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Abstract 
 

The economics of football has seen considerable changes over the last two decades. The total revenue 

for clubs in the top European leagues has risen dramatically, mostly due to bigger sponsor deals and 

more TV-income. This has made the world of football a giant industry where business strategy tends to 

play a bigger part. The majority of the research on the field has been devoted to how the sport 

performances of a football club affect the revenue of the club, but less attention has been paid to what 

impact the overall economics have on the clubs future success on the pitch. This paper aims to examine 

the link between economic ratios and the short- and long-term sport performance in the top tiers of 

Swedish football, by using a dataset of 31 clubs over the period 2000-2016. The results show that the 

total asset together with the ratio between wages and total income, could explain sport performance one 

year later with an R2 of 44 % in a multiple regression. The result also indicates that this may be 

explained by the total amount of wages a club is able to pay. Findings are presented along with a 

discussion on how the governing bodies of football could consider how regulation is communicated to 

the clubs.  
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1. Inledning 

 

Idrotten har under de senaste decennierna kommersialiserats på många plan. Detta syns 

framförallt inom fotbollen, där stora tävlingar som Världsmästerskapen och Champions 

League blivit stora kommersiella evenemang. Kommersialiseringen har bl.a. gjort att 

fotbollen som marknad har vuxit och följaktligen har pengar börjat spela en allt större roll 

inom sporten. Mer pengar i en växande marknad har dessutom bidragit till att fotbollsklubbar 

har utvecklats från ideella föreningar till att allt mer likna företag inom näringslivet. 

Professionell fotboll har blivit företagande (Banks, 2002). Klubbarna måste med andra ord 

hantera samma utmaningar som företag inom näringslivet men till skillnad från dessa företag, 

vars huvudsyfte torde vara att göra vinst, har fotbollsklubbarna troligen även en ambition att 

deras representationslag ska nå sportsliga framgångar (Beech, 2010).   

 

 Hur en fotbollsklubb presterar sportsligt är i mångt och mycket beroende av klubbens 

personal, framförallt i form av spelare och ledare, vilka direkt påverkar lagets prestationer. Då 

denna personal kontrakteras och köps på en form av fri marknad har de ökade intäkterna gjort 

att priserna på spelarmarknaden också stigit. Detta eftersom priset på de mest eftertraktade 

spelarna stiger när det blir fler klubbar som både vill och ekonomiskt har större möjlighet att 

kontraktera dem. På grund av detta har personalkostnaderna för en professionell fotbollsklubb 

stigit i takt med ökningen av intäkter. (Deloitte, 2016) 

 

Stigande priser på spelarmarknaden har samtidigt förstärk pengars betydelse för sportsliga 

prestationer. Då spelarna kostar mer att köpa, samt att de kan begära mer i lön, gör att 

förmågan att betala lön får en avgörande inverkan på vilka spelare en klubb kan kontraktera. 

En klubb med en stark finansiell ställning kan ur den synvinkeln anses ha en fördel jämfört 

med klubb med en sämre ekonomi. Samtidigt är en stor del av klubbarnas intäkter beroende 

av hur klubben presterar sportsligt. Exempelvis beror en klubbs årliga intäkter från 

sändningsrättigheter på vilken slutplacering klubben får i ligan1. (Svensk Elitfotboll, 2014) 

 

Utifrån detta resonemang går det att diskutera om huruvida det finns en sportslig och 

ekonomisk positiv spiral som klubbar kan hamna i (Barajas, et al., 2005). Ett cirkulärt 

samband mellan ekonomi och sportsliga resultat där de båda delarna förstärker varandra, 

vilket kan illustreras av följande bild: 

                                                 
1 Sändningsrättigheter för en liga sälj ofta som ett paket till ett Tv-bolag där alla matcher under en säsong ingår. 

Intäkterna fördelas sedan mellan lagen i ligan beroende på vilken slutplacering laget får.  
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Bilden är en förenklad illustration på en potentiell framgångscirkel som visar hur man i stora 

drag kan se på kopplingen mellan ekonomi och sportsliga resultat. Den illustrerar hur en 

klubb som presterar bra sportsligt får större intäkter från t.ex. sändningsrättigheter, publik och 

sponsring. Intäkterna ger mer kapital som kan användas för att kontraktera bättre spelare, 

vilket kan ge klubben fortsatt sportslig framgång. (Ibid) 

 

Att sportslig framgång ger större intäkter är både logiskt och akademiskt fastlagt (Sahlström, 

2016; Barajas, et al., 2005). Cirkelns andra del, d.v.s. ekonomins inverkan på de sportsliga 

resultaten är däremot inte lika självklar. En klubb med en stor kassa har givetvis större 

möjligheter att spendera mer på spelarmarknaden, men att en stor kassa ger bättre sportsliga 

resultat är något som ofta, t.ex. i media, tas för givet. När t.ex. Svenska Dagbladet tippar 

Malmö FF som vinnare av Allsvenskan2 2017 skriver de bl.a. följande: 

  

 Regerande mästare som har den bredaste truppen och de största resurserna 

 att förstärka om det skulle behövas i sommar. (Kaiberger, 2017, p. 2) 

 

Malmö FF tippas vinna delvis pga. att de har de största ekonomiska resurserna. Med andra 

ord ses den delen av framgångscirkeln nästan som en självklarhet. Denna uppsats ämnar att 

undersöka denna framgångscirkel med fokus på cirkelns sista steg, dvs. ekonomins betydelse 

för de sportsliga resultaten. I nästa avsnitt ges en inblick i den ekonomiska utvecklingen som 

präglat och format dagens professionella fotbollsklubbar, både ur ett europeiskt och svenskt 

perspektiv. Dessutom redogörs för hur denna utveckling har påverkat den sportsliga delen av 

branchen, och vilka problem som uppstått.   

  

                                                 
2 Allsvenska är den högsta divisionen inom det svenska seriesystemet för fotboll, den näst högsta benämns 

Superettan 

2. Större
intäkter

3. Bättre
ekonomiska 

förutsättningar

1. Sportslig
framgång

Figur 1:Framgångscirkeln 
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1.1 Bakgrund 

 

Ovan diskuterar vi att fotbollen genom kommersialisering har genomgått en stor förändring, 

där klubbarna numera kan betraktas som företag, och marknaden som de verkar på har vuxit. 

Men vad är det som de facto har hänt? Hur har klubbarna påverkats? Den tydligaste effekten 

som den växande marknaden har haft är att intäkterna till klubbarna har ökat. För fotbollen 

har intäktsökningen varit markant. I diagram 1 illustreras hur de totala intäkterna i de fem 

högst rankade fotbollsligorna i Europa, ofta benämnt som "the big five", (England, Frankrike, 

Tyskland, Italien och Spanien) har utvecklats sedan säsongen 2012/13.    

 

Diagram 1:Totala intäkter för klubbarna i de fem högsta rankade ligorna i Europa 

säsongen 2012/13 till 2016/17 (€m.). De två sista säsongerna är estimat.   

Källa: (Deloitte, 2016, p. 10) 

 

 

Som bilden visar är det engelska Premier League3 som står för de största intäkterna och det är 

också här som utvecklingen är som mest iögonfallande. Säsongen 2014/15 var de totala 

intäkterna för lagen i den högsta divisionen i England 3,3 miljarder £. Säsongen 1991/92 var 

denna siffra 170 miljoner £. En stor anledningarna till intäktsökningen är att priset på 

sändningsrättigheterna för de största ligorna har vuxit mycket kraftigt. För säsongen 2014/15 

uppgick intäkterna från sändningsrättigheter inom "the big five" till totalt 5,8 miljarder €, 

vilket är 48 % av de totala intäkterna och en ökning med 8 % sedan föregående år. Det är 

återigen i engelska Premier League som intäkter från sändningsrättigheter är som högst. Det 

                                                 
3 Den högsta divisionen i det engelska seriesystemet för fotboll.  
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internationella revisionsföretaget Deloitte, sammanställer varje år en rapport över den 

europeiska elitfotbollens ekonomi, och de slår fast följande kring sändningsrättigheterna i 

Premier League: 

 

By half-time of the second Premier League game that is televised domestically 

in 2016/17, more broadcast revenue will have been generated than by all the 

First Division matches combined 25 years ago. (Deloitte, 2016, p. 2) 

 

Paradoxalt nog diskuterar vissa forskare om huruvida fotbollsklubbar i Europa trots denna 

intäktsökning befinner sig i ekonomisk kris (Andreff, 2007, Banks, 2002, Barajas & 

Rodríguez, 2014, Lago, et al., 2006). Någon generell ekonomisk kris inom sporten kan, med 

tanke på intäkterna, knappast påvisas men faktum är att det finns flertalet exempel från 

Europas ledande fotbollsländer, där klubbar hamnat i stora ekonomiska problem och som till 

följd av detta har fått genomgå rekonstruktion. T.ex. fick, mellan år 1992 och 2008, 40 

klubbar i de professionella ligorna i England rekonstrueras (Szymanski, 2010), och liknande 

tendenser finns i bl.a. Spanien och Italien.   

 

Hur är det då möjligt att fotbollsklubbar hamnar i ekonomiska problem samtidigt som 

intäkterna inom sporten kraftigt ökar? Alan Sugar, före detta ordförande i den engelska 

klubben Tottenham Hotspurs, beskrev redan 2001, lite humoristiskt, det hela som "The prune 

juice effect" (katrinplommonjuice-effekten). Han menade att det som kommer in, försvinner 

snabbt ut igen någon annanstans (The Economist, 2001). Även inom den akademiska världen 

förs liknande, om än mer vetenskapliga, resonemang kring problemet. Diskussionen handlar 

om att intäktsökningen också leder till en ökning av kostnader, och det är framförallt ett 

kostnadsslag som ökar, nämligen löner. Av den totala intäktsökningen för "the big five" under 

säsongen 2014/15 lades 89 % av detta på löner. Samma siffra var mellan åren 2008 -2013 för 

Premier League 99 %. Dessutom visar statistik, att i takt med intäkts- och löneökningen, har 

även skuldsättningen ökat. Faktum är att i slutet på säsongen 2014/15 var det endast fyra lag i 

Premier League som inte redovisade en nettoskuld. För hela ligan var nettoskulden, fördelat 

på dess 20 lag, totalt 2437 miljoner £ (Deloitte, 2016). 

 

Det har diskuterats om grunden till de ekonomiska problemen inom fotbollen ligger inbäddat i 

de ökande intäkterna. Resonemangen kan exemplifieras med en situation där ett nytt 

sändningsavtal för en liga undertecknas, där en viss summa pengar varje år ska fördelas 

mellan lagen som ingår i ligan. En mindre klubb kan här se sin chans att ta nästa steg i den 

sportsliga delen av verksamheten, och investerar kraftigt i sin spelartrupp. Eftersom pengar 
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från sändningsrättigheter fördelas beroende på slutplacering i ligan, kan det däremot uppstå 

variationer i dessa förväntade intäkter. Om klubben inte når de resultat som planerats kan det 

uppstå ett underskott av intäkter, vilket eventuellt måste täckas upp med lån. Nästkommande 

säsong försöker klubben åtgärda det sportsliga misslyckandet genom att investera mer i 

spelarlöner, och en ond cirkel har skapats. De ökande intäkterna leder till att kostnader 

anpassas med en föraning om att intäkterna ska fortsätta att öka, och att kostnaderna därför 

planeras utefter förväntade, snarare än faktiska intäkter (Lago, et al., 2006). 

 

Att intäkter från sändningsrättigheter fördelas beroende på position leder till ytterligare ett 

potentiellt problem, nämligen att det finansiella gapet mellan klubbarna inom en liga ständigt 

ökar. För att återkoppla till den ovan introducerade framgångscirkeln, skulle en topplacering 

ge större intäkter, vilket skulle ge bättre framtida förutsättningar, vilket kan leda till nya 

topplaceringar. Det kan göra att den mindre klubben som vill konkurrera med de stora 

klubbarna inte bara ser en chans när de förväntade intäkterna ökar, utan att klubben också ser 

det som en sista chans, att minska gapet till de stora lagen (ibid.).  

 

Kommersialiseringens ökade intäkter har med andra ord triggat ett överspenderande hos 

fotbollsklubbar vilket bl.a. lett till en ökad skuldsättning och en mer ekonomiskt utsatt 

position. Detta har också försatt fotbollen i stort i en större risk men samtidigt också 

potentiellt skadat förtroende för sporten. Detta har gjort att bl.a. fotbollens europeiska 

förbund, UEFA4 har agerat. 2004 togs de första stegen mot en licensiering av klubbar som 

deltar i UEFA europeiska tävlingar för klubblag5. Klubbar som kvalade in var tvungna att 

uppfylla vissa krav relaterade till ekonomin för att få delta, t.ex. krävdes bevis för att 

klubbarna inte hade förfallna eller försenade betalningar angående spelarförvärv och liknande 

(ibid). Denna licensiering utvecklades under de nästföljande åren och resulterade 2010 i 

införandet av regelverket Financial Fair Play (FFP). Enligt UEFA själva är den huvudsakliga 

anledningen till införandet följande: 

 

 The aim is to ensure that off the field, as well as on it, clubs invest in their 

future, develop and stay true to the spirit of the game, by being fair, transparent 

and responsible. (UEFA, 2015, sec. 01:35-01:48) 

                                                 
4 Union of European Football Associations, det styrande organet i europeisk fotboll. En demokratisk paraplyorganisation för 

de 55 nationella fotbollsförbunden i Europa. Anordnar tävlingarna Champions League, Europa League där de bästa 

europeiska lagen tilldelas en plats genom inhemska prestationer. Anordnar även Europeiska Mästerskapen för landslag. 

(UEFA, 2013) 
5 Champions League och Europa League 



6 

 

 

Det understryker delvis vidden av problemet inom fotbollen att en organisation ingriper och 

reglerar hur klubbar med omsättningar uppåt tre miljarder ska hantera den ekonomiska 

verksamheten, för att överhuvudtaget få vara med i leken. Det sätter också fingret på hur 

fotbollens företag skiljer sig från andra företag. 

 

Svensk fotboll har haft en liknande utveckling som resten av Europa. Intäkterna har ökat 

kraftigt under 2000-talet, vilket illustreras i diagram 2. Även i Sverige är det 

sändningsrättigheter som står för den största delen av intäkterna. Trots detta har det 

sammanlagda resultatet för de Allsvenska klubbarna de senaste åren varit negativt eller nära 

noll. Värt att nämna är att Malmö FF:s deltagande i Champions League6 2013 och 2014, 

kraftigt har bidragit till intäktsökningen under dessa år, och därför också skjutit upp det 

sammanlagda resultatet. Exkluderas Malmö FF från beräkningarna blir därför det 

sammanlagda resultat ännu sämre. (Deloitte, 2016) 

 

Diagram 2:Totala intäkter för Allsvenskans klubbar från 2000 - 2015(Mkr)  

Källa: Siffror från Sahlström, (2016) 

 

 

När det gäller regleringen av de svenska elitfotbollsklubbarnas ekonomi var Svenska Fotbolls 

Förbundet (SvFF)7 tidigt ute jämfört med UEFA. Den svenska motsvarigheten benämns 

Elitlicensen och trädde i kraft 2002 och i stora drag är grundtankarna och reglerna desamma 

som för FFP. För att få spela i Allsvenskan eller Superettan krävs det att en klubb får 

                                                 
6 UEFAs mest prestigefyllda tävling för klubblag, som inbringar mycket stora intäkter för de klubbar som kvalar 

in och får delta i tävlingen 
7 En organisation som organiserar svensk fotboll till viken samtliga klubbar i Sverige är anslutna till 
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elitlicens, och det kanske tydligaste kravet är att klubben inte får redovisa ett negativt eget 

kapital. Införande av elitlicens har haft effekt, och många klubbar har blivit bättre på att 

hantera ekonomin, och då framförallt på kostnadssidan (Deloitte, 2016). Trots detta visar 

analyser att många klubbar fortfarande hamnar i mycket besvärliga situationer. (Sahlström, 

2016) 

1.2 Problemformulering 

 

För att sammanfatta situationen inom fotbollen kan sägas, att marknaden växer och intäkterna 

ökar. Samtidigt försämras den ekonomiska ställningen för många klubbar, detta trots att 

regelverk tydligt föreskriver hur ekonomin måste vara. Det finns således ett reglerat 

ekonomiskt krav för att få delta på högsta sportsliga nivå, motiverat med att svensk fotboll 

skall vara trovärdig mot sina utövare, intressenter och sin omvärld (Svenska 

Fotbollsförbundet, 2004). Däremot står det försvinnande lite att läsa i analyser, rapporter och 

uttalanden om hur en försämrad ekonomi påverkat klubbarnas sportsliga prestationer. Att det 

finns ett samband mellan lön och sportsliga resultat slås fast i flertalet rapporter (Deloitte, 

2016, Sahlström, 2015, Ernst & Young, 2017, Szymanski & Smith, 1997), men några djupare 

analyser görs sällan. Att ekonomin på något vis indirekt har ett samband med de sportsliga 

resultaten tas ofta för givet, vilket inte bara sker i media. Med anledning av att Halmstad BK, 

efter krav från SvFF, lyckats vända sitt negativa kapital till positivt står t.ex. följande att läsa i 

SvFFs senaste analys över ekonomin i Allsvenskan:  

 

 Halmstads BK klarade att återställa det egna kapitalet till positivt under 2015, 

 men klarade inte det sportsliga att behålla sin plats i Allsvenskan. 

 (Sahlström, 2016, p. 21)        

 

Här ges alltså återigen en antydan om ekonomins betydelse för de sportsliga prestationerna. 

