning för att nå detta mål. 

Konsekvensen blir att klubbarna endast har den enskilda säsongen i sikte och tänker därmed 

kortsiktigt och resultatbaserat. Lagen har obehindrat spenderat pengar i överdåd utan några 

former av konsekvenser, för att täcka upp förlusterna och skulderna har ägare och investerare 

täckt upp detta. Detta tankesätt där ekonomisk vinst åsidosätts, både av klubb, supportrar och 

ägare, har inciterat aktörerna att ta större risker.  

 

Slutligen kan man se en positiv kurva mot närmare noll resultat efter regleringen som kan 

förklaras med att klubblagen inte längre har möjligheten att göra för stora investeringar och 

behöver vara i enlighet med break-even rule. Detta kan kopplas till den tvingande 

isomorfismen där alla lag måste anpassa sig till regleringen och göra omjusteringar i sina 

investeringar samt följa dess regler för att undgå böter och sanktioner. De traditionellt stora 

lagen har fortsatt höga personalkostnader i relation till de resterande lagen, men i och med 

denna tvingande reglering har man tvingats skära ner på sina kostnader och lägga mer vikt på 

att öka intäkterna. I och med nya TV-avtalet har klubbarnas intäkter fått en rejäl uppsving, 

detta har förenklat lagens förmåga att skapa en mer positiv trend i rörelseresultat, dock visar 

ett stort antal av lagen fortsatt negativ utveckling i siffrorna.    

Resultat i helhet att kan tolkas med hjälp av den tvingande isomorfismen, i det här fallet har 

dem svagare organisationerna varit klubblagen och den starkare har varit UEFA som då 

tvingat dem svagare organisationerna att följa det nya regelverket. De nya kraven har satt 

klubbarnas anpassnings- och omstruktureringsförmåga på test i och med att regleringen är en 

stor förändring i systemet. Det går att urskilja att lagen som innan införandet hade förberett 

sig och uppvisade bättre resultat har även lyckats anpassa sig bäst efter regleringen.  

5.3 Sambandet mellan höga intäkter och höga personalkostnader 

Korrelationen mellan dessa variabler visade ett starkt positivt samband på minst 0,75 där den 

minsta låg på 0,86 säsongen 2009-2010, starkast låg den på 0,97 säsongen 2012-2013 och 

den genomsnittliga korrelationen på 0,92 med en determinationskoefficient på 0,85, vilket 

visar ett starkt kausalt samband. Detta påvisar att lag med höga intäkter tenderar att ha höga 

personalkostnader, vilket stämmer in på det contest theory beskriver som överspenderande 

och en form av kapprustning. Klubbarna har sällan som mål att gå i vinst, men har efter FFP 

tvingats täcka sina förluster och vara mer varsamma om kostnaderna. Samtliga lag har ökat 

sina intäkter även efter FFP, men de större klubbarna har dragit ifrån ännu mer på 
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intäktssidan och även ökat sina kostnader mer jämfört med de mindre klubbarna. En 

förklaring till detta är att de traditionellt stora klubbarna som redan innan FFP hade stora 

finansiella muskler har efter regleringen kringgått reglerna genom att investera pengar i det 

som inte omfattar relevanta kostnader. De större klubbarna har med hjälp av sina ekonomiska 

förutsättningar samt kryphål i regleringen dragit nytta av regleringen. Storklubbar har ökat 

sina intäkter med hjälp av dessa kryphål genom att bland annat förlänga eller skriva nya 

sponsoravtal, öka säsongs- samt matchdagsbiljetter, investera i och expandera arenan samt 

köpa spelare på delbetalning. Med hjälp av en beräkning av dessa variabler har man kunnat 

vidareutveckla detta med sambandet mellan höga personalkostnader och ligaplacering, detta 

då tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan höga intäkter och sportslig 

framgång.60               

5.4 Sambandet mellan höga personalkostnader och ligaplacering 

Beräkningen av sambandet mellan dessa variabler visade att korrelationen var i stort sett 

stark, då den hamnade strax under gränsen på 0,75. Det kan förklaras med att lag som 

hamnade bland de lägre placeringarna hade högre kostnader än de lag som placerade sig 

högre upp i tabellen. Det finns även undantag där de lag bland de högsta personalkostnaderna 

har underpresterat och hamnat strax under de främsta topplagen i tabellen. Dock är de bäst 

presterande lagen i regel alltid i topp vad gäller personalkostnader.  

