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Abstract 

 

The economics of football during the last decades has gone through a dramatic 

transformation. The most considerable change for both European and Swedish football clubs, 

is the ongoing increase of total revenues. Despite increasing revenues, several clubs 

experience financial problems and difficulties. This has led to a point where clubs require a 

proper business strategy with economics playing a big part. The previous research on the field 

has been dedicated to the link between sport performance and economics, but above all on 

English and Spanish football clubs. The purpose of this study is to examine and analyze the 

impact of a potential correlation between sport performance and club economy. Different 

economic variables were examined during the period of 2010-2016 in Swedish elite league 

for men, Allsvenskan. In the study, the results show a link between club economy and sport 

performances, which previous studies have already proved. Player salaries measured highest 

among the examined variables, although none showed a strong correlation. 
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Begreppsdefinition 

 

• CL - UEFA Champions League. En årlig turnering för de bästa herrfotbollsklubbarna 

i Europa.  

• EL – UEFA Europa League. Ytterligare en turnering för europeiska fotbollsklubbar, 

tidigare kallas Uefacupen. 

• SvFF - Svenska Fotbollsförbundet. Sveriges största specialidrottsförbund. Är anslutet 

till RF, FIFA och UEFA.  

• UEFA - Union of European Football Associations. Paraplyorganisation för 55 

nationella fotbollsförbund i Europa.  

• FIFA - Fédération Internationale de Football Association. Fotbollens 

världsorganisation och arrangör av bland annat fotbolls-VM.  

• FFP - Financial Fair Play. UEFA:s ekonomiska regelverk för sina medlemmar.  

• RF - Riksidrottsförbundet. Paraplyförbund för svenska idrottsföreningar.   

• SEF - Föreningen Svensk Elitfotboll. Intresseorganisation för fotbollsklubbarna i 

Allsvenskan och Superettan.  

• NHL – National Hockey League. USA och Kanadas högsta ishockeyliga. 
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1.0. Inledning 
 

I detta avsnitt kommer idrottens kommersiella utveckling att presenteras i korthet för att leda 

in på den problembakgrund som ligger till hands för studiens syfte och ämne.  

 

 

Idrott som samhällsfenomen är något som i stor utsträckning ständigt förändras. Det kan 

tyckas vara närmast omöjligt att identifiera en sport eller idrottsgren som utövas på exakt 

samma sätt nu som den gjorde när den uppfanns för många år sedan. Ett av sätten idrotten har 

förändrats på, framförallt på senare tid, är genom kommersialisering och professionalisering. 

Långt in på 1900-talet rådde en amatörregel inom idrotten vilket förbjöd utövare att tjäna 

pengar på sin verksamhet. Idrott utövades ofta lokalt men då man började tävla på nationell 

och internationell nivå märktes behovet av pengar inom idrotten av allt mer. Man märkte även 

av ett tilltagande publikt intresse för idrott och sammantaget ledde detta till att amatörregeln 

avskaffades. (Sund 2004) 

 

Fotboll kan vara en av de idrotter som kommersialiserats och professionaliserats allra mest 

sedan avskaffandet och har nu utvecklats till en multimiljard-industri (Solberg & Haugen 

2010). Löner till spelare och priset på sändningsrättigheter för fotbollsmatcher, har på senare 

år ökat i hög takt. De totala intäkterna för klubbarna i Allsvenskan, Sveriges högsta 

fotbollsdivision för herrar, var för år 2015 1 731,9 mkr och för 2014 1 546,9 mkr. Detta gör 

den till den fotbollsdivisionen med högst omsättning i Sverige (Sahlström 2016). Om man ser 

till hela Europa har utvecklingen varit densamma. Mellan år 2007 och 2013 växte de samlade 

intäkterna från europeiska fotbollsklubbar med 24 %, detta trots den finanskris som 2009 

drabbade flera industrier och företag i Europa (Union of European Football Association 

[UEFA] 2013; Morrow 2013).  

 

1.1. Problembakgrund 

Att det ekonomiska planet har blivit en så pass viktigt del inom idrotten och i synnerhet 

fotbollen, kan man se bland annat genom att revision- och konsultföretaget Deloitte, för ett 

antal år sedan, startade med årliga sammanställningar över den samlade ekonomiska 

situationen hos de europeiska klubbarna. Något som även Svenska Fotbollsförbundet har 

genomfört genom årliga analyser av klubbarnas ekonomi i bl.a. Allsvenskan (Ibid). Den 

kanske mest tydliga utvecklingen man kan utläsa i rapporterna under de senaste decennierna 
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är den stora intäktsökningen hos europeiska fotbollsklubbar (Deloitte 2016). Svenska 

elitfotbollsklubbar är inget undantag och har likt de flesta europeiska klubbarna ökat sin 

omsättning (Sahlström 2016).  

 

I och med denna intäktsökning kan man anta att klubbarna har arbetat upp ett stabilt kapital. 

Verkligheten ser dessvärre annorlunda ut. Faktum är att många klubbar runt om i Europa, 

stora som små, dras med höga kostnader och som lett till ekonomiska svårigheter trots den 

ökningen av intäkter (Solberg & Haugen 2010). 

 

Priset på sändningsrättigheter för fotbollsmatcher har ökat markant på senaste tiden och det 

har bidragit till ökade intäkter för klubbarna. Detta är dock inte endast positivt då intäkterna 

kan fördelas på olika sätt, bl.a. kan fördelningen baseras på sportsliga prestationer (Lago, 

Simmons, & Szymanski, 2006). I praktiken kan detta innebära att en högre tabellplacering 

leder till en ökad andel intäkter vilket är fallet för svensk elitfotboll. Den klubb som slutar på 

första plats i tabellen får en ca 4 % större andel intäkter från sändningsrättigheter än den som 

hamnar på sista plats (SEF 2014). Detta skulle kunna vara ett incitament för klubbar att 

genomföra dyra satsningar för att kunna prestera bättre sportsligt och således få en ”större del 

av kakan”. Något som kan innebära höjda kostnader och öka klubbars skuldsättning om 

satsningarna inte genererar de resultat man hoppats på.  

 

Intäkterna har alltså ökat i takt med kommersialiseringens framfart men den har även lett till 

ökade kostnader för att kunna konkurrera sportsligt. Skuldsättningen bland klubbarna har i 

och med detta ökat då det har blivit allt dyrare att knyta till sig de bästa spelarna på 

marknaden (Solberg & Haugen 2010; Morrow 2013). Till följd av ekonomins mer betydande 

roll i fotbollsklubbarnas verksamhet ställer den europeiska fotbollens paraplyorganisation 

UEFA, krav på varje medlemsförbund att ansvara för en långsiktig ekonomisk utveckling. 

Detta har lett till att SvFF inför säsongen 2002, införde den så kallade Elitlicensen.  

 

Licensnämndens Reglemente för Elitlicensen med anvisningar, anger en mängd olika krav på 

fotbollsklubbarna som måste uppfyllas för att erhålla elitlicens. Kraven kan vara ekonomiska 

eller organisatoriska och ordnas som A- och B-kriterier, där de förstnämnda är av störst vikt. 

Bland annat är ett ekonomiskt A-kriterium att en klubb ej får redovisa ett negativt eget kapital 

per den 31 december i årsbokslutet. Detta innebär i praktiken att klubbarnas tillgångar inte 

enbart kan vara finansierade av lånade pengar utan till viss del måste bestå av egen insättning 
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från klubbens ägare. Skulle klubben redovisa ett negativt eget kapital per den 31 december i 

årsbokslutet träder ytterligare kriterier in för att man ska få erhålla elitlicens för kommande 

säsong, inledningsvis ska en handlingsplan för hur man ska uppnå positivt eget kapital under 

kommande år lämnas in senast 31 mars. (SvFF 2016) 

 

Detta innebär alltså i praktiken att fotbollsklubbarna mer eller mindre tvingas till att besitta en 

någorlunda god ekonomi för att överhuvudtaget få bedriva sin verksamhet på elitnivå vilket 

innebär ett problem för klubbarna. Att man å ena sidan tvingas till att ha en god ekonomi eller 

rättare sagt ett positivt eget kapital, samtidigt som man å andra sidan måste prestera sportsligt 

för att inte riskera att åka ur sin division. Att bli nedflyttad från Allsvenskan kan vara helt 

förödande för klubbarna då det bl.a. förekommer en stor skillnad i intäkter från 

sändningsrättigheter mellan de två högsta divisionerna, Allsvenskan och Superettan. År 2015 

delades 150 mkr ut till de allsvenska klubbarna och endast 45 mkr till klubbarna i Superettan, 

alltså endast 30 % av vad de allsvenska klubbarna erhöll (Ericson 2016; Sahlström 2016). För 

en klubb som länge spelat i Allsvenskan och således räknat med de intäkter från 

sändningsrättigheter som spel i den högsta divisionen innebär, kan tvångsnedflyttning således 

bli särskilt förödande. 

 

Vidare är supportrarnas krav på klubbens sportsliga framgångar något som även kan ha effekt 

på klubbens ekonomi. Då en stor del av klubbarnas intäkter består av publik- och övriga 

matchintäkter, 22 % år 2015, har klubbar ett starkt behov av att supportrar tar sig till arenorna 

på matchdagarna (Sahlström 2016). Solberg och Haugen (2010) tar upp supportrars inverkan 

på fotbollsklubbar och visar på problemet när de sportsliga resultaten uteblir. Detta kan 

resultera i att supportrar kräver att klubbledningen värvar nya spelare för att vända en negativ 

sportslig trend, något som kan bli kostsamt för klubbarna.  

 

Något som ytterligare kan bidra till fotbollsklubbars verksamhetsmässiga problematik är att 

deras primära syfte inte är att göra ekonomisk vinst, utan istället strävan efter sportsliga 

framgångar. Tidigare forskning menar att europeiska elitfotbollsklubbar är nyttomaximerande 

snarare än vinstmaximerande (Garcia-del-Barrio & Szymanski 2009; Szymanski & Kuypers 

1999). Detta leder till en problematik då klubbarna har ekonomiska krav på sig från 

förbundet, samtidigt som medlemmarna efterlyser sportsliga framgångar. Att klubbarna 

tvingas stå på dessa olika ben kan leda till att många klubbar spenderar över sin ekonomiska 
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förmåga på t.ex. dyra spelarförvärv i hopp om sportsliga framgångar (Dietl, Franck & Lang 

2008). 

  

1.2. Problemformulering 

Forskning om europeisk elitfotboll på senare tid har uppmärksammat något av ett skifte med 

klubbarnas huvudsakliga fokus med verksamheten (Rohde & Breuer 2016). Detta till följd av 

intäktsökningen som möjliggjorts, framförallt genom prispengar vid internationellt spel, t.ex. 

