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Abstract 

Since 2011 UEFA, the managing organisation of European football, demands that all clubs 

wanting to participate in the two major European club football tournaments, UEFA Champions 

League and UEFA Europa League, has to abide by the rules for UEFA Financial Fair Play. This 

regulation was developed by UEFA to protect the long-term financial stability of European club 

football. 

The thesis focuses on the largely debated break-even requirement, to determine whether UEFA 

Financial Fair Play will come to affect the competitive balance between clubs in Europe. 

The main purpose of the study is to conclude whether UEFA Financial Fair Play has affected the 

market for football clubs and their opportunity to compete sporting success. Further, the study 

tries to determine if the critics of the regulation are right in saying that the rules preserve the 

existing power balance on the market. 

An analysis of the annual reports from 24 European football clubs of the last nine years has been 

conducted. The 24 clubs were chosen, from four of the biggest football leagues in Europe, by a 

stratified sampling. 

The theoretical framework of this study is based on three main theories. Associative competition, 

Rat-race-theory and regulation theory and these are used to analyse the results. 

Through hypothesis testing the study shows that, even though the regulation has had a positive 

effect on the clubs economical results, there are clear signs that the rules has made it harder for 

smaller clubs to challenge the big clubs for sporting success through economical investments. 

These results also conclude that the regulation contributes to conserve the existing balance in the 

market. 

 

Keywords: Associative competition, Football, Financial Fair play, Correlation, Rat-race-theory, 

Regulation theory, UEFA   



 

Sammanfattning 

Sedan 2011 kräver UEFA, europeisk fotbolls styrande organ, att klubbar som vill delta i 

europeisk klubbfotbolls två största turneringar, UEFA Champions League och UEFA Europa 

League, följer regelverket UEFA Financial Fair Play. Detta är ett regelverk framtaget med syfte 

att förbättra den ekonomiska situationen inom europeisk klubbfotboll.  

Studien har utgått från det omdebatterade noll-resultat-kravet (Break-even requirement), för att 

se om UEFA Financial Fair Play kan komma att påverka den konkurrensmässiga situationen 

inom europeisk klubbfotboll. 

Syftet är att undersöka om UEFA:s införande av Financial Fair Play har påverkat marknaden för 

fotbollsklubbar och deras möjlighet att konkurrera om sportsliga framgångar. Vidare undersöks 

om detta indikerar att den kritik som riktats mot regelverket, att det cementerar befintliga 

maktstrukturer mellan klubbar, är rättfärdigad.   

Studien har genomförts genom analys av de nio senaste årens ekonomiska rapporter från 24 

klubbar i fotbolls-Europa. Ett stratifierat urval har använts för att välja ut sex representanter var 

från fyra av Europas största ligor. 

Den teoretiska referensramen har utgått från associativ konkurrens, hyperaktivitet (rat-race-

teorin) samt reglering för att kunna besvara studiens frågeställning och analysera empirin.   

Med hjälp av hypotesprövning visar undersökningen att, även om regelverket har haft en positiv 

påverkan på klubbarnas redovisade ekonomiska resultat, så finns det tydliga tendenser till att 

reglerna har försvårat möjligheterna för mindre klubbar att utmana storklubbar om sportslig 

framgång genom ekonomiska satsningar och att maktstrukturer på marknaden på så sätt 

cementeras. 

Nyckelord: Associativ konkurrens, Fotboll, Financial Fair Play, Korrelation, Rat-race-teorin, 

Regleringsteori, UEFA 
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Centrala begrepp  

Bundesliga – Högsta fotbollsserien i Tyskland med 18 lag 

Financial Fair Play – Regelverk som UEFA har tagit fram för att förbättra det ekonomiska 

tillståndet inom europeisk klubbfotboll.  

La Liga – Högsta fotbollsserien i Spanien med 20 lag 

Ligue 1 – Högsta fotbollsserien i Frankrike med 20 lag 

Premier League – Högsta fotbollsserien i England med 20 lag 

Serie A – Högsta fotbollsserien i Italien med 20 lag 

UEFA – UEFA, Union of European Football Associations, är det högsta styrande organet för 

europeisk fotboll.   

UEFA Champions League – Europeisk klubblagsturnering som infördes till säsongen 

1992/1993 och innefattar 32 lag i huvudturneringen 

UEFA Europa League – Europeisk klubblagsturnering som infördes till säsongen 2009/2010 

och innefattar 48 lag i huvudturneringen 
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1.0 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

UEFA, Union of European Football Associations, är det högsta styrande organet för europeisk 

fotboll.  Organisationen är en union av föreningar och fungerar som en paraplyorganisation för 

54 nationella fotbollsförbund i Europa. Förutom fotbolls-EM är UEFA även arrangör för 

UEFA Champions League och UEFA Europa League.
1
 

UEFA Champions League och UEFA Europa League är klubblagsturneringar i herrfotboll på 

europeisk toppnivå, där de största klubbarna från de största ligorna varje år gör upp om vilket lag 

som är Europas bästa. För att delta i dessa tävlingar krävs att man har en UEFA-licens. Licensen 

ställer krav på de deltagande klubbar, allt från infrastrukturella regler om arenor och 

träningsanläggningar, till sportsliga bestämmelser och värdegrundsregler. Sedan 2011 ingår även 

UEFA Financial Fair Play (FFP) i dessa licens-bestämmelser.
2
 

FFP är ett regelverk som UEFA har tagit fram för att förbättra det ekonomiska tillståndet inom 

europeisk klubbfotboll. Regelverket innehåller bland annat regler som förbjuder fördröjda 

betalningar till andra klubbar, anställda och till skattemyndigheter. Den regel som har väckt mest 

debatt är det så kallade noll-resultat-kravet (break-even requirement). 
3
 

Noll-resultat-kravet bygger på den grundläggande idén om att klubbens kostnader inte får 

överstiga klubbens intäkter. Regeln säger att en klubb under en treårsperiod inte får ha ett 

minusresultat som överstiger fem miljoner euro om inte detta minusresultat kan täckas av 

ägartillskott. Om det finns möjlighet att täcka eventuella minusresultat med ägartillskott får 

minusresultatet som mest uppgå till 30 miljoner euro över en treårsperiod (innan säsongen 

2014/2015 var siffran 45 miljoner euro). Kapitaltillskott från ägarna limiteras på så sätt till tio 

miljoner euro per år. 
4
 

 

                                                 
1
 UEFA. About UEFA. 2014. 

2
 UEFA. UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations. 2012  

3
 Ibid. 

4
 Ibid. 
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Tabell 1. Matris för införandet av FFP  

Bedömningsperiod 
2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

Största tillåtna 

förlust (i 
miljoner) 

Största tillåtna 

förlust med 

ägartillskott (i 
miljoner) 

Fotbollssäsong 

då eventuella 

sanktioner 
avtjänas 

Period 1 (2 år)             5 € 5,62  $ 45 € 50,58  $ 2014/2015 

Period 2 (3 år)             5 € 5,62  $ 45 € 50,58  $ 2015/2016 

Period 3 (3 år)             5 € 5,62  $ 30 € 33,72  $ 2016/2017 

Period 4 (3 år)             5 € 5,62  $ 30 € 33,72  $ 2017/2018 

Period 5 (3 år)             5 € 5,62  $ 30 € 33,72  $ 2018/2019 

 (1 EUR = 1,1239 USD.
 5
 Beräknat med valutakurs från Europeiska centralbanken 2015-05-13, i jämförandesyfte.) 

För att motverka otillåtna kapitaltillskott från ägare eller finansiärer baseras noll-resultat-kravet 

på vad UEFA kallar relevanta intäkter och relevanta kostnader. Relevanta intäkter och kostnader 

innebär att alla affärer som sker med organisationer, och/eller personer, med intressen i klubben 

måste ske till ett marknadsmässigt värde. Om det sker affärer med en till klubben närstående 

organisation eller person och värdet inte anses marknadsmässigt av UEFA, omvärderas den 

intäkten eller kostnaden till verkligt, marknadsmässigt värde för att betraktas som en relevant 

intäkt eller kostnad och i hänseende till noll-resultat-kravet ge en rättvisande bild.
6
 

När dessa regler infördes ändrades förutsättningarna för ekonomiska satsningar avsevärt i 

europeisk klubbfotboll. Under decenniet innan införandet av FFP hade fotbollen fått se flera 

ekonomiska satsningar som gjort tidigare mindre klubbar till storklubbar på marknaden. 

Engelska Chelsea FC är ett sådant exempel, där den ryske oljemiljardären, Roman Abramovich, 

mellan 2003 och 2014 investerat över två miljarder brittiska pund (GBP). Manchester City FC 

gjorde likande satsningar, med investeringar på 1,2 miljarder GBP, efter att klubben i september 

2008 köptes av Förenade Arabemiratens schejk Mansour bin Zayed Al-Nahyan. En liknande 

satsning inleddes 2011 när Qatar Sport Investments förvärvade franska Paris Saint-Germain. 

Ägarna har sedan dess investerat mångmiljonbelopp i klubben. 
7
 
8
 

                                                 
5
 Europeiska centralbanken. Euro exchange rates USD. 2015.  

6
 UEFA. UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations. 2012 

7
 Mark Ogden, The Telegraph. 2014.  

8
 Simon Kuper. Financial Times. 2014.  
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Två av de klubbar som har blivit dömda för överträdelser mot FFP:s noll-resultat-krav är 

Manchester City FC och Paris Saint-Germain. Båda dessa klubbar nådde förlikningar med UEFA 

under 2014 efter sina överträdelser. Klubbarna blev som följd av detta tvungna att acceptera en 

rad sportsliga och finansiella begränsningar för de kommande tre säsongerna. Bland annat 

begränsades man till att: 

 Inte öka sina personalkostnader under räkenskapsåren 2015 och 2016. 