Samtidigt som klubben uppenbarligen hanterat och korrigerat sin ekonomi för att uppnå ett 

ekonomiskt mål, misslyckades de med att uppnå ett sportsligt mål. Utifrån framgångscirkeln 

går det därmed att diskutera om det i fallet Halmstad BK fanns ett samband mellan det egna 

kapitalet och de sportsliga prestationerna. Det finns däremot relativt lite forskning om 

ekonomins inverkan för framtida sportsliga resultat för fotbollsklubbar och detta väcker också 

frågan, om Halmstad BK aldrig hamnat i en situation med negativt eget kapital, hade de då 

klarat sig kvar i Allsvenska 2015? Och i så fall, vad innebär det för de klubbar som t.ex. 

redovisar negativt eget kapital idag? 

  



8 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Studiens övergripande syfte är att undersöka förhållandet mellan ekonomi och sportsliga 

resultat hos svenska fotbollsklubbar för att skapa en mer omfattande förståelse för om, och i 

så fall vilka delar av en professionell fotbollsklubbs ekonomi som har en påverkan på 

sportsliga resultat. Detta vill uppnås genom att utgå från följande frågeställningar 

 

• Finns det ett samband mellan sportsliga resultat och tidigare års 

ekonomiska nyckeltal för en svensk fotbollsklubb?  

• Vilka ekonomiska nyckeltal kan förklara efterföljande års sportsliga 

resultat för en svensk fotbollsklubb? 

1.4 Avgränsningar 

 

Studien avgränsas till de svenska fotbollsklubbar på herrsidan som har spelat minst en säsong 

i Allsvenskan mellan säsongen 2000 och 2017. Undersökningen kommer att baseras på 

ekonomiska och sportsliga data mellan åren 2000 och 2016. Avgränsningen till Allsvenskan 

görs då det är på högsta sportsliga nivå som ekonomi anses spela största roll. Avgränsningen i 

tid görs med hänsyn till tillgänglig finansiell information.  

2 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt redogörs för hur litteratursökning och liknande informationsinhämtning gått 

till vid genomförandet av studien. Med utgångspunkt i framgångscirkeln förklaras sedan vad 

tidigare forskning har kommit fram till och hur det ger stöd åt framgångscirkelns olika delar. 

Slutligen ges en beskrivning av vilka teoretiska perspektiv som använts i tidigare forskning 

samt hur dessa kommer användas för att genomföra studien och tolka dess resultat. 

2.1 Sökprocess 

 

Det teoretiska underlaget till denna studie består till stor del av vetenskaplig publicerad 

litteratur. Initialt har sökmotorerna Google Scholar och Discovery använts för att få en 

överblick över forskningsfältet. Framgångsrika sökfraser var ”economics in football” och 

”sport performance” Därefter har största delen av sökprocessen bestått av en kedjesökning, 

där vi hittat intressanta publikationer genom att utgå från de behandlade artiklarnas referenser. 
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2.2 Tidigare forskning 

 

En övervägande del av forskningen rörande ekonomi och sportsliga resultat fokuserar på 

framgångscirkelns första del, dvs. hur sportsliga resultat påverkar intäkterna eller ekonomin i 

stort. Många av dessa studier innehåller dock perspektiv och slutsatser som är intressanta för 

framgångscirkelns sista del, vilket är huvudfokus för denna undersökning.  

 

Szymanski och Smith (1997) genomförde en omfattande undersökning på 48 professionella 

fotbollsklubbar i England under år 1974–1989, som kan sägas behandla hela 

framgångscirkeln. Författarna problematiserade att majoriteten av den befintliga litteratur som 

fanns på området använt nästan samma perspektiv i sin forskning. Därför valde författarna att 

titta på fotboll och ekonomi med ett industriellt perspektiv. De utgick från att ett lags kvalitet 

var beroende av hur den genomsnittliga kvaliteten på lagets spelare var. En fri marknad på 

spelare skulle innebära att spelarnas löner styrs av utbud och efterfrågan, och att spelare med 

högst efterfrågan därmed skulle få de högsta lönerna. En spelare med hög kvalitet kan antas 

ha en hög efterfrågan på sig och också få högre lön. På så vis menade författarna att ett lags 

kvalitet var beroende av hur hög den genomsnittliga lönekostnaden för spelarna var vilket gav 

en variabel för ett lags kvalitet. Variabeln jämfördes sedan med lagets sportsliga prestationer.  

De fann att genomsnittlig lön till spelare korrelerade starkt med de sportsliga resultaten att det 

därmed också finns incitament för klubbar att betala höga löner. De fann samtidigt att lag med 

stora sportsliga framgångar ökar sina intäkter genom bl.a. sponsorer och TV-intäkter. Dock 

visade deras resultat också att det inte var “självfinansierande” att bara höja sina 

lönekostnader i tro om att det ska leda till högre intäkter i framtiden. Studien indikerade att en 

sådan strategi inte torde fungera i längden. Författarna hävdar även att deras modell kan 

förklara hur ekonomin i klubbarna med tiden blir mer ansträngd med bland annat ökad 

skuldsättning som följd. Szymanski (1998) menade också, baserat på sin forskning på engelsk 

fotboll, att två grundläggande principer kring intäkter, löner och sportsliga resultat kunde 

fastslås: 1) Bättre sportsliga prestationer leder till ökade intäkter. 2) Ökad lönekostnad leder 

till bättre sportsliga prestationer.  

 

Szymanski och Smiths (1997) studie ger först och främst stöd för framgångscirkelns första 

steg. Även om studien utfördes på nu relativt gammal data, ger fotbollens utveckling och 

statistiska analyser av dagens fotboll stöd åt resultatet. En stor del av intäkterna för en svensk 

fotbollsklubb kommer från sändningsrättigheter. Sändningsrättigheter för svensk fotboll säljs 
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av SEF8 och gäller hela Allsvenskan, och hela Superettan, dvs., en part köper rättigheten att 

sända alla matcher från en hel liga. Intäkterna fördelas sedan av SEF mellan lagen i ligan. För 

att göra detta används den så kallade fördelningsprincipen, vilket innebär att intäkterna 

fördelas med hänsyn till slutplacering i ligan. Samma princip gäller för alla intäkter som 

förhandlas och fördelas av SEF. T.ex. får 1:an i Allsvenskan 9,35 % av intäkterna medan en 

sistaplats i ligan ger 5,40 %. Det innebär att en klubbs intäkter av detta slag i allra högsta grad 

påverkas av de sportsliga prestationerna. (Sahlström, 2016) (Svensk Elitfotboll, 2014) 

 

En intressant aspekt på dessa intäkter är att en ökning av intäkterna inte nödvändigtvis 

kommer som en effekt av en ökad ekonomisk prestation. Den ekonomiska prestationen från 

klubbens sida är till stor del att genomföra matchen och kommer därför inte heller förändras 

bara för att intäkterna förväntas öka. Dvs. en intäktsökning i form av sändningsrättigheter 

kommer inte kräva, eller komma som en följd av, en väsentlig ökning i ekonomisk prestation, 

och kommer således inte heller som en följd av ökade kostnader som går att direkt koppla till 

intäkten. Med tanke på att sändningsrättigheter är en stor del av en klubbs totala intäkter blir 

det därför svårt att i detta fall argumentera emot framgångscirkelns andra steg, dvs. att större 

intäkter leder bättre ekonomiska förutsättningar. 

 

Med detta som utgångspunkt är följdfrågan om dessa ekonomiska förutsättningar i sin tur ger 

bättre förutsättningar för sportslig prestation. I litteraturen finns ett fåtal exempel på hur den 

övergripande ekonomin hänger samman med de sportsliga resultaten. Murphy P (1999, se 

Barajas, et al., 2005) undersökte sambandet mellan den ökande mängden pengar och 

sportsliga resultat inom fotbollen i England och Skottland. Han fann indikationer på att i takt 

med att de finansiella tillgångarna inom fotboll i England ökade, stärktes också korrelationen 

mellan finansiella tillgångar och sportsliga resultat. Murphy menade dock också på att 

sambandet mellan ekonomi och sportsliga resultat inom fotboll är komplext. Trots detta skulle 

en korrelation mellan ekonomi och sportsliga prestationer som stärks i takt med en ökning av 

de totala tillgångarna inom sporten, ge stöd åt tesen att ekonomins betydelse för sportsliga 

prestationer ökar inom dagens fotboll. 

 

Detta stöds också av forskning kring sambandet mellan lön och sportsliga prestationer. Precis 

som (Szymanski & Smith, 1997) fann att genomsnittlig lön korrelerade med sportsliga 

                                                 
8  Svensk Elitfotboll. En intresseorganisation för klubbarna i Allsvenskan och Superettan på herrsidan. Arbetar 

med syftet att lyfta Allsvenskan till nordens bästa liga och ge så bra förutsättningar för klubbarna som möjligt 

genom att samordna marknadsföring och avtal för sändningsrättigheter m.m. (Svensk Elitfotfoll, n.d.) 
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prestationer i England har Angel Barajas m.fl. fått liknande resultat i studier på spansk fotboll. 

2010 beskrev Barajas & Rodríguez den besvärande ekonomiska situation som de ansåg att 

spansk fotboll befann sig i. Flertalet klubbar svävade i gränslandet kring konkurs och 

författarna sökte förklaring till detta genom att studera klubbarnas finansiella nyckeltal. 

Barajas & Rodríguez (2010) använde inte samma perspektiv men fann likt Szymanski och 

Smith (1997), att spelarlöner korrelerade starkt med en klubbs sportsliga resultat i form av 

ligaplacering.  

En annan studie utförd inom spansk fotboll undersökte om en klubbs ekonomi kunde ses som 

en funktion av de sportsliga resultaten, dvs. att ett visst sportsligt resultat ger påverkan på 

ekonomin. Även denna studie slog fast att det fanns en mycket stark korrelation mellan 

personalkostnad och sportsliga resultat. (Barajas, et al., 2005)  

 

Barajas & Rodríguez (2014) analyserade några år senare den ekonomiska situationen inom 

spansk fotboll med hjälp av Altmans Z-score. Z-score är en prediktiv konkursmodell som 

används för att förutse konkurser hos företag genom att analysera ett antal ekonomiska 

variabler (Altman, 1968). Författarna fann att spansk fotboll befann sig i en mycket 

ekonomiskt utsatt position enligt Z-score, även om modellen inte visade sig lämplig för att 

förutse konkurser för fotbollsorganisationer. De sökte inget samband mellan Z-score och 

sportsliga resultat, däremot hade klubbarna i division 2 en bättre Z-score än de i division 1, 

dvs. en mindre risk för konkurs. De ansåg även att deras resultat visade på att klubbar med 

mycket dålig ekonomi lyckas undvika regelrätt konkurs.  

2.3 Teoretiskt perspektiv 

 

I detta avsnitt ges en redogörelse för de teoretiska perspektiv som förekommer inom 

forskning på fotboll samt hur en diskussion kring hur detta är relevant för studien.  

 

En stor del av ekonomisk forskning rörande professionell lagidrott diskuterar hur man ser på 

själva studieobjektet, dvs. den specifika föreningen, klubben eller laget. I koppling till detta 

behandlas ofta också strukturen på objektets konkurrerande omvärld, dvs. dels den sportsliga 

konkurrensen, ofta i form av en liga, men också konkurrensen på den ekonomiska marknaden 

som objektet verkar på. Konkurrensen på marknaden rör allt från spelarmarknad till 

konkurrens om sponsorer och liknande. Beroende på om forskningen skett på europeiska lag 

eller amerikanska lag, har framförallt två olika synsätt på klubben och dess marknad 

utvecklats. Forskningen talar således om den amerikanska eller europeiska modellen. 
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Skillnader modellerna emellan rör framförallt synen på intäktsskapande och den sportsliga 

konkurrensförmågan. (Wilsson, et al., 2013)   

 

Det utmärkande för den amerikanska modellen är systemet för rekrytering av nya spelare. I 

USA används det så kallade draft-systemet, vilket kortfattat innebär att rättigheter till att 

värva nya spelare fördelas systematiskt mellan klubbarna inom en liga. Klubbarna får i en viss 

turordning rätten att värva en ny spelare, vilket innebär att spelarna således får mindre 

inflytande över vilken klubb de spelar för. Systemet möjliggör därmed också att det sämst 

rankade laget kan få möjlighet att värva den mest eftertraktade spelaren. Själva marknaden 

består sedan i en handel mellan klubbarna med de tillfördelade rättigheterna. Vidare infattar 

den amerikanska modellen även lönetak för spelarlöner samt att intäkter från 

sändningsrättigheter fördelas jämt mellan klubbarna i en liga. (Andreff & Staudohar, 2010) 

Dessutom anses det i litteraturen att klubbarna i den amerikanska modellen bör ses som 

vinstmaximerande, dvs. att huvudändamålet för ägare och organisation är lönsamhet, och att 

den mest betydande faktorn vid beslutsfattande är just lönsamhet. (Dobson, 2011 se Wilsson, 

et al., 2013)        

 

Den europeiska modellen skiljer sig i och med det faktum att det inte finns något lönetak eller 

någon form av fördelning av rättigheter till nya spelare. Det är alltså fritt fram för klubbar att 

betala så höga löner som de själva behagar, och har tillåtelse att försöka värva vilka och hur 

många spelare de vill. Intäkter från sändningsrättigheter fördelas ofta inte jämt mellan lagen 

inom en liga utan fördelningen baseras istället på vilken slutplacering laget får i ligan. 

Sammantaget menar litteraturen att klubbar i den europeiska modellen inte på samma vis 

strävar efter, eller värderar, lönsamhet på samma vis. Med anledning av detta anses dessa 

klubbar vara nyttomaximerande dvs. det primära målet för verksamheten är att klubbens 

representationslag ska prestera sportsligt. (Sloane, 1971) 

Allsvenskan följer den europeiska modellen, det finns inga lönetak, ingen jämn 

intäktsfördelning osv. Eftersom klubbarna i Allsvenskan trots de ökade intäkterna uppvisar 

svaga ekonomiska resultat kan de dessutom anses vara nyttomaximerande. Ett synsätt likt 

detta passar även väl in med (Szymanski & Smith, 1997) industriella perspektiv där en klubb 

verkar på en fri marknad och där klubbens kvalitet är beroende av hur höga löner som kan 

betalas. Vilket i sin tur kan förklara många av de resultat som presenterats i den tidigare 

forskningen.  
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2.4 Teoretisk sammanfattning  

 

Den teoretiska appliceringen inom forskningen för sambandet mellan sportsliga resultat och 

ekonomi är ofta otydlig. Det som kan urskiljas är variationer i synsätt beroende på om 

forskningen är utförd på europeiska eller amerikanska objekt. Det som i litteraturen benämns 

som den europeiska modellen, innefattar bland annat Sloanes syn på fotbollsklubbar som 

nyttomaximerande, vilket innebär att de i första hand prioriterar sportsliga resultat framför 

ekonomiska. I den europeiska modellen ingår även tankarna som Szymanski & Smith (1997) 

använder i sin studie där klubbarna, ur ett industriellt perspektiv, verkar på en fri marknad och 

köper och säljer sin främsta tillgång (spelare) utan några restriktioner. De är även fria att 

själva avgöra hur höga löner de ska betala. 

 

Szymanski & Smith (1997) gör även antagandet att en fri marknad skulle göra att en klubbs 

kvalitet är beroende av den lön som betalas, eftersom den mest eftertraktade tillgången kan 

antas begära mest i lön. En klubb med goda ekonomiska förutsättningar skulle således ha 

möjlighet att betala för en bättre kvalitet och således prestera bättre. Korrelationen mellan lön 

och sportsliga resultat bekräftas också av flertalet studier ovan. 

 

Ekonomisk utsatthet visar i tidigare undersökningar ingen tydlig, direkt påverkan på 

sportsliga resultat. Detta är i sig inte särskilt förvånande då de använda modellena inte är 

anpassade för fotboll. Däremot går det att urskilja skillnader i utsatthet beroende på vilka 

sportsliga resultat som presteras, och även om ingen verkansriktning är klarlagd, finns det 

tendenser till samband dem emellan.  

 

Studier där sportsliga resultat ses som en funktion av ekonomin är få. Murphys studie går 

dock i den riktningen då hans slutsats var att desto mer kapital inom fotbollen desto starkare 

blev korrelationen mellan finansiella tillgångar och de sportsliga resultaten. 
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2.5 Teoretisk tillämpning 

  

Med utgångspunkt från den tidigare forskningen och med Sloanes (1971) syn på 

fotbollsklubbar som nyttomaximerande kombinerat med Szymanski & Smiths (1997) 

industriella perspektiv, kommer vi utgå från följande teser kring i denna studie: 

 

• En klubbs som förbättrar sitt sportsliga resultat kommer också få högre intäkter. 

• En nyttomaximerande fotbollsklubb värdesätter sportsliga resultat högre än 

ekonomiskt resultat. 

• Högre intäkter ger möjlighet till större kostnader eftersom en klubb inte främst avser 

att höja sitt ekonomiska resultat. 

• Löner till spelare är avgörande för en klubbs sportsliga kvalité och därmed också 

avgörande för de sportsliga resultaten. 

2.6 Diskussion 

 

Sammanfattningsvis kan sägas om den tidigare forskningen, att litteraturen som direkt går att 

koppla till denna studies syfte är knapphändig. Däremot utgår, i varierande utsträckning, en 

stor del forskningen från den europeiska modellen, där klubben ses som en nyttomaximerande 

enhet. Dessutom ger all den ovan redogjorda forskningen och statistiken stöd åt den 

europeiska modellen, eftersom klubbar överlag, både i Sverige och i övriga Europa, uppvisar 

en fortsatt ansträngd ekonomisk ställning trots stigande intäkter. 