UEFA Champions League. Dessa har tydligt överstigit de prispengar som erbjuds på nationell 

nivå vilket forskare menar har lett till att toppklubbar numer ser framgångar i internationella 

sammanhang som sitt huvudsakliga syfte.  

 

Enligt Szymanski (2007, s. 204) ”råder inget tvivel om att storklubbarna ser framgång i CL 

som deras huvudsakliga ändamål.” Detta i kombination med de ständigt ökade löne- och 

transferkostnaderna inom fotbollen har lett till att det blivit ännu mer kostsamt att faktiskt 

konkurrera på internationell toppnivå (Solberg & Haugen 2010). Dietl, Franck och Lang 

(2008) har studerat varför elitfotbollsklubbar hamnar i ekonomiska svårigheter trots ökade 

intäkter. De tar upp CL som en starkt bidragande faktor till detta då klubbar är villiga att 

betala allt mer för de bästa talangerna på spelplanen. Om sedan de sportsliga framgångarna 

uteblir och man inte får de prispengar man hoppats på är risken stor att man hamnar i 

ekonomiska svårigheter. I vissa fall så till den grad att klubbens fortsatta drift allvarligt hotas.  

 

Solberg och Haugen (2010) exemplifierar detta tydligt med Helsingborgs IF som vann 

Allsvenskan år 1999 och därmed kvalificerade till spel i CL. Nästkommande år utgjorde 

intäkterna man erhöll från avancemanget hela 21 % av de totala intäkterna i Allsvenskan. 

Problemen uppstod året därpå då klubben satsade hårt genom dyra värvningar i syfte att 

återkomma till internationellt spel. När de sportsliga framgångarna uteblev hamnade klubben i 

ekonomisk kris vilket resulterade i att Helsingborgs Kommun räddade den fortsatta driften 

genom kapitaltillskott. (Ibid; Storm & Nielsen 2012) 

 

För att klargöra problemet fotbollsklubbar ställs inför att kombinera ekonomi och sportsliga 

resultat, har figur 1 skapats. Den illustrerar problematiken som klubbarnas dras med att 

kombinera kraven på att leverera sportsliga resultat från t.ex. supportrar och sponsorer, 

samtidigt som klubbarnas kostnader för att konkurrera sportsligt har blivit allt dyrare. På 
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samma gång ställs krav från t.ex. Elitlicensen och FFP på klubbarna att upprätta en sund och 

god ekonomi (Sahlström 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Illustration av problematiken med ekonomi och sportsliga resultat i fotbollsklubbar 

 

Huruvida det är ekonomi som påverkar sportsliga resultat eller vice versa, går att diskutera. 

Det är lätt att anta att klubbar skulle kunna anstränga ekonomin, genom att t.ex. göra alldeles 

för dyra spelarvärvningar, i hopp om att nå sportsliga framgångar. Med det antagandet tycks 

klubbarna få välja det ena eller det andra, en god ekonomi eller goda sportsliga resultat. I flera 

olika undersökingar har dock samband uppmätts mellan europeiska toppfotbollsklubbars 

ekonomi och sportsliga framgångar (Szymanski & Smith 1997; Rohde & Breuer 2016). Hur 

ser det då ut för svenska fotbollsklubbar? Går det att finna liknande samband även här och 

vilken inverkan kan detta ha på klubbarna?  

 

1.3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att studera förhållandet mellan ekonomi och sportsliga 

resultat hos allsvenska fotbollsklubbar. Detta för att bilda en förståelse för ekonomins och 

sportsliga resultats inverkan på klubbarna. För att ta reda på detta har följande frågeställning 

formulerats: 

 

• Finns ett samband mellan ekonomi och sportsliga resultat hos klubbarna i 

Allsvenskan? 
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1.4. Avgränsningar 

Studien kommer att avgränsas till de klubbar som spelat i Allsvenskan mellan säsongerna 

2010 och 2016. Således innebär detta att endast klubbar på herrsidan kommer att ingå i 

studien.  

 

1.5. Disposition 

 

2. Teoretisk referensram  

I det nästkommande avsnittet presenteras den vetenskapliga litteratur och tidigare forskning 

som har använts för att analysera den empiri inhämtats.  

 

3. Metod  

I detta avsnitt presenteras de metodval som gjorts i föreliggande undersökning. 

 

4. Resultat 

Här kommer inhämtad data att presenteras. Avsnittet inleds med en deskriptiv del som 

sedermera följs av korrelationstest, regressionsanalys och spridningsdiagram.  

 

5. Analys 

Under detta avsnitt kommer studiens resultat att analyseras och diskuteras utifrån den 

teoretiska referensramen.  

 

6. Slutsats 

I den sisten delen kommer de slutsatser som studien frambringat att presenteras. Därefter 

avslutas studien med förslag till vidare forskning inom studieområdet.   



 7 

2. Teoretisk referensram  
 

I detta avsnitt kommer den teori och tidigare forskning som undersökningen baseras på att 

presenteras och diskuteras. 

  

I takt med kommersialiseringsprocessen som idrotten och framförallt fotbollen har genomgått 

på senare delen av 1900-talet har forskningen kring området ekonomi och fotboll blivit allt 

mer frekvent. Flera olika teoretiska modeller har utvecklats och tillämpats för att mäta och 

analysera sambandet mellan ekonomisk och sportslig framgång. Sambandet har undersökts åt 

olika håll och med olika metoder men det råder ingen absolut förklaring till vad som enskilt 

påverkas av eller påverkar i detta samband. 

 

“As we have explained, there is no evidence of whether performance on the pitch is the cause of 

revenue levels or if these revenues, along with structural funds, are themselves the origin of better 

performance. In any case, we can argue the existence of a relationship that might constitute a 

virtuous circle: good performance implies higher turnover and funds that may be invested on 

improving the sporting result.” (Barajas, Fernández-Jardón & Crolley 2005, s. 5) 

 

Författarna ovan hävdar alltså att inget bevis finns för en tydlig kausalitet åt ett visst håll i 

sambandet mellan ekonomi och sportsliga resultat för fotbollsklubbar. Snarare beskrivs ett 

cirkulärt samband där sportslig framgång leder till ökade intäkter för klubbarna som sedan 

kan återinvesteras i verksamheten och således leda tillbaka till ytterligare sportsliga 

framgångar.  

 

Majoriteten av forskningen inom området som studerats har bedrivits inom europeisk 

elitfotboll och framförallt på de ligor som genererar störst intäkter i Europa, även kallade ”Big 

Five leagues”, d.v.s. toppligorna i England, Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland (UEFA 

2013). Sveriges högsta liga, Allsvenskan, är långt ifrån dessa länders toppligor om man ser till 

de samlade genererade intäkterna (Ibid) men intressant kan ändå vara att undersöka om 

liknande samband går att identifiera inom Allsvenskan.  

 

 

2.1. Sportslig framgång  Ökade intäkter 

Att framgångar på spelplanen kan leda till att klubbar får det bättre ställt ekonomiskt, kan i 

praktiken förstås på flera sätt. Man kan tänka sig att ett lag som befinner sig i toppstriden 
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framåt slutet av säsongen har betydligt lättare att fylla arenorna på matchdagarna än ett som 

sedan månader tillbaka har tappat möjligheten att kämpa om Lennart Johanssons pokal. 

Vikten av att supportrar tar sig till arenorna kan förstås genom att se till de intäkter som 

genereras. År 2016 var de samlade intäkterna från publik- och övriga matchintäkter 417,8 mkr 

och utgjorde 26 % av de totala intäkterna sett till hela Allsvenskan (Sahlström 2017). Som 

tidigare nämnts är även mängden intäkter från sändningsrättigheter en direkt effekt av hur väl 

en klubb har presterat under säsongen. För säsongen 2016 delades 157,1 mkr ut till klubbarna 

i form av dessa intäkter och då kan en skillnad på ett par procentenheter innebära en 

betydande skillnad i utdelade miljoner (Ibid).  

 

Inom forskningen har sportslig framgångs inverkan på fotbollsklubbars ekonomi studerats 

flitigt på europeisk elitfotboll. En nyligen genomförd studie av Rohde och Breuer (2016) 

ämnade att analysera det absoluta toppskiktet av europeiska elitfotbollsklubbar sett till 

intäkter och ta reda på vad som möjliggör finansiell framgång. Studien omfattar de 30 klubbar 

inom Europa som genererat störst intäkter under åren 2003 till 2013. På dessa applicerades en 

utförlig empirisk modell som ämnade förklara deras ekonomiska överordning, något som 

författarna tycktes sakna inom forskningen.  

 

Rohde och Breuer (2016) problematiserade den utveckling som skett inom europeisk 

elitfotboll de senaste decennierna där intäkter och priser har skjutit i höjden vilket har lett till 

strukturella förändringar inom klubbarna och ett visst skifte av finansiella incitament och mål. 

Bland annat har de allt högre priserna för att knyta till sig de dyraste spelarna gjort att fler och 

fler klubbar är i behov av privata kapitalstarka storägare som kan finansiera de kostsamma 

affärerna. De skenande prispengarna för medverkan i Champions- och Europa League är vad 

författarna menar har skiftat fokus med verksamheten då det möjliggör intäkter på nivåer som 

kraftigt överstiger vad som kan uppnås på nationell nivå (Ibid).  

 

Genom att mäta samband mellan intäkter och olika sportsliga variabler finner Rohde och 

Breuer (2016) bland annat att intäkter påverkas positivt av sportslig framgång, både nationellt 

och internationellt. Närmare bestämt sportsliga framgångar inom inhemska ligor och cuper, 

såsom Svenska Cupen, samt vinster i UEFA-spel har alla en positiv effekt på klubbens 

intjänade pengar. Alltså ger författarna här bevis på att sportslig framgång kan ge klubbar 

ökade möjligheter till att stärka sin ekonomiska ställning men är det dock så enkelt och är 

detta den enda sanningen i förhållandet mellan ekonomi och sportsliga resultat? 
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2.2. Ökade intäkter Sportslig framgång 

Om man utgår från Rohde och Breuers (2016) slutsats är det lätt att ställa sig kritisk mot att 

författarna inte kan påvisa någon absolut kausalitet i sin slutsats. De finner att sportslig 

framgång har en positiv effekt på ekonomin i klubbarna men där kan man lätt ställa sig frågan 

om detta kan vara ett tvåvägsförhållande? Att sportslig framgång kan främja ekonomi har 

flitigt påvisats inom vetenskapen och Rohde och Breuers (2016) studie var på flera sätt en 

vidareutveckling av tidigare studier. De byggde bl.a. vidare på en ofta citerad undersökning 

av Szymanski och Smith (1997) som kunde påvisa ett linjärt samband mellan ekonomisk vinst 

och ligaplacering samt att intäkter är en funktion av slutlig ligaplacering.  