 Under säsongen 2014/2015 minska det antal spelare som man har på A-listan i UEFA-

arrangerade tävlingar till 21 stycken, i stället för maxbegränsningen 25. Det är bara 

spelare på A-listan som får delta i UEFA Champions League och UEFA Europa League 

under säsongen. 

 Bli tvungna att avstå från 60 miljoner euro av de intäkter som klubben tjänade på 

UEFA Champions League under säsong 2013/2014. 40 av dessa miljoner kommer dock 

betalas ut i efterhand om klubbarna uppfyller noll-resultat-kravet för 2014/2015.
9
 
10

 

Professor Henning Vöpel på Hamburg Institute of International Economics analyserade redan 

2011 riskerna med UEFA:s införande av noll-resultat-kravet. Han studerade UEFA:s motiv 

bakom införandet och drog slutsatsen att motiven går att summera till två huvudsakliga mål. 

”These main objectives can be summarized in the following two principal goals of 

Financial Fair Play: 1. Protecting the long-term financial stability of European 

club football; 2. Restoring the competitive balance between clubs and Leagues.” 

11
 

Vöpel fortsätter med att ifrågasätta om reglerna i FFP, med fokus på noll-resultat-kravet, 

verkligen har den balanserande effekt som eftersträvas. Han skriver: 

“With respect to the latter the dominance of national champions will be less 

contestable since limiting a club’s deficit and restricting the opportunity to 

acquire external money will diminish their ability to close the gap to the national 

champions. As a result Financial Fair Play is primarily aimed at restoring the 

                                                 
9
 CFCB, UEFA, 2014. Settlement Agreement with Paris Saint-Germain Football Club.  

10
 CFCB, UEFA, 2014. Settlement Agreement with Manchester City Football Club Limited.  

11
 Vöpel, Henning. Do we really need financial fair play in european club football? An economic analysis. 

CESifo DICE Report Vol 9. No 3. 2011. Sid 54-60 
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competitive balance between the leading European clubs rather than helping the 

poorer clubs to catch up with their national champions.” 
12

 

Han menade att minskade möjligheter till kapitaltillskott från ägare och finansiärer också skulle 

minska möjligheten för mindre organisationer att ta in på traditionellt större klubbar och utmana 

om sportsliga framgångar. 

Fler menar idag att det fortfarande finns fog för den kritiken. Martin Åslund, fotbollsexpert på 

TV4, för ett liknande resonemang om att FFP cementerar existerande styrkeförhållanden.  

”Det är väl rätt troligt att vi får se Financial Fair Plays härliga baksvans nu, så 

vi får väl se Barcelona, Real Madrid och Bayern München i semifinal i 

Champions League”[…]”Det har cementerats av UEFA, att det ska bli så i 

framtiden. Det är bara att gilla läget” 
13

  

Även inifrån fotbollen har den kritiken riktats mot noll-resultat-kravet. Chelsea FC:s manager 

José Mourinho sa i en intervju i december 2014: 

"I think Financial Fair Play is a contradiction because, when football decided to 

go for Financial Fair Play it was exactly to put teams in equal conditions to 

compete. But what happened really with the Financial Fair Play is a big 

protection to the historical, old, big clubs, which have a financial structure, a 

commercial structure, everything in place based on historical success for years 

and years and years.” 
14

 

1.2 Tidigare forskning  

Ekonomins inverkan på fotbollen är ett ämne som studerats tidigare. En undersökning av 

Szymanski och Kuypers kring sambandet mellan löner och tabellplacering samt intäkter och 

tabellplacering för klubbar inom den engelska fotbollen, gjordes mellan 1978 och 1997, på 40 

fotbollsklubbar. Denna visade en förklaringsgrad på 92 % gällande löner och tabellplacering. 

                                                 
12

 Vöpel, Henning. Do we really need financial fair play in European club football? An economic 

analysis. CESifo DICE Report Vol 9. No 3. 2011. Sid 54-60.  
13

 Fotbollskanalen. Åslund om Champions League: "Samma lag i semifinal - pengarna styr". 2015.  
14

 Eurosport. Jose Mourinho exclusive: Nothing fair about UEFA's FFP rules. 2014.  
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Undersökningen analyserade löner i relation med genomsnittet för alla klubbarna samt en 

genomsnittlig tabellplacering över dessa 40 år.
15

  

 

Figur 1.Sambandet mellan löner och tabellplacering från 1978-1997 av Szymanski & Kuypers.
 16

 

För beräkningen av förklaringsgraden mellan intäkter och tabellplacering användes ett liknande 

koncept där intäkterna ställdes i relation till genomsnittet för alla klubbar och en genomsnittlig 

tabellplacering för varje klubb. Även för jämförandet av intäkter och tabellplacering noterades en 

stark korrelation som motiveras med förklaringsgraden 89 %.
17

  

                                                 
15

 Szymanski, Stefan, Winners and losers: [the business strategy of football], Penguin, London, 2000. Sid 

165. 
16

 Ibid. Sid 165. 
17

 Ibid. Sid 188. 
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Figur 2. Sambandet mellan intäkter och tabellplacering från 1978-1997 av Szymanski & Kuypers.
 18

 

FFP har ännu inte varit aktivt i så många år och därför saknas det rapporter som undersöker dess 

långsiktiga effekt på europeisk fotboll. Däremot har Morrow i sin rapport intervjuat 

representanter, revisorer och ekonomiska rådgivare från fotbollsklubbar för att ta reda på deras 

inställning till införandet av FFP. Många av representanterna var då medvetna om problemen 

som blivit allt större gällande den ekonomiska situationen i europeiska fotbollsklubbar och ansåg 

att något behövde göras.
19

 

Funderingar finns inom klubbarna gällande hur hårda UEFA kommer att vara i sina domar. 

Tidigare har uppstickarlag som Manchester City FC och Paris Saint-Germain straffats, men 

endast genom ekonomiska sanktioner och minskad spelartrupp. Kommer UEFA vara villiga att 

försämra den sportsliga kompetensen i turneringen, genom avstängningar på storklubbar, för att 

efterfölja FFP till hundra procent och riskera att missa investeringar från nya finansiärer som inte 

ser någon lönsamhet med klubbägande så länge FFP:s begränsningar gäller? 
20

 

                                                 
18

 Szymanski, Stefan, Winners and losers: [the business strategy of football], Penguin, London, 2000. Sid 

190. 
19

 Stephen, Morrow. Financial Fair Play - Implications For Football Club Financial Reporting. 2014. Sida 

35-36 

20
 Ibid. Sida 40-41 
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1.3 Problemformulering 

Problematiken med att FFP cementerar befintliga maktstrukturer i internationell klubbfotboll 

upplevs på flera olika håll. Ekonomer, fotbollsexperter och aktiva på marknaden upplever samma 

sak, UEFA:s regelverk upplevs kontraproduktivt i syftet att ge rättvisa förutsättningar för 

klubbfotboll på toppnivå.  

1.4 Frågeställning 

Med utgångspunkt i denna motsättning ställer vi i denna uppsats följande fråga: 

 Finns det indikationer på hur UEFA:s införande av Financial Fair Play (FFP) har 

påverkat den konkurrensmässiga situationen mellan klubblag i fotbolls-Europa? 

1.5 Syfte 

Undersökningen har som syfte att analysera europeiska fotbollsklubbars ekonomiska situation 

och öka förståelsen för vilka effekter UEFA:s införande av Financial Fair Play har haft på 

europeiska fotbollsklubbar. Vidare undersöks om detta ger stöd till den kritik som riktats mot 

regelverket, att det cementerar befintliga maktstrukturer mellan klubbar samt om den tidigare 

forskningen, gällande ett starkt samband mellan personalkostnader och sportslig framgång, 

fortfarande är aktuellt. 

1.6 Avgränsningar 

Undersökningen kommer att avgränsas till att undersöka klubbar i fyra av de fem största ligorna i 

Europa. De fem största ligorna i Europa är Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Premier League och 

Serie A (således är Allsvenskan, Sveriges högsta fotbollsserie, irrelevant för undersökningen). 

Dessa fem ligor har just nu högst UEFA-ranking eftersom de har presterat bäst i de 

klubbtävlingar som UEFA kontrollerar (UEFA Champions League och UEFA Europa League) 

de senaste säsongerna. Bundesliga kommer inte att undersökas då klubbarna i den ligan har en 

annan struktur och ägs till majoriteten av sina medlemmar. Därav blir det inte samma 

problematik för dessa klubbar med UEFA FFP och begränsningen av ägartillskott. I de ligor som 

undersökningen berör (La Liga, Ligue 1, Premier League, Serie A) kommer sex klubbar som 

spelade i respektive liga föregående säsong (2013/2014) analyseras. 
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2.0 Teori 

2.1 Associativ konkurrens 

En av de grundläggande ekonomiska teorierna inom professionell idrott och de speciella 

egenskaper som präglar marknaden, etablerades redan på 1970-talet genom artiklar av bland 

andra El Hodri och Quirk 1971, samt Sloane 1976. Teorin, ibland kallad för 

associativ konkurrens (associative competition), bygger på grundtanken att framgång föder 

framgång och menar att i ett oreglerat ligasystem kommer det laget som når sportsliga 

framgångar att få större uppmärksamhet från supportrar, media och sponsorer och kan på så sätt 

öka sina intäkter, vilket, enligt teorin, förbättrar förutsättningarna för nya sportsliga framgångar. 