 

Den tidigare forskningen bör dock ses på med kritiska ögon vad gäller tillämpning för den här 

studien. Nästan all forskning är utförd på ligor utanför Sverige. Även om själva 

tävlingskonceptet är i princip detsamma är skillnaderna mellan fotboll i Sverige och t.ex. 

England och Spanien enorma. Utvecklingen rörande t.ex. intäkter är liknande men nivån är 

avsevärt mycket högre utomlands. Den kraftigt stigande nivån på intäkterna gör att även 

studierna, som i vissa fall består relativt gammal data, bör ifrågasättas när det gäller 

tillämpning på dagens fotboll. 

 

Studien har placerat sig inom ett relativt smalt avgränsat forskningsfält. Eftersom det råder 

stora skillnader mellan forskningen i Europa och Amerika, har studien enbart behandlat 

forskning på europeiska klubbar. Fokus har riktats mot de största ligorna, eftersom det dels är 

här den mesta forskningen finns, och dels för att tendenser inom fotbollen först uppstår i de 

största ligorna. Därför kan trender i de största ligorna i Europa troligen gå att finna även bland 
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de mindre ligorna. Det smala forskningsfältet gör dock att samma forskare förekommer i flera 

olika behandlade studier, samt att de baserar sitt arbete på samma forskning. Att ha detta i 

åtanke är således viktig vid bedömning av de olika studiernas resultat. 

 

3 Metod 

 

I detta avsnitt redogörs för den valda forskningsmetoden och studiens population presenteras. 

Vidare presenteras och motiveras valda ekonomiska och sportsliga variabler. Sist redogörs 

för datainsamlingen samt studiens övergripande tillvägagångssätt. 

3.1 Forskningsmetod och design 

 

För att besvara studiens frågeställningar kommer en kvantitativ metod att tillämpas. Studien 

kommer således baseras på statistisk information som rör både ekonomi och sportsliga 

resultat. Då syftet är att undersöka ekonomins påverkan på sportsliga resultat krävs ett 

angreppssätt som möjliggör mätning av variationer i ekonomi och sportsliga resultat, samt en 

analys för att mäta sambandet mellan dessa variationer. Studien kommer därför genomföras 

med en longitudinell design, dvs. att statistik hämtas in för ett fall vid flera tidpunkter 

(Bryman & Bell, 2013). Det blir således möjligt att mäta variationer över tid för både 

ekonomi och sportsliga resultat. För att varje fall ska kunna undersökas och mätas måste 

ekonomin och de sportsliga resultaten konkretiseras i form av variabler. Då studien är 

avgränsad till svenska fotbollsklubbar som spelat minst en säsong i Allsvenskan sedan 

säsongen 2000 möjliggörs, och avses, att göra en totalundersökning.            

3.2 Populationen 

 

Populationen för studien baserat på kriteriet som fastställdes i avsnittet för avgränsningar, dvs. 

alla svenska fotbollsklubbar som spelat minst en säsong i Allsvenskan sedan säsongen 2000. 

Denna population kan te sig något godtycklig men faktum är att den innefattar en för studien 

viktig egenskap. Eftersom variationer ska mätas är det intressant för studien att populationen 

delvis består av lag som just varierat i de sportsliga resultaten. En population bestående av 

t.ex. enbart lag som spelar i Allsvenskan idag skulle innebära att variationen för dessa fall 

skulle bli betydligt mindre än vad den blir med studiens nuvarande population. Detta ger 

studien också ett bredare spektrum av lag vad gäller variation i t.ex. storlek och geografi. Var 

en klubb har sitt säte är av betydelse när det kommer till storlek på den kommersiella 

marknaden. Klubbar från storstäder har en större tillgång till potentiella åskådare och 

sponsorer och en god geografisk spridning är således en fördel för studiens generaliserbarhet.  
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Figur 2: Populationens geografiska spridning 

 

 

Med de redogjorda kriterierna innebär detta att populationen kommer att bestå av 31 klubbar 

vilket med en tidsram på 16 år innebär att totalt 496 observationer kommer göras. Lagen 

presenteras i bokstavsordning nedan: 

 

   Tabell 1: Studiens population 

AIK Helsingborgs IF Mjällby AIF 

Assyriska FF IF Brommapojkarna Syrianska FC 

BK Häcken IF Elfsborg Trelleborg FF 

Djurgårdens IF IFK Göteborg Västra Frölunda 

Enköping SK FK IFK Norrköping Åtvidabergs FF 

Falkenbergs FF IK Sirius Örebro SK 

GAIS Jönköping Södra Örgryte IS 

Gefle IF Kalmar FF Östers IF 

GIF Sundsvall Landskrona BoIS Östersunds FK 

Halmstad BK Ljungskile SK   

Hammarby Fotboll Malmö FF   

3.3 Datakälla 

 

Som datakälla har studien använt de årliga rapporter över svenska fotbollsklubbars ekonomi 

som varje år sammanställs av Svenska Fotbollsförbundet. Rapporterna baseras på klubbarnas 

finansiella rapporter och ligger som underlag för bedömning av elitlicensen. Motivering och 

vidare diskussion kring detta görs i avsnittet 3.8 Datainsamling. 
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3.4 Bortfall 

 

AFC Eskilstuna uppfyller kriterierna för att ingå i populationen men är en klubb som bara 

funnits i ett fåtal år i nuvarande form och vars ekonomiska värden skiljer sig stort från den 

övriga populationen. De har även slagits samman med andra klubbar och på så vis på tagit 

över deras platser i seriesystemet (E-kurriren, u.d.). Deras ekonomi har pga. fusion med andra 

klubbar samt extern finansiering, förändrats kraftigt från år till år. Pga. av ovanstående samt 

att klubben i nuvarande form inte har varit verksam mer än ett fåtal år har vi valt inte 

inkluderat AFC Eskilstuna i studien. 

 

Klubbar som IK Sirius, Jönköping Södra IF och Östersunds FK spelar idag i Allsvenskan men 

befann sig för ett par år sedan i division 1 eller ännu lägre. I dessa divisioner är den 

ekonomiska informationen som finns att tillgå begränsad. Liknande blir det för de klubbar 

som var i Allsvenskan tidigt på 2000-talet men som befinner sig i de lägre divisionerna idag. 

Enköping SK och Västra Frölunda är de tydligaste exemplen. För dess klubbar bli därför 

databortfallet relativt stort. Trots detta finns data tillgänglig för så pass många år att det går 

utföra statistiska analyser för dessa klubbar och vi finner inga teoretiska belägg för att dessa 

inte ska ingå i populationen. Databortfallet kommer däremot att påverka studiens 

generaliserbarhet då en del klubbar kommer bidra med mer data en andra och därmed påverka 

resultat i större utsträckning.   

3.5 Att mäta sportsliga resultat 

 

I litteraturen finns det olika synsätt och olika metoder på hur sportsligt resultat, eller sportslig 

prestation ska mätas. Det som är avgörande är vilken typ av studie som genomförts och vad 

syftet är. För att förstå dessa metoder är det viktig att vara medveten om hur systemet för 

sportslig tävlan inom svensk fotboll är uppbyggt.  

 

En svensk elitfotbollsklubb deltar normalt i två tävlingar per säsong, utöver detta finns 

möjligheten att kvalificera sig för spel i någon av UEFA:s tävlingar. Ett ligaspel, Allsvenskan 

eller Superettan, samt Svenska Cupen. Ligaspelet kan ses som ett öppet ligasystem där de lag 

som presterar sämst under ett år i Allsvenskan, flyttas ner till Superettan för spel 

nästkommande år. På samma vis flyttas de bästa lagen i Superettan upp till Allsvenskan och 

de sämst presterande lagen i Superettan flyttas ned till ligan under, division 1. Både 

Allsvenskan och Superettan består av 16 lag, där alla lag inom varje liga möter varandra två 

gånger per säsong. Seger ger 3 poäng, oavgjort ger 1 poäng, och förlust ger 0 poäng. 
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Placering i sluttabellen avgörs således av hur många poäng ett lag samlat ihop på sina 30 

matcher under säsongen.   

 

Svenska Cupen avgörs i cupformat där lagen lottas in i grupper, följt av ett slutspel där 

vinnaren går vidare och förloraren åker ut. Detta fortskrider tills endast en vinnare återstår.  

Beroende på vad som undersöks kan olika värde av sportsliga resultat tas fram. I litteraturen 

finns exempel på variabler som "vinstprocent" (Dawson, et al., 2000) och "match-

målskillnad" (Boulier & Stekler, 2003). Eftersom den här studien undersöker samband mellan 

ekonomi och sportsliga resultat specifika år, kommer variabler som bäst reflekterar sportliga 

resultat under en hel säsong användas. Slutplacering i ligan är den indikatorn som av många 

anses bäst reflektera sportsligt resultat för ett lag under en säsong, då det är ett resultat av den 

totala sportsliga prestationen mellan april - oktober, i förhållande till de andra lagens 

sportsliga prestationer. Vad gäller resultat i cuptävlingar som Svenska Cupen, ingår där en 

andel slumpmässighet, eftersom lagen i cupen lottas mot varandra. Resultatet i cupen är 

således beroende på kvaliteten hos motståndarna lagen lottas mot i varje omgång och är därför 

också mindre representativt för lagets totala sportsliga prestation.   

 

En variabel som baseras på slutplacering skulle kunna användas i sin ursprungliga form, dvs. 

där variabeln antar värdet 1, 2, 3 osv. I statistiska analyser innebär det dock lite skevhet, 

eftersom vinnaren i Allsvenskan skulle få en variabel med värde 1, och laget på sista plats i 

Allsvenskan skulle få värde 16, dvs. ett högre värde än vinnaren. Då denna studie undersöker 

samband skulle en sådan variabel innebär att ett, i verkligheten, positivt samband (Om den 

ekonomiska variabeln ökar i värde ökar även variabeln för sportsliga prestationen) skulle ge 

en negativ korrelation och vice versa. Med anledning av detta används i vetenskapliga 

sammanhang ofta istället en modifierad variabel som brukar benämnas som "Ranking" och 

kan vara utformad på olika vis. Dobson & Goddard använde i sin studie från 2011 följande 

modell:  

 

𝑹𝒊 =
𝒏 + 𝟏 − 𝑷𝒐𝒔𝒊

𝒏
 

 

Szymanski och Kuypers (2000) utgick från samma tankesätt men använda istället den 

naturliga logaritmen9 av den relativa slutpositionen, och föreslog följande modell: 

 

                                                 
9 Den naturliga logaritmen av ett tal är exponenten till det matematiska talet e som ger talet, dvs ln(𝑥) =>

𝑒𝑙𝑛(𝑥) = 𝑥  
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𝑹𝒊 = −𝒍𝒏 (
𝑷𝒐𝒔𝒊

𝒏 + 𝟏 − 𝑷𝒐𝒔𝒊
) 

 

 För båda modeller gäller att, 𝑹𝒊 är lagets ranking, 𝒏 är antalet lag i rankingen och 𝑷𝒐𝒔𝒊 är 

lagets slutplacering i ligasystemet. Skillnaden, och delvis fördelen, med den senare modellen 

är att den ger större differenser i ranking för lagen i toppen och i botten på tabellen. Dvs. 

skillnaden i ranking mellan 1:an och 2:an i ligan är större än vad den är mellan t.ex. 10:an och 

11:an. Meningen med denna ranking är att det anses ge en mer rättvissande bild, när den ska 

jämföras med andra variabler, eftersom betydelens av att sluta 1:a istället för 2:a, anses större 

än vad den är om laget slutar 10:a eller 11:a. 

 

I denna studie kommer både rankingen av Dobson & Goddard (2011) och Szymanski & 

Kuypers (2000) att användas som beroende variabler för att mäta ett lags ranking. Variablerna 

kommer benämnas DOR och SYR 

 

För att använda variablerna krävs det att dessa modifieras för vår population. Allsvenskan 

består som ovan nämnt av 16 lag. Under tidsramen för denna studie har dock flertalet klubbar 

i populationen rört sig mellan Allsvenskan, Superettan och Division 1 och har därför fått 

sluplaceringar som är sämre än 16 en del år. Allsvenskan, Superettan och Division 1 består av 

totalt 46 klubbar men för att få position som speglar spel under Division 1 kommer värdet 𝒏 

anta värdet 47 i denna studie. 𝑷𝒐𝒔𝒊 kan för varje lag således anta ett värde mellan 1 och 47, 

där vinnaren av Allsvenskan får värde 1, vinnaren av Superettan får värde 17, vinnaren av 

Divisom 1 får värde 33 osv. För lag som spelar ännu längre ner i seriesystemet, t.ex. Division 

210 ges värdet 47..  

 

För att få ett mer flexibelt värde för sportsliga prestationer kommer studien även använda en 

tredje beroende variabel. Variabeln är baserad på den i Gerrards studie (2001) och innebär den 

totala mängden insamlade poäng under en säsong. För att lösa problemet med att lag förflyttas 

mellan ligorna kommer variabeln i denna studie, i linje med (Barajas, et al., 2005), för de 

Allsvenska lagen vara insamlade poäng plus de insamlade poängen av vinnaren i Superettan 

och Division 1. För ett lag i Superettan kommer variabeln vara insamlade poäng plus de 

insamlade poängen av vinnaren i Division 1. För lag i Division 1 kommer det att bestå enbart 

av den insamlade poängen. Variabeln kommer benämnas ACP (ackumulerade poäng) vilket 

ger studien totalt tre stycken beroende variabler vars beräkningar ser ut som följer:  

                                                 
10 Före 2006 så benämndes serien under Superettan som Division 2, och inte som Division 1 som den görs idag.   
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𝑫𝑶𝑹𝒊 =
𝟒𝟖 − 𝑷𝒐𝒔𝒊

𝟒𝟖
          𝑺𝒀𝑹𝒊 = −𝒍𝒏 (

𝑷𝒐𝒔𝒊

𝟒𝟖 − 𝑷𝒐𝒔𝒊
)                

 

Om i Allsvenskan:                       𝑨𝑪𝑷𝒊 = 𝑷𝒊 + 𝑷𝟏:𝒂 𝑺𝒖𝒑𝒑𝒆𝒓𝒆𝒕𝒕𝒂𝒏+ 𝑷𝟏:𝒂 𝑫𝒊𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 𝟏  

Om i Superettan:                     𝑨𝑪𝑷𝒊 = 𝑷𝒊 + 𝑷𝟏:𝒂 𝑫𝒊𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 𝟏 

Om i Division 1  𝑨𝑪𝑷𝒊 = 𝑷𝒊 

 

Anledningen till att vi använder tre beroende variabler är att vi inte vill basera studien på 

endast en uppfattning om vad som bäst mäter sportsliga resultat. Genom att använda fler 

beroende variabler öppnar vi upp för ett bredare och mer valitt resultat. Om det identifieras 

stora skillnader i resultat beroende på vilken beroende variabel som använts kan resultatet 

ifrågasättas, men också öppna upp för diskussion kring vad ett sådant utfall kan bero på.   

 

3.6 Ekonomiska variabler 

 

Baserat på framförallt tidigare forskning kommer flertalet ekonomiska nyckeltal användas 

som oberoende variabler. Dessutom kommer nyckeltal som förekommer i de olika 

regelverken samt i de årliga rapporterna från Deloitte och SvFF att användas. 

3.6.1 Ekonomisk utsatthet 

 

Barajas & Rodríguez (2014) har undersökt graden av ekonomisk utsatthet i fotbollsklubbar 

och resultaten visade att utsattheten varierade beroende på bl.a. vilken liga laget spelade i. 

Med det tidigare redogjorda sambandet mellan lön och sportsliga resultat som grund, ser vi 

ekonomisk utsatthet som en bas att utgå ifrån vid val av ekonomiska variabler. Om en klubb 

hamnar i en ekonomiskt utsatt position skulle det kunna påverka förmågan att betala lön som i 

sin tur kan påverka de sportsliga resultaten. Med anledning av detta kommer variablerna som 

rör ekonomisk utsatthet att användas i studie. Barajas & Rodríguez använde sig av Altmans 

modell Z-score i sin undersökning, för att undersöka den ekonomiska situationen för 

klubbarna. En alternativ modell som också används för att mäta risken för konkurs, men som i 

en del studier visat sig bättre för icke-vinstdrivande organisationer är James Ohlsson O-Score 

(Keating, et al., 2005) (Ohlson, 1980).  

 

Dessa modeller är framtagna för att förutse konkurser för företag, och består av olika variabler 

som tillsammans ger ett värde på ekonomisk utsatthet.  Modellerna består av en konstant och 

där varje variabel har en koefficient framtagen för att ge ett optimalt resultat. Dessa modeller 
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är dock baserade på data från vinstdrivande företag och är således inte anpassade för 

nyttomaximerande organisationer likt fotbollsklubbar. Därför kommer vi i denna studie inte 

använda modellerna i sin grundform. Det kommer med andra ord inte beräknas ett värde av 

ekonomisk utsatthet, utan istället kommer enbart variablerna, dvs. olika nyckeltal som 

modellerna består av, att ingå i analysen. Anledningen till detta är, som tidigare nämnt, att 

modellerna inte är byggda på data från fotbollsorganisationer. Med utgångspunkt i att 

fotbollsklubbar är nyttomaximerande, kan modeller som är byggda på data från 

vinstmaximerande organisationer inte anses perfekt tillämpbara på fotbollsklubbar. 