 

Dobson och Goddard (1998) genomförde en studie med en annan ansats, nämligen att ta reda 

på om det finns någon kausalitet i förhållandet mellan ekonomi och sportslig framgång, d.v.s. 

vad påverkar vad? Genom att tillämpa Grangers kausalitetstest på 77 engelska fotbollsklubbar 

som verkat mellan åren 1946 och 1994 finner de bevis för att kausaliteten mellan tidigare 

höga intäkter och framtida sportslig framgång är starkare än sportslig framgång och framtida 

ökade intäkter. Alltså menar de att ekonomin påverkar de sportsliga resultaten i större 

utsträckning än tvärt om. 

 

Tydligen finns en viss tvetydighet bland forskningen om förhållandet mellan ekonomi och 

sportsligt utövande inom professionella fotbollsklubbar eller rättare sagt finns det bevis åt 

båda håll. Av detta kan man göra flera antaganden, t.ex. kan vissa studier vara genomförda på 

ett sätt som skapar ett mer eller mindre tillförlitliga resultat än andra. Eller är fotbollen som 

bransch så pass komplex att ett helt vattentätt resultat är svårt att åstadkomma? Intressant är 

dock att studera sambandet vidare och applicera tidigare forsknings metoder på nya fält, t.ex. 

Allsvenska fotbollsklubbar. 

 

En annan del av forskningen om elitfotboll och ekonomi handlar om klubbarnas ageranden 

och beslutsfattande. Man har tidigare strävat efter att ta reda på om man genom att analysera 

ageranden, kan identifiera huvudändamålet med klubbarnas verksamhet. Det man kommit 

fram till är två sorters beteenden, nämligen vinstmaximerande och nyttomaximerande. 

Vinstmaximerande beteenden, d.v.s. maximerande av skillnaden mellan årliga totala intäkter 

och kostnader för att skapa en så stor ekonomisk vinst som möjligt, har sedan länge setts som 

normen för klubbar verksamma inom USA (Fort & Quirk 1995; Vrooman 2009). Inom 

europeisk elitfotboll har man dock funnit fler bevis för att klubbar är nyttomaximerande, alltså 
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strävande efter maximal sportslig nytta från minimal ekonomisk insats (Szymanski & Smith 

1997; Garcia-del-Barrio & Szymanski 2006; Sloane 1971) 

 

2.3. Ökade personalkostnader  Sportslig framgång 

En tes som skulle kunna få stöd av det resultat som Dobson och Goddard kommer fram till är 

att ökade intäkter kan ge upphov till möjligheter att återinvestera i verksamheten och på så 

sätt främja framtida sportsliga framgångar, i linje med det cirkulära sambandet som Barajas, 

Fernández-Jardón och Crolley (2005) talar för. Ett tänkbart sätt att återinvestera ökade 

intäkter i verksamheten är genom att värva spelare man annars inte skulle ha råd med.  

 

Flera forskare har studerat samband mellan sportsliga resultat och personalkostnader. De 

tidigare nämnda Szymanski och Smith (1997) tog detta i beaktning i sin omfattande studie av 

engelska fotbollsklubbar. För att mäta lagens kvalitet utgick de från den genomsnittliga 

lönekostnaden varje lag hade för sin spelartrupp. Detta då priset för fotbollsspelare på den 

europeiska marknaden inte är reglerad utan helt styrs av klubbarna själva, alltså bestämmer de 

själva vad de är villiga att betala för att knyta till sig en viss spelare. Ju bättre spelaren 

bedöms vara, desto mer brukar klubbar vara villiga att betala. Författarna fann i sin studie ett 

tydligt samband mellan en hög genomsnittlig lönekostnad och goda sportsliga resultat. 

Szymanski och Kuypers (1999) utvecklade studien om detta samband senare och kunde visa 

att både lönekostnad och utgifter på transfermarknaden, d.v.s. spelarköp, främjar framtida 

sportsliga framgångar.  

 

Utifrån detta kan man anta att klubbar borde vara villiga att spendera de intäkter 

verksamheten genererar på att höja sina personalkostnader som rör den sportsliga 

verksamheten. Detta för att skapa bättre förutsättningar för att kunna konkurrera om 

topplaceringar i ligan framöver. Med detta i åtanke kan Dobson och Goddards (1998) slutsats 

att tidigare intäkter har en starkare påverkan på framtida sportsliga resultat än vice versa, vara 

en tänkbar förklaring.  

 

Med bevis för det samband som Szymanski, tillsammans med Smith och Kuypers 

(1997;1999) fann, kan man anta att klubbar bör sträva efter att ha en hög genomsnittlig 

lönekostnad på sina spelare i förhållande till andra för att således kunna konkurrera sportsligt. 

Dietl, Franck och Lang (2008) har studerat varför fotbollsklubbar dras med ekonomiska 
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svårigheter trots stora intäkter. Författarna kommer här fram till att fenomenet kan förklaras 

av att klubbar, till följd av konkurrensen om de bästa och således dyraste spelarna, investerar i 

spelartrupper till ett pris som överstiger klubbarnas ekonomiska medel. Författarna kommer 

fram till fem olika faktorer som ökar incitamenten för klubbar att överinvestera och slösa bort 

intäkter, nämligen: 

 

• Ett starkare samband mellan spelarinvestering och sportslig framgång. 

• En mer ojämn fördelning av ligaintäkter. 

• Ytterligare externa priser, t.ex. att få medverka i CL, för vinnaren av ligan. 

• Ett öppet ligasystem med ned- och uppflyttning mellan divisionerna. 

• En ökad intäktsklyfta mellan den högsta och näst högsta divisionen. 

(Dietl, Franck & Lang 2008) 

 

Dessa fem faktorer är samtliga möjliga problematiserande aspekter inom svensk elitfotboll på 

så sätt att det är ett öppet ligasystem. Vinnaren av Allsvenskan kan också kvalificera sig för 

spel i Champions- och Europa League. Det finns även en noterad skillnad i intäkterna från 

exempelvis sändningsrättigheter mellan Allsvenskan och Superettan samt en skillnad i 

intäkter för klubbarna inom Allsvenskan. Med författarnas slutsats kan man ställa en viss 

kritik mot antagandet att klubbar bör sikta på att ha så dyra spelare som möjligt. Detta då det 

kan försätta klubbarna i djup skuldsättning och äventyra Elitlicensen. Det tycks snarare vara 

en fin balansgång d.v.s. man bör sträva efter att ha en lönekostnad som möjliggör sportslig 

konkurrens dock inte så hög att den kan försätta klubben i skuldsättning. 

 

2.4. Sammanfattning 

Med grund i den tidigare forskning som presenterats kommer denna studie försöka ta reda på 

om liknande samband som förut uppmätts, även går att finna inom Allsvenskan. Detta för att 

kunna bilda en förståelse för svensk elitfotboll som verksamhet och hur denna påverkas av 

förhållandet mellan ekonomi och sportsliga och resultat.  

 

Den tidigare forskningen om det cirkulära sambandet som nämnts ger förhoppning om att 

eventuella samband inom Allsvenskan kommer kunna kopplas och liknas till de resultat man 

kommit fram till tidigare. På så sätt kommer undersökningens resultat sedermera kunna 

analyseras för att se vad som stämmer eller inte stämmer överens med tidigare forskning och 

vad detta kan betyda. 
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3. Metod 
 

I detta avsnitt kommer undersökningens val av forskningsmetod och tillvägagångssätt att 

presenteras och diskuteras för att ge möjlighet att bilda förståelse för hur undersökningen har 

bedrivits.  

 

 

3.1. Val av metod 

Hur man planerar och genomför en undersökning eller studie brukas i forskningssammanhang 

kallas för design (Stensmo 2002). Valet av forskningsdesign brukar således prägla 

undersökningens syfte för att på bästa sätt kunna besvara en undersöknings frågeställning. Då 

föreliggande studies syfte är att studera förhållandet mellan fotbollsklubbars ekonomi och 

sportsliga resultat, föll valet tämligen enkelt på att tillämpa en kvantitativ metod. En metod 

där man lägger tyngd på kvantifiering genom insamling och analys av data (Bryman & Bell 

2013).  

 

Den sekundärdata som resultatet kommer att baseras på inhämtade data under en period av sju 

år. Vid inhämtning av data för samma variabler vid fler än ett tillfälle, brukar i 

forskningssammanhang kallas för longitudinell design (Ibid). Detta kommer att tillämpas i 

denna studie för att tydliggöra förändringar i empirin över tid, alltså hur uppmätt data av 

sportsliga och ekonomiska variabler förändras under den aktuella studieperioden. 

 

3.2. Population  

Utefter studiens avgränsning att undersöka de klubbar som spelat i Allsvenskan under 

säsongerna 2010 till 2016, tillfaller studiens population allsvenska fotbollsklubbar på 

herrsidan. Den främsta anledningen till att tidsramen valdes till de senaste sju säsongerna var 

att sju år är minimumgränsen för antal årsredovisningar som måste arkiveras enligt 7 Kap. i 

bokföringslagen (BFN 2016). Efter att ha sökt på internet efter klubbars årsredovisningar 

insåg vi att inte alla klubbar publicerar årsredovisningarna på sina hemsidor, något som 

förmodligen skulle inneburit ett bortfall för studien. Varför valet gjordes att studera just 

allsvenska klubbar är för att man där kan kvalificera sig till internationellt spel, t.ex. CL, men 

även för att Allsvenskan är den fotbollsdivision som omsätter mest pengar i Sverige. Därmed 

gjordes bedömningen att denna division är den mest intressanta att undersöka.  
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Utifrån ovan angivna kriterier ingår följande 24 klubbar i denna studie. Under varje säsong 

inrymmer Allsvenskan 16 lag vilket innebär att totalt 112 observationer kommer att göras från 

säsongen 2010 till 2016. Populationens klubbar presenteras nedan i bokstavsordning: 

 

Tabell 1. Samtliga klubbar som spelat i Allsvenskan under säsongerna 2010–2016 

 

AIK Hammarby Malmö FF 

BK Häcken Helsingborgs IF Mjällby AIF 

Djurgårdens IF IF Brommapojkarna Syrianska FC 

Falkenbergs FF IF Elfsborg Trelleborgs FF 

GAIS IFK Göteborg Åtvidabergs FF 

Gefle IF FF IFK Norrköping Örebro SK 

GIF Sundsvall Jönköpings Södra IF Östers IF 

Halmstads BK Kalmar FF Östersunds FK 

 

 

3.3. Insamling av studiens empiri  

I och med studiens kvantitativa ansats samt studiens mätningar för att undersöka klubbars 

ekonomi och sportsliga resultat har datainsamlingen varit en relativt omfattande del av denna 

undersökning. Intentionen var från början att inhämta samtliga årsredovisningar från de 

allsvenska klubbarna med en tidsram på minst tio år bakåt för att få så många observationer 

som möjligt. Efter vidare efterforskning fann vi att endast ett fåtal klubbar publicerar 

årsredovisningar på sina hemsidor och med en stor variation på tidsspannet. Förmodligen 

beror det på att klubbarna inte har något krav på sig att publicera sina årsredovisningar. I 

princip gäller det de flesta klubbarna i Allsvenskan, med undantag för ett fåtal klubbar som 

drivs som IdrottsAB (Backman 2008). Som tidigare nämnt innebär kravet från 

Bokföringslagen att endast sju års arkivering av årsredovisningar krävs, därför valdes de sju 

senast spelade säsongerna (2010–2016) då det ansågs vara mest aktuellt att undersöka 

sambandet nära i tiden. 