Teoretiskt leder detta till dominans från ett eller ett fåtal lag på lång sikt och en liga med en mer 

eller mindre förutsägbar vinnare. Det leder i sin tur till minskad spänning, minskat intresse från 

supportrar, media och sponsorer och slutligen minskade intäkter för hela ligan och därav även för 

de lagen med sportsliga framgångar. Slutsatsen blir att marknaden behöver regleras på något sätt, 

av kommersiella skäl, för att produkten på längre sikt inte ska urholka sig själv. 
21

 
22

 

2.2 Rat-race-teorin, hyperaktivitet och överinvesteringar 

Rat-race-teorin introducerades av George Akerlof 1976 och har applicerats på idrottsekonomin, 

av bland annat Helmut M. Dietl, Egon Franck och Markus Lang, för att förklara vissa 

säregenskaper hos aktörer i ligasystem. Grundstenen i denna teori är när, vad som kallas 

hyperaktivitet, uppstår. Enligt teorin uppstår hyperaktivitet hos aktörer som tävlar mot flera andra 

aktörer om ett pris (i det metaforiska rått-racet, en ostbit) som, oavsett hur mycket aktören 

anstränger sig, växer oproportionerligt lite i storlek eller inte växer alls. Ordet 

hyperaktivitet (hyperactivity), myntades av Alchian och Demsetz 1972 som synonym till det 

engelska begreppet “reverse shirking”, på svenska bäst översatt som ”omvänd arbetssmitning”. 

Enligt Dietl et al. får hyperaktiviteten klubbar i ligasystem att spendera oproportionerliga 

                                                 
21

 Mohamed El-Hodiri, James Quirk. An economic model of a professional sports League. The journal of 

political Economy. Vol 79. No 6.1971. sid 1302-1319 

22
 Sloane, P. Restriction of competition in professional team sports. Bulletin of Economic Research. Vol 

28. 1976. Sid 3-20. 
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summor på spelarköp och löner, i relation till vilken talang dessa investeringar ger och vilken 

ekonomisk avkastning det leder till.
23

 
24

 

Det går att argumentera för att detta är ett naturligt och givande inslag i den ovissa natur som 

tävlingsidrott baseras på. Även om marknaden totalt sett överinvesterar i sportslig talang så 

kommer det alltid finnas exempel på klubbar som träffar rätt i sina investeringar och på så sätt 

gör en sportslig och ekonomisk jackpot och att marknaden därför bör lämnas oreglerad. Müller, 

Lammert och Hovemann menar dock att när överinvesteringarna sätter klubbar i ekonomiska 

svårigheter så skadar det inte bara klubben själv utan även varumärket för hela ligan.  Dessa 

teorier motiverar därför också en reglering av marknaden.
25

  

2.3 Regleringsteori 

I grund och botten handlar FFP om en reglering av en marknad. För att förstå vilka effekter 

regleringen har haft och kommer att ha, bör man också ha en bakgrund och förståelse för varför 

denna reglering har införts. Tre olika regleringsteorier tas i beaktning för att förstå UEFA:s 

motivation till införandet av FFP. Dessa teorier är inte internt uteslutande. Det är alltså inte 

säkert att en av dessa ensam kan förklara varför en reglering införts, utan det handlar ofta om en 

kombination av dessa.
26

 

2.3.1 Public interest therory 

Teorin baseras på tanken att marknader behöver regleras för att förhindra 

marknadsmisslyckanden. Marknadsmisslyckanden uppstår när det finns brister i marknaden som 

gör den ineffektiv, t.ex. brist på konkurrens eller obalans i informationstillgången mellan köpare 

och säljare. Enligt Public interest theory instiftas regleringarna av makthavare för att skydda 

allmänheten från ineffektiva marknader. När Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton och Holmes 

skriver om denna teori utgår de från regeringars reglering av marknader, men eftersom UEFA är 

                                                 
23

 Helmut M. Dietl, Egon Franck, Markus Lang. Overinvestment in team sports Leagues: a contest theory 

model. Scottish Journal of Political Economy.  Vol 55. No 3. 2008 
24

 Alchian, A. A., and H. Demsetz. Production, Information Costs, and Economic Organization. 

The American Economic Review. Vol 62. 1972. Sid 777-795. 
25

 J. Christian Müller, Joachim Lammert, and Gregor Hovemann. The Financial Fair Play Regulations of 

UEFA: An Adequate Concept to Ensure the Long-Term Viability and Sustainability of European Club 

Football?. International Journal of Sport Finance. Vol 7. 2012. Sid 117-140 
26

 Godfrey, Jayne. Hodgson, Allan. Tarca, Ann. Hamilton, Jane. Holmes, Scott. Accounting Theory. 7. 

uppl. Milton, Qld: John Wiley, 2010. Sid 63 
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en demokratisk organisation, där styret röstas fram på liknande sätt som en demokratisk regering, 

så anser vi att teorins tankesätt är överförbart i detta fall.
27

 

2.3.2 Regulatory capture theory 

Även denna teori grundar sig i att det finns ett allmänintresse i att reglera marknaden och att 

maktinstanserna instiftar regleringar å allmänhetens vägnar, precis som i Public interest theory. 

Skillnaden är att enligt Regulatory capture theory så finns det en risk för att delar av de subjekt 

som påverkas av regleringen har en tendens att på olika sätt kontrollera regleringen så att den 

gynnar dem, snarare än allmänheten. Det finns flera olika faktorer som ökar risken för att detta 

uppstår. Den förutsättning som är mest intressant för vår studie är när:  

”The regulatory agency has minimal resources in comparison to the 

industry it is regulating.”
28

 

Risken för att det reglerade subjektet kan ändra, påverka eller till och med kontrollera 

regleringen ökar markant när det kontrollerande organet har mindre resurser än marknaden som 

det ska kontrollera.
29

 

2.3.3 Private interest theory 

Den tredje teorin om reglering som tas i beaktning, Private interest theory, skiljer sig från de 

tidigare två och presenterades av George Stigler i början på 1970-talet. Den grundar sig i att 

beslutsfattare, i Stiglers exempel politiker, genom möjligheten till lagstiftning, reglering och 

beskattning besitter en tvingande makt. Enligt teorin är inte makthavarna oberoende i frågan, 

utan makten fungerar som en vara på en marknad, och i enighet med teorin om den rationellt 

effektiva människan, vill makthavaren maximera sin vinst av makten. Möjligheten till att 

påverka makthavaren, och därigenom regleringen, är därför tillgänglig för den som erbjuder 

makthavaren mest i utbyte. Enligt teorin, som återigen för resonemanget kring politiker och 

deras beslutsfattande, har privata intressegrupper lättare att organisera sig och erbjuda 

                                                 
27

 Godfrey, Jayne. Hodgson, Allan. Tarca, Ann. Hamilton, Jane. Holmes, Scott. Accounting Theory. 7. 

uppl. Milton, Qld: John Wiley, 2010. Sid 57 
28

 Ibid. Sid 58 
29

 Ibid. Sid 57-58 
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makthavaren något i utbyte mot påverkan på regleringen, än vad allmänheten har. Därför är 

reglering, enligt denna teori, en följd av privata intressens vilja att vinna fördel på marknaden.
30

 

2.4 Sammanfattning av teorier och koppling till studien 

Sammanfattningsvis konstateras att det finns gott om teoretiskt underlag för att 

fotbollsmarknaden behöver regleras. Både teorin om associativ konkurrens och rat-race-teorin 

stödjer den tesen. Risken är annars, enligt teorin om associativ konkurrens, att en eller ett fåtal 

klubbar positionerar sig ensamma i toppen av tabellen, enligt grundtanken att framgång föder 

framgång, sportsligt och ekonomiskt. 

Enligt rat-race-teorin behövs regleringen för att skydda klubbarna från sin egen benägenhet att 

dra på sig kostnader som är större än de intäkter de kan generera. Enligt traditionell ekonomisk 

teori om en effektiv marknad hade detta problem löst sig själv genom att klubbar som inte går 

runt, går under. Müller, Lammert och Hovemann menar dock att en klubbs ekonomiska 

svårigheter och i värsta fall undergång, skadar förtroendet för hela sporten och därför behövs 

regleringar. 

Regleringsteorin förklarar varför regleringar införs på marknader och i vems intresse de införs. 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att teorin utgår från tre teorier med olika 

intressegrupper i fokus; allmänheten, de reglerade parterna och privata intressegrupper. 

Teorierna är inte internt uteslutande, utan dessa teorier samverkar ofta för att förklara 

verkligheten. 

Dessa tre teorier kommer ligga till grund för att förstå varför FFP har införts och vilken påverkan 

regleringen har. De två första teorierna stödjer att en reglering av marknaden behövs, men vi 

frågar oss huruvida införandet har gjorts på ett sätt som motverkar marknadens 

tillkortakommanden vad gäller associativ konkurrens och hyperaktivitet. 

Med hjälp av regleringsteorin kommer en analys att göras i syfte att förstå vem eller vilka som i 

första hand har gynnats av FFP. 

  

                                                 
30
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3.0 Metod 

För att besvara frågeställningen görs en undersökning av 24 stycken klubbar i fotbolls-Europa. 

Undersökningen har hypotesprövning och korrelationsberäkningar som utgångspunkt och 

baseras på data samlad från klubbarnas årsredovisningar från 2005 till 2013. 