 

Detta bekräftar den tidigare forskning som innan FFP studerat liknande variabler över en 

längre period. Stephen Hall och Stefan Szymanski gjorde en liknande undersökning 2002 

som bekräftar detta kausala samband och menar att i den engelska fotbollen utan regleringar 

finns en möjlighet till att köpa framgång.61 Därav ytterligare en anledning till varför UEFA 

införde en reglering som vill skapa en jämnare konkurrens för att förhindra förutsägbarhet i 

resultat och en mindre spänning. Detta är sammankopplat till public interest theory där 

regleringar sker främst i allmänhetens intresse. UEFA vill med regleringen skapa en mer 

dynamisk konkurrens där klyftorna mellan lagen blir mindre, detta för att skydda allmänheten 

från ineffektiva marknader. Stefan Szymanski kom fram till en studie att en ojämn 

                                                
60 Szymanski, S., Winners and losers: [the business strategy of football], Penguin, London, 
2000[1999] s. 188 
61Hall, S., Szymanski, S., & Zimbalist, A. S. (2002). Testing causality between team performance and 
payroll the cases of major league baseball and english soccer. Journal of Sports Economics, 3(2), 
s.166 
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intäktsfördelning har en påverkan på konkurrensjämnvikten och hur attraktiv 

tävlingsmomentet är för publiken.62  

Detta kan även läsas av i grafen där lag som oftast har en hög personalkostnad hamnar bäst 

till i tabellplaceringen och under regressionslinjen.     

    

 

 

 

  

                                                
62 Szymanski, S. (2001). Income inequality, competitive balance and the attractiveness of team 
sports: Some evidence and a natural experiment from English soccer. The Economic Journal, 
111(469), s. 83 
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6. Slutsats 

Studiens syfte var att undersöka vilken ekonomisk effekt regleringen haft på fotbollsklubbar i 

den engelska högstaligan. Vidare var syftet att granska hur klubbarna förhållt sig till 

Financial fair play och hur klubbarna klarat implementeringen, detta för att se om klubbarna 

har stärkt deras position i hierarkin och hur konkurrensbalansen i ligan har påverkats. 

 

Med utgångspunkt detta syfte var frågeställningarna följande: 

 

• Har konkurrensbalansen förändrats mellan klubbarna sedan införandet av FFP? 

• Har den ekonomiska situationen för de engelska lagen förbättrats sedan införandet av 

FFP? 

 

Även om den ekonomiska utvecklingen har blivit mer stabil kan det noteras att samma sak 

inte skett gällande konkurrensbalansen. Studiens resultat visar att konkurrensbalansen i helhet 

har gått upp och ner, men de senaste två säsongerna finns tendenser till en nedåtgående trend, 

vilket innebär en bättre konkurrens. Förklaringen till detta är att lagen under topp fem har 

blivit jämnare och konkurrensenbalansen mellan plats 6-20 ökat. Som det framgår i tabellerna 

i appendix är det inte stor variation på vilka lag som tillhör topp fem, detta gäller innan FFP 

men även efter. C5 modellen bekräftar detta och visar att konkurrensbalansen mellan topp 

fem och resterande lag har överlag de här tio åren, det vill säga efter FFP också, blivit sämre. 

Det går dock inte att fastställa om den ekonomiska utvecklingen samt konkurrensbalansen 

förändring beror just på FFP.  

 

Variablerna som användes i pearsons korrelationskoefficient stärker även tidigare kritikers 

röster om att de traditionellt stora lagen med höga intäkter innan FFP kommer öka gapet till 

de andra lagen än mera. Prövningarna av variablerna visade positiva samband mellan höga 

intäkter och höga kostnader samt höga kostnader och ligaplacering. Som det framgår i 

appendix kan man se ett mönster där de lag som har höga intäkter och höga kostnader hamnar 

bäst till i tabellen. Dessa lag ökar även sina intäkter procentuellt betydligt högre än lagen i 

mitten- och bottenskiktet. Överlag har samtliga lag som undersökts lyckats anpassa sig till 

implementeringen, detta kan bero på att lagen förberedde sig innan regleringen trädde i kraft. 

Resultatet visar att de första åren efter regleringen har de klubbar som innan FFP varit 

framgångsrika har även efter stärkt deras ställning i hierarkin.  
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Efter genomförandet av undersökningen kan vi konstatera att efter regleringen har det funnits 

tendenser till förändring. En av de främsta anledningarna till att regleringen infördes var att 

skapa en mer hållbar ekonomisk utveckling för lagen. Studien vi genomfört visar en tendens 

till förbättrad ekonomisk utveckling i den engelska Premier League. Resultatet visade att den 

totala EBIT:en de senaste åren är lägre än på över tio år. Fler lag än tidigare år har börjat 

uppvisa bättre siffror i deras rörelseresultat, de senaste två åren har åtminstone hälften av 

lagen visat positiva siffror i deras rörelseresultat. Dessutom efter FFP har de sammanslagna 

Premier League lagen två år efter varandra gjort vinster innan skatt, detta hade inte skett 

sedan 1999.63 Den förbättrade ekonomiska utvecklingen kunde inte påvisas ha ett kausalt 

samband med regleringen. Det är först efter man tittat på andra variabler som man kan dra 

konkreta slutsatser om FFP:s påverkan, exempel på väsentliga variabler kan vara TV-

rättigheter, matchdags- och säsongsbiljetter, sponsorer och marknadsföring med mera.   