 

Trots denna problematik gjordes en ansenlig insats att kontakta klubbar via telefonsamtal och 

e-post för att ta del av årsredovisningarna. Om studien endast skulle baseras på sekundärdata 

från årsredovisningar hade bortfallet varit stort samt att antalet årsredovisningar från 

klubbarna hade varit väldigt olika. Med denna bakgrund togs sedan beslutet att använda oss 

av SvFF:s årliga sammanställda analys av klubbarnas ekonomi. Dessa analyser är baserade på 
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klubbarnas årsredovisningar och ger således den information som eftersträvades för att kunna 

genomföra denna undersökning.  

 

Att basera en studie på sekundärdata från en tredje part som har tolkat och sammanställt 

denna data kan innebära en försämrad reliabilitet för studien. Ett vanligt exempel på sådana 

situationer är att det kan förekomma avläsningsfel av insamlad empiri vilket kan försämra 

studiens reliabilitet (Bryman & Bell 2013). I detta fall ansågs det dock innebära fler fördelar 

än nackdelar med att använda sig av dessa rapporter från SvFF.  

 

Först och främst ansågs SvFF som en trovärdig källa då det bedömdes vara orimligt att 

samma förbund som kritiskt granskar klubbarnas ekonomi genom utfärdandet av elitlicensen, 

skulle ha någon form av subjektiv framställning av rapporterna. Dessutom ingår flertalet av 

klubbarnas moderföreningar i koncerner, men långt ifrån alla. I rapporterna från SvFF 

framställs siffrorna från de delar av klubbarnas organisation som omfattas av Elitlicensens 

krav. Följaktligen är siffrorna i rapporterna korrigerade på ett flertal poster. Ett exempel är 

uppskrivningar på anläggningstillgångar vilket påverkar storleken på det egna kapitalet 

(Sahlström 2016). Något som man troligen hade missat genom att endast hämta in 

årsredovisningar. Vidare skulle det kunna påverka analysen då empirin delvis kommer att 

analyseras utifrån elitlicensens krav på eget kapital. Därmed tycktes det stärka reliabiliteten 

att inte göra denna tolkning av klubbarnas organisation själva utan istället utgå ifrån 

förbundets bedömning. 

 

3.4. Operationalisering  

I egenskap av undersökningens syfte kommer det nedan att presenteras hur och varför 

studiens tillämpade variabler är relevanta för att kunna besvara frågeställningen. De 

inhämtade variablerna är tillämpade i tidigare forskning inom samma problemområde samt 

vid sambandsstudier mellan sportsliga resultat och ekonomi. Samtliga variabler kommer att 

sammanställas i Tabell 2. (s.17). 

 

3.4.1. Sportsligt resultat 

Att mäta sportsliga resultat eller sportsliga prestationer har både definierats och undersökts på 

en mängd olika sätt. I tidigare forskning på europeiska fotbollsklubbar inom föreliggande 

ämne har metoderna för att mäta sportsliga resultat varit varierande. I olika studier har diverse 
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modifierade rankingmodeller beräknats och tillämpats för att möta klubbars sportsliga resultat 

(Szymanski & Kuypers 1999; Dobson & Goddard 2011).  

 

Ett annat sätt att definiera och mäta sportsligt resultat är att använda sig utav slutplacering i 

tabellen för att ge varje lag ett värde. Sveriges högsta fotbollsdivision, Allsvenskan, består 

sedan säsongen 2008 av 16 lag där varje lag spelar totalt 30 matcher mellan april och oktober. 

Det innebär att varje enskilt lag sammanstrålar två gånger per säsong med resterande, en på 

hemmaplan och en på bortaplan.  

 

Att använda slutplacering från tabellen som variabel för att mäta sportsliga resultat, kan anses 

återspegla ett lags sportsliga prestationer bäst under en säsong. Detta i och med det slutgiltiga 

svaret på hur man presterat under året i förhållande till de övriga klubbarna. Dessutom är de 

endast klubbarna med de översta placeringarna som kan kvalificera för CL och EL. Därmed 

torde klubbarnas primära målsättning vara att komma så högt upp i serietabellen varje år. Dels 

för att vinna SM-guld vilket även innebär en kvalbiljett till CL, dels för att inte riskera att bli 

något av de två sista lagen i tabellen. Detta eftersom de två sista lagen blir nedflyttade till 

Superettan. Vinnaren av Allsvenskan tilldelas värdet 1 och den som slutar sist i tabellen får 

således värdet 16. Det lag som vunnit får alltså ett lägre värde rent statistiskt än de som 

hamnat sist. Detta innebär att om det finns ett samband mellan variablerna skulle en negativ 

korrelation påvisas.  

 

I denna undersökning kommer istället variabeln lpm (ligapoäng per match) att användas. En 

variabel som i tidigare studier ansetts vara bättre och mer tillförlitlig än att använda sig av 

endast slutplacering i tabellen (se Rohde & Breuer 2016; Coates, Frick and Jewel 2014). 

Varje lags slutpoäng (pos) kommer alltså att divideras med n, vilket är antalet spelade 

matcher i ligan under en säsong. Följande formel kommer att tillämpas: 

 

𝒍𝒑𝒎 =  𝒑𝒐𝒔 / 𝒏 

 

 

3.4.2. Ekonomiska variabler 

Till följd av att de flesta klubbarna i dagens fotboll drivs med huvudändamålet att främja 

medlemmarnas och supportrarnas intresse, vilket innefattas av sportsliga framgångar, har 

tidigare forskning fastställt att europeiska fotbollsklubbar är nyttomaximerande snarare än 
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vinstmaximerande (Solberg & Haugen 2012; Garcia-del-Barrio & Szymanski 2009; Leach & 

Szymanski 2015). Rohde och Breuer (2016) undersökte samband mellan sportsliga resultat 

och finansiell ställning hos europeiska toppklubbar och ansåg att intäkter exklusive 

spelarförsäljningar var en mer tillförlitlig variabel att använda sig av än årets resultat, därför 

att klubbarna inte har ett primärt syfte att göra ekonomisk vinst i verksamheten. Denna 

teoretiska tankegång att klubbar är nyttomaximerande kommer även denna studie att utgå 

ifrån. Ett högt årets resultat från en klubb skulle teoretiskt innebära att en klubb inte har 

maximerat sin nytta genom att använda resurserna maximalt. I denna undersökning har Rohde 

och Breuers (2016) variabel rev (intäkter exkl. spelarförsäljningar) tillämpats som en av de 

ekonomiska variablerna. Variabeln kommer här att kallas int och empirin har inhämtats från 

SvFFs rapporter. 

 

Den tidigare nämnda Elitlicensen ställer ekonomiska krav på klubbarna att upprätta en god 

ekonomi. Detta genom A-kriteriet på ett positivt eget kapital för att inte tvingas 

tvångsdegraderas ner en division. I ett flertal tidigare studier har man kommit fram till att 

klubbar är nyttomaximerande utan något primärt vinstintresse, samtidigt har man krav på sig 

från förbundet att ha en god ekonomi för att få bedriva sin verksamhet. Således är det 

intressant att undersöka ett potentiellt samband mellan sportsligt resultat och eget kapital då 

dessa två olika delar är helt nödvändiga för de allsvenska klubbarna. Den andra tillämpade 

ekonomiska variabeln har fått beteckningen ek och empirin har inhämtats från SvFFs 

rapporter. 

 

Som tidigare nämnts under teoretisk referensram har tidigare forskning även funnit samband 

mellan löner och sportsliga prestationer (Szymanski & Smith 1997; Szymanski & Kuypers 

1999; Barajas, Fernández-Jardón och Crolley 2005). Szymanski och Smith (1997) undersökte 

engelska klubbar under flera års tid och fann samband mellan sportsliga prestationer och en 

genomsnittlig lön. De fann ett starkt samband mellan variablerna vilket ger incitament för 

fotbollsklubbar att spendera pengar på spelare för att nå sportsliga framgångar. Barajas och 

Rodríguez (2010) fann ett liknande samband i sin undersökning på spanska fotbollsklubbar 

där man undersökte löner och tabellplacering. Att genom höga löner locka till sig bättre 

spelare, något som kan leda till sportsliga framgångar, tordes kanske vara en självklarhet i 

vissa fall. Frågan är om, och i så fall hur, dessa variabler korrelerar i svensk elitfotboll. 
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Det tredje ekonomiska variablen som använts är totala personalkostnader, vilken är en 

variabel hämtad från Barajas och Rodríguez (2010). Variablen kommer i denna undersökning 

att benämnas pers och är likt de övriga variabler inhämtade från SvFFs rapporter (se 

Sahlström 2016).  

 

Tabell 2. Sammanställning av tillämpade variabler 

 

Variabler Beskrivning / beräkning Typ Hämtad från  

lpm 

 

Metrisk  Rohde & Breuer (2016) 

int Intäkter exkl. spelarförsäljn. Metrisk  Rohde & Breuer (2016) 

ek Eget kapital Metrisk  Elitlicensens A-krav 

pers Personalkostnader Metrisk  

Barajas & Rodríguez 

(2010) 

 

 

3.5. Regressionsanalys 

I statistiska undersökningar där man avser mäta samband mellan två olika variabler är det 

vanligt att göra en regressionsanalys. Detta för att avgöra huruvida sambandet mellan två 

variabler är starkt eller inte. I ett utfärdat spridningsdiagram skulle ett helt perfekt 

orsakssamband innebära att samtliga observerade punkter bildar en rät linje. Linjen kan 

antingen vara positiv eller negativ. För att utläsa en trendlinje i spridningsdiagrammet vid ett 

icke-perfekt samband är regressionslinjen är bra mått genom att beräkna den minsta-

kvadratroten. (Körner & Wahlgren 2015). 

 

För att mäta sambandet mellan sportligt resultat och ekonomiska variabler har en 

regressionsanalys utfärdats för att se om- och hur dessa korrelerar med varandra. Genom den 

inhämtade sekundärdata från SvFFs rapporter har korrelationskoefficienter beräknats i 

programmet Microsoft Excel.   