Variablerna som används i modellerna mäter dock den ekonomiska situationen på olika vis, 

och dess värden antas ge konsekvenser för den framtida ekonomin (konkurs eller inte 

konkurs). Med vårt teoretiska perspektiv skulle värden på dessa variabler potentiellt även 

kunna ha sportsliga konsekvenser och blir därför intressanta för denna undersökning. 

Variablerna är alltså eventuellt lämpliga för fotbollsorganisationer, men koefficienterna i 

modellerna är anpassade för ett annat fält. Variablerna för O-score och Z-score (version 3) är 

följande:  

 

• SIZE: log(totala tillgångar BNP − deflator⁄ ) 

• TLTA: Totala skulder Totala tillgångar ⁄   

• WCTA: Rörelsekapital/Totala tillgångar  

• CLCA: Kortfristiga skulder/Omsättningstillgångar  

• OENEG: Antar värdet 1 om totala skulder är större än totala tillgångar, annars 0  

• NITA: Årets Resultat/Totala tillgångar  

• FUTL: Kassaflöde från verksamheten/Totala skulder  

• INTWO: Antar värdet 1 om Årets resultat var negativt de två senaste åren, annars 

0. 

• CHIN: = (R år t - R år t-1)/(|R år t| + |R år t-1|), där R är årets resultat. Variabeln 

mäter skillnaden mellan resultaten för de senaste två åren.    

• 𝒁𝟏: Rörelsekapital/Totala tillgångar 

• 𝒁𝟐: Balanserade vinstmedel/Totala tillgångar 

• 𝒁𝟑: Rörelseresultat/Totala tillgångar 

• 𝒁𝟒: Eget Kapital/Totala skulder 
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För denna studie har några modifieringar av variablerna att krävts framförallt pga. av att 

studiens data inte ger tillgång till alla delar av klubbarnas resultat- och balansräkning. 

Dessutom förändras vissa variabler för att deras innebörd ska förtydligas.  

 

Log-funktionen i variabeln SIZE hade i Ohlssons modell en väsentlig innebörd. I denna studie 

är den inte relevant och utelämnas. BNP-deflatorn är ett inflationsindex som baseras på 

bruttonationalprodukten, och som gjorde modellen tillämpbar över tid (Ohlson, 1980). Även 

denna funktion saknar betydelse för denna studie, och variabeln är således ett absolut mått på 

balansomslutning.      

 

TLTA kan sägas vara motsatsen till soliditet. För att förenkla ändras därför variabeln till 

soliditet som är ett allmänt erkänt nyckeltal dvs. Eget kapital/Totala tillgångar och ändrar 

namn till SOLI   

 

𝒁𝟏 är samma som nyckeltal som WCTA, och baseras på rörelsekapital. Denna information 

finns inte att tillgå och därför utelämnas dessa variabler från studien.  

 

CLCA modifieras och ändras till omsättningstillgångar/kortfristiga skulder vilket vanligen 

omnämns som balanslikviditet. Variabeln kommer benämnas CACL     

 

OENEG och INTWO är så kallade dummy-variabler och kan bara anta två värden. 

 

Vid en visuell kontroll av mätvärdena för variabeln CHIN framstod det tydligt att den inte var 

lämplig för undersökningen. Resultaten visade på en extrem snedfördelning som inte ansågs 

möjlig att korrigera bort. Av denna anledning utgick CHIN ur studien.  

 

Studiens data ger inte heller tillgång till klubbarnas kassaflöde vilket krävs för FUTL.  I 

tidigare studie där O-score användes på icke-vinstdrivande organisationer (Keating, et al., 

2005) byttes kassaflödes ut mot EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization) pga. av liknande problem. EBITDA motsvaras i en svensk resultaträkning av 

rörelseresultatet + avskrivningar. Då inte klubbarnas avskrivningar heller går att tillgå blir den 

närmsta approximationen att låta variabeln vara rörelseresultat/totala skulder. Då en stor del 

av klubbarnas omsättning i en del fall består av spelarförsäljning kommer istället för 

rörelseresultat, begreppet driftresultat användas. Driftresultat innebär rörelseresultat – 

spelaromsättning. 
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Balanserade vinstmedel i 𝒁𝟐 kommer att estimeras till Eget kapital - Årets resultat, eftersom 

det inte sker någon utdelning samt att allt kapital i de flesta fall är att betrakta som fritt. I de 

fall klubbarna drivs som Idrotts AB finns bundet kapital, men från detta bortses i 

beräkningarna.  

 

𝒁𝟒 i Altmans modell är den omvända kvoten av det som allmänt brukar benämnas för 

skuldsättningsgrad vilket mäter hur känsligt en klubb är för ränteförändringar. 

Skuldsättningsgraden är kvoten mellan skulder och eget kapital och kommer således variera 

på samma vis som kvoten mellan eget kapital och totala tillgångar, dvs. soliditeten. Då dessa 

variabler kommer variera på samma vis fyller det ingen funktion att båda ingår i denna studie. 

Därför utelämnas 𝒁𝟒 ur studien.   

 

I de variabler där eget kapital ingår finns det upphov till en felkälla. Rapporterna som denna 

studie baseras på har i sina beräkningar utgått ifrån koncernbalansräkning i de fall det 

förekommer. Detta innebär att för de klubbar det inte förekommer något koncernförhållande 

kan det i eget kapital eventuellt finns med obeskattade reserver. Därmed kan det i eget kapital 

ingå en uppskjuten skatteskuld som inte finns med i eget kapital för koncerner, där detta är 

justerat. Eftersom vi inte har tillgång till årsredovisningar för klubbarna kan vi inte själva 

justera för detta, eftersom sådana beräkningar kräver information om de obeskattade 

reserverna, vilket inte finns tillgängligt.    

3.6.2 Branschspecifika variabler 

 

I studien har även variabler som anses viktiga i de olika regelverken och årliga rapporterna 

använts. I FFP ingår en regel som säger att om en klubbs totala personalkostnader överstiger 

70 % av de totala intäkterna indikerar det på att klubben inte drivs på ett ekonomiskt sunt sätt 

(Deloitte, 2016). Därför har en ratio mellan dessa använts som variabel, och beräknats som 

Personalkostnader/Totala intäkter. Variabeln kommer i denna studie benämnas WATR 

(Wages/Total Revenue) 

 

I SvFF årliga rapporter diskuteras vikten av att kunna betala för sin viktigaste tillgång, 

personalen, i en eventuell situation där intäkterna minskar (Sahlström, 2010). Denna förmåga 

benämns som konsolideringsgrad och beräknas Eget kapital/Personalkostnader. I ordalag 

innebär det hur många gånger klubben kan finansiera sina lönerkostnader med det egna 

kapitalet och är på så vis ett mått på sårbarhet vid eventuella intäktsminskningar. I denna 

studie kommer denna variabel benämnas EQWA (Equity/Wages) 
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3.7 Lista över variabler   

I tabell 2 redovisas studiens samtliga variabler, hur de beräknas samt vad de avser att mäta.  

 
Tabell 2: Studiens variabler samt deras beräkning 

Variabel Beräkning Typ 

Beroende   

DORi 
47 − Posi

47
 

Ranking enligt Dobson & 
Goddard (2011) 

SYRi −ln (
Posi

47 − Posi

) 
Ranking enligt Szymanski & 

Kuypers (2000) 

ACPi 
𝑷𝒊 + 𝑷𝟏:𝒂 𝑺𝒖𝒑𝒑𝒆𝒓𝒆𝒕𝒕𝒂𝒏+ 𝑷𝟏:𝒂 𝑫𝒊𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 𝟏  

Ackumulerade poäng 

Oberoende   

SIZE Totala tillgångar Balansomslutning 

SOLI Eget kapital Totala tillgångar ⁄  Soliditet 

CACL Omsättningstillgång./Kortfri. skulder Balanslikviditet 

OENEG 1 om Totala skulder>Totala tillgångar Soliditetsmått (dummy) 

NITA Årets resultat/Totala Tillgångar Lönsamhet 

FUTL Driftresultat/Totala skulder Lönsamhet 

INTWO 1 om Årets resultat<0 i två år Lönsamhet (dummy) 

Z2 Eget kapital - Årets Res/Totala tillgångar Soliditetsmått 

Z3 Driftresultat/Totala tillgångar Lönsamhet 

WATR Personalkostnad/Totala intäkter Personalkost. andel av intäkter 

EQWA Eget kapital/ Personalkostnader Konsolideringsgrad 

3.8 Datainsamling 

 

För studiens mätningar har data för både ekonomi och sportsliga resultat samlats in. 

Datainsamlingen är baserad på de variabler som redogjorts för ovan. För de sportsliga 

variablerna har all nödvändig data hämtas från Allsvenskans och Superettans respektive 

officiella hemsidor. Den information som krävdes för de lag som har spelat säsonger lägre ner 

i seriesystemet än Superettan har data hämtats från svenska fotbollsförbundets hemsida. Här 

finns all information rörande poäng och slutplacering för hela studiens tidsram. I de fall där en 

klubb inte spelar i varken Allsvenskan, Superettan eller Division 1 ges 47 som slutplacering 

och 0 som ackumulerade poäng. Därmed har ingen ytterligare information rörande sportsliga 

prestationer för dessa lag noterats.  

 

För de ekonomiska variablerna är datainsamlingen mer komplicerad. Då variablerna är i form 

av diverse ekonomiska nyckeltal är den uppenbara datakällan klubbarnas finansiella rapporter. 

De historiskt sett största Allsvenska klubbarna publicerar årsredovisningar på sina respektive 
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hemsidor, däremot publicerar majoriteten av lagen i populationen inte några finansiella 

rapporter. Med anledning av detta gjordes en omfattande rundringning till de Allsvenska 

klubbar som också kontaktades via mejl. I vissa fall kontaktades klubbarna upprepade gånger. 

Detta gav blandade resultat då en del klubbar frikostigt delade med sig av sina rapporter, 

medans andra klubbar pga. resursbrist inte hade möjlighet att skicka några rapporter. Totalt 

resulterade detta i att ca 130 årsredovisningar kunde hämtas in. Spridningen mellan lagen var 

dock inte alls homogen, då en del klubbar fick årsredovisningar för bara ett fåtal år eller inga 

alls representerat medans andra var representerad i betydligt fler fall.  

 

Eftersom vi ansåg att ett sådant dataset skulle vara problematiskt för studien kontaktades 

ekonomichef på både Svenska Fotbolls Förbundet och Svensk Elitfotboll. Trots deras välvilja 

och hjälpsamhet var deras möjligheter att bistå med fler årsredovisningar begränsade. Efter 

ytterligare genomgång av det insamlade materialet gjordes bedömningen den inte kunde anses 

representativ för population då både bortfall och spridningen gällande antal rapporter per lag 

var för stor.  

 

Kontakten på SvFF tipsade dock om de rapporter som varje år genomförs av SvFF, där 

analyser av ekonomin i klubbarna som deltar i Allsvenskan, Superettan och Division 1 görs. 

Dessa analyser är baserade klubbarnas årsredovisningar vilket klubbarna är skyldiga att 

skicka in för bedömningen av elitlicensen. I rapporterna finns utförlig ekonomisk information 

för varje klubb och dessutom sträcker sig analyserna många år tillbaka. Med mindre 

modifikationer av variablerna kunde dessa analyser användas som datakälla. Detta innebär att 

studien har utförts som en sekundäranalys, vilket innebär att studien utgår från data som inte 

är insamlad i dennes syfte (Bryman & Bell, 2013). Insamling har skett av Svenska 

Fotbollsförbundet för att analysera ekonomin inom elitfotbollen i Sverige. Samma data går 

dock att använda i denna studies syfte och för att besvara dess frågeställningar. 

 

Att utföra en studie som en sekundäranalys innebär en del konsekvenser rörande resultatets 

reliabilitet eftersom vi inte själva inhämtar och beräknar all data. Dels är årsredovisningarna 

som rapporterna baseras på gjorda av klubbarna själva. Det finns således en subjektivitet i 

detta eftersom det i viss utsträckning går att påverka hur t.ex. resultat redovisas, så kallad 

resultat manipulation. I och med att en tredje part (SvFF) har utgått från årsredovisnngar och 

gjort en sammanställning innebär detta ytterligare utrymme för avläsningsfel och 

feltolkningar. I detta fall ser vi dock SvFF som en trovärdig källa, då det inte kan anses finnas 

i deras i intresse att på något vis vinkla eller försköna siffrorna i rapporten. Detta stärks av att 
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SvFF på flertalet ställen i rapporterna är kritiska till hur klubbarna hanterar sin ekonomi, och 

det ges inget sken av att något framställs som bättre än vad det egentligen är.  

 

Det för dock med sig några fördelar för studien att använda rapporterna som datakälla. 

Framförallt gör en sekundäranalys att studiens omfattning kan göras betydligt större än vad 

den hade kunnat göras om alla data skulle samlats in från årsredovisningar. En 

sekundäranalys ger även förutsättningar för att utföra studien med longitudinell design 

eftersom detta kräver data för samma fall vid flertalet tillfällen. (ibid) Trots risken för fler 

felkällor anser vi därför rapporter som användbara som datakälla.    

3.9 Dataanalys 

 

Alla beräkningar och statistiska analyser är utförda i Microsoft Excel och SPSS. Analys av 

data har skett i tre steg. Då en regressionsanalys ska utföras kontrollerar vi i ett första steg 

variablernas frekvensfördelning, då en normalfördelad variabel är en förutsättning för en 

regressionsanalys. Det gjordes genom en visuell bedömning genom att skapa och analysera 

histogram över variablerna. En överhängande del av variablerna visade sig var godtagbart 

normalfördelade, medan variablerna SIZE, CACL, EQWA och FUTL var snedfördelade. För 

att komma runt detta problem logaritmerades dessa variabler, dvs. den naturliga logaritmen 

beräknades med en LN-funktion. Detta gör variablerna mer normalfördelade genom att 

skillnader i värden långt ut i frekvensspannet får större betydelse. Variabeln i sig förändras 

inte mer än i hur den ska tolkas när den används i t.ex. regressionsanalyser. 

 

En för studiens syfte viktig del är också att skapa en förskjutning i tid mellan de beroende och 

de oberoende variablerna. Detta eftersom vi avser att undersöka om ekonomin har samband 

med framtida sportsliga resultat. Utan tidsförskjutning skulle någon verkansriktning vara 

omöjlig att urskilja empiriskt eftersom det lika gärna kan vara sportsliga resultat som påverkar 

de ekonomiska nyckeltalen. Förskjutning går till så att de ekonomiska variablerna jämförs 

med sportsliga resultat längre fram i tiden, t.ex. jämförs ekonomiska variabler 2013 med 

sportsliga resultat 2014. Denna förskjutning görs på 1, 2, 3, 4 och 5 år. Alltså jämförs 

ekonomi år T, med sportsliga resultat år T+1, T+2, T+3, T+4, och T+5. Med tre beroende 

variabler innebär detta att det utförs 15 st. (3x5) korrelations, - och regressionsanalyser. 

 

I steg två utförs en omfattande korrelationsanalys för att få en övergripande uppfattning om de 

potentiella sambanden mellan de oberoende och beroende variablerna, dvs. vilka variabler 

som korrelerar överhuvudtaget samt hur stark korrelationen är. Här kontrolleras även för 
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risken att våra oberoende variabler korrelerar allt för stark med varandra, så kallad 

multikollinearitet. Eftersom variablerna alla baseras på en klubbs ekonomi finns det en 

potentiell risk för detta. Det kan skapa problem i tolkningen av resultaten om två eller flera 

oberoende variabler i samma regressionsanalys korrelerar stark med varandra eftersom det då 

inte går att urskilja vad som påverkar vad i modellerna. För att ytterligare försäkra oss att 

multikollinearitet förekommer använder vi i regressionsanalyserna oss av SPSS:s funktion 

"Collinearity Diagnostics". Funktionen ger ett värde på risken för multikollinearitet vilket 

använts för att bedöma lämpligheten för att variablerna ska ingå i samma modeller 

 

I tredje och sista steget utförs regressionsanalyserna för att avgöra vilka ekonomiska variabler 

som bäst förklarar de sportsliga resultaten. Vilka variabler som ingår i regressionsmodellerna 

baseras på korrelationsanalysen samt det teoretiska perspektivet. För att försäkra oss om att vi 

inte missar eventuella modeller som har en bättre förklaringsgrad, görs regressionsanalysen i 

två omgångar. En där vi med metoden "Enter" i SPSS själva bestämmer vilka variabler som 

ska ingå i modellerna, och en andra där vi använder metoden "Stepwise" där programmet tar 

fram den bästa modellen. 

 

3.10 Metodkritik 
  

Den valda metoden för med sig några försvårande omständigheter som bör redogöras för. Det 

som i störst utsträckning påverkar studien är att kvalitén på datasetet inte är optimalt. 

Önskvärt hade varit att ha tillgång till ett komplett dataset med fullständiga uppgifter för 

samtliga klubbar. Tyvärr är tillgången till ekonomisk information för de svenska 

fotbollsklubbarna begränsad vilket tvingats oss till att genomföra studien på ovan redogjorda 

viset. Alternativet hade varit att avgränsa populationen på ett sådant vis att endast klubbar 

med fullständiga data ingick. Konsekvensen av ett sådant val hade varit att det i studien 

endast hade ingått klubbar som presterat relativt bra sportsligt, eftersom de klubbar det finns 

god ekonomisk information om nästan uteslutande är klubbar som spelat en längre tid i 

Allsvenskan. Då vi vill mäta variationer i sportsliga resultat och dess samband med ekonomi, 

skulle ett dataset bestående av klubbar som varierat i liten utsträckning ge studien ett 

uppenbart tillkortakommande.  