3.1 Urval 

För undersökningen kommer ett stratifierat urval att användas. Stratifierat urval är en form av 

sannolikhetsurval och innebär ett urval där populationen delas in i icke-överlappande grupper 

som tillsammans innefattar hela populationen. Varje uppdelad grupp kallas för stratum och i 

undersökningen kommer stratumen definieras med hjälp av den senaste fullföljda säsongens 

(2013/2014) tabellplaceringar.
 
Vardera av de fyra ligorna som undersöks (La Liga, Ligue 1, 

Premier League, Serie A) inkluderar 20 stycken klubbar och dessa blir uppdelade i fyra stratum 

om fem klubbar. Benämningar på dessa stratum blir topplag, övre mittenlag, nedre mittenlag 

samt bottenlag.
  31

 
32

 

Då en klubb som åker ur högsta nationella ligan tappar de intäkter som tv-avtal genererar och 

riskerar att även tappa intäkter från sina övriga intäktskällor i verksamheten så kommer ingen 

klubb från stratumet för bottenlag att tas med i beräkningarna. I de tre övriga stratumen kommer 

två klubbar från varje stratum att väljas, så att totalt sex klubbar från varje liga undersöks. 

Två lag i varje stratum kommer att väljas utifrån ekonomisk information och rapportering. De 

placeringar som de valda klubbarna har haft används som hjälp för urvalet i de övriga ligorna.  

                                                 
31

 Eliasson, Annika, Kvantitativ metod från början, Studentlitteratur, Lund, 2006 
32

 Statistiska centralbyrån. Urval - från teori till praktik. 2008.  
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3.1.1 Undersökningens urval 

Följande klubbar är med i undersökningen: 

Tabell 2. Undersökningens urval 

La Liga   

(Spanien) 

Ligue 1 

(Frankrike) 

Premier League 

(England) 

Serie A       

(Italien) 

Atletico Madrid Lorient Everton Cagliari 

Espanyol Lyon Manchester City Inter 

Getafe Marseille Newcastle Juventus 

Real Sociedad Montpellier Southampton Parma 

Sevilla Paris Saint-Germain Sunderland Torino 

Valencia Reims West Ham Udinese 

 

3.2 Ekonomiska utgångspunkter 

Från varje klubb i urvalet kommer nio stycken årsredovisningar att granskas. Ur varje 

årsredovisning kommer ett antal ekonomiska mått användas. Dessa kommer att ligga till grund 

för de statistiska beräkningar som används för att besvara hypoteserna. 

För att besvara delhypoteserna kommer följande ekonomiska mått användas som utgångspunkt: 

 Intäkter 

 Personalkostnader 

 EBIT (Earnings Before Interests and Taxes) 

 

3.2.1 Intäkter 

Intäkter är ett mått som det har lagts stor vikt vid i klubbarnas rapporter eftersom det, med FFP:s 

noll-resultat-krav i åtanke, är intäkterna som begränsar klubbarnas kostnader och på så sätt vilka 

ekonomiska satsningar som kan göras på spelarinköp och spelarlöner. 
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3.2.2 Personalkostnader 

Nästa mått som tas i beaktning är personalkostnader. UEFA lägger stor vikt vid detta i sin 

Club Licensing Benchmarking Report Financial Year 2012 och påpekar även i denna rapport att 

det finns en stark korrelation mellan personalkostnader och sportsliga framgångar och att detta 

varit en drivkraft för den stora ökningen i spelarlöner som skett de senaste åren. 

Personalkostnader är dessutom väldigt intressanta för undersökningen eftersom tidigare 

forskning visar på stark korrelation mellan spelarlöner och sportslig framgång. 
33

 

3.2.3 EBIT 

Earnings before interests and taxes, även kallat rörelseresultat, är ett mått på en organisations 

resultat före ränta och skatter har betalats. Eftersom noll-resultat-kravet förhindrar klubbar från 

att göra för stora förluster i verksamheten, kommer detta mått att ge en indikation på vilken 

effekt FFP har haft på klubbarnas redovisade resultat över tid.
34

 

Valet av måttet EBIT, snarare än att jämföra årets resultat motiveras med att skattekostnader 

räknas bort från det som UEFA definierar som relevanta kostnader och på så sätt inte påverkar 

noll-resultat-kravet. 
35

 

3.3 Korrelation 

Undersökningen kommer bland annat att ske genom jämförelser av samband mellan två 

variabler, så kallad korrelation. Beräkningarna av samband kommer att göras med hjälp av 

Pearsons korrelationskoefficient. Korrelationskoefficienten ger ett mått på styrkan i sambandet 

och landar alltid mellan -1 till 1. Innebörden är att -1 ger hundraprocentigt negativt samband och 

koefficienten 1 ger då i stället ett positivt samband med samma styrka. För att beräkna 

korrelationskoefficienten (r) används formeln nedan. 
36
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 )      
   ) 

 ) 
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 BAS nyckeltal: för bättre analys och effektivare ekonomistyrning, 3. uppl., Norstedts juridik, 
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35

 UEFA. UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations. 2012 
36
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Beräkningen hjälper till att beskriva om det finns ett samband mellan två variabler. 

Korrelationskoefficienten säger däremot ingenting om vad som orsakar detta samband. Bara för 

att det går att påvisa ett samband att när variabel x är stor, så är även variabel y stor, betyder inte 

det att det är x som påverkar storleken på y. För att undersöka det kausala sambandet beräknas 

i stället determinationskoefficienten (i uppsatsen benämnd förklaringsgrad) som visar på andelen 

av variation i den beroende variabeln (y) som förklaras med variationen i den oberoende 

variabeln (x). Detta görs genom att kvadrera korrelationskoefficienten och svaret besvarar hur 

många procent av variationen i y som beror på förändringar i variabel x. Alla 

korrelationsberäkningar kommer därför att göras i båda dessa steg. 
37

  

3.4 Operationalisering 

Undersökningen kommer att försöka besvara en huvudhypotes gällande sportslig framgång och 

ekonomiska satsningar genom tre delhypoteser. Delhypoteserna har sin utgångspunkt i 

ekonomiska värden i de valda klubbarnas årsredovisningar. Dessa ekonomiska värden är 

intäkter, personalkostnader samt EBIT. Utifrån datan som hämtas från årsredovisningarna 

kommer det att göras korrelationsberäkningar för de två första delhypoteserna och för den tredje 

delhypotesen kommer ett linjediagram påvisa utvecklingen för undersökningens berörda år. 

Följande hypoteser ställs upp om FFP:s påverkan: 

 Delhypotes 1: Det finns ett starkt positivt samband, med en korrelationskoefficient på 

minst 0,7, mellan höga intäkter och höga personalkostnader. 

 Mothypotes 1: Ett starkt positivt samband, med en korrelationskoefficient på minst 0,7, 

saknas mellan höga intäkter och höga personalkostnader 

Intäkter och personalkostnader kommer att hämtas från klubbarnas årsredovisningar och 

användas i exakta tal i beräkningen av korrelationskoefficienten. För att beräkna 

korrelationskoefficienten kommer klubbars intäkter under de undersökta åren att ställas i relation 

till alla klubbars personalkostnader under samma år.  

 Delhypotes 2: Det finns ett starkt positivt samband, med en korrelationskoefficient på 

minst 0,7, mellan höga personalkostnader och sportsliga framgångar, i form av 

ligaplacering. 
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 Mothypotes 2: Ett starkt positivt samband, med en korrelationskoefficient på minst 0,7, 

saknas mellan höga personalkostnader och sportsliga framgångar, i form av ligaplacering. 

Valet av 0,7 som gränsvärde motiveras med att Szymanski och Kuypers i tidigare forskning har 

definierat en korrelationsgrad på 0,88 som väldigt nära perfekt korrelation. Vår bedömning är då 

att 0,7, med studiens något mindre urval, bör ses som en god korrelation och ett starkt 

samband.
38

 

Personalkostnader kommer för delhypotes 2 att ställas i relation till övriga klubbar i det 

undersökta landet. Varje klubbs personalkostnader kommer att ställas mot genomsnittet för 

ligans undersökta klubbar för att få fram ett värde på hur mycket högre eller lägre den givna 

klubben ligger i relation till genomsnittet. Det går även använda den totala personalkostnaden 

som variabel i stället för personalkostnaden i relation med andra, men personalkostnaden i 

relation till de andra klubbarna kommer användas med motiveringen att det kan ge intressant 

data när jämförandet ställs i faktisk relation till varandra.  

De undersökta klubbarna kommer att rankas utifrån hur de har placerat sig i den inhemska 

tabellen i relation till varandra. Det innebär att oavsett om klubb X kommer etta eller femma 

under en given säsong så spelar det ingen roll så länge de placerar sig högst av de undersökta 

klubbarna i det landet. Det högst rankade laget under ett givet år kommer att tilldelas 

värdesiffran sex, det näst högsta fem, och så vidare, tills det sjätte rankade laget får värdesiffra 

ett. Att inte klubbarna endast får den siffran som de placerar sig i relation till varandra beror på 

att korrelationskoefficienten då får ett negativt värde och för förtydligande används inte ett 

negativt värde när ett positivt samband skall förklaras. Korrelationskoefficienten är inte beroende 

av om de rankas i ordning eller motsatsordning utan det är endast korrelationskoefficientens 

riktning som påverkas.  

Personalkostnaderna under de undersökta åren i relation till genomsnittet kommer ställas mot 

snittplaceringsvärdet för att beräkna korrelationskoefficienten. 