 

3.5.1. Pearsons r 

Ett vanligt mått vid utfärdande av regressionsanalyser är korrelationskoefficienten som mäter 

styrkan mellan olika variabler. Vad korrelationskoefficienten talar om är hur starkt det linjära 

sambandet är (Ibid).  

 

𝑝𝑜𝑠 𝑛⁄  
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Med nedanstående formel har korrelationskoefficienten beräknats som även sedermera kallas 

Pearsons r: 

 

 
Figur 2. Pearsons r (Körner & Wahlgren 2015) 

 

I formeln innefattar y, värdet på y-variablerna och x, värdet på x-variablerna. I denna 

undersökning kommer x att vara lpm och y består av värdet på de olika ekonomiska 

variablerna. Avslutningsvis innefattar n värdet på antalet observerade fall.  

 

Följaktligen antar alltid korrelationskoefficienten r ett värde som antingen är lika med -1, 1 

eller ett tal där emellan. Ett värde som antingen blir -1 eller 1 innebär ett statistiskt perfekt 

samband mellan de undersökta variablerna, alltså att x och y korrelerar statistiskt med 

varandra. I ett spridningsdiagram skulle då samtliga observationer bilda en linje med 45 

graders lutning, d.v.s. x och y minskar/ökar i exakt samma takt. För att en 

korrelationskoefficient skall få benämnas som ett starkt samband så måste värdet på r vara 

större än 0,7 eller mindre än -0,7. Detta innebär alltså detta att ett värde nära 0 inte påvisar 

något samband alls. Korrelationskoefficienten kan sedermera kvadreras om man vill beräkna 

hur pass starkt det linjära sambandet är i procent. Då beräknas determinationskoefficienten 

som definieras r2. (Lantz 2013) 

 

3.6. Hypotesprövning 

I statiska sammanhang innebär en hypotes ett generellt antagande. Statistiska 

hypotesprövningar är vanligt förekommande i kvantitativa undersökningar för att testa 

hypoteser över en population, allt som oftast från ett slumpmässigt urval. I hypotesprövningen 

formuleras en nollhypotes (H0) och en mothypotes (H1) för varje delhypotes. Därefter leder 

hypotesprövningen till att man antingen förkastar eller accepterar nollhypotesen. (Körner & 

Walhgren 2015) 
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Vad en hypotesprövning fastställer är hur stor risken är att nollhypotesen förkastas trots att 

den är sann. Denna risk kallas även för signifikansnivå och beräknas genom ett p-värde. Ett 

lägre beräknat p-värde innebär en högre signifikansnivå vilket i sin tur ger mer stöd åt 

mothypotesen. För att beteckna sannolikhetsvärdets styrka finns en trestjärnig 

signifikansskala som innebär följande: 

 

• p-värde <0,1 % = trestjärnig signifikans *** 

• p-värde <1 % = tvåstjärnig signifikans ** 

• p-värde <5 % = enstjärnig signifikans * 

 

När p-värdet är större 5 % påvisas ingen statistisk signifikans och i de fallen kan inte 

nollhypotesen förkastas, utan måste accepteras. (Lantz 2013) 

 

För att besvara studiens frågeställning om det förekommer ett samband mellan ekonomi och 

sportsliga resultat hos Allsvenska fotbollsklubbar har följande tre delhypoteser formulerats: 

 

H0: β1 = 0 Det finns inget statistiskt samband mellan lpm och int. 

H1: β1 ≠ 0 Det finns ett statistiskt samband mellan lpm och int. 

 

H0: β2 = 0 Det finns inget statistiskt samband mellan lpm och ek. 

H1: β2 ≠ 0 Det finns ett statistiskt samband mellan lpm och ek. 

 

H0: β3 = 0 Det finns inget statistiskt samband mellan lpm och pers. 

H1: β3 ≠ 0 Det finns ett statistiskt samband mellan lpm och pers. 

 

3.7. Metoddiskussion 

Att mäta sportsliga resultat går att diskutera på många olika sätt. Varje lag har förmodligen 

sina egna målsättningar och därmed är definitionen av sportsliga resultat helt olika för 

respektive klubb. Szymanski och Kuypers (1999) rankingmodell för att mäta sportsliga 

resultat tar förvisso hänsyn till större skillnader genom att den ger större differenser och 

därmed kanske en mer rättvisande bild. Detta i och med att skillnaden mellan placering ett 

och två torde vara betydligt större än slutplacering elva och tolv. 
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Denna undersökning har försökt att anamma studien av Rohde och Breuer (2016) så mycket 

som möjligt. Till en början var avsikten att göra en komparativ studie. Efter noggrann 

genomläsning och eftertanke kring deras studie och de variabler som tillämpats, insåg vi att 

den inte var genomförbar på vår population. Författarna undersöker samband mellan 

sportsliga och finansiella resultat på europeiska toppklubbar. För dessa fotbollsklubbar 

använder de b.la. en UEFA-koefficient som variabel. Något som endast finns tillgängligt för 

deras studerade population och som inte gick att tillämpa på allsvenska fotbollsklubbar. I stort 

sätt de flesta av de klubbar som de undersökte har även utomstående ägare och investerare 

(t.ex. Roman Abramovich i Chelsea FC). I Sverige är detta inte tillåtet då RF:s 51 %-regel 

innebär att majoriteten av rösterna i idrottsorganisationer skall ägas av moderföreningen 

(Backman 2008). Således var detta inte en relevant del av studien att tillämpa på Allsvenskan.  

 

Värdena som används för variabeln pers är inhämtade från SvFFs rapporter med avsikt att 

innefatta klubbars spelarlöner. Detta för att Barajas och Rodríguez (2010) använt sig av 

spelarlöner i sin undersökning. Då inte alla klubbar specificerar spelarlöner i sin 

årsredovisning gjordes valet att istället använda totala personalkostnader. Denna post omfattas 

av löner till samtliga inom klubben, alltså även anställda som inte direkt har något med det 

sportsliga utövandet att göra. I och med detta kan variabelns validitet ifrågasättas. Å andra 

sidan kan totala personalkostnader innefatta lön till exempelvis tränare vilket i allra högsta 

grad har med det sportsliga att göra.  

 

I statistiska undersökningar och vid utfärdande av regressionsanalyser finns det alltid en risk 

för att resultatet inte är realistiskt i verkligheten. Trots att beräknade samband kan 

klassificeras som starka, får man använda sunt förnuft och akta sig för att dra allt för 

våghalsiga slutsatser. (Körner & Wahlgren 2015) 
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4. Resultat 
 

I detta avsnitt kommer undersökningens inhämtade empiri att presenteras. Inledningsvis 

presenteras resultatets deskriptiva del som sedermera följs av regressionsanalys, diagram 

och hypotestester. 

 

 

4.1. Deskriptiv statistik  

I nedanstående tabell presenteras en översikt för studiens tillämpade variabler. Empirin som 

presenteras är beräknad i Microsoft Excel. Förutom att det framkommer hur många antal 

observationer som gjorts för varje variabel, presenteras även varje variabels minsta, max,  

medelvärde, median och standardavvikelse.  

 

Tabell 3. Deskriptiv statistik av studiens tillämpade variabler 

 

Variabler Antal Min Max Medel  Median SD  

lpm 112 0,33 2,23 1,37 1,33 0,43 

int 112 6 700 416 800 76 529 61 750 22 201 

ek 112 -11 600 482 600 28 873 5 750 68 339 

pers 112 13 300 135 300 41 699 37 350 22 201 

 

Variabeln lpm, som avser klubbarnas sportsliga resultat under studiens tidsram, är den 

variabel vars medelvärde tydligast visar på en homogenitet. Medelvärdet på 1,37 är, till 

skillnad från de ekonomiska variablerna, centraliserat mellan max- och minimivärdet. För de 

olika ekonomiska variablerna kan en snedfördelning observeras, detta då de uppmätta 

maxvärdena avviker från medel och medianvärdena. Exempelvis är skillnaden mellan max- 

och medianvärdet för variabeln ek 476,85 mkr. Till följd av att dessa värden klassificeras som 

extremvärden och innebär en viss problematik för studiens resultat, gjordes bedömningen att 

även beräkna korrelations- och determinationskoefficienterna med dessa värden exkluderade.   

 

4.2. Regressionsanalys  

För att undersöka om det föreligger ett samband mellan ekonomi och sportsliga resultat hos 

allsvenska klubbar har korrelations– och determinationskoefficienter beräknats. 

Korrelationskoefficienten betecknas r och determinationskoefficienten betecknas r2. Värdena 

presenteras i Tabell 4. 
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Tabell 4. Uppmätt korrelation och statistisk signifikans 

 

Variabler   r   r2   p-värde 

int   0,5784   0,3445   2,42E-11*** 

ek  0,3996  0,1597  1,26E-05*** 

pers   0,6814   0,4643   1,34E-16*** 

 

Tabellen ovan visar att det föreligger ett samband mellan sportsliga resultat och samtliga 

undersökta ekonomiska variabler. Däremot påvisas inget starkt samband då ingen av 

korrelationskoefficienterna (r) överstiger 0,7. Närmast var pers som kunde uppmäta en 

korrelationskoefficient till värdet av 0,6814. Ytterligare uppmätte samma variabel en 

determinationkoefficient (r2) på 0,4643, vilket innebär att c:a 46 % av variationens storlek på 

personalkostnader kan förklara klubbars sportliga resultat. 

 

Tabell 5. Uppmätt korrelation och statistisk signifikans utan Malmö FF år 2014-2016 

 

Variabler   r   r2   p-värde 

int   0,6526   0,4259   1,49E-14*** 

ek  0,5246  0,2752  4,76E-09*** 

pers   0,6953   0,4834   4,92E-17*** 

 

 

Den deskriptiva statistiken visade att enstaka fall av de ekonomiska variablerna avvek från 

median- och medelvärdet så till den grad att det bedömdes finnas anledning att göra ett 

korrelationstest med dessa fall exkluderade. Malmö FF representerade samtliga av dessa fall, 

därmed gjordes även korrelationstest där klubbens värden under åren 2014-2016 var 

exkluderade. Resultatet av testet uppmätte en högre korrelation mellan samtliga ekonomiska 

variabler och den sportsliga variabeln lpm. Även de beräknade p-värdena för samtliga 

variblerna var lägre än resultatet då Malmö FF var inkluderat. 