 

Däremot bör det nämnas att FFP är i startfasen och den här utvecklingen kan bli än bättre 

med tiden när lagen har anpassat sig ännu mer. Det är för tidigt att dra konkreta slutsatser 

huruvida den positiva förändringen beror just på FFP, men det finns tendenser till att FFP 

bidragit till att klubbarna blivit mer varsamma i den ekonomiska hanteringen, vilket kan ses i 

klubbarnas intäkter kontra kostnader. Som studien visar har samtliga lag ökat sina intäkter 

efter regleringen, samtidigt som kostnader även har ökat men skillnaden nu jämfört med 

innan regleringen är att lagen tvingats varit mer återhållsamma för att balansera intäkter mot 

kostnaderna.  

 

Eftersom regleringen är hyfsat färsk så kan man inte dra slutsatsen att FFP direkt varit 

orsaken till den förbättrade ekonomiska resultaten. Som tidigare nämnt kan dock FFP ha 

bidragit till att klubbarna inte vågar spendera lika vårdslöst och ha för höga kostnader som 

överstiger intäkterna. Då regleringens effekt inte är tydlig i detta stadie kan den ekonomiska 

utvecklingen bero på andra variabler som inte har undersökts i denna studie. Men det ska 

även påpekas att lagen har lyckats förhålla sig till FFP:s regler, med undantag fallet 

Manchester City som dock nu har lyckats förhålla sig till de nya reglerna.   

                                                
63 https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/press-releases/articles/record-revenues-sustain-impressive-
profits.html  - Record revenues sustain impressive profits despite Premier League clubs’ investment in 
players 

https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/press-releases/articles/record-revenues-sustain-impressive-profits.html
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/press-releases/articles/record-revenues-sustain-impressive-profits.html
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7. Diskussion  

Syftet med studien var att se hur FFP påverkat konkurrensbalansen och den ekonomiska 

ställningen i Premier League. Det är viktigt att notera att regleringen är i startfasen, det finns 

fortfarande rum för förbättring och det har även UEFA uppmärksammat. Inför säsongen 

16/17 uppdaterade de regelverket och lade även till nya punkter som ska följas, detta visar att 

regleringen fortfarande är under konstruktion och är inte ett färdigt regelverk så att säga. 

Resultaten som uppvisats i studien efter FFP bestod av tre år, det kan därför diskuteras om 

man kan dra konkreta slutsatser gällande regleringens påverkan på undersökta 

forskningsfrågor, däremot om ett par år blir det enklare att urskönja tydliga mönster och vad 

för långsiktig effekt regleringen har haft på klubblagen. Man kan exempelvis läsa av i 

resultatdelen att konkurrensbalansen blivit bättre sista året, men det går inte att med säkerhet 

konstatera om det är ett trendbrott eller en engångsföreteelse. Denna studie har istället försökt 

hitta tendenser till de omedelbara effekterna som uppstått, men det är först efter flertalet år 

som det blir mer tydligt om UEFA nått sina mål med regleringen.   

 

Det går inte att fastställa att FFP har varit anledningen till de förbättrade redovisade 

resultaten, utan andra faktorer spelar också roll. Förvisso har klubbarna i och med FFP blivit 

mer självständiga och gjort sig mer oberoende av utomstående ägartillskott och investerare, 

men den förbättrade ekonomin kan även härledas till andra variabler som har bidragit till 

ökade intäkter. För att med säkerhet kunna identifiera anledningarna till förändringarna i den 

ekonomiska utvecklingen men även konkurrensbalansen behöver man titta på fler variabler 

som är väsentliga. Som tidigare nämnt är det först om ett flertalet år som det kommer bli 

tydligare vad för exakta effekter FFP har haft. Det är först efter man tittat på andra variabler 

som man kan dra konkreta slutsatser om FFP:s påverkan.  

7.1 Framtida forskning 

Det talas mycket om hur klubblag handskas med förbättring av sin ekonomiska ställning och 

hur UEFA ska fortsätta med den nya regleringen vilket gör att denna diskussion ligger i 

hetzonen inom fotbollen. Därför vore det av intresse att göra en liknande undersökning efter 

att FFP har blivit helt fastställd, då regleringen fortfarande ligger i startfasen där den 

uppdateras allt eftersom. På så sett skulle man kunna se en klar skillnad på hur klubblag har 

lyckats anpassa sig till regleringen.  
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Vidare vore det intressant att göra liknande undersökning där man jämför olika ligor från 

olika länder med varandra för att se hur klubblag i olika länder anpassat sig till regleringen, 

om andra ligor klarat sig bättre eller inte. Detta för att olika ligor har olika avtal med 

exempelvis TV-sändning på matcherna, därav vore det intressant att se skillnader i detta och 

se hur pass stor påverkan FFP haft på dessa klubblag. En annan infallsvinkel hade kunnat 

vara att man tittar på olika variabler som skulle kunna påverka konkurrensbalansen och sedan 

fastställa hur pass mycket enbart FFP har påverkat konkurrensbalansen.  
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Appendix (Miljoner USD) 

Variablerna poäng, intäkter, kostnader och EBIT samt uträkningar av HHI, HICB, C5, 

C5ICB för Premier League säsongerna 05/06-14/15.  
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