 

Regressionsanalyserna som utförs i studien är linjära regressionsanalyser, vilket innebär att ett 

antagande om att sambanden är linjära görs. För variabler i studien finns dock möjligheten att 

ett potentiellt samband i verkligheten inte är linjärt, dvs. att de oberoende variablernas 

påverkan på de beroende varierar beroende på hur stort värdet på de oberoende variablerna är. 
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Om soliditet tas som exempel så är det troligt att en skillnad mellan 5 % och 10 % skulle vara 

av större betydelse än en skillnad mellan 50 % och 55 %. Att anta att sambanden är linjära 

innebär på detta vis en betydande approximation.  

4 Empiri 

 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. En statistisk beskrivning över variablerna ges 

inledningsvis. Detta följs av en presentation av de genomförda korrelations- och 

regressionsanalyserna och en potentiell orsaksmekanism presenteras i ett kausaldiagram. 

4.1 Statistisk beskrivning 

 

I Tabell 1 ges en sammanfattning av de variabler som ingått i de statistiska analyserna. Här 

framkommer hur många observationer som gjorts för varje variabel (N-värde), variablernas 

min-, max-, och medelvärde, samt standardavvikelsen. 

 

Tabell 3: Beskrivande statistik över sportsliga variabler(Fet) och ekonomiska variabler 

Beskrivande statistik 

  N Minimum Maximum Medel Standardavvikelse 

ACP 496 0,00 193,00 115,69 47,73 

SYR 496 -3,85 3,85 0,64 1,50 

DOR 496 0,02 0,98 0,62 0,25 

SOLI 383 -1,57 0,89 0,22 0,28 

OENEG  460 0,00 1,00 0,15 0,3st6 

NITA  370 -1,83 1,42 -0,01 0,29 

INTWO 413 0,00 1,00 0,41 0,49 

Z2  370 -1,43 1,88 0,24 0,35 

Z3  370 -2,10 1,44 -0,10 0,35 

WATR  179 0,27 1,37 0,59 0,14 

FUTL(log) 366 -0,32 2,36 1,33 0,19 

SIZE(log) 370 0,28 6,90 2,94 1,29 

EQWA(log) 241 5,30 6,32 5,39 0,17 

CACL(log) 142 -1,20 2,01 0,23 0,59 

 

 

ACP, SYR och DOR är de beroende variablerna och visar på hur klubbarna i populationen 

presterat sportsligt under studiens tidsram. Medelvärdet för dessa variabler indikerar på att 

populationen är homogen i avseende på sportsliga resultat då medelvärdet ligger relativt nära 

mitten på sina respektive skalor. Med andra ord ingår det i studien både lag som presterat bra 

och lag som presterat mindre bra.  
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De oberoende variablerna ger en uppfattning om den ekonomiska situationen för klubbarna i 

studien. Bl.a. är soliditeten i snitt 22 % och den observation med lägst soliditet uppmätte -156 

%, dvs. ett negativt eget kapital som är större än de totala tillgångarna. Medelvärdet för 

NITA, som visar redovisat resultat i förhållandet till tillgångar, är negativt. Klubbarna i 

populationen går alltså i snitt med förlust i sin verksamhet. Z3 som är snarlik NITA fast med 

driftresultat i täljaren, är även den negativ. 

 

De variabler där "(log)" ingår i benämningen, är pga. snedfördelning, logaritmerade och deras 

värden är därför svåra att tolka så som gjorts med variablerna ovan. Noterbart är att det 

förekommer stora skillnader i antalet observationer för variablerna, framförallt gällande 

variablerna WATR, EQWA och CACL. Detta beror på att den ekonomiska information som 

krävs för dessa variabler inte finns att tillgå före säsongen 2009 i de rapporter som ligger till 

grund för studien. Mätningar där dessa variabler ingår är med andra ord gjorda på betydligt 

mindre data än för övriga variabler, och sträcker sig inte lika långt tillbaka i tiden. Att det 

finns mindre skillnader i antalet observationer för övriga variabler beror framförallt att en del 

klubbar åkt ur Superettan under tidsramen för studien. När en klubb befinner sig så lågt i 

seriesystemet som i Division 1 och Division 2, är den tillgängliga ekonomiska informationen 

mycket knapphändig och alla variabler har således inte gått att beräkna.       

 

När vi i analyser har förskjutit de oberoende variablerna tid i förhållande till de beroende 

variablerna uppstår ytterligare minskningar i antalet analyserade observationer. Uppgifterna i 

tabell 1 baseras på de analyser där de ekonomiska resultaten har förskjutits 1 år i förhållande 

till de sportsliga resultaten. Ekonomiska variabler för t.ex. 2013 jämförs med sportsliga 

variabler 2014, ekonomiska variabler för 2014 jämförs med sportsliga variabler 2015 osv. I 

takt med att vi förskjuter i fler år minskar antalet sportsliga mätvärden att jämföra med. 

Ekonomiska variabler för 2015 går som längst att jämföra med sportsliga variabler för 2016 

och inte längre, varvid ytterligare års förskjutning innebär att det ekonomiska mätvärdet för 

2015 inte kan ingå i analysen. På detta vis minskar datan i takt med att vi förskjuter de 

ekonomiska variablerna i tid. 

4.2 Korrelationsanalys 

 

Vi har utfört korrelationsanalyser för att undersöka de övergripande sambanden mellan de 

ekonomiska variablerna och de sportsliga variablerna. Då de beroende variablerna korrelerar 

mycket starkt med varandra presenteras för tydlighetens skull enbart korrelation mellan de 
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oberoende variablerna och en beroende variabel, nämligen SYR. Om det förekommer 

korrelation mot SYR, förekommer den även mot DOR och ACP.     

 

Totalt har fem stycken analyser utförts med olika tidsförskjutningar, från 1–5 års förskjutning. 

Då resultaten är mycket snarlika från analyserna med ett och två års förskjutning, samt mellan 

fyra och fem års förskjutning presenteras enbart resultaten från analys 1, 3 och 5. Detta är 

alltså de analyser där ekonomiska variabler jämförs med sportsliga variabler 1, 3 samt 5 år 

senare. För en tydligare framställning presenteras inte korrelationen mellan de oberoende 

variablerna, även om dessa delvis har använts för att avgöra risken för multikollinearitet. 

Fullständiga matriser för samtliga korrelationsanalyser finns i Bilaga 1     

 

Tabell 4: Korrelation mellan ekonomiska variabler och sportsliga resultat 

med 1, 3 och 5 års förskjutning. Beroende variabel SYR 

  1 år 3 år 5 år 

SOLI  ,120* ,146** ,148* 

OENEG  -,300** -,234** -,215** 

NITA  0,050 0,098 0,097 

INTWO  0,077 0,000 -0,051 

Z2  0,041 0,017 0,020 

Z3  0,071 ,149** ,135* 

WATR  -,462** -,486** -,430** 

FUTL(log) ,131* ,197** ,149* 

SIZE(log) ,595** ,536** ,492** 

CACL(log) ,171* ,193* ,224* 

EQWA(log) ,466** ,425** ,382** 

      Signifikansnivå(p): * = 0,05<p  ** = 0,01<p  *** = 0,001<p 

 

Tabell 4 visar hur de oberoende variablerna korrelerar mot SYR när de förskjuts i tid. 

Variablerna NITA (lönsamhet) och Z2 (soliditetsmått) uppvisar inget signifikant samband i 

någon av analyserna. Dummyvariabeln INTWO (lönsamhet) har en ytterst marginell effekt på 

1 år, men försvinner helt vid ytterligare förskjutning. De övriga lönsamhetsmåtten, Z3 och 

FUTL visar signifikanta samband, men även dessa med en mycket svag 

korrelationskoefficient. Soliditeten har även den en svag koefficient, och är inte signifikant i 

ett kort tidsperspektiv, däremot ökar den vid ytterligare års förskjutning, och blir från och med 

3 år signifikant på en 99 procentig nivå. Alla övriga variabler är signifikanta i samtliga 

analyser och SIZE (balansomslutning), WATR (personalkostnad/totala intäkter) och EQWA 

(konsolideringsgrad), är de som visar på starkast samband.   
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Koefficienternas riktning är i sammanhanget av stor betydelse. Alla variabler förutom två 

visar genomgående på positiva samband, vilket innebär att när den ekonomiska variabeln ökar 

i värde, ökar även den sportsliga variabeln. OENEG och WATR är undantagen från detta. När 

deras värden ökar, minskar värdena på de sportsliga variablerna vid alla tidsförskjutningar. 

OENEG är en dummyvariabel som antar värdet 1 om totala skulder är större än totala 

tillgångar, dvs. om klubben har ett negativt eget kapital. En observation med negativt eget 

kapital ger med andra ord ett lägre värde på de sportsliga variablerna. Samma sak gäller med 

WATR som mäter personalkostnader i förhållande till intäkter. När denna ratio ökar har det 

en negativ effekt på de sportsliga variablerna. Sambandet mellan WATR och sportsliga 

resultat ett år senare kan illustreras med följande punktdiagram:   

 

Diagram 3: Diagram över sambandet mellan WATR och SYR 1 år senare 

 
 

WATR mäts i procent och variationen inom population är från ca 25 % upp till närmre 100 %. 

Som framgår av diagrammet finns det även ett extremvärde med i mätningen som påverkar 

det statistiska sambandet. När vi kontrollerar för det genom att ta bort detta värde från 

analysen stärks sambandet snarare än försvagas. Därmed är resultatet inte beroende av ett 

extremvärde. Samtidigt har vi inga teoretiska belägg för att exkludera detta värde från 

undersökningen vilket är en förutsättning för en sådan eliminering.  

4.3 Regressionsanalys 

 

Med grund i resultaten från korrelationsanalysen har sambanden testats vidare med 

regressionsanalyser. För varje beroende variabel har fem analyser utförts, en analys för varje 

års förskjutning. I linje med föregående avsnitt presenteras bara tre analyser eftersom 
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analyserna även här är snarlika varandra när det bara är ett års skillnad i förskjutning. 

Samtliga regressionsanalyser finns i bilaga 2. 

  

I tabell 5 redovisas resultaten av regressionsanalysen där de oberoende variablerna jämförs 

med beroende variabeln SYR med ett års förskjutning. Tre modeller presenteras, där de 

oberoende variablerna stegvis går in i analysens modeller i den mån de är signifikanta samt 

förbättrar modellernas förklaringsgrad.  

 

Tabell 5: Samband mellan ekonomi och sportsliga resultat 1 år senare.  

Ostandardiserade koefficienter, standardfel inom parentes. Beroende variabel SYR 

 (1) (2) (3) 

    

SIZE(log)  0,690*** 

(0,074) 

0,671*** 

(0,070) 

0,576*** 

(0,078) 

    

OENEG  -1,110*** 

(0,243) 

-0,982*** 

(0,254) 

    

WATR   -1,897* 

(0,750) 

    

Konstant -1,396*** 

(0,237) 

-1,173*** 

(0,253) 

0,207 

(0,591) 

N 370 370 179 

Justerat R2 0,350 0,417 0,436 

                     Signifikansnivå(p): * = 0,05<p *** = 0,001<p 

 

 

I modell (1) ingår enbart SIZE, vart efter OENEG och WATR läggs till i modellen. Samtliga 

variabler förblir signifikanta när fler läggs till, och alla variabler förutom en är signifikant på 

en 99,9% nivå. Chansen att vi felaktigt förkastar en potentiell nollhypotes, att det inte finns 

något samband är med andra ord mindre än 0,1 %. Precis som i korrelationsanalysen är B-

koefficienterna för OENEG och WATR negativa. Det betyder att dessa variabler även i en 

modell tillsammans med SIZE har en negativ effekt på de sportsliga resultaten.  

 

Det justerade R2-värdet, även kallad determinationskoefficienten, stiger också när OENEG 

och WATR läggs till i modellen. Värdet anger hur mycket av variationen i den beroende 

variabeln som kan förklaras av modellerna. I modell 3 är det justerade R2-värde 0,436 vilket 

innebär att modellen förklarar 43,6 % av variation i SYR, resten kan inte förklaras med våra 

oberoende variabler. (Teorell & Svensson, 2007) 
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Tabell 6 Samband mellan ekonomi och sportsliga resultat 3 år senare.  

Ostandardiserade koefficienter, standardfel inom parentes. Beroende variabel SYR 

 (1) (2) 

   

SIZE(log) 0,648*** 

(0,098) 

0,488*** 

(0,102) 

   

WATR  -3,315*** 

(0,878) 

   

   

Konstant -1,236*** 

(0,307) 

-1,229 

(0,715) 

N 319 121 

Justerat R2 0,281 0,359 

           Signifikansnivå(p): *** = 0,001<p 

I tabell 6 utförs samma analys fast där de sportsliga resultaten har förskjutits tre år. Precis som 

vid 1 års förskjutning är det SIZE och WATR som har högst förklaringsgrad vid tre års 

förskjutning. OENEG är inte signifikant i denna analys och ingår därmed inte i modellen och 

inga andra variabler förbättrar en modell när ekonomiska variabler jämförs med sportsliga 

resultat tre år senare. Justerat R2 sjunker jämfört med förra analysen till 0,359. Ur analysen 

framgår också att antalet mätvärden sjunker som följd av ytterligare års förskjutning. 

 

Samma variabler presterar bäst även vid fem års förskjutning. Resultaten av den analysen 

finns i tabell 7 och effekterna förändras inte mycket. Justerat R2 sjunker ytterligare och 

koefficienterna förändras något, men är fortfarande signifikanta och riktningen förblir den 

samma.     

 
Tabell 7: Samband mellan ekonomi och sportsliga resultat 5 år senare.  

Ostandardiserade koefficienter, standardfel inom parentes. Beroende variabel SYR 

5År (1) (2) 

   

SIZE(log)  0,629*** 

(0,142) 

0,511** 

(0,141) 

   

WATR  -2,820** 

(1,000) 

   

   

Konstant -1,125* 

(0,432) 

0,949 

 (0,841) 

N 271 68 

Justerat R2 0,230 0,309 

                                 Signifikansnivå(p): * = 0,05<p ** = 0,01<p *** = 0,001<p 
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Om regressionsanalyserna kan sammanfattningsvis sägas, att oavsett beroende variabel och 

oavsett tidsförskjutning så presterar SIZE och WATR alltid bäst och de ingår i samtliga 

modeller. Vid ett års förskjutning ingår även OENEG i modellerna men försvinner vid fler års 

förskjutning. Justerat R2 sjunker i takt med tidsförskjutningen men i samtliga analyser är de 

oberoende variabler som ingår signifikanta.  

4.4 Orsaksmekanism 

 

I föregående regressionsanalys visar vi på ett signifikant samband mellan de oberoende 

variablerna SIZE(log) och WATR, och den beroende variabeln SYR. Trots att sambandet är 

signifikant på en mycket hög nivå garanterar detta inte att SIZE(log) eller WATR verkligen 

påverkar SYR. Eftersom vi förskjuter variablerna i tid, utesluter vi möjligheten att det är 

värdet på SYR som påverkar de oberoende variablerna, då de sportsliga resultaten om ett år 

knappast kan anses påverka ekonomin idag. Men detta till trots kan vi inte vara säkra på 

värdet på SYR kommer som en effekt av värdet på de oberoende variablerna dvs., vi vet inte 

om sambandet är kausalt (Teorell & Svensson, 2007).  

 

Som vi tidigare nämnt vill vi undersöka om det finns ett indirekt samband mellan ekonomi 

och sportsliga resultat, vilket i praktiken innebär att ekonomin ska påverka en faktor som i sin 

tur påverka de sportsliga resultaten. Detta eftersom ett högt värde på t.ex. WATR, inte 

automatiskt skulle ge en sportslig framgång. För att påvisa ett samband på empirisk väg krävs 

det således att en mellanliggande variabel identifieras (Bryman & Bell, 2013). Dvs. en 

variabel som ligger mellan de oberoende och den beroende variabeln i tid, och som påverkas 

av de oberoende variablerna och påverkar den beroende variabeln. Med vårt teoretiska 

perspektiv att ett lags kvalitet är beroende av hur hög den genomsnittliga lönekostnaden till 

spelare är, skulle en potentiell sådan mellanliggande variabel vara personalkostnad. 

 

För att undersöka ett sådant förhållande genomför vi ytterligare regressionsanalyser med SYR 

som beroende variabel och SIZE(log) och WATR som oberoende, men lägger till 

personalkostnad som kontrollvariabel. Personalkostnaden är från samma år som det uppmäta 

sportsliga resultatet. Analysen redovisas i tabell 7. 
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Tabell 8: Samband mellan ekonomi och sportsliga resultat 5 år senare med personalkostnad som kontrollvariabel. 