 

Vad gäller studiens tre delhypoteser uppmätte samtliga undersökta samband ett p-värde 

mindre än 0,01 %, vilket innebär trestjärnig statistisk signifikansnivå. Med andra ord är risken 

liten att det inte skulle föreligga något samband mellan sportsliga resultat (lpm) och studiens 

ekonomiska variabler. I och med att p-värdena var mindre än 0,01 % kommer studiens 

samtliga mothypoteser att accepteras och nollhypoteser förkastas. 
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4.3. Spridningsdiagram 

I följande diagram kommer de ekonomiska variablernas regressionslinje att presenteras för att 

ge ökad förståelse för de beräknade korrelationskoefficienterna. Regressionslinjen är den röda 

trendlinjen i diagrammen och vad den säger är hur mycket x ökar, när y ökar med 1. Att 

observationerna ligger nära den beräknade regressionslinjen innebär att det finns samband. Ett 

samband där varje undersökt fall beskärs av regressionslinjen indikerar ett perfekt samband. 

(Körner & Wahlgren 2015) 

 

 

 

Diagram 1. Spridningsdiagram för regression mellan pers och lpm 

 

 

 

 
 

Diagram 2. Spridningsdiagram för regression mellan ek och lpm 
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Diagram 3. Spridningsdiagram för regression mellan int och lpm 

 

 

Vad som tydligt framgår i samtliga diagram är att de flesta observationer ligger nära 

regressionslinjen. Samtidigt som det även går att utläsa att det förekommer värden i varje 

diagram som är betydligt högre än resterande. Alla dessa observationer härstammar från 

Malmö FF under åren 2014-2016, dessa år som exkluderades vid den andra beräkningen av 

korrelations- och determinationskoefficinterna. Vid kvantitativa studier innebär extremvärden 

en problematik b.la. för generaliserbarheten av det beräknade resultatet (Körner & Wahlgren 

2002).  
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5. Analys  
 

I detta avsnitt kommer resultatet av undersökningen tolkas och kopplas till teori. Därefter 

följer studiens avslutande reflektioner i diskussionen.  

 

 

Vad som inledande går att konstatera är att det enligt den använda metoden och de undersökta 

variablerna förekommer ett positivt samband mellan ekonomi och sportsliga resultat hos 

svenska fotbollsklubbar i Allsvenskan. Med andra ord, när det uppmätta värdet för sportsligt 

resultat stiger, ökar även värdena av de ekonomiska variablerna.  

 

Sambanden som uppmätts är inte att bedömas som starka då ingen beräknad 

korrelationskoefficient var högre än 0,7, dock visar den trestjärniga signifikansnivån att en 

mycket liten risk talar för att det inte skulle föreligga ett samband mellan de undersökta 

variblerna, alltså att nollhypotesen felaktigt skulle förkastats (Körner & Wahlgren 2015; 

Lantz 2013).   

 

Studiens syfte är att undersöka förhållandet mellan ekonomi och sportsliga resultat hos 

allsvenska fotbollsklubbar. Eftersom de värden som Malmö FF uppmätte av de ekonomiska 

variablerna betraktades som extremvärden innebar det en viss problematik för studiens 

resultat. Med andra ord är resultatet av det beräknade sambandet då Malmö FF exkluderats att 

betrakta som mer korrekt eftersom de observerade fallen samlar sig närmare varandra, utan 

avvikande värden. Utan extremvärden kan man även tydligare påpeka att det förekommer ett 

samband. I och med detta användes det resultat från testet då Malmö FF:s värden år 2014-

2016 var exkluderade, för att besvara studiens frågeställning. Samtliga beräknade 

korrelations- och determinationskoefficienter var även högre då Malmö FF exkluderats i 

beräkningarna.  

 

5.1. Personalkostnader 

Sambandet mellan personalkostnader och ligapoäng per match var det starkaste som studien 

lyckades uppmäta (korrelationskoefficient 0,6953). Determinationskoefficienten visade även 

att 48 % av variationens storlek på personalkostnader kunde förklara ligapoängen per match. 

Då nollhypotesen har förkastats och resultatet visar att ett positivt samband föreligger mellan 
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personalkostnader och sportsliga resultat, bör den vidare analysen av sambandet handla om 

huruvida detta kan ligga till grund för klubbar att försöka höja sina personalkostnader. 

 

De genomsnittliga personalkostnaderna för klubbarna var under de studerade åren 41 699 tkr, 

inte långt ifrån medianen på 37 350 tkr. Om man studerar Diagram 1. (s. 23) ser man att bland 

de fall som uppmätt lpm till ett värde av 2–2,5, befinner sig sex av totalt tio fall ovanför 

trendlinjen. Det tyder på att det är vanligare att klubbar med högre personalkostnader än 

snittet uppnår de högsta nivåerna av sportsliga resultat. De höga värdena av personalkostnader 

som diagrammet visar, uppmäter samtliga höga nivåer av sportsliga resultat. Det är dock 

anmärkningsvärt att det fall med högst personalkostnader uppmäter en lägre ligapoäng per 

match än det fall med näst högst personalkostnader.  

 

Resultatet ger ett stöd åt den omnämnda tidigare forskningen som visat på att ökade 

personalkostnader leder till ökade sportsliga resultat (Szymanski & Smith 1997; Szymanski & 

Kuypers 1999). Enbart att döma utifrån detta teoretiska resonemang bör resultatet innebära 

incitament för klubbarna att höja sina personalkostnader om de vill uppnå högre sportsliga 

resultat. Dock vet vi med oss att det finns teori som påvisar problemet med att klubbar strävar 

efter detta i för stor utsträckning och hamnar i svår skuldsättning (Dietl, Franck & Lang 

2008). Då Allsvenskan omfattas av Elitlicensens krav på positivt eget kapital innebär även det 

att man bör angripa detta med viss försiktighet för att inte riskera sin plats i toppdivisionen. 

 

Tidigare studier som analyserat liknande samband har använt en betydligt större population än 

denna gjort. Exemelvis studerade Szymanski och Smith (1997) närmare 50 olika klubbar 

under en period av femton år och Szymanski och Kuypers (1999) studerade ca 40 klubbar 

under en period av ett kvarts sekel. De senare fann en determinationskoefficient på hela 0,92. 

Med detta i åtanke kanske man för att ta reda på om samma samband finns inom svensk 

elitfotboll, borde ha studerat en större population under en längre tid. Detta för att göra denna 

del av undersökningen mer komparativ och om möjligt även kunna uppmäta ett starkare 

samband.  

 

5.2. Eget kapital 

Det genomsnittliga värdet d.v.s. medelvärdet, uppmäter 28,8 mkr och påverkas starkt av 

Malmö FF:s uppmätta extremvärde då man erhållit intäkter från avancemang i UEFA 
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Champions League efter säsongerna 2014 och 2015. Ser man till medianvärdet på 5,75 mkr 

visar det på en mer tillförlitlig bild av klubbarnas eget kapital då detta ej påverkas av 

maxvärdet. 

 

När man ser till Diagram 2 (s. 23) är det lätt att förstå vad Rohde och Breuer (2016) menar 

med att toppklubbar har skiftat fokus med verksamheten, från nationell till internationell 

sportslig framgång. Att Malmö FF skulle lyckas bygga upp ett eget kapital på över 350 mkr 

skulle förmodligen aldrig ha kunnat genomföras genom endast nationell sportslig framgång. 

Således är det rimligt att klubbar siktar på att ta sig långt i internationella sammanhang. Med 

den ekonomiska ställning Malmö FF har skaffat sig gentemot de andra undersökta klubbarna 

har de exempelvis mycket större möjligheter att värva spelare som kräver höga löner och 

övergångssummor än resterande klubbar.  

 

Hur Malmö FF väljer att spendera och investera de 417 mkr i intäkter man erhöll år 2015 och 

hur det påverkar framtida sportsliga resultat, kan denna undersökning tyvärr inte ge svar på då 

det skulle kräva ett antal års underökning framåt i tiden. Tyvärr i den bemärkelse att det hade 

kunnat vara ett tydligt exempel på det cirkulära sambandet som Barajas, Fernández-Jardón 

och Crolley (2005) beskriver. Om klubben valde att investera exempelvis 100 miljoner i en 

etablerad målspruta som åren framöver skulle vinna poängligan och leda Malmö FF till 

flertalet vinster, skulle det visa hur cirkeln sluts. Med andra ord hade de sportsliga 

framgångarna i CL möjliggjort ökade intäkter, dessa ledde i sin tur till framtida sportsliga 

framgångar genom spelarköp. 

 

Korrelationen mellan lpm och ek var den lägsta (0,5276) som denna undersökning kunde 

uppmäta, det innebär alltså att detta var det svagaste sambandet. Varför eget kapital valdes 

som ekonomisk variabel är som tidigare nämnts bland annat för det krav som Licensnämnden 

ställer på klubbarna att ha ett positivt eget kapital och därmed kändes variabeln viktig att 

studera. En möjlig förklaring till varför det uppmätta sambandet var det svagaste, skulle 

kunna vara att eget kapital är skillnaden mellan en organisations tillgångar och skulder. I en 

organisation som en allsvensk klubb kan det innebära att eget kapital kan påverkas av flera 

faktorer som inte direkt har att göra med det sportsliga, t.ex. avskrivningar på en egenägd 

arena. Således kan det vara mycket annat som påverkar sambandet mellan eget kapital och 

ligapoäng per match vilket kan förklara korrelationen. 
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Som tidigare nämnts var medianvärdet av ek förhållandevis lågt i jämförelse med maxvärdet. 

Detta kan få en att ledas in på det spår som tidigare forskning om europeisk fotboll följt d.v.s. 

att dessa klubbar är nyttomaximerande (Fort & Quirk 1995; Vrooman 2009). Hade målet med 

verksamheten varit att göra en så stor ekonomisk vinst som möjligt, finns chansen att 

medianvärdet av variabeln hade legat betydligt högre. Dock går det att tolka den överlag låga 

nivån som att man använder de ekonomiska medel man har för att satsa på den sportsliga 

verksamheten. Således är det inte av intresse att bygga upp stora ekonomiska tillgångar. När 

målet istället är att få ut så maximala sportsliga prestationer av så små ekonomiska insatser 

som möjligt, kan det således vara en möjlig förklaring till det låga medianvärdet av eget 

kapital.  

 

5.3. Intäkter 

Sambandet mellan lpm och int uppmätte en högre korrelation (0,6526) än det ek och int. 

Intäkter exklusive spelarförsäljningar skulle kunna ses som ett mer lämpligt mått än t.ex. årets 

resultat, detta då det mer visar vilka intäkter som den dagliga verksamheten har genererat 

(Rohde & Breuer 2016). Dessa är förmodligen i stor utsträckning kopplade till den sportsliga 

delen av verksamheten då en betydande del av intäkterna som tidigare nämnts utgörs av 

match- och publikintäkter. Således borde ett ökat värde av ligapoäng per match, ipso facto fler 

ligavinster, locka en större publik och generera ökade intäkter. Ur den synvinkeln är det 

starkare sambandet än lpm och ek möjligt att förklara. 