 Delhypotes 3: Klubbarnas redovisade resultat (EBIT) förbättras efter införandet av FFP 

(2011). 

                                                 
38
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 Mothypotes 3: Det finns inga tecken på att införandet av FFP (2011) har förbättrat 

klubbarnas redovisade resultat (EBIT). 

Alla klubbar i undersökningen har resultatmåttet EBIT specificerat i sina årsredovisningar och 

värdet används i denna studie för att kunna analysera eventuella förändringar i detta efter 

införandet av FFP. För tydligast förklaring över värdena kommer det att användas linjediagram 

för att se utvecklingen under de år som undersökningen innefattar. Beräkningar över 

förändringen i EBIT kommer att göras både för respektive land samt en sammanfattande 

beräkning över alla länders totala EBIT-mått. 

Givet att ovanstående delhypoteser bekräftas och som en konsekvens av FFP:s förbud mot att 

täcka stora minusresultat med ägartillskott, sätts följande huvudhypotes upp: 

 Införandet av FFP har begränsat möjligheten till ökad sportslig framgång genom 

ekonomiska satsningar. 

3.4.1 Datainsamling 

All ekonomisk data så som intäkter, personalkostnader och EBIT kommer att hämtas från 

undersökningens klubbar och deras årsredovisningar. Årsredovisningarna hämtas från databasen 

Orbis som samlar finansiell information från uppemot 30 miljoner bolag i Europa. Samtliga 

årsredovisningar redovisas i Orbis i amerikanska dollar, USD. Alla tabellplaceringar har hämtats 

från respektive ligas officiella hemsida. 

 

3.4.2 Bortfallsanalys 

Då det i vissa fall har saknats årsredovisningar i Orbis databas, finns det ett litet bortfall i 

undersökningen. Följande årsredovisningar saknas i empirin: 

 Paris Saint-Germain 2005 

 Marseille 2009 

 Cagliari 2005 

 Montpellier 2006 
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Även om detta bortfall naturligtvis är beklagligt, görs bedömningen att det i ett större 

sammanhang inte har någon större påverkan på resultatet, då 4 av totalt 216 årsredovisningar ses 

som ett litet bortfall. 

3.5 Metodkritik 

Den tydligaste svagheten med undersökningen är det faktum att implementerandet av FFP 

inleddes relativt nyligen. Efter införandet, 2011, finns det egentligen bara två fullständiga 

årsredovisningar för varje klubb, 2012 och 2013. Eftersom UEFA:s exekutiva kommitté 

godkände införandet av FFP redan i september 2009, är det naturligtvis möjligt att tendenser kan 

synas redan i årsredovisningarna från 2010, men oavsett det är mängden data efter införandet för 

liten för att generaliserbarheten ska vara god. Syftet med uppsatsen har därför begränsats till att 

försöka påvisa tendenser till effekter som regelverket har, och för att kompensera för bristen vad 

gäller antalet år har ett relativt stort urval valts, med klubbar från flera länder och flera klubbar 

från varje land. 
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4.0 Resultat 

4.1 Delhypotes 1: Det finns ett starkt positivt samband, med en 

korrelationskoefficient på minst 0,7, mellan höga intäkter och höga 

personalkostnader. 

Sambandet mellan höga intäkter och höga personalkostnader beräknades, både land för land och 

genom en sammanställning av sambandet mellan alla klubbar i undersökningen, med hjälp av en 

korrelationsberäkning. Resultatet blev följande: 

Tabell 3. Korrelationskoefficient och förklaringsgrad intäkter/ personalkostnad (samtliga ligor) 

Liga Korrelationskoefficient Förklaringsgrad 

La Liga (Spanien) 0,8363 0,6993 

Ligue 1 (Frankrike) 0,9859 0,9719 

Premier League (England) 0,9488 0,9003 

Serie A (Italien) 0,9684 0,9377 

Samtliga klubbar 0,9503 0,9030 
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Figur 3. Regressionslinjer intäkter/personalkostnad (Spanien). (Siffror i tusen USD) 

 

Figur 4. Regressionslinje intäkter/personalkostnad (Frankrike). (Siffror i tusen USD) 
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Figur 5. Regressionslinjer intäkter/personalkostnad (England). (Siffror i tusen USD) 

 

Figur 6. Regressionslinjer intäkter/personalkostnad (Italien). (Siffror i tusen USD) 
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Figur 7. Regressionslinje intäkter/personalkostnad (samtliga ligor). (Siffror i tusen USD) 

4.2 Delhypotes 2: Det finns ett starkt positivt samband, med en 

korrelationskoefficient på minst 0,7, mellan höga personalkostnader och 

sportsliga framgångar, i form av ligaplacering. 

För att undersöka sambandet mellan personalkostnader och sportsliga framgångar över tid, 

gjordes en korrelationsberäkning mellan klubbarnas interna snittplacering under 

undersökningens utvalda år (2005-2013) och klubbarnas personalkostnad under motsvarande år. 

Här används ingen beräkning på samtliga klubbar, då ligaplaceringen inte går att jämföra mellan 

olika ligor. 
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Total (r=0,9503) 

Liga Korrelationskoefficient  Förklaringsgrad 

La Liga (Spanien) 0,9275 0,8602 

Ligue 1 (Frankrike) 0,8740 0,7639 

Premier League (England) 0,7357 0,5413 

Serie A (Italien) 0,8247 0,6801 

Tabell 4. Korrelationskoefficient och förklaringsgrad personalkostnad/sportslig framgång (samtliga ligor). 



 

23 

 

4.3 Delhypotes 3: Klubbarnas redovisade resultat (EBIT) har förbättrats efter 

införandet av FFP (2011).  

För ökad tydlighet redovisas här klubbarnas EBIT för de valda åren både i tabell och diagram. 

Först redovisas land för land och sedan en sammanslagning av alla klubbar i en gemensam 

kurva. 
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TOTAL EBIT SPANIEN (TUSEN USD)  

Total Spanien

 EBIT Spanien 

(Tusen USD) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Atletico Madrid -49 545  -43 839  -45 408  10 998  -24 859  10 187  26 770  17 855  22 935  

Espanyol -3 979  1 747  5 182  1 877  -4 914  -4 937  5 625  6 381  6 015  

Getafe 156  664  -8 167  -10 942  1 052  -1 994  -8 732  -712  -3 973  

Rela Sociedad -24 358  -4 099  -7 136  -36 296  -11 668  -4 746  899  851  1 055  

Sevilla 444  -24 382  -13 999  -11 155  19 870  520  -2 431  -26 925  6 268  

Valencia -42 972  36 286  -24 888  -69 716  -55 018  40 362  20 538  28 426  25 061  

Total Spanien -120 254  -33 623  -94 416  -115 234  -75 537  39 392  42 669  25 876  57 361  

Figur 8. Tabell och diagram för utveckling av EBIT (Spanien) 
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TOTAL EBIT FRANKRIKE (TUSEN USD)  

Total Frankrike

EBIT Frankrike 

(Tusen USD) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Lorient 1 856  -3 147  2 980  -7 000  -5 764  -4 846  -10 727  -12 484  -4 813  

Lyon 2 480  -5 762  -23 570  -28 069  -49 089  -68 641  -65 578  -15 376  -36 090  

Marseille -37 371  -10 423  -10 903  19 648  n/a -820  -32 420  -38 431  -25 176  

Montpellier -4 085  n/a -1 424  -2 559  -8 856  6 689  -9 874  49 477  2 549  

Paris Saint-Germain n/a -10 117  -23 943  -30 925  -19 373  -34 225  -41 959  10 546  -3 991  

Reims 463  -23  702  -445  -3 106  -3 435  888  -561  8 379  

Total Frankrike -36 657  -29 472  -56 158  -49 350  -86 188  -105 278  -159 670  -6 829  -59 142  

Figur 9. Tabell och diagram för utveckling av EBIT (Frankrike) 
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TOTAL EBIT ENGLAND (TUSEN USD)  

Total England

EBIT England 

(Tusen USD) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Everton 11  -16 673  -21 831  -7 991  -8 794  -25 802  -28 301  -29 851  -14 987  

Manchester City -20 235  -8 818  -14 685  -53 387  -118 928  -183 867  -321 695  -161 383  -124 851  

Newcastle  -12 709  -22 369  -55 855  -48 695  -52 608  -49 994  -6 069  -7 845  -2 602  

Southampton -16 705  -27 697  -17 252  -34 747  -22 871  -12 705  -18 901  -32 381  -8 499  

Sunderland -12 407  12 799  -34 357  -4 694  -41 683  -49 293  -51 494  -43 311  -35 427  

West Ham -14 732  12 023  -28 936  -49 803  -40 326  -26 751  -12 824  -35 948  1 602  

Total England -76 777  -50 735  -172 916  -199 317  -285 210  -348 412  -439 284  -310 719  -184 764  

Figur 10. Tabell och diagram för utveckling av EBIT (England) 
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TOTAL EBIT ITALIEN (TUSEN USD)  

Total Italien

EBIT Italien 

(Tusen USD) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cagliari n/a -8 718  -7 479  9 843  2 084  -3 016  -3 133  18 421  -4 464  

Inter -120 130  -220 415  -253 946  -219 235  -211 538  -103 224  -123 880  -106 445  -97 743  

Juventus -22 416  -28 528  8 738  -14 181  19 615  2 560  -122 547  -65 005  -3 917  

Parma -9 631  5 220  -5 627  -4 683  -11 245  7 111  -1 840  17 229  -27 799  

Torino -2 011  -7 788  -5 929  -6 672  -15 990  -21 521  -27 969  -24 966  9 949  

Udinese -16 068  -10 069  -26 740  -27 964  -24 552  -32 076  -31 581  -34 922  -43 653  

Total Italien -170 256  -270 298  -290 983  -262 892  -241 626  -150 166  -310 950  -195 688  -167 627  

Figur 11. Tabell och diagram för utveckling av EBIT (Italien) 
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TOTAL EBIT (TUSEN USD) 

Total

EBIT Total 

(Tusen USD) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Spanien -120 254  -33 623  -94 416  -115 234  -75 537  39 392  42 669  25 876  57 361  

Frankrike -36 657  -29 443  -56 158  -49 350  -86 188  -105 278  -159 670  -6 829  -59 142  

England -76 777  -50 735  -172 916  -199 317  -285 210  -348 412  -439 284  -310 719  -184 764  

Italien -170 256  -270 298  -290 983  -262 892  -241 626  -150 166  -310 950  -195 688  -167 627  

Total -403 944  -384 099  -614 473  -626 793  -688 561  -564 464  -867 235  -487 360  -354 172  

Figur 12. Tabell och diagram för utveckling av EBIT (samtliga ligor) 
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5.0 Analys 

5.1 Delhypotes 1: Det finns ett starkt positivt samband, med en 

korrelationskoefficient på minst 0,7, mellan höga intäkter och höga 

personalkostnader. 