Ostandardiserade koefficienter, standardfel inom parentes. Beroende variabel SYR 

5År (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

       

SIZE(log)  0,629*** 

(0,142) 

-0,118 

(0,099) 

  0,511** 

(0,141) 

-0,117 

(0,193) 

       

WATR   -3,892*** 

(1,004) 

-1,336 

(1,029 

-2,820** 

(1,000) 

-1,334 

(1,037) 

       

Personalkostnad  0,057*** 

(0,005) 

 0,048*** 

(0,008) 

 0,053*** 

(0,011) 

       

Konstant -1,125* 

(0,432) 

-0,830*** 

(0,210) 

3,040*** 

(0,642) 

-0,051 

(0,790) 

0,949 

 (0,841) 

0,128 

(0,849) 

N 271 180 68 68 68 68 

 

I modell (1) ingår enbart den oberoende variabeln SIZE(log) vilken har ett signifikant positivt 

samband med SYR, med B-koefficienten 0,629. När vi i modell (2) lägger till 

personalkostnad som kontrollvariabel sjunker SIZE(log)´s B-koefficient till -0,118. Dvs. den 

positiva inverkan på SYR försvinner i sin helhet, och sambandet är inte heller längre 

signifikant. Samma effekt syns i modell (3) och (4), där WATR är oberoende variabel. När 

personalkostnaden läggs till som kontrollvariabel minskar styrkan på sambandet kraftigt och 

förlorar sin signifikans. I modell (5) och (6) testar vi hela den modell som presenterades i 

föregående avsnitt med både SIZE(log) och WATR som oberoende variabler. Återigen 

försvinner det signifikanta sambandet när personalkostnader adderas till modellen. Samma 

test med kontrollvariabel har gjorts på samtliga tidigare presenterade modeller och resultaten 

är de samma. 

 

I alla modeller med våra oberoende variabler försvinner alltså de signifikanta sambanden när 

personalkostnad också får ingå i modellerna. Om personalkostnaden i detta fall varit en 

bakomliggande variabel, dvs. kommit före både SIZE, WATR och SYR i tid, hade vi haft ett 

skenbart samband. Men eftersom personalkostnaden avgörs efter de oberoende variablerna, 

pga. tidsförskjutning, men före SYR (eftersom merparten av den totala lönekostnaden är 

bestämd innan säsongen börjar) går det att anse att personalkostnaden i detta fall är en 

mellanliggande variabel (Bryman & Bell, 2013). Detta innebär att sambandet inte behöver 

vara skenbart bara för att effekten försvinner när vi kontrollerar för en tredje variabel. Det kan 

indikera på att WATR indirekt har en effekt på SYR via personalkostnaden, vilket kan 

synliggöras med följande figur: 
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Figur 3:Kausaldiagram med personalkostnad som mellanliggande variabel. Standardiserade koefficienter 

 (-0,43***) 

 

   

WATR (år T) 
-0,15 

SYR (år T+5) 

   

-0,41** Personalkostnad 

(år T+5) 

0,68*** 

 

Värdena i bilden är standardiserade koefficienter från regressionsanalyser. I en enkel 

regressionsanalys med WATR som oberoende och SYR som beroende variabel är 

koefficienten för WATR -0,43. Detta innebär att WATR har ett negativt samband mot de 

sportsliga resultaten fem år senare. Vid kontroll för personalkostnad försvinner det direkta 

sambandet. En bivariat regressionsanalys med WATR som oberoende variabel där 

personalkostnad är beroende variabel, framgår det samtidigt att det finns ett signifikant 

samband mellan WATR och personalkostnad med koefficient -0,41. Notera att koefficienten 

även mot personalkostnad är negativ, dvs. en ökning av WATR ger en minskning av 

personalkostnad. Sambandet mellan personalkostnad och SYR är positivt vilket innebär att en 

ökning av personalkostnad ger en ökning av SYR. Detta kan således visa på att det finns ett 

indirekt samband mellan WATR och sportsliga resultat, där personalkostnad verkar som en 

orsaksmekanism.    

5 Analys 

 

I följande avsnitt analyserar vi de resultat vi fått från de ovan redogjorda korrelations- och 

regressionsanalyserna. Vi presenterar analysen utifrån de ekonomiska områden som våra 

variabler avser att mäta.  Vi utgår genomgående från perspektivet att en klubbs kvalité 

avgörs av dess lönekostnad för spelare samt teorin om att fotbollsklubbar är 

nyttomaximerande. 

5.1 Variabler för sportsligt resultat  

 

I studien har det ingått tre beroende variabler som på olika vis mäter sportsliga resultat. Detta 

eftersom det i litteraturen inte finns ett allmänt vedertaget sätt att mäta sportsliga resultat. I 

studiens korrelations-, och regressionsanalyser finns inga betydande skillnader avseende 

vilken beroende variabel som används. Resultaten är mycket snarlika oavsett vilken beroende 
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variabel som används. Detta ger våra resultat en större trovärdighet då de inte är beroende av 

endast ett sätta att mäta sportsliga resultat   

5.2 Lönsamhet 

 

I korrelationsanalysen visar vi på hur de oberoende variablerna var och en korrelerar mot den 

beroende. Här kan inledningsvis dras en tydlig slutsats om vilka variabler som inte påverkar 

de sportsliga resultaten i denna studie. Samtliga variabler som på ett eller annat vis mäter 

klubbarnas lönsamhet (NITA, INTWO, Z3, FUTL) uppvisar inget eller mycket svagt 

samband med de sportsliga resultaten. Den beskrivande statistiken gör även gällande att 

svenska fotbollsklubbar, likt Sloanes (1971) resonemang, inte är vinstmaximerande, eftersom 

ytterst få klubbar i populationen uppvisar någon vinst. Av de 466 observationer på redovisat 

resultat som vi gjort i denna studie är snittet ca. 611 000 SEK. Om Malmö FF:s (som pga. av 

spel i UEFAs europeiska tävlingar haft, för en svensk klubb, extraordinärt stora intäkter de 

senaste åren) siffror för de senaste två åren elimineras, sjunker snittet till - 194 000 SEK. 

Snittet på resultaten exklusive spelarförsäljningar är ännu lägre. Detta är alltså i en bransch 

som aldrig har haft större intäkter än de har haft under tidsramen för vår studie. Om en klubb 

är vad Sloane beskriver som nyttomaximerande är detta dock inte märkligt. Det vore snarast 

eftersträvansvärt att inte göra någon vinst, då alla intäkter ska användas för att göra just nytta, 

och inte för att skapa vinst. Nytta är i en fotbollsklubbs fall först och främst att prestera 

sprotsligt, och då bör intäkterna användas för just detta. Att variabler som mäter lönsamhet 

inte korrelerar med de sportsliga resultaten är således inte heller märkligt. Ett högt resultat 

skulle snarare kunna anses innebära att man inte har använt intäkterna för att maximera sin 

nytta, att prestera sportsligt. Detta ska inte misstas för att innebära att ett negativt resultat för 

en fotbollsklubb är något bra. Om nyttomaximerandet gör att vinsten inte bara blir noll, utan 

även leder till förluster ger detta sin tur andra konsekvenser. Ett negativt resultat minskar det 

egna kapitalet, och påverkar därmed också soliditeten för klubben. 

5.3 Betalningsförmåga 

 

I studien ingick tre olika mått på soliditet. Z2 mäter soliditen med undantag för årets resultat 

(Eget Kapital - Årets Resultat / Totala tillgångar). Denna variabel uppvisar inget signifikant 

samband, medans det klassiska soliditetsmåttet visar på ett svagt positivt samband på lång 

sikt. Klubbar med högre soliditet tenderar att prestera något bättre än klubbar med en lägre 

soliditet efter tre år. Soliditet brukar definieras som betalningsförmåga på lång sikt. Med vårt 

perspektiv skulle detta innebära att en låg soliditet ger en lägre betalningsförmåga, vilket 
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därmed skulle kunna försämra möjligheten att betala höga löner, vilket enligt Szymanski & 

Smith (1997) skulle sänka klubbens sportsliga kvalité. Vi kan därmed inte utesluta ett 

samband mellan soliditet och de sportsliga resultaten, men trots statistisk signifikans och 

möjlig teoretisk härledning, är sambandet för svagt för att ett kausalt samband ska kunna 

påvisas.   

 

Att Z2 inte uppvisar något samband kan eventuellt förklaras av det som skrevs om lönsamhet 

tidigare. Då Z2 bortser från årets resultat skapas en något förskönande bild för klubbar som 

redovisar negativt resultat, eftersom årets resultat subtraheras från det egna kapitalet. En 

klubb med negativt redovisat resultat får därmed en förhöjd soliditet med detta mått, vilket 

gör att Z2 inte kan anses lämplig att använda på en nyttomaximerande organisation.  

 

Betalning förmågan på kort sikt får en speciell innebörd när det gäller fotbollsklubbar. I vår 

studie användes balanslikviditet (CACL) som variabel för att mäta detta och likt soliditet 

uppvisas ett svagt statistiskt samband. Att påvisa ett samband är också problematiskt när det 

gäller balanslikviditet, eftersom både vikten av och värdet på likviditet varierar mycket. En 

klubb som t.ex. säljer en spelare till en annan klubb, och därmed och sänker sin lönekostnad, 

får en ökad likviditet. Samtidigt krävs det likviditet ifall en klubb vill köpa en spelare, köp av 

spelare innebär ofta en ökad lönekostnad, samtidigt som likviditeten skulle sjunka som följd 

av köpet. På detta vis kan variationen på balanslikviditeten bli mycket stor vilket delvis kan 

förklara det svaga sambandet. Dessutom är det svårt att se hur likviditet skulle kunna påverka 

de sportsliga resultaten. Förvisso behövs likvida medel för att betala ut löner men att 

likviditeten skulle vara avgörande för det sportsliga prestationerna på sikt kan med hänsyn till 

de statistiska analyserna och det teoretiska perspektivet inte ses som sannolikt.  

5.3.1 Negativt eget kapital 

 

Som presenterat i resultaten, ingick variabeln OENEG i den modell som kunde förklara mest 

av variationen i vår beroende variabel för sportsliga resultat år t+1. OENEG som är en så 

kallad dummyvariabel antar värdet 1 om totala skulder är större än totala tillgångar annars 0. 

Alltså får en klubb värdet 1 om den för gällande år har en negativ soliditet. Det vi kan utläsa i 

modellen är att en ökning av OENEG, alltså en sämre soliditet har en negativ inverkan på 

sportsliga resultat året efter. Vidare betyder att ett lågt värde på OENEG att du inte uppfyller 

det mest grundläggande kravet i elitlicensen, nämligen att redovisa ett positivt eget kapital. 

Följderna av detta är att en handlingsplan för att återställa det egna kapitalet ska skickas in till 

SvFF för att undvika tvångsnedflyttning. En stor del i en sådan handlingsplan borde 
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framförallt vara att reducera sina kostnader. En stor post i klubbarnas kostnader är som bekant 

personalkostnader, det är kanske också den post som är lättast att korrigera från en säsong till 

en annan. Utifrån vårt perspektiv att en klubbs sportsliga kvalité avgörs av lönekostnaden, kan 

man förstå att det ovan beskrivna ofta leder till en sämre sportslig prestation följande år. 

5.4 Konsolideringsgrad 

 

Variabeln EQWA kommer ur det som tidigare benämnts som konsolideringsgrad, vilket är ett 

mått på hur många gånger en klubb kan finansiera sina löner med det egna kapitalet. I 

rapporterna från SvFF ses detta också som ett mått på hur väl rustad en klubb står att betala 

sin viktigaste tillgång utifall intäkterna skulle minska. I vår analys är den logaritmerade 

konsolideringsgraden en av de variabler som uppvisar starkast samband med det sportsliga 

resultaten på både kort och lång sikt. Den har en signifikant positiv korrelation i alla 

mätningar mot de beroende variablerna, vilket innebär att klubbar med en hög 

konsolideringsgrad presterar bättre sportsligt. Variabelns värde avgörs delvis av hur hög 

personalkostnaden är vilket också ger förståelse för varför den kan påverka de sportsliga 

resultaten. Om en klubb har en låg konsolideringsgrad kan en besvärlig situation uppstå ifall 

att intäkterna skulle minska, eller om intäkterna måste användas till annat än att betala löner. 

Utrymmet att betala spelarlöner med det egna kapitalet blir därmed litet, och i en sådan 

situation kan en klubb anses enbart ha två alternativ, öka det egna kapitalet, eller minska 

lönekostnaderna. En nyttomaximerande klubb gör som vi tidigare visade sällan någon vinst, 

vilket i sin tur gör det svårt att öka det egna kapitalet. På kort sikt återstår det bara ett 

alternativ vilket är att minska personalkostnaden. En stor del av personalkostnaden i en 

fotbollsklubb är löner till spelare och för att minska dessa måste klubben antingen bryta 

kontrakt eller sälja spelaren till en annan klubb. En handling som med stor sannolikhet 

kommer påverka laget sportsliga kvalité. Författarna till SvFFs rapporter menar att man måste 

ta hänsyn till potentiella dolda övervärden för spelare i klubbarnas balansräkning när man 

anlyserar konsolideringsgraden, men dessa övervärden blir realiserade först vid en eventuell 

försäljning av spelare. Likt oss anser författarna till rapporten också att en förbättring av 

konsolideringsgraden genom att sälja spelare kommer påverka klubbens sportsliga slagstyrka 

(Sahlström, 2010).  

 

Sannolikheten för ett samband mellan konsolideringsgrad och sportsliga resultat stärks även 

om vi t.ex. analyserar hur de sportsliga resultaten har varit för de klubbar med lägst 

konsolideringsgrad. Av de 7 klubbarna med sämst konsolideringsgrad i Allsvenskan 2015, 
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åkte 5 klubbar ur Allsvenskan samma år eller året därpå, och fenomenet går igen om vi tittar 

på tidigare säsonger (Sahlström, 2016). När vi kopplar ihop konsolideringsgraden med 

sportsliga resultaten ett år senare, och ritar in detta i ett diagram blir sambandet än tydligare 

.  

Diagram 4: Samband mellan konsolideringsgrad och sportsliga resultat ett år senare 

 
 

Den lodräta linjen representerar en konsolideringsgrad på 50 % vilket är SvFFs 

rekommendation och som i praktiken innebär att en klubb kan betala sina löner i ett halvår 

med det egna kapitalet. Den vågräta linjen markerar gränsen mellan Allsvenskan och 

Superettan i vår ranking. Avsaknaden av observationer som både är till höger om den lodräta 

linjen och under den vågräta linjen säger att det i denna studie inte finns någon klubb med en 

konsolideringsgrad över 50 % som inte spelat i Allsvenska årets efter. Dvs. en 

konsolideringsgrad över 50 % har i vår studie alltid inneburit spel i högsta serien i svenska 

seriesystemet ett år senare. Dock går det inte att påstå att en ökning av en konsolideringsgrad 

redan över 50 % kommer att leda till bättre sportsliga resultat. 

5.5 Balansomslutning 

 

Den variabel som har starkast korrelation med sportsliga resultat samt har högst 

förklaringsgrad i regressionsmodellerna är SIZE, vilket representerar balansomslutning. 

Balansomslutning är alltså värdet av en klubbs totala tillgångar. Vid alla korrelationsanalyser 

är koefficienten alltid positiv, vilket innebär att en klubb med större balansomslutning 

tenderar att prestera bättre sportsligt de närmsta fem åren. Balansomslutning är däremot en 

svårtolkad variabel som innehåller många olika delar. Att klubbar med en stor 

balansomslutning presterar bättre sportsligt kan både ses som naturligt men också svårt att 
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belägga empiriskt. För att förstå innebörden i ett sådant samband krävs en förståelse vad en 

balansomslutning i fotbollsklubb består av. Balansomslutning visar som ovan nämnt hur stora 

tillgångar en klubb har, eller mer bestämt vad tillgångarna är värderade till. Men frågan blir i 

vårt fall vad som räknas som en tillgång och vilka tillgångar som kan anses påverka de 

sportsliga resultaten. 

 

För att få klassificeras som en tillgång måste det enligt IASB11 vara under företagets kontroll, 

att det måste förväntas ge framtida ekonomiska fördelar. Således är en tillgång allt från 

byggnader till likvida medel och blir därför svårt att generellt koppla till de sportsliga 

resultaten. Som vi tidigare nämnt kan likvida medel på kort sikt möjligen påverka de 

sportsliga resultaten, eftersom dessa kan påverka förmågan att betala lön, vilket är avgörande 

för en klubbs kvalité. Men det är svårt att dra samma slutsatser för materiella tillgångar som 

t.ex. en arena. Det möjliga sambandet blir i så fall på betydligt längre sikt. En klubb som t.ex. 

äger sin arena kan anses ha större ekonomiska fördelar än en klubb som hyr sin arena. Dessa 

fördelar skulle kunna vara mindre kostnader, men också större intäkter, vilket i sin tur kan 

påverka de sportsliga resultaten. Problemet med balansomslutning som förklaring till 

sportsliga resultat blir precis det nämnda att det innefattar alla tillgångar. Det intressant är 

egentligen inte hur stora tillgångarna är, utan vad det är för tillgångar. 

 

De tillgångar som direkt går att koppla till de sportsliga resultaten är den post som kanske 

mest visar på skillnader mellan fotbollsklubbar och andra företag, nämligen spelarkontrakt. 

När en klubb kontrakterar en spelare tas detta upp som en tillgång i balansräkningen och 

värderas till anskaffningsvärdet, dvs. priset klubben fick betala för spelaren. Detta värde 

skrivs sedan av löpande under kontraktstiden, dvs. värdet minskar fram till att kontraktet går 

ut. Med våra mätningar skulle detta innebära att en spelare skulle avta i kvalité i takt med 

avskrivningarna vilket självklart inte är fallet. Precis som en spelare med högre kvalité kan 

begära mer i lön, är det naturligt att de bästa spelarna kostar mer att anskaffa. På så vis kan 

värdet på spelarkontrakt ses som ett mått på den anskaffade kvalitén, men inte som ett mått på 

hur den faktiskt är. Detta beror på att många spelare inte anskaffas i sin rätta bemärkelse. 