 

Att sambandet mellan intäkter och ligapoäng per match skulle vara ett av de starkare, var 

ganska förväntat. Detta då det bygger på slutsatsen från Barajas, Fernández-Jardón och 

Crolley (2005), alltså att sportsliga framgångar driver intäkter som i sin tur kan leda tillbaka 

till sportsliga framgångar. Denna undersökning ämnar inte ta reda på någon kausalitet i detta 

samband och således tordes korrelationen mellan lpm och int vara relativt hög om man utgår 

från att författarnas cirkulära samband faktiskt existerar. Då denna del av undersökningen 

uppvisar en korrelation och en trestjärnig statistisk signifikans, kan man med stöd av detta 

argumentera för sambandet som författarna beskriver, åtminstone till viss del.  

 

Den deskriptiva statistiken visar på en skillnad mellan max- och minimum i intäkter på 410 

mkr och båda dessa värden skiljer sig från median- (61,7 mkr) och medelvärdet (76,5 mkr). 

Båda avviker alltså från det genomsnittliga men särskilt maximumvärdet som Malmö FF 

uppmätt i och med sina intäkter över 400 mkr i samband med framgångarna i CL. Denna 
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skillnad mellan den bästa och sämsta klubben sett till intäkter, stämmer in på ett av de 

kriterier som Dietl, Franck och Lang (2008) menar bidrar till ökade incitament för klubbar att 

överinvestera. Man kan tänka sig att en klubb som ligger i det nedre skiktet gärna lockas av 

tanken att försöka satsa hårt ekonomiskt för att bilda en stark spelartrupp som kan generera 

vinster och således intäkter, i bästa fall kanske till och med i internationella sammanhang. 

Skulle dock de sportsliga framgångarna utebli, trots ekonomiska satsningar, löper klubben 

risk att hamna i svår skuldsättning. Eventuellt kan då den fortsatta medverkan i Allsvenskan 

hotas av Elitlicensens krav på positivt eget kapital. Ur den aspekten kan Dietl, Franck och 

Langs (2008) teori förstås. 

 

Att det föreligger ett samband mellan sportsliga resultat och ekonomi genom int och lpm, kan 

alltså bekräftas. Detta samband har observerats tidigare inom europeisk fotboll och 

förekommer alltså även inom Allsvenskan. Eftersom denna studie inte kunde uppvisa någon 

kausalitet likt Dobson och Goddard (1998), kan följdfrågan vara vad klubbarna kan göra med 

denna information? Ger den tillräckligt med bevis på något som man kan ta i beaktning i sitt 

fortsatta arbete med klubbens utveckling? Låt oss säga att man kunde visa en kausalitet att 

sportsliga resultat drev upp ekonomin i större utsträckning än tvärt om, skulle det kunna ligga 

till grund för klubbarna att satsa på talangutveckling för att på så sätt skapa en ekonomiskt 

trygg framtid. Denna studie visar ingen kausalitet men dock finner den visst bevis för det 

cirkulära sambandet som Barajas, Fernández-Jardón och Crolley (2005) beskriver. På så sätt 

kan Allsvenskan som bransch förstås och det visar hur klubbarna tampas mellan den 

sportsliga och ekonomiska delen av verksamheten. 

 

5.4. Diskussion 

Fotbollen som bransch är en väldigt komplex sådan. Något som vi egentligen visste på 

förhand, men som åskådliggjorts under studiens gång. Som tidigare nämnts under analysen, 

finner undersökningen ingen kausalitet vilket gör det svårt att dra några större slutsatser åt ett 

visst håll. De samband som uppmättes mellan sportsliga resultat och klubbars ekonomi 

klassificeras inte heller som starka. Något som till viss del skulle kunna förklaras av den 

mänskliga faktorn. Sportsliga framgångar frodas ute på fotbollsplanen av spelare och det är 

inte alltid laget med de bäst betalda spelarna som vinner. Vidare finns en mängd andra 

faktorer som påverkar sportsliga resultat vilket man bör ta i beaktning i tolkningen av denna 

studies resultat. 
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Vad gäller de extremvärden som förekommit i studien från år 2014–2016 då Malmö FF nådde 

internationella framgångar i CL, bör Malmö FF:s medverkande i studien ses med kritiska 

ögon. Som tidigare nämndes innebär extremvärden vid kvantitativa studier en problematik för 

generaliserbarheten av resultatet. Med andra ord är det svårt att generera ett generaliserbart 

resultat över en population då enskilda fall påverkar och förvränger bilden av populationen. 

Med detta i åtanke kan Malmö FF:s medverkan i studien ifrågasättas. Bedömningen gjordes 

att ta med klubben för att kunna återkoppla till den teoretiska referensramen och diskussionen 

som tidigare forskning förde om elitfotbollsklubbars ändrade målsättning med verksamheten. 

Det tycktes vara intressant att visa den ekonomiska effekt som internationella sportsliga 

framgångar har inneburit för klubben. Dock var det nödvändigt att undersöka sambandet med 

extremvärdena exkluderade för att kunna besvara studiens frågeställning. 

 

Ekonomi har onekligen en inverkan på sportsliga resultat, men som det diskuterats ovan är det 

många olika faktorer som spelar in när det kommer till sportsliga resultat. I 

regressionsanalyserna kunde vi se att determinationskoefficienterna uppmätte för de 

undersökta variablerna mellan 0,16–0,46. Rimligtvis skulle det innebära att ekonomins 

förklaringsgrad på sportsliga resultat ligger mellan 15–45 %. Detta påvisar att det finns andra 

faktorer än bara ekonomi som påverkar sportsliga resultat. 

 

I studiens resultat där varierande samband uppmättes mellan sportligt resultat och ekonomi, 

kan inte studiens ekonomiska variabler generaliseras över en klubbs samlade ekonomi. Med 

andra ord kan vi inte påstå att det finns samband mellan en klubbs ekonomi generellt sett och 

sportsliga resultat, utan studien visar endast på varierande samband mellan de undersökta 

variablerna. Följaktligen ämnade vi att använda betydligt fler än endast tre stycken 

ekonomiska variabler från Rohde och Breuer (2016). Detta för att i större utsträckning kunna 

åstadkomma ett mer generaliserbart resultat över klubbars ekonomi. I och med de många 

svårtillämpade variabler från deras studie, ställer vi oss nu i efterhand kritiska till studiens val 

av population då de är mer tillämpbara på klubbar i det övre ekonomiska skiktet av den 

europeiska fotbollsmarknaden. 

 

Den litteratur som teoretiska referensramen är baserad på skall ses med kritiska ögon. All 

tillämpad vetenskaplig litteratur som ligger till hands för denna undersökning har använts på 

europeiska klubbar. Även om det finns många likheter mellan dessa klubbar, så finns det även 

en hel del olikheter, bland annat den stora skillnaden i klubbarnas intäkter. Rohde och Breuer 
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(2016) tillämpade sin empiriska modell på de 30 största klubbarna i Europa sett till totala 

intäkter. År 2013 hade den klubb med lägst intäkter i detta urval (Aston Villa FC) en 

omsättning på ca 100 miljoner euro. Den klubb med högst omsättning i Allsvenskan samma 

år uppmätte i förhållande till detta, endast 173 mkr (Malmö FF).  En mer omfattande 

litteratursökning hade möjligtvis kunnat ge upphov till en teoretisk referensram med tidigare 

forskning som var mer beprövad på en snarlik population. Kanske hade detta kunnat leda till 

andra variabler att mäta sambandet med.  

 

För att återkoppla till den figur som introducerades under problemdiskussionen och skulle 

illustrera klubbarnas komplexa situation, skall till att förtydligas än en gång att det endast är 

ena sidan av myntet och författarnas antagande. Självklart går dessa två delar att kombinera, 

samtidigt som de fallen är tämligen unika. Det allra tydligaste och mest aktuella inom svensk 

fotboll är Malmö FF som de senaste säsongerna haft både nationella och internationella 

framgångar. Ett tydligt exempel där man ser hur sportsliga framgångar i vissa fall kan leda till 

intäkter över 400 mkr. Men för klubbar som investerar i dyra spelartrupper och där sportsliga 

resultat senare uteblir kan situationen bli förödande. I värsta fall kan äventyra en klubbs 

existens eller åtminstone dess medverkan i Allsvenskan. Hur dagens klubbar skall hantera den 

”krock” som uppstår mellan sportsliga resultat och ekonomi var inte studiens syfte och 

lämnas således obesvarat.   

 

Av fotbollsklubbars totala kostnader står personalkostnader för den största delen (Sahlström 

2016). Dessutom visar statistik att personalkostnader, vilket till mesta del innefattar 

spelarlöner, ökar år för år. I och med den rådande fria spelarmarknaden där övergångssummor 

och spelarlöner styrs av utbud och efterfrågan, skulle en tänkbar lösning på detta vedertagna 

problem vara att införa ett lönetak likt ishockeyligan NHL. Det skulle innebära att alla 

klubbar inom Allsvenskan skulle tävla under mer jämbördiga villkor, samtidigt som man 

förmodligen skulle få svårare att locka till sig bra utländska spelare vilket skulle medföra att 

ligan halkar efter internationellt. 

 

Eftersom spelarlöner även stiger mer och mer i utländska ligor samt med de förutsättningar 

som idag finns i Allsvenskan är författarnas uppfattning att klubbarna måste jobba vidare med 

hur man kan effektivisera verksamheten ännu mer (Deloitte 2016).  
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Det är enkelt att komma fram till slutsatsen att svaret ligger i att öka intäkterna och minska 

kostnaderna, så är alla problem helt plötsligt lösta. Tyvärr är problemet betydligt mer 

komplext än så. Ett dilemma som både svensk och internationell fotboll ställs inför framöver. 

 

 

 

 

  



 33 

6. Slutsats  
 

Här kommer de slutsatser som studien har kommit fram till att presenteras. 

 

 

Efter att ha analyserat den empiri som inhämtats från de allsvenska säsongerna 2010–2016, 

kan följande slutsatser dras från denna undersökning: 

 

• Samtliga av de undersökta ekonomiska variablerna visar ett positivt samband med 

sportsligt resultat av varierande styrka, likt tidigare sambandsstudier inom europeisk 

elitfotboll.  

• Samtliga p-värden för de undersökta variablerna uppfyllde en trestjärnig 

signifikansnivå. 

• Variabeln pers uppmätte det starkaste sambandet mellan ekonomi och sportsligt 

resultat. 