Resultaten från korrelationsberäkningarna är entydiga i denna hypotes; det finns en hög 

korrelation mellan intäkter och personalkostnader. Starkast är sambandet i Frankrike, men 

framför allt är det talande att den totala siffran är så hög. En korrelationskoefficient på 0,9503 är 

ett bevis på ett nästan entydigt samband. En förklaringsgrad på 0,9030 bevisar också ett starkt 

kausalt samband där ca 90 % av variationen i personalkostnad beror på variationen i intäkter. På 

detta sätt anser vi att delhypotes 1 är tydligt bekräftad av undersökningens empiri. 

 

5.2 Delhypotes 2: Det finns ett starkt positivt samband, med en 

korrelationskoefficient på minst 0,7, mellan höga personalkostnader och 

sportsliga framgångar, i form av ligaplacering. 

Även dessa beräkningar visar en stark korrelation mellan de undersökta variablerna. I tre av fyra 

länder är korrelationen mellan personalkostnader och sportsliga framgångar över 0,8. I England 

är korrelationen något lägre, med en koefficient på ca 0,74. Även detta kan dock ses som ett 

starkt kausalt samband. Tidigare forskning visade ett ännu starkare kausalt samband mellan 

personalkostnader och sportsliga framgångar, vilket kan bero på att den undersökt fler klubbar 

under längre tid, men studien visar ändå samma tendenser och delhypotes 2 får därför anses 

bekräftad. 

 

5.3 Delhypotes 3: Klubbarnas redovisade resultat (EBIT) har förbättrats efter 

införandet av FFP (2011). 

Tittar man på linjediagrammen för klubbarnas EBIT-utveckling under de undersökta åren finns 

det en tydlig tendens. Klubbarna i tre av fyra länder gör bottennoteringar, vad det gäller EBIT, 
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under 2011. Därefter gör de flesta klubbarna bättre ekonomiska resultat. De spanska klubbarna 

avviker från mönstret. En förklaring till det skulle kunna vara att fem av sex undersökta klubbar 

redan låg inom gränsen för accepterat minusresultat i FFP. Den totala kurvan, för alla undersökta 

klubbar, ger ändå en indikation på att klubbarna har anpassat sig efter de nya reglerna och 

förbättrat sitt resultat avsevärt mellan 2011 och 2012. Totalt minskade rörelseförlusterna med 

nästan 44 % mellan 2011 och 2012, från ett negativt rörelseresultat på 867 235 000 USD till en 

rörelseförlust på 487 360 000 USD. Trenden fortsätter mellan 2012 och 2013, där det totala 

underskottet minskar med ca 27 %. Som helhet betraktas därför delhypotes 3 som bekräftad, då 

klubbarnas EBIT har förbättrats sedan 2011. 

5.4 Huvudhypotes: Införandet av FFP har begränsat möjligheten till ökad 

sportslig framgång genom ekonomiska satsningar. 

För att besvara huvudhypotesen byggs en beviskedja av delhypoteser. Av delhypotes 2, och med 

stöd i tidigare forskning, kan sportslig framgång till stor del förklaras av höga personalkostnader, 

som är beroende av höga intäkter, vilket i sin tur bekräftas av delhypotes 1. När UEFA 2011 

stängde dörren till att öka personalkostnader genom ägartillskott och samtidigt satte 

begränsningar på vilka intäkter som anses ”relevanta”, och därigenom möjliga att redovisa, går 

det att argumentera för att möjligheten för ägare att ”köpa” sportslig framgång och utmana 

tidigare storklubbar om titlar har begränsats. 

5.5 Analys utifrån teoretiska referensramar 

5.5.1 Associativ konkurrens 

Om man studerar empirin från undersökningen kan man se tecken på flera parametrar som 

stämmer in på teorin om associativ konkurrens. Även om undersökningen inte förtäljer hela 

sanningen om huruvida framgång föder framgång, så påvisas en tydlig korrelation mellan höga 

intäkter, personalkostnader och sportslig framgång. Därigenom finns det goda argument, med 

stöd i både teorin och studien, för att marknaden var i behov av någon typ av reglering för att inte 

riskera att urholka sin egen spänning och på så vis en stor del av sitt attraktionsvärde. 
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5.5.2 Rat-race-teorin, hyperaktivitet och överinvesteringar 

Studerar man kurvorna för klubbarnas redovisade resultat innan införandet av FFP går det att se 

tydliga tecken på det som i teorin benämns hyperaktivitet. Minusresultat i mångmiljonbelopp år 

efter år tyder på ett tydligt överspenderande som går i linje med teorin. 

Noll-resultat-kravet ser ut som en tydligt riktad åtgärd mot denna problematik och att försöka 

stabilisera den ekonomiska situationen. Ser man till den empiri som studien undersökt finns en 

tydlig indikation på att klubbarna har anpassat sig till regelverket och förbättrat sina redovisade 

resultat efter införandet.  

5.5.3 Regleringsteori 

Med hjälp av regleringsteorin försöker studien identifiera tendenser till vem eller vilka som har 

gynnats mest av den reglering som har gjorts. De olika regleringsteorierna är, som tidigare 

nämnts, inte internt uteslutande, utan sanningen om vilka som har drivit genom införandet, och 

hur det har gått till, kan nog delvis förklaras av en kombination av dessa teorier. Det finns ändå 

tendenser som tyder på att det i stor utsträckning är de klubbar som historiskt sett varit 

storklubbar, som redan har ett starkt kommersiellt varumärke och därigenom stora UEFA-

godkända intäkter, som har dragit störst nytta av FFP.  
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6.0 Slutsats 

 Delhypotes 1: Det finns ett starkt positivt samband, med en korrelationskoefficient på 

minst 0,7, mellan höga intäkter och höga personalkostnader. 

Empirin i undersökningen har tydligt kunnat förklara delhypotes 1 som bekräftad. Varje enskild 

liga hade en korrelationskoefficient som låg över 0,8 samtidigt som en beräkning för samtliga 

klubbar innefattade i undersökningen hade en korrelationskoefficient på 0,95.  

 Delhypotes 2: Det finns ett starkt positivt samband, med en korrelationskoefficient på 

minst 0,7, mellan höga personalkostnader och sportsliga framgångar, i form av 

ligaplacering. 

Delhypotes 2 har med stöd av undersökningens empiri kunnat bekräftas. Ligorna som 

undersöktes hade alla en korrelationskoefficient över 0,7 där variationen i 

korrelationskoefficienten mellan ligorna varierade upp till 0,2 enheter. Premier League hade 

lägst korrelationskoefficient med 0,74 och La Liga hade den högsta korrelationskoefficienten 

med 0,93. Resultatet går i linje med tidigare forskning från Szymanski och Kuypers även om 

sambandet i denna undersökning inte gett ett lika starkt kasault samband. Detta har även UEFA 

tagit upp i sin rapport ”The European Club Footballing Landscape” som den stora anledningen 

till att lönerna i fotbolls-Europa ökar för varje år. Mellan 2011 och 2012 så ökade lönerna med 

totalt 588 miljoner euro.
39

   

 Delhypotes 3: Klubbarnas redovisade resultat (EBIT) har förbättras efter införandet av 

FFP (2011). 

Delhypotes 3 har med stöd av undersökningens empiri kunnat bekräftas. Även om inte alla 

klubbar visar resultat som är inom ramen för FFP så är tendensen att de flesta klubbarna har 

förbättrat sin ekonomi sedan införandet och att kurvorna går från bottennotering 2011 till att 

sträva uppåt mot en godkänd nivå. De senaste årsredovisningarna i undersökningen visade att 15 

av klubbarna i undersökningen gör ett bättre ekonomiskt resultat 2013 än 2012 och av de nio 

som gör ett sämre resultat 2013 än 2012 gör tre klubbar ändå ett positivt resultat, och ytterligare 

tre klubbar är trots ett sämre resultat fortfarande inom ramen för vad som godkänns av FFP-

                                                 
39

 UEFA. Club Licensing Benchmarking Report Financial Year 2012. 2012. 
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regleringen. Detta har varit lyckat utifrån UEFA:s förhoppningar om att förbättra ekonomin i 

fotbolls-Europa. Även om deras målsättning har varit långsiktig så kan ändå detta ses som ett 

gott tecken utifrån UEFA:s förhoppningar om en mer hållbar ekonomisk situation.
40

   

 Huvudhypotes: Införandet av FFP har begränsat möjligheten till ökad sportslig framgång 

genom ekonomiska satsningar. 