Många spelare kontrakteras utan att de finns någon övergångssumma, dvs. att spelaren står 

utan kontrakt eller har fostrats i den egna klubben. Eftersom det inte finns något 

anskaffningsvärde får dessa spelare inte tas upp som en tillgång. På detta vis blir även den 

enskilda posten angående spelarkontrakt svår att på ett adekvat vis härleda till de sportsliga 

                                                 
11 International Accounting Standards Board. Internationell normgivare inom redovisning.  
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resultaten. Den koppling som kan göras är att spelare som måste köpas, kan antas besitta en 

högre kvalité och därmed kommer kräva mer i lön. Men detta samband skulle i så fall snarare 

förklaras av de variabler som baseras på personalkostnader.  

5.6 Lönekostnad 

 

Det kanske mest intressanta resultatet ur samtliga analyser är det gällande variabeln WATR. 

WATR är personalkostnaden i förhållande till intäkter och är med i samtliga 

regressionsmodeller. Det intressanta är att riktningen på sambandet genomgående är negativt, 

samt att styrkan och signifikansen på sambandet ökar i takt med tidsförskjutningen. Detta 

innebär att när en stor del av intäkterna läggs på löner minskar alltså de sportsliga resultaten 

samt att effekten är större på längre sikt. WATR skiljer sig på detta vis från de övriga 

variablerna då deras effekt avtar över tid.  

 

Diagram 5: Sambandet mellan personalkostnadernas andel av intäkterna och sportsliga resultat fem år senare. 

 
 

Samtidigt är den negativa riktningen något av en paradox. Med vårt perspektiv om 

lönekostnadernas betydelse kan initialt göras bedömningen att en klubb som lyckas lägga en 

stor del av sina intäkter på löner borde prestera bättre. Analyserna visar dock på det helt 

motsatta, att de klubbar med högst WATR presterar sämre över tid. En förklaring till detta är 

såklart att det finns skillnader i intäkter klubbarna emellan, och att en klubb med relativt låga 

lönekostnader kan få ett högt värde på WATR om intäkterna också är låga. På så vis är det 

med WATR som det var med konsolideringsgraden, att det inte finns fog för att säga att en 

sänkt WATR i sig ger bättre resultat. Det går däremot att slå fast att en höjd WATR inte ger 

sportslig framgång, utan snarare försämrade sportsliga resultat. Utifrån vårt perspektiv går 
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sambandet att förstå på så vis, att om en för stor del av intäkterna läggs på löner exponeras 

klubben för en större risk om oväntade kostnader skulle uppkomma eller om intäkterna 

minskar. Det kan i längden således bidra till att den absoluta lönekostnaden för spelare måste 

sänkas vilket sänker lagets sportsliga kvalité.   

 

I diagram 5 syns även det extremvärde som vi diskuterar i resultatavsnittet. Denna punkt 

representeras av Örgryte IS som säsongen 2010 hade personalkostnader som var större än de 

totala intäkterna. Samma år begärdes klubben i konkurs och flyttades ner från Superettan till 

Division 1, och har sedan dess varierat i spel mellan Division 1 och Superettan.  

5.7 Regressionsmodeller           

 

I de ovan redogjorda regressionsmodellerna visar vi på vilka ekonomiska variabler som i 

olika kombinationer bäst förklarar de sportsliga resultaten. På kort sikt var det 

balansomslutning, spelarlönernas andel av intäkterna samt om klubben redovisade negativt 

eget kapital som bäst förklarade de sportsliga resultaten. Modellen mot SYR förklarar ca 44 

% av variationen i de sportsliga resultaten och är statistisk signifikanta. På längre sikt är 

vikten av negativt kapital eller inte borta och modellerna består endast av balansomslutning 

och spelarlönernas andel av intäkterna. Förklaringsgraden sjunker i takt med 

tidsförskjutningen och på 5 år förklarar modellen mot SYR ca 30 % av de sportsliga 

resultaten.  

 

Att de övriga variablerna inte ingår i modellerna beror på att de i kombination med andra inte 

förklarar mer än vad våra nuvarande gör. T.ex. har konsolideringsgrad en relativt stark 

korrelation mot de sportsliga resultaten, men i kombination de övriga höjer den inte 

förklaringsgraden. Det innebär inte att konsolideringsgrad på något vis är oviktig för 

förståelsen av sambandet mellan ekonomi och sportsliga resultat. 

 

Förutom att kombinera olika variabler för att få en hög förklaringsgrad, är 

regressionsanalyserna ett bra verktyg för att undersöka om det finns ett möjligt kausalt 

samband mellan ekonomi och sportsliga resultat. Detta gör vi genom att använda 

personalkostnad som mellanliggande kontrollvariabel. Vi gör detta för att empiriskt belägga 

den teoretiska tolkningen vi gjort av sambanden mellan sportsliga resultat, balansomslutning 

och personalkostnadens andel av intäkterna. Eftersom effekten av dessa variabler försvinner 

vid kontroll av personalkostnad samt att det finns ett signifikant samband till spelarlönernas 
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andel av intäkterna, menar vi personalkostnader fungerar som en orsaksmekanism. Dvs. när 

en stor andel intäkterna läggs på löner, sjunker den framtida absoluta personalkostnaden. 

Eftersom personalkostnad korrelerar stark med sportsliga resultat, ger spelarlönernas andel av 

intäkterna således en indirekt negativ effekt på de sportsliga resultaten.    

6 Diskussion  

 

Fotbollen har i allmänhet, och dess ekonomi i synnerhet genomgått en stor förändring de 

senaste 20 år. Intäkterna via framförallt sändningsrättigheter har stigit enormt och fortsätter 

att stiga. Svensk fotboll ligger både sportsligt och ekonomiskt bakom Europas främsta länder 

men tendenserna är de samma. Högre intäkter men en försämrad ekonomisk situation. 

Motsägelsen blir än märkligare vid tanken på att den främsta intäktsökningen kommer från 

sändningsrättigheter, vilket är en intäktsökning som inte kommer som följd av en ökad 

prestation. Med andra ord behöver klubbarna inte göra någon större insats för att få större 

intäkter och på så vis krävs det inte heller en kostnadsökning. Det borde således vara än 

ypperlig källa till ekonomisk vinst, men trots det är vinsten i många fall nära noll.  

 

Den enda logiska förklaringen till en sådan utveckling är det som Sloane (1971) tidigt 

föreslog, att fotbollsklubbar inte strävar efter vinst, de strävar efter nytta, efter sportslig 

framgång. Med en sådan inställning blir den kortsiktiga lösningen för att uppnå detta att 

använda varje intjänad krona till att köpa och kontraktera dyrare spelare. Szymanski & Smiths 

(1997) perspektiv kring fotbollens marknad blir viktig för förståelsen av detta. Eftersom 

spelare köps, säljs och kontrakteras på en fri marknad styrs deras pris av efterfrågan. Då de 

bästa spelarna antas ha en större efterfrågan kan dessa begära mer i lön. På så vis kan en 

klubbs totala kvalité mätas genom den totala lönekostnaden. Om en organisation som strävar 

efter enbart nytta inser ett sådant förhållande kommer denne givetvis att försöka använda en 

så stor del som möjligt för att betala lön, för att kontraktera så bra spelare som möjligt. Lägg 

där till vetskapen om att den sportsliga framgången som förväntas komma av en hög sportslig 

kvalité, även förväntas generera ännu större intäkter och incitamenten för en ökning av 

lönekostnaden är överväldigande. 

 

Detta är också grund till den teoretiska framgångscirkel som vi diskuterar kring. Att om bara 

sportslig framgång uppnås så kommer även intäkterna att öka, vilka kan reproducera den 

sportsliga framgången. Om en organisation handlar utefter ett sådant förhållande kan en 

framgångscirkel snabbt bli till en ond cirkel, om t.ex. löner anpassas efter förväntade intäkter 

och de förväntade intäkterna inte kommer. Detta skulle innebära att spelare måste säljas, 
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vilket sänker den sportsliga kvalitén, vilket kan ge försämrade sportsliga resultat och i 

slutändan lägre intäkter. Och exakt detta menar många är grunden till den försämrade 

ekonomiska situationen inom fotbollen. I en värld där den ekonomiska och sportsliga 

konkurrensen skenar iväg blir sista chansen till sportslig framgång alltid nu, och kostnader 

planeras utefter detta. Det skapas ett jämviktsläge där ingen aktör tjänar på att byta strategi 

om ingen annan också gör det, en så kallat Nash-jämnvikt, då en sänkt lönekostnad skulle 

sänka den sportsliga kvalitén i förhållande till konkurrenterna och därmed minska chansen till 

sportslig framgång. Vilket för en nyttomaximerande organisation vore allt annat än önskvärt.  

 

I ett försöka att delvis bryta denna jämvikt har fotbollens styrande organ både i Sverige och 

internationellt, infört regelverk som reglerar hur klubbar måste hantera sin ekonomi. Dessa 

regelverk har haft effekt men bara i Sverige uppkommer det årligen klubbar som har 

finansiella problem, trots tydliga föreskrifter. Någonstans här kommer denna studies analyser 

och resultat in i bilden. Om det istället för lösa antaganden om vikten av ekonomin för 

sportslig framgång, fanns belagda fakta kring hur en dålig ekonomi påverkar de framtida 

sportsliga resultaten, kanske jämviktsläget vore enklare att bryta. Vi hävdar inte att vi har 

funnit nyckeln till fotbollens förlovade skuldfria land, men att våra resultat ger fog för 

eftertanke.  

 

Vi finner inga tillräckligt starka samband mellan varken lönsamhet eller likviditet mot de 

sportsliga resultaten. På kort sikt visar resultaten på en negativ effekt på de sportsliga 

resultaten vid förekomst av en negativ soliditet ett år tidigare. Detta förklarar vi med att ett 

negativt eget kapital kommer kräva ekonomisk sanering eftersom Elitlicensen kräver positivt 

eget kapital, där minskade kostnader borde vara ett väsentligt steg. Då spelarlöner är en stor 

del av kostnaderna samt en kostnad som snabbt går att korrigera, lär dessa påverkas. Vilket i 

sin tur påverkar den sportsliga kvalitén. 

 

Balansomslutning visar sig också ha ett starkt samband med framtida sportsliga resultat. Då 

balansomslutning är ett mått på värdet på alla tillgångar, menar vi att sambandet blir 

svårtolkat med vårt perspektiv. Den möjliga förklaringen skulle vara utifrån definitionen av 

en tillgång, att stora tillgångar ger stora ekonomiska fördelar, vilket kan leda till att mer 

kapital kan investeras i spelarlöner. 

 

Det resultat som väcker vårt stora intresse är sambandet som personalkostnad i förhållande till 

intäkterna visar mot de framtida sportsliga resultaten på både kort och lång sikt. Sambandet 
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stärks över tid, men den mest intressanta insikten är att riktningen är negativ. När en hög 

andel av intäkterna läggs på spelarlöner korrelerar detta med framtida sämre sportsliga 

resultat. Detta samband försöker vi även belägga empiriskt genom att visa att när en hög andel 

av intäkterna läggs på personalkostnad korrelerar det även med lägre framtida 

personalkostnader, vilket således kan fungera som en orsaksmekanism. Personalkostnadens 

andel av intäkterna och dess samband med framtida sportsliga resultat blir på detta vis 

studiens väsentliga bidrag eftersom sambandet är signifikant samt har både teoretiskt och 

empiriskt stöd. Vi påstår inte att sportsliga framgångar kommer följa om en klubb lägger en 

liten del av intäkterna på personalkostnader. Däremot ger studien stöd för att när en för stor 

del av intäkterna direkt försvinner från klubben i form av personalkostnader, det som Alan 

Sugar benämnde som "The prune-jucie effect", försämras de sportsliga resultaten över tid.    

 

Våra resultat omgärdas dock av några försvårande omständigheter som bör tas i beaktning. 

Datan som ligger till grund för undersökning har flertalet brister. För många klubbar saknas 

många mätvärden, dessutom finns det skevheter i mätvärdena beroende på om klubben ingår i 

en koncern eller inte. Då det saknas mycket data för variabeln gällande spelarlönernas andel 

av intäkterna, samtidigt som den visar starkast samband, påverkar detta generaliserbarheten i 

resultaten. 

 

Även om vi uppfyller en del principer rörande kausalitet (Teorell & Svensson, 2007) är det 

viktigt att påpeka att vi inte hävdar att det t.ex. bara är att höja konsolideringsgraden och 

minska andel av intäkterna som går till löner, så ska de sportsliga prestationerna bli bättre. 

Vad vi menar är att det historiskt finns ett samband mellan variablerna, och att effekten på 

sportsliga resultat troligen kommer som följd av ett ökat eller minskat handlingsutrymme för 

klubbarna gällande nivån på spelarlöner.  

 

Eftersom vi tolkar resultaten utefter ett perspektiv som säger att sportslig kvalité kan mätas i 

form av spelarlöner, innefattar det också lite skevhet. Sportslig framgång avgörs som vi 

tidigare nämnt av en mängd olika faktorer, och ekonomin har enbart en roll att spela. Det 

framkommer också i våra regressionsanalyser att våra modeller som max förklarar 44 % av 

variationen. Vi ser det därför som rimligt att en ekonomi kan förklara, eller avgöra 

möjligheterna till, sportslig framgång till 44 %. Resterande beror på andra faktorer.  
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7 Slutsats 

 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns ett samband mellan ekonomi och framtida 

sportsliga resultaten för svenska fotbollsklubbar. Baserat på statistik från 17 säsonger för 31 

svenska fotbollsklubbar blir slutsatserna följande.  

 

• Det finns inget tydligt samband mellan sportsliga resultat och tidigare års lönsamhet 

eller likviditet.  

• Med en tidsram på ett till fem år finns det mot sportsliga resultat ett statistiskt 

samband från balansomslutning, konsolideringsgrad och personalkostnadens andel av 

intäkterna. 

• På kort sikt finns det även ett statistiskt samband mellan sportsliga resultat och 

tidigare års soliditet. 

• Balansomslutning och personalkostnadens andel av intäkterna är de delar av en svensk 

fotbollsklubbs ekonomi som indirekt bäst förklarar efterföljande års sportsliga resultat, 

med en förklaringsgrad på 44 % på kort sikt (1 år) och 31 % på lång sikt (5 år). 

8 Avrundning 

 

Fog för eftertanke. Eftersom sambandet mellan ekonomi och sportsliga resultat är så 

komplext kan vi med grund i våra resultat inte säga mer än så. Men med mer forskning kring 

sambandet går det eventuellt att styrka i större utsträckning och skulle i så fall potentiellt få en 

viktig applikation. Som vi nämnde tidigare pekar det mesta mot att fotbollsklubbar strävar 

efter nytta och inte ekonomisk vinst. Det har delvis bidragit till ett kortsiktigt tänkande som 

sakta dragit ner många fotbollsklubbar i besvärliga ekonomiska situationer, och som hotat att 

underminera förtroendet för sporten. Men varför de då så att klubbar agerar som 

nyttomaximerande trots att det numera finns regleringar mot en allt för "nytto-styrd" 

ekonomi?  

 

Vår bedömning är utifrån studien att det helt enkelt saknas incitament. Som vi diskuterar ovan 

finns det mängder av incitament för en nyttomaximerande klubb att betala höga löner 

eftersom det är en allmän uppfattning att detta mer eller mindre krävs för sportslig framgång. 

Om vi då för en stund försöker se på fotbollen som bransch med den med den perfekta 

nyttomaximerande klubbens ögon, vad skulle en sådan göra när den får ekonomiska krav att 

leva upp till? Klubben kan knappast ignorera dem eftersom han då inte får vara med i spelet 

överhuvudtaget. Men det finns inget som säger att klubben kommer göra mer än vad som 
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krävs. Den kommer troligen precis på gränsen försöka leva upp till kraven, och efter det 

använda så mycket kapital som möjligt för att göra nytta. Om den perfekta nyttomaximeraren 

förutom ett krav också fick fastslagen, tydliga fakta framlagt för sig, som säger hur ekonomin 

borde vara för att kunna uppnå maximal nytta, då hade han troligen agerat annorlunda. 

 

Fotbollens värld är för många en värld full av känslor. Känslor av lojalitet och välvilja för de 

egna, och hopp om att den klubb man arbetar för ska nå sportslig framgång. Den forne 

engelske fotbollstränaren Billy Shankly, satte fingret på fotbollens betydelse för många med 

frasen:  

 Some people believe football is a matter of life and death, I am very 

 disappointed with that attitude. I can assure you it is much, much more 

 important than that. (Liverpool Echo, 2015)      

 

Med stöd av studien vill vi avslutningsvis problematisera försöken att motivera en 

fotbollsklubb till att ta större ansvar för sin ekonomi med motiv som rör ekonomisk sundhet 

och förtroende för sporten. En fotbollsklubb som kanske både är känslostyrd och samtidigt 

har som sitt främsta slutgiltiga mål, att nå sportslig framgång, bryr sig potentiellt inte om 

sådana värden. Om de däremot motiverades med fakta kring hur t.ex. konsolideringsgraden 

måste vara för att klara sig kvar i Allsvenskan, eller hur stor del av intäkterna som kan läggas 

på löner utan att resultaten försämras, då tror vi att de ekonomiska problemen för många 

klubbar hade minskat. Vår uppfattning är att en organisation som drivs av sportsliga mål, även 

måste motiveras i sportsliga termer, även om innebörden i slutändan är att uppnå ett 

ekonomiskt mål.      