 

6.1. Förslag till vidare forskning 

Utifrån denna studies beräknade samband mellan sportliga resultat och delar av klubbars 

ekonomi, finns det mycket som lämnats osagt vilket öppnar för flera tänkbara ämnen och 

olika vägar att forska vidare kring. I denna undersökning togs ingen hänsyn till klubbens 

associationsform, dvs. om den drivs som ett IdrottsAB eller ideell förening. Då det finns flera 

skillnader mellan dessa associationsformer vore det intressant att se om det finns 

genomgående fler och starkare samband i den ena eller andra associationsformen. Andra 

variabler som skulle ha varit intressanta att titta på är t.ex. befolkningsstorlek på klubbarnas 

orter då det starkt kan påverka match-och publikintäkter. Klubbar från storstäder har 

rimligtvis större möjligheter att locka bra publiksiffror än de från mindre orter i landet.  

 

Med föreliggande undersöknings resultat som visat på samband mellan sportsliga resultat och 

ekonomi, vore det intressant att genomföra en djupgående fallstudie och undersöka detta från 

klubbarnas perspektiv. Hur arbetar klubbarna i praktiken med att hantera kravet på en god 

ekonomi då man samtidigt förväntas att prestera sportsligt? I och med detta kanske kunna 

svara på den krock som kan uppstå mellan sportsliga resultat och kravet på en god ekonomi 

som diskuterades under problemdiskussionen. Hur klubbar hanterar och arbetar med finansiell 

riskhantering på ett djupgående sätt skulle kunna hjälpa en att förstå branschen som klubbarna 
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opererar i. Vidare hade den kunskapen kunnat hjälpa många klubbar att förbereda sig på 

framtida ekonomiska svårigheter och således kunna hantera eller undvika framtida problem.  

 

Rohde och Breuer (2016) fann nyligen i sin studie att det finns ett samband mellan privata 

kapitalstarka storägare och nationella samt internationella sportsliga framgångar. Särskilt 

bland de kapitalstarka klubbarna har det nästan blivit ett krav att få denna finansiella backning 

för att möjliggöra de många dyra spelarköpen som krävs för att kunna konkurrera på den 

absoluta toppnivån. I Sverige råder en 51 %-regel som omöjliggör privata investerare att ha 

totalt ägande och inflytande i klubbar. Detta är något som borde vara av intresse att undersöka 

från både SvFF och klubbarnas sida för att se om detta skulle innebära en bättre ekonomi för 

klubbarna i en redan ansträngd och komplex bransch. Samtidigt skulle det kunna vara ett led i 

att få svensk fotboll mer konkurrenskraftig gentemot resten av de europeiska fotbollsligorna.  
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Bilaga 

 

år lag pos poäng lpm int ek pers 

2016 Malmö 1 66 2,20 208 500 457 000 125 200 

2016 AIK 2 60 2,00 162 300 32 500 81 200 

2016 Norrköping 3 60 2,00 75 700 62 500 48 400 

2016 IFK Göteborg 4 50 1,67 120 300 22 600 69 500 

2016 Elfsborg 5 48 1,60 83 700 39 000 57 400 

2016 Kalmar FF 6 44 1,47 60 500 32 900 37 600 

2016 Djurgården 7 43 1,43 89 300 36 800 50 200 

2016 Östersund 8 42 1,40 46 600 2 000 28 900 

2016 Örebro 9 41 1,37 51 400 10 500 30 000 

2016 BK Häcken 10 40 1,33 147 600 59 100 62 500 

2016 Hammarby 11 39 1,30 95 900 15 700 50 200 

2016 J-Södra 12 35 1,17 40 000 400 20 700 

2016 Sundsvall 13 30 1,00 46 600 600 26 300 

2016 Helsingborg 14 29 0,97 61 700 800 35 400 

2016 Gefle 15 27 0,90 34 200 3 600 21 700 

2016 Falkenberg 16 10 0,33 28 900 5 600 17 300 

2015 Norrköping 1 66 2,20 82 500 36 200 42 900 

2015 IFK Göteborg 2 63 2,10 128 100 16 000 71 700 

2015 AIK 3 61 2,03 137 000 29 600 80 200 

2015 Elfsborg 4 55 1,83 99 100 34 100 61 200 

2015 Malmö 5 54 1,80 416 800 482 600 135 300 

2015 Djurgården 6 51 1,70 82 100 3 800 40 700 

2015 Häcken 7 45 1,50 138 200 66 800 51 600 

2015 Helsingborg 8 37 1,23 62 000 4 000 44 300 

2015 Örebro 9 37 1,23 51 300 4 600 26 200 

2015 Gefle 10 36 1,20 34 300 2 700 21 200 

2015 Hammarby 11 33 1,10 93 200 15 100 48 000 

2015 Sundsvall 12 32 1,07 36 000 -4 000 24 500 

2015 Kalmar FF 13 31 1,03 57 300 32 900 39 800 

2015 Falkenberg 14 25 0,83 29 100 1 900 18 900 

2015 Halmstad 15 21 0,70 46 100 100 23 500 

2015 Åtvidaberg 16 15 0,50 32 300 1 600 19 500 

2014 Malmö 1 62 2,07 359 000 270 300 103 100 

2014 IFK Göteborg 2 56 1,87 102 100 13 500 79 500 

2014 AIK 3 52 1,73 112 600 31 200 66 000 

2014 Elfsborg 4 52 1,73 97 300 19 500 56 200 

2014 Häcken 5 46 1,53 123 500 60 100 45 900 

2014 Örebro 6 46 1,53 51 100 3 900 25 300 



 

2014 Djurgården 7 43 1,43 70 600 1 600 38 700 

2014 Åtvidaberg 8 43 1,43 33 400 1 600 22 700 

2014 Helsingborg 9 39 1,30 6 700 9 500 54 000 

2014 Halmstad 10 39 1,30 38 700 -5 300 23 900 

2014 Kalmar FF 11 39 1,30 59 800 48 700 37 800 

2014 Norrköping 12 36 1,20 112 600 41 600 38 700 

2014 Falkenberg 13 33 1,10 26 900 900 16 500 

2014 Gefle 14 32 1,07 26 400 2 400 20 500 

2014 Mjällby 15 29 0,97 33 400 300 24 100 

2014 BP 16 12 0,40 43 300 1 400 29 100 

2013 Malmö 1 63 2,10 160 800 86 400 72 200 

2013 AIK 2 58 1,93 118 000 17 200 61 600 

2013 IFK Göteborg 3 54 1,80 101 400 24 000 62 800 

2013 Kalmar FF 4 52 1,73 63 700 57 000 37 100 

2013 Helsingborg 5 49 1,63 85 500 5 900 54 500 

2013 Elfsborg 6 46 1,53 122 700 18 800 76 200 

2013 Djurgården 7 44 1,47 69 100 1 300 44 800 

2013 Åtvidaberg 8 40 1,33 29 300 800 22 300 

2013 Norrköping 9 39 1,30 80 500 8 800 36 800 

2013 Häcken 10 37 1,23 116 000 56 800 42 400 

2013 Mjällby 11 36 1,20 35 000 0 23 800 

2013 Gefle 12 34 1,13 30 800 1 500 19 900 

2013 BP 13 32 1,07 50 900 1 200 25 100 

2013 Halmstad 14 21 0,70 41 500 100 25 400 

2013 Öster 15 28 0,93 58 800 500 32 700 

2013 Syrianska 16 14 0,47 19 300 -900 13 300 

2012 Elfsborg 1 59 1,97 103 600 31 600 60 100 

2012 Häcken 2 57 1,90 114 100 58 000 43 100 

2012 Malmö 3 56 1,87 152 300 92 200 70 700 

2012 AIK 4 55 1,83 130 700 25 100 71 100 

2012 Norrköping 5 52 1,73 65 500 11 200 35 200 

2012 Helsingborg 6 50 1,67 114 300 12 600 57 900 

2012 IFK Göteborg 7 39 1,30 98 000 27 300 53 600 

2012 Åtvidaberg 8 37 1,23 30 500 2 700 20 700 

2012 Djurgården 9 37 1,23 78 400 10 500 43 300 

2012 Kalmar FF 10 37 1,23 68 400 62 900 38 500 

2012 Gefle 11 36 1,20 25 000 2 000 20 100 

2012 Mjällby 12 34 1,13 35 800 -1 100 27 200 

2012 Syrianska 13 34 1,13 24 100 100 16 200 

2012 Sundsvall 14 29 0,97 42 500 -1 900 24 100 

2012 Örebro 15 24 0,80 54 000 100 33 900 

2012 GAIS 16 12 0,40 33 000 -11 600 29 100 

2011 Helsingborg 1 63 2,10 79 800 28 100 48 800 



 

2011 AIK 2 58 1,93 92 100 29 600 54 300 

2011 Elfsborg 3 57 1,90 92 700 29 300 62 800 

2011 Malmö 4 54 1,80 197 600 109 500 74 400 

2011 GAIS 5 51 1,70 34 300 -6 300 29 100 

2011 Häcken 6 49 1,63 106 200 45 200 37 800 

2011 IFK Göteborg 7 45 1,50 87 100 31 300 51 400 

2011 Kalmar FF 8 44 1,47 96 400 63 800 33 900 

2011 Gefle 9 41 1,37 28 100 5 200 20 200 

2011 Mjällby 10 40 1,33 33 400 1 500 24 400 

2011 Djurgården 11 36 1,20 58 900 1 000 39 100 

2011 Örebro 12 36 1,20 57 100 5 200 32 100 

2011 Norrköping 13 34 1,13 61 800 9 100 34 300 

2011 Syrianska 14 28 0,93 22 200 700 15 200 

2011 Trelleborg 15 25 0,83 20 500 200 19 800 

2011 Halmstad 16 14 0,47 43 400 300 29 400 

2010 Malmö 1 67 2,23 148 600 78 000 73 800 

2010 Helsingborg 2 65 2,17 66 200 600 41 000 

2010 Örebro 3 52 1,73 52 900 4 300 28 400 

2010 Elfsborg 4 47 1,57 81 300 35 700 71 000 

2010 Trelleborg 5 44 1,47 25 800 300 19 500 

2010 Mjällby 6 43 1,43 33 900 1 400 22 200 

2010 IFK Göteborg 7 40 1,33 80 700 35 200 44 300 

2010 Häcken 8 40 1,33 102 600 31 900 33 900 

2010 Kalmar FF 9 40 1,33 40 800 62 700 29 700 

2010 Djurgården 10 40 1,33 47 100 3 300 41 700 

2010 AIK 11 35 1,17 92 100 2 800 57 500 

2010 Halmstad 12 35 1,17 31 900 3 200 28 000 

2010 GAIS 13 32 1,07 38 200 2 000 22 800 

2010 Gefle 14 29 0,97 24 600 3 200 19 500 

2010 Åtvidaberg 15 29 0,97 25 300 3 400 14 300 

2010 BP 16 25 0,83 38 200 200 26 000 
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