Studien bevisar att korrelationen mellan sportsliga framgångar och ekonomiska satsningar, i 

form av ökade personalkostnader, är stark och eftersom FFP begränsar ekonomiska satsningar 

genom kapitaltillskott från ägare samt bestämmelser över vilka intäkter som anses relevanta kan 

undersökningens huvudhypotes ses som bekräftad.  

 

Även om studiens huvudsakliga syfte inte var att analysera vem som gynnats mest av införandet 

av FFP går det inte att blunda för det faktum att studiens resultat visar tendenser till att reglerna 

som införts gynnar toppskiktet av de allra rikaste och mäktigaste klubbarna, och att detta 

överensstämmer med teorin om hur mäktiga privata intressegrupper ofta lyckas påverka 

marknadsregleringar.  

                                                 
40

 UEFA. Club Licensing Benchmarking Report Financial Year 2012. 2012. 
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7.0 Diskussion  

Vi använder Henning Vöpels två slutsatser, om att syftet med FFP är att skydda klubbfotbollens 

långsiktiga ekonomiska stabilitet och att återställa balansen mellan fotbollsklubbar och ligor, 

som utgångspunkt för att tolka resultatet av studien och kan konstatera att på den första punkten 

finns tydliga, positiva tendenser. Minusresultaten minskar och flera av de undersökta klubbarna 

är inom eller nära UEFA:s noll-resultat-krav. När det gäller den konkurrensmässiga balansen 

mellan klubbar och ligor tycks dock regelverket inte ha varit lika framgångsrikt, än så länge. 

I stället syns tendenser till att regelverket, i den utformningen det har idag, skyddar de klubbar 

som har byggt ett stort varumärke och genererar stora intäkter. Ägare eller investerare, som vill 

skjuta till kapital för att lyfta sina klubbar mot toppen av fotbollshierarkin, har stoppats. 

Även om den teoretiska referensramen hjälper oss att förstå att införandet av en reglering av 

fotbollsmarknaden är nödvändig, för att långsiktigt behålla spänningen och attraktionsvärdet, är 

det svårt att bortse från det faktum att ett regelverk som skyddar de starkaste på en marknad, men 

som kallas för ”fair play”, inte riktigt tycks nå sitt mål. 

Syftet med studien var att undersöka om FFP har påverkat fotbollsklubbarnas möjligheter att 

konkurrera om sportsliga framgångar, och om kritiken som regelverkets utformning har fått är 

rättfärdigad. Båda dessa syften anser vi att studien uppfyller. Regelverket har haft stora effekter 

på marknaden och av vår undersökning att döma finns det fog för den kritik som riktats mot 

utformningen. Frågan är om detta är något som UEFA låter sig påverkas av och om det kommer 

att ske en revidering av FFP:s utformning. På denna punkt kan naturligtvis spekulationerna bli 

oändliga, men så länge UEFA håller de största klubbarna på marknaden nöjda finns det, i 

enlighet med regleringsteorin, risk för att dessa stödjer regleringen och ger FFP den legitimitet 

som behövs för att den ska kvarstå. 

Det finns en potentiell problematik i att den insamlade empirin kommer från årsrapporter som 

inte är officiellt godkända av UEFA, gällande relevanta intäkter och kostnader. Vi anser dock att 

detta inte är ett begränsande faktum för vår studie. Problematiken skulle då vara att förändringen 

i EBIT som påvisas inte blir helt relevant, eftersom UEFA kan komma att döma ut vissa intäkter 

eller kostnader som klubbarna redovisar. Bedömningen gjordes ändå att resultatet är talande för 
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en positiv utveckling av klubbarnas resultat, oavsett om några intäkter eller kostnader skulle 

komma att ändras i värde. 

7.1 Fortsatt forskning 

Ekonomisk forskning inom europeisk klubblagsfotboll är ett ämne som har blivit hetare i och 

med UEFA:s införande av FFP. Den hetaste debatten har blivit om FFP kommer att cementera 

ett toppskikt inom europeisk klubblagsfotboll då möjligheten till stora ekonomiska satsningar har 

begränsats. Hur FFP kommer påverka fotbollen på längre sikt går det endast att diskutera och 

fundera kring eftersom regleringen är relativt ny och således finns det begränsat med information 

och data efter införandet. Det optimala för en fortsatt forskning vore att jobba med fem 

ekonomiska rapporter innan införandet, samt fem ekonomiska rapporter efter införandet, för att 

kunna jämföra den ekonomiska situationen, men även de sportsliga prestationerna, både innan 

och efter införandet. Detta är dock ett par år bort och i nuläget vore det i stället intressant med en 

undersökning som tar avstamp i ett enskilt land.  Hur många i det undersökta landet följer FFP:s 

kravbild och vad har det haft för påverkan på tävlingsbalansen i landet? Den formen av 

undersökning hade varit möjlig att genomföra med samma metod och operationalisering som 

denna i undersökning, men med den enda skillnaden att alla undersökta klubbar kommer från 

samma land och liga.  

Vidare vore det intressant att studera vad UEFA anser om kritiken som har framkommit och om 

det har haft någon påverkan på utformningen av FFP. Även om det må vara orealistiskt för en 

kandidatuppsats så vore en intervjustudie med berörda parter inom UEFA väldigt intressant med 

utgångspunkt i hur klubbarna har tagit till sig FFP. I en sådan studie bör de också besvara frågor 

kring problematiken med relevanta intäkter och relevanta kostnader. Finns det inte en risk för 

godtycklighet om UEFA ska avgöra vad som är marknadsmässiga priser på marknaden? 
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Bilaga I 

Granskade årsredovisningar 

Klubb 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Atletico Madrid                   

Cagliari X                 

Espanyol                   

Everton                   

Getafe                   

Inter                   

Juventus                   

Lorient                   

Lyon                   

Manchester City                   

Marseille         X         

Montpellier   X               

Newcastle                   

Paris Saint-Germain X                 

Parma                   

Real Sociedad                   

Reims                   

Sevilla                   

Southampton                   

Sunderland                   

Torino                   

Udinese                   

Valencia                   

West Ham                   

  



Bilaga II 

 

La Liga (Spanien) 

2005 Intäkter Personalkostnad EBIT Sportslig placering 

Atletico Madrid        59 134                  55 966     -49 545  3 

Sevilla         47 022                  26 843     444  9 

Real Sociedad        30 246                  24 661     -24 358  4 

Valencia       105 793                  86 071     -42 972  5 

Getafe         18 357                  10 281     156  10 

Espanyol        36 652                  24 380     -3 979  13 

          

2006         

Atletico Madrid        68 245                  61 529     -43 839  5 

Sevilla         58 874                  39 790     -24 382  9 

Real Sociedad         41 337                  23 275     -4 099  12 

Valencia       301 057                  84 558     36 286  3 

Getafe         24 433                  15 356     664  11 

Espanyol        49 762                  25 510     1 747  14 

          

2007         

Atletico Madrid        84 722                  70 569     -45 408  7 

Sevilla         89 036                  61 349     -13 999  5 

Real Sociedad         38 746                  23 621     -7 136  15 

Valencia       147 545                100 753     -24 888  3 

Getafe         27 886                  18 841     -8 167  16 

Espanyol        61 904                  33 695     5 182  8 

          

2008         

Atletico Madrid      127 736                103 874     10 998  9 

Sevilla       141 603                  92 480     -11 155  4 

Real Sociedad        28 495                  24 784     -36 296  21 

Valencia       164 054                140 840     -69 716  3 

Getafe         58 190                  41 338     -10 942  6 

Espanyol        68 288                  39 788     1 877  11 

  



2009 Intäkter Personalkostnad EBIT Sportslig placering 

Atletico Madrid      148 370                  95 379     -24 859  4 

Sevilla         95 096                  87 318     19 870  3 

Real Sociedad        20 788                  23 226     -11 668  26 

Valencia       116 516                105 297     -55 018  6 

Getafe         53 055                  32 769     1 052  17 

Espanyol        57 995                  43 058     -4 914  10 

          

2010         

Atletico Madrid      152 781                  75 460     10 187  4 

Sevilla       122 267                  74 653     520  5 

Real Sociedad         22 125                  17 634     -4 746  24 

Valencia       125 402                  89 763     40 362  10 

Getafe         27 033                  30 257     -1 994  14 

Espanyol        60 116                  35 342     -4 937  12 

          

2011         

Atletico Madrid      144 386                  92 593     26 770  7 

Sevilla       119 754                  82 887     -2 431  3 

Real Sociedad         50 712                  34 130     899  19 

Valencia       172 911                  88 032     20 538  4 

Getafe         37 166                  39 484     -8 732  9 

Espanyol        66 279                  44 827     5 625  11 

          

2012         

Atletico Madrid      135 894                  92 421     17 855  10 

Sevilla         75 830                  69 130     -26 925  5 

Real Sociedad         43 192                  31 714     851  16 

Valencia       152 309                  87 952     28 426  3 

Getafe         32 961                  20 027     -712  9 

Espanyol        60 768                  36 985     6 381  15 

          