9 Förslag till vidare forskning 

 

Vidare hade det varit intressant att ytterligare undersöka de delar i en klubbs ekonomi som vi 

visat på kan ha en effekt på framtida sportsliga resultat. Vi har sett att storleken på en klubbs 

balansomslutning haft en hög förklaringsgrad i framtida sportsliga resultat i våra modeller, 

samtidigt som vi redogjort för hur svårtolkad den är som variabel. Det hade därför varit 

intressant att vidare undersöka vilka delar i en balansomslutning som kan tänkas påverka. Är 

det balanserade spelarförvärv, kassa och bank eller är det en fördel att äga sin arena?  

 

Det kan också med fördel undersökas vidare med lönevariabler likt vår WATR som utgår från 

en av UEFAs riktlinjer, där vi visat på ett negativt samband. Tillgången till den ekonomiska 
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datan var begränsad, då vi bara har kunnat ta fram information sedan 2009 och inte heller för 

alla klubbar vilket lämnar utrymme för vidare forskning.  

 

En elitfotbollsklubbs associationsform är ett område med utrymme för vidare forskning. I 

Deloittes rapport penningligan (Deloitte, 2016) skrivs det om fotbollsklubbar som en 

hybridorganisation, de befinner sig alltså mellan två sektorer. De är både en ideell 

organisation med mål att prestera sportsligt, samtidigt som de på många sätt är ett företag som 

behöver dra runt en stor ekonomi på ett fungerande sätt. 

 

 Det vore vidare intressant att komplettera denna studie med en kvalitativ ansats där man 

intervjuar t.ex. sportchefer i några av de Allsvenska klubbarna och får ta del av deras syn på 

hur ekonomin ska skötas samt eventuella hinder eller möjligheter i olika associationsformer. 
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Bilaga 1  

Korrelationsmatriser för samtliga variabler vid tidsförskjutning 1-5 år 
1 år ACP SYR DOR SOLI OENEG  NITA  INTWO  Z2  Z3  WATR  FUTL(log) SIZE(log) CACL(log) EQWA(log) 

ACP 1,000 ,933** ,970** 0,098 -,330** 0,058 ,111* 0,018 0,078 -,466** ,157** ,601** ,238** ,435** 

SYR ,933** 1,000 ,971** ,120* -,300** 0,050 0,077 0,041 0,071 -,462** ,131* ,595** ,171* ,466** 

DOR ,970** ,971** 1,000 ,138** -,320** 0,054 0,084 0,052 0,072 -,454** ,137** ,580** ,238** ,437** 

SOLI 0,098 ,120* ,138** 1,000 -,523** ,256** -0,017 ,585** ,121* -,335** -,108* 0,093 ,630** ,478** 

OENEG  -,330** -,300** -,320** -,523** 1,000 -,116* -0,032 -,332** -0,063 ,203** 0,018 -0,062 -,226** -,346** 

NITA  0,058 0,050 0,054 ,256** -,116* 1,000 -,280** -,634** ,574** -,466** ,409** 0,038 ,464** ,205** 

INTWO  ,111* 0,077 0,084 -0,017 -0,032 -,280** 1,000 ,217** -,454** ,248** -,359** ,145** -0,165 -0,013 

Z2  0,018 0,041 0,052 ,585** -,332** -,634** ,217** 1,000 -,384** ,190* -,430** 0,043 0,054 ,219** 

Z3  0,078 0,071 0,072 ,121* -0,063 ,574** -,454** -,384** 1,000 -,381** ,779** 0,065 ,267** ,194** 

WATR  -,466** -,462** -,454** -,335** ,203** -,466** ,248** ,190* -,381** 1,000 -,362** -,483** -,413** -,478** 

FUTL(log) ,157** ,131* ,137** -,108* 0,018 ,409** -,359** -,430** ,779** -,362** 1,000 0,094 ,181* 0,143 

SIZE(log) ,601** ,595** ,580** 0,093 -0,062 0,038 ,145** 0,043 0,065 -,483** 0,094 1,000 ,285** ,712** 

CACL(log) ,238** ,171* ,238** ,630** -,226** ,464** -0,165 0,054 ,267** -,413** ,181* ,285** 1,000 ,647** 

EQWA(log) ,435** ,466** ,437** ,478** -,346** ,205** -0,013 ,219** ,194** -,478** 0,143 ,712** ,647** 1,000 

               
2 år ACP SYR DOR SOLI  OENEG  NITA  INTWO  Z2  Z3  WATR  FUTL(log) SIZE(log) CACL(log) EQWA(log) 

ACP 1,000 ,933** ,970** ,141** -,291** ,124* 0,068 -0,006 ,112* -,491** ,187** ,555** ,285** ,439** 

SYR ,933** 1,000 ,971** ,162** -,273** ,114* 0,019 0,016 ,123* -,502** ,168** ,564** ,198* ,462** 

DOR ,970** ,971** 1,000 ,169** -,276** ,107* 0,039 0,028 ,117* -,486** ,181** ,545** ,273** ,436** 

SOLI ,141** ,162** ,169** 1,000 -,498** ,279** -0,014 ,551** 0,101 -,362** -,115* 0,073 ,637** ,486** 

OENEG  -,291** -,273** -,276** -,498** 1,000 -,127* -0,030 -,296** -0,041 ,225** 0,026 -0,065 -0,171 -,355** 

NITA  ,124* ,114* ,107* ,279** -,127* 1,000 -,285** -,647** ,603** -,484** ,417** 0,040 ,492** ,215** 

INTWO  0,068 0,019 0,039 -0,014 -0,030 -,285** 1,000 ,231** -,441** ,258** -,348** ,150** -0,148 -0,011 

Z2  -0,006 0,016 0,028 ,551** -,296** -,647** ,231** 1,000 -,444** ,248** -,454** 0,024 -0,029 ,202* 

Z3  ,112* ,123* ,117* 0,101 -0,041 ,603** -,441** -,444** 1,000 -,398** ,779** 0,055 ,244** ,201* 

WATR  -,491** -,502** -,486** -,362** ,225** -,484** ,258** ,248** -,398** 1,000 -,366** -,458** -,411** -,464** 

FUTL(log) ,187** ,168** ,181** -,115* 0,026 ,417** -,348** -,454** ,779** -,366** 1,000 0,091 ,180* 0,142 

SIZE(log) ,555** ,564** ,545** 0,073 -0,065 0,040 ,150** 0,024 0,055 -,458** 0,091 1,000 ,251** ,711** 

CACL(log) ,285** ,198* ,273** ,637** -0,171 ,492** -0,148 -0,029 ,244** -,411** ,180* ,251** 1,000 ,641** 

EQWA(log) ,439** ,462** ,436** ,486** -,355** ,215** -0,011 ,202* ,201* -,464** 0,142 ,711** ,641** 1,000 



b 

 

 

3 år ACP SYR DOR SOLI  OENEG  NITA  INTWO  Z2  Z3  WATR  FUTL(log) SIZE(log) CACL(log) EQWA(log) 

ACP 1,000 ,933** ,970** ,121* -,234** 0,067 0,041 0,025 0,109 -,425** ,201** ,514** ,275** ,426** 

SYR ,933** 1,000 ,971** ,146** -,234** 0,098 0,000 0,017 ,149** -,486** ,197** ,536** ,193* ,425** 

DOR ,970** ,971** 1,000 ,163** -,235** 0,105 0,002 0,026 ,144* -,472** ,207** ,510** ,279** ,414** 

SOLI  ,121* ,146** ,163** 1,000 -,505** ,293** -0,023 ,550** 0,108 -,376** -0,110 0,072 ,648** ,488** 

OENEG  -,234** -,234** -,235** -,505** 1,000 -,121* -0,056 -,313** -0,041 ,300** 0,026 -0,072 -0,178 -,360** 

NITA  0,067 0,098 0,105 ,293** -,121* 1,000 -,318** -,637** ,623** -,517** ,426** 0,041 ,498** ,233** 

INTWO  0,041 0,000 0,002 -0,023 -0,056 -,318** 1,000 ,253** -,434** ,283** -,344** ,146** -0,166 -0,010 

Z2  0,025 0,017 0,026 ,550** -,313** -,637** ,253** 1,000 -,458** ,272** -,460** 0,023 -0,048 ,198* 

Z3  0,109 ,149** ,144* 0,108 -0,041 ,623** -,434** -,458** 1,000 -,421** ,777** 0,059 ,243* ,202* 

WATR  -,425** -,486** -,472** -,376** ,300** -,517** ,283** ,272** -,421** 1,000 -,395** -,417** -,385** -,439** 

FUTL(log) ,201** ,197** ,207** -0,110 0,026 ,426** -,344** -,460** ,777** -,395** 1,000 0,096 ,190* 0,150 

SIZE(log) ,514** ,536** ,510** 0,072 -0,072 0,041 ,146** 0,023 0,059 -,417** 0,096 1,000 ,229* ,694** 

CACL(log) ,275** ,193* ,279** ,648** -0,178 ,498** -0,166 -0,048 ,243* -,385** ,190* ,229* 1,000 ,630** 

EQWA(log) ,426** ,425** ,414** ,488** -,360** ,233** -0,010 ,198* ,202* -,439** 0,150 ,694** ,630** 1,000 

               
4 år ACP SYR DOR SOLI  OENEG  NITA  INTWO  Z2  Z3  WATR  FUTL(log) SIZE(log) CACL(log) EQWA(log) 

ACP 1,000 ,933** ,970** ,143* -,244** 0,057 0,041 0,052 0,095 -,448** ,135* ,496** ,310** ,461** 

SYR ,933** 1,000 ,971** ,150** -,232** 0,083 -0,011 0,036 ,134* -,454** ,143* ,517** 0,191 ,436** 

DOR ,970** ,971** 1,000 ,161** -,225** 0,094 -0,018 0,036 ,134* -,456** ,154** ,497** ,300** ,425** 

SOLI  ,143* ,150** ,161** 1,000 -,518** ,303** -0,043 ,539** ,119* -,434** -0,098 0,084 ,706** ,501** 

OENEG  -,244** -,232** -,225** -,518** 1,000 -,122* -0,085 -,324** -0,046 ,343** 0,025 -0,055 -,235* -,377** 

NITA  0,057 0,083 0,094 ,303** -,122* 1,000 -,317** -,639** ,620** -,537** ,420** 0,048 ,499** ,245* 

INTWO  0,041 -0,011 -0,018 -0,043 -0,085 -,317** 1,000 ,238** -,429** ,339** -,340** ,163** -,220* -0,037 

Z2  0,052 0,036 0,036 ,539** -,324** -,639** ,238** 1,000 -,452** ,298** -,450** 0,026 -0,044 ,199* 

Z3  0,095 ,134* ,134* ,119* -0,046 ,620** -,429** -,452** 1,000 -,437** ,777** 0,054 ,235* ,213* 

WATR  -,448** -,454** -,456** -,434** ,343** -,537** ,339** ,298** -,437** 1,000 -,392** -,383** -,377** -,422** 

FUTL(log) ,135* ,143* ,154** -0,098 0,025 ,420** -,340** -,450** ,777** -,392** 1,000 0,094 0,168 0,150 

SIZE(log) ,496** ,517** ,497** 0,084 -0,055 0,048 ,163** 0,026 0,054 -,383** 0,094 1,000 ,242* ,715** 

CACL(log) ,310** 0,191 ,300** ,706** -,235* ,499** -,220* -0,044 ,235* -,377** 0,168 ,242* 1,000 ,644** 

EQWA(log) ,461** ,436** ,425** ,501** -,377** ,245* -0,037 ,199* ,213* -,422** 0,150 ,715** ,644** 1,000 
 



c 

 

 

5 år ACP SYR DOR SOLI  OENEG  NITA  INTWO  Z2  Z3  WATR  FUTL(log) SIZE(log) CACL(log) EQWA(log) 

ACP 1,000 ,933** ,970** ,158** -,215** 0,095 -0,027 0,031 ,119* -,425** ,146* ,453** ,330** ,401** 

SYR ,933** 1,000 ,971** ,148* -,215** 0,097 -0,051 0,020 ,135* -,430** ,149* ,492** ,224* ,382** 

DOR ,970** ,971** 1,000 ,152* -,208** 0,097 -0,054 0,023 ,155* -,428** ,168** ,462** ,290* ,381** 

SOLI  ,158** ,148* ,152* 1,000 -,524** ,294** -0,054 ,544** 0,110 -,428** -0,102 0,092 ,711** ,508** 

OENEG  -,215** -,215** -,208** -,524** 1,000 -0,114 -0,071 -,334** -0,039 ,376** 0,028 -0,054 .c -,404** 

NITA  0,095 0,097 0,097 ,294** -0,114 1,000 -,315** -,642** ,613** -,509** ,416** 0,035 ,510** ,226* 

INTWO  -0,027 -0,051 -0,054 -0,054 -0,071 -,315** 1,000 ,230** -,429** ,400** -,345** ,214** -,272* -0,005 

Z2  0,031 0,020 0,023 ,544** -,334** -,642** ,230** 1,000 -,450** ,309* -,447** 0,043 -0,087 ,225* 

Z3  ,119* ,135* ,155* 0,110 -0,039 ,613** -,429** -,450** 1,000 -,389** ,776** 0,028 ,259* 0,201 

WATR  -,425** -,430** -,428** -,428** ,376** -,509** ,400** ,309* -,389** 1,000 -,364** -,297* -,390** -,372** 

FUTL(log) ,146* ,149* ,168** -0,102 0,028 ,416** -,345** -,447** ,776** -,364** 1,000 0,081 0,198 0,141 

SIZE(log) ,453** ,492** ,462** 0,092 -0,054 0,035 ,214** 0,043 0,028 -,297* 0,081 1,000 ,240* ,700** 

CACL(log) ,330** ,224* ,290* ,711** .c ,510** -,272* -0,087 ,259* -,390** 0,198 ,240* 1,000 ,662** 

EQWA(log) ,401** ,382** ,381** ,508** -,404** ,226* -0,005 ,225* 0,201 -,372** 0,141 ,700** ,662** 1,000 



a 

 

Bilaga 2  

Samtliga regressionstabeller   

 
DOR 1 år senare (1) 

  

SIZE(log) 
0,094*** 

(0,013) 

  

OENEG 
 

 

WATR 

-0,179*** 

(0,043) 

 
-0,307* 

(0,126) 

  

  

Konstant 
0,551*** 
(0,099) 

N 179 

Justerat R2 0,428 

 

 

ACP 1 år senare (1) 

  

SIZE(log) 
18,530*** 

(18,421) 

  

OENEG 

 
 

-35,285*** 

(7,919) 

WATR 
-58,611* 

(23,388) 

  

Konstant 
100,993*** 

(18,421) 

N 179 

Justerat R2 0,458 

 

 

 

 
 

 

 

DOR 2 år senare (1) 

  

SIZE(log) 
0,083*** 

(0,015) 

  

WATR 
 

 

OENEG 

-0,448** 
(0,139) 

 

-,135** 

  

  

Konstant 
0,663*** 
(0,110) 

N 150 

Justerat R2 0,389 

 

 

SYR 2 år senare (1) 

  

SIZE(log) 
0,916*** 

(0,644) 

  

WATR 

-2,794** 

(0,813) 
 

OENEG 
-0,786** 

(0,287) 

  

Konstant 
0,916 

(0,644) 

N 150 

Justerat R2 0,413 

 

 

 
 

 

 

ACP 2 år senare (1) 

  

SIZE(log) 
16,152*** 

(2,824) 

  

WATR 
-84,272** 
(25,995) 

 

OENEG 

 
-27,747** 

(9,163) 

  

Konstant 
122,716*** 

(20,591) 

N 150 

Justerat R2 0,407 

 

 

ACP 2 år senare (1) 

  

SIZE(log) 
15,695*** 

(3,363) 

  

WATR 
-84,765** 

(29,066) 

  

  

Konstant 
121,614*** 

(23,652) 

N 121 

Justerat R2 0,306 

 

 

 



b 

 

DOR 3 år senare (1) 

  

SIZE(log) 
0,077*** 

(0,017) 

  

WATR 
-0,548*** 

(0,150) 

  

  

Konstant 
0,729*** 

(0,122) 

N 121 

Justerat R2 0,330 

 

 

DOR 4 år senare (1) 

  

SIZE(log) 
0,078*** 

(0,020) 

  

WATR 
-0,503** 
(0,156) 

  

  

Konstant 
0,703*** 

(0,131) 

N 94 

Justerat R2 0,314 

 
 

 

 
 

 

SYR 4 år senare (1) 

  

SIZE(log) 
0,498*** 

(0,119) 

  

WATR 
-2,904** 

(0,926) 

  

  

Konstant 
0,994 

(0,773) 

N 94 

Justerat R2 0,328 

 

 

ACP 4 år senare (1) 

  

SIZE(log) 
14,972*** 

(3,829) 

  

WATR 
-93,190** 
(29,905) 

  

  

Konstant 
130,062*** 

(24,949) 

N 94 

Justerat R2 0,308 

 
 

 

 
 

 

ACP 5 år senare (1) 

  

SIZE(log) 
14,545** 

(4,604) 

  

WATR 
-91,779** 

(32,573) 

  

  

Konstant 
131,691*** 

(27,411) 

N 68 

Justerat R2 0,274 

 

 

DOR 5 år senare (1) 

  

SIZE(log) 
0,079** 

(0,024) 

  

WATR 
-0,481** 
(0,170) 

  

  

Konstant 
0,696*** 

(0,143) 

N 68 

Justerat R2 0,283 



 

 

 