2013         

Atletico Madrid      156 938                  83 464     22 935  11 

Sevilla         71 005                  64 278     6 268  6 

Real Sociedad         52 604                  37 472     1 055  14 

Valencia       151 669                  80 224     25 061  7 

Getafe         42 660                  38 528     -3 973  13 

Espanyol        64 897                  33 963     6 015  5 

 

  



Ligue 1 (Frankrike) 

2005 Intäkter Personalkostnad EBIT  Sportslig placering  

Lorient 10 301  5 110  1 856  34 

Lyon 113 252  58 956  2 480  1 

Marseille 73 619  54 385  -37 371  5 

Montpellier 17 800  12 104  -4 085  28 

Paris Saint-Germain n/a n/a n/a 9 

Reims  7 243  4 873  463 36 

          

2006         

Lorient 10 370  9 044  -3 147  23 

Lyon 162 302  95 334  -5 762  1 

Marseille 104 377  56 471  -10 423  5 

Montpellier n/a n/a n/a 32 

Paris Saint-Germain 114 053  63 182  -10 117  9 

Reims  8 920  6 497  -23 34 

          

2007         

Lorient 32 811  20 474  2 980  14 

Lyon 189 817  126 230  -23 570  1 

Marseille 121 026  70 784  -10 903  2 

Montpellier 18 914  12 994  -1 424  35 

Paris Saint-Germain 112 746  69 851  -23 943  15 

Reims  12 816  8 038  702 31 

          

2008         

Lorient 42 549  33 873  -7 000  10 

Lyon 245 464  157 731  -28 069  1 

Marseille 185 662  94 321  19 648  3 

Montpellier 22 853  16 880  -2 559  28 

Paris Saint-Germain 126 097  81 701  -30 925  16 

Reims  14 477  9 615  -445 33 

          

2009         

Lorient 36 538  26 723  -5 764  10 

Lyon 197 329  134 482  -49 089  3 

Marseille n/a n/a n/a 2 

Montpellier 20 530  20 708  -8 856  22 

Paris Saint-Germain 133 094  74 040  -19 373  6 

Reims  15 547  12 229  -3 106  40 

  



2010 Intäkter Personalkostnad EBIT  Sportslig placering  

Lorient 36 646  23 642  -4 846  7 

Lyon 179 266  137 105  -68 641  2 

Marseille 205 886  106 972  -820 1 

Montpellier 46 983  28 741  6 689  5 

Paris Saint-Germain 91 688  69 740  -34 225  13 

Reims  5 977  5 837  -3 435  42 

          

2011         

Lorient 41 315  28 822  -10 727  11  

Lyon 192 354  144 215  -65 578  3  

Marseille 214 260  138 070  -32 420  2  

Montpellier 52 272  42 401  -9 874  14  

Paris Saint-Germain 131 059  96 697  -41 959  4  

Reims  15 335  9 137  888  30  

          

2012         

Lorient 36 660  23 587  -12 484  17  

Lyon 166 255  124 847  -15 376  4  

Marseille 168 367  117 445  -38 431  10  

Montpellier 68 421  44 939  49 477  1  

Paris Saint-Germain 283 560  163 194  10 546  2  

Reims  13 857  9 751  -561  22  

          

2013         

Lorient 45 396  27 770  -4 813  8  

Lyon 132 808  107 720  -36 090  3  

Marseille 133 542  93 888  -25 176  2  

Montpellier 98 402  54 519  2 549  9  

Paris Saint-Germain 522 578  313 981  -3 991  1  

Reims  36 884  20 095  8 379  14  

 

 

 

 

 

 

 



Premier League (England) 

2005 Intäkter Personalkostnad EBIT  Sportslig placering  

Manchester City 110 656  68 500  -20 235  8  

Everton  109 000  56 070  11  4  

Southampton  71 482  48 116  -16 705  20  

Newcastle  152 960  86 140  -12 709  14  

West Ham  45 710  32 236  -14 732  26  

Sunderland  44 494  28 609  -12 407  21  

          

2006         

Manchester City 116 169  64 551  -8 818  15  

Everton  109 254  69 485  -16 673  11  

Southampton  37 628  30 824  -27 697  32  

Newcastle  152 077  93 686  -22 369  7  

West Ham  97 758  53 378  12 023  9  

Sunderland  73 243  32 375  12 799  20  

          

2007         

Manchester City 112 558  71 936  -14 685  14  

Everton  101 657  75 982  -21 831  6  

Southampton  38 189  28 281  -17 252  26  

Newcastle  174 190  117 866  -55 855  13  

West Ham  97 732  81 706  -28 936  15  

Sunderland  53 234  47 941  -34 357  21  

          

2008         

Manchester City 162 408  107 007  -53 387  9  

Everton  149 295  87 781  -7 991  5  

Southampton  23 287  31 076  -34 747  40  

Newcastle  196 834  138 736  -48 695  12  

West Ham  141 366  121 873  -49 803  10  

Sunderland  125 716  73 011  -4 694  15  

          

2009         

Manchester City 140 584  133 477  -118 928  10  

Everton  128 689  79 261  -8 794  5  

Southampton  14 657  18 958  -22 871  43  

Newcastle  141 888  121 222  -52 608  18  

West Ham  122 461  107 652  -40 326  9  

Sunderland  106 818  82 043  -41 683  16  

  



2010 Intäkter Personalkostnad EBIT  Sportslig placering  

Manchester City 186 936  194 360  -183 867  5  

Everton  115 293  79 185  -25 802  8  

Southampton  23 367  18 449  -12 705  51  

Newcastle  78 443  71 208  -49 994  21  

West Ham  105 180  78 217  -26 751  17  

Sunderland  101 686  83 623  -49 293  13  

          

2011         

Manchester City 252 890  287 114  -321 695  3  

Everton  135 359  95 760  -28 301  7  

Southampton  21 407  21 540  -18 901  46  

Newcastle  141 549  85 779  -6 069  12  

West Ham  133 574  91 928  -12 824  20  

Sunderland  129 087  99 073  -51 494  10  

          

2012         

Manchester City 377 567  312 854  -161 383  1  

Everton  124 855  98 278  -29 851  7  

Southampton  32 815  40 746  -32 381  22  

Newcastle  146 200  100 011  -7 845  5  

West Ham  72 712  64 566  -35 948  23  

Sunderland  120 848  100 052  -43 311  13  

          

2013         

Manchester City 484 999  354 647  -124 851  2  

Everton  131 444  95 923  -14 987  6  

Southampton  106 604  66 807  -8 499  14  

Newcastle  147 251  94 768  -2 602  16  

West Ham  138 215  85 533  1 602  10  

Sunderland  110 293  86 941  -35 427  17  

 

 



Serie A (Italien) 

2005 Intäkter Personalkostnad EBIT Sportslig placering 

Cagliari n/a n/a n/a 11 

Inter 236 056  174 558  -120 130  9 

Juventus 278 013  153 759  -22 416  1 

Parma 67 904  29 807  -9 631  10 

Torino 10 191  6 045  -2 011  16 

Udinese 36 090  23 055  -16 068  5 

          

2006         

Cagliari 34 814  25 553  -8 718  15 

Inter 274 259  180 130  -220 415  6 

Juventus 321 290  168 342  -28 528  1 

Parma 65 895  27 727  5 220  8 

Torino 43 658  30 292  -7 788  22 

Udinese 59 618  34 036  -10 069  3 

          

2007         

Cagliari 39 481  22 371  -7 479  14 

Inter 298 755  217 120  -253 946  2 

Juventus 252 120  138 954  8 738  7 

Parma 48 004  28 528  -5 627  12 

Torino 69 978  43 490  -5 929  28 

Udinese 43 022  27 219  -26 740  4 

          

2008         

Cagliari 88 980  27 796  9 843  16 

Inter 320 674  284 500  -219 235  1 

Juventus 321 163  190 527  -14 181  7 

Parma 71 609  34 043  -4 683  8 

Torino 82 390  48 093  -6 672  25 

Udinese 70 755  36 674  -27 964  15 

          

2009         

Cagliari 67 634  26 873  2 084  9 

Inter 328 817  289 864  -211 538  1 

Juventus 339 829  194 716  19 615  2 

Parma 51 416  29 037  -11 245  22 

Torino 71 005  45 913  -15 990  18 

Udinese 72 902  38 540  -24 552  7 

  



2010 Intäkter Personalkostnad EBIT Sportslig placering 

Cagliari 51 853  22 941  -3 016  14 

Inter 396 987  287 166  -103 224  1 

Juventus 294 708  169 589  2 560  3 

Parma 96 143  43 649  7 111  19 

Torino 42 638  29 505  -21 521  15 

Udinese 60 459  38 445  -32 076  7 

          

2011         

Cagliari 67 615  30 602  -3 133  17 

Inter 388 536  274 866  -123 880  1 

Juventus 248 687  201 842  -122 547  21 

Parma 120 117  55 088  -1 840  12 

Torino 25 245  26 657  -27 969  16 

Udinese 78 736  40 524  -31 581  10 

          

2012         

Cagliari 84 560  30 338  18 421  16 

Inter 296 730  208 086  -106 445  3 

Juventus 269 157  188 965  -65 005  1 

Parma 127 771  54 144  17 229  11 

Torino 41 988  36 522  -24 966  23 

Udinese 79 866  42 905  -34 922  13 

          

2013         

Cagliari 61 496  28 677  -4 464  12 

Inter 263 204  167 402  -97 743  3 

Juventus 371 212  213 810  -3 917  1 

Parma 108 807  56 876  -27 799  18 

Torino 88 565  41 627  9 949  23 

Udinese 86 711  41 998  -43 653  4 

  

 


