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Sammanfattning 

Fotboll är världens mest populära sport. I takt med att sporten växer och utvecklas har det 

blivit allt mer intressant att undersöka hur ekonomiska faktorer påverkar klubbarna. Tidigare 

forskning har visat att det finns samband mellan en fotbollsklubbs ekonomi och hur klubben 

presterar. Där har fokus främst lagts på sambandet mellan spelarlöner och prestation, samt på 

hur intäkterna i klubben ökar när klubben presterar bra. Uppsatsen syftar till att undersöka om 

det finns ett samband mellan hur mycket en svensk fotbollsklubb spenderar i form av utgifter 

på bland annat löner och spelaköp och hur det påverkar tabell placeringen. Hypotesen är att en 

bättre ekonomi, det vill säga desto mer man har råd att spendera, leder till bättre prestation på 

planen. Prestationen på planen kommer mätas i form av tabellplacering. Förhoppningen är att 

hitta ett negativt samband mellan de kostnader en klubb har och tabellplaceringen och att 

detta i sin tur kan hjälpa till att förklara vad som gör att en klubb vinner Allsvenskan. 

Fotbollsklubbarna antas vara nyttomaximerare i den mening att de strävar efter att komma så 

högt upp som möjligt i tabellen. För att undersöka sambandet används två 

regressionsmetoder, en OLS och en Fixed Effects modell. Uppsatsen visar att det finns ett 

negativt samband mellan en fotbollsklubbs kostnader och tabell placeringen. 
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1. Inledning 

Fotboll är världens mest populära sport och utövas av över 250 miljoner människor världen 

över. I Sverige spelas fotboll av över 500 000 män, kvinnor, barn och ungdomar vilket gör 

den till största sporten i Sverige. Den högsta divisionen på både dam och herrsidan är 

Allsvenskan, därefter kommer Superettan på herrsidan och division ett på damsidan. Totalt 

finns det 8 divisioner på herrsidan och 6 på damsidan.
1
  

 De senaste åren har det blivit allt vanligare att klubbar köps upp av miljardärer som sedan 

pumpar in pengar i klubben så att den har råd att erbjuda de högsta lönerna och köpa de bästa 

spelarna. Ett exempel är de engelska fotbollsklubbarna Chelsea FC och Manchester City. 

Chelsea köptes 2003 av den ryske miljardären Roman Abramovich och över 100 miljoner 

pund spenderades på att köpa in nya spelare. Detta ledde till att Chelsea för första gången på 

nästan trettio år kunde slåss om en topp placering i Engelska Premier Leauge
2
. Manchester 

City köptes 2008 av Abu Dhabi United Group och redan året efter hade de slagit det brittiska 

transfer rekordet för dyrast köpta spelare. 2011 tog Manchester City sin första titel på över 

trettio år när de vann FA-cupen, och samma år lyckades de även placera sig på tredje plats i 

ligan vilket genererade en plats i Champions League
3
. Utifrån dessa exempel är det lätt att dra 

slutsatsen att pengar spelar en stor roll i en klubbs framgångar. Det är långt ifrån alla klubbar 

som har ägare med möjlighet att spendera så mycket på spelarköp, men det är ändå rimligt att 

anta att en klubbs spelarbudget är en viktig förklaringsfaktor för klubbarnas prestation.   

 I de flesta av Europas ligor finns det sedan flera år tillbaka utpräglade topplag, som år efter år 

antingen vinner eller placerar sig högt. I tyska Bundesliga har till exempel Bayern München 

vunnit ligan sju gånger mellan åren 2000-2010
4
. Manchester United har under samma 

tidsperiod vunnit engelska Premier League sex gånger och i spanska La Liga står kampen om 

första platsen ofta mellan Barcelona och Real Madrid
5
. Samma trender finns att observera i 

våra nordiska grannländer Norge och Danmark, där Rosenborg BK och FC Köpenhamn har 

dominerat de senaste tio åren. Att det i många ligor finns lag som ofta placerar sig i topp är 

inte konstigt, topplaceringar och titelvinster genererar högre intäkter i form av bland annat 

                                                           
1
 Svenska Fotbollsförbundet: http://fogis.se/om-svff/ 20120519 

2
 Chelsea FC: http://www.chelseafc.com/page/TeamHistory/0,,10268~1800276,00.html 20120530 

3
 Manchester City FC: http://mcfc.co.uk/The-Club/Club-History 20120530 

4
 FC Bayern München: http://www.fcbayern.telekom.de/de/verein/ev/geschichte/index.php 20120530 

5
 Manchester United: http://www.manutd.com/en/Club/Trophy-Room.aspx 20120530 

http://fogis.se/om-svff/
http://www.chelseafc.com/page/TeamHistory/0,,10268~1800276,00.html
http://mcfc.co.uk/The-Club/Club-History
http://www.fcbayern.telekom.de/de/verein/ev/geschichte/index.php
http://www.manutd.com/en/Club/Trophy-Room.aspx
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prispengar och reklam, vilket i sin tur gör att klubbar har råd att köpa de bästa spelarna och 

behålla dem genom att erbjuda de högsta lönerna.  

I allsvenskan däremot är det inte lika tydligt vilka lag som dominerar. Om man tittar på antal 

titlar genom hela 1900 – talet, är det tydligt att IFK Göteborg och Malmö FF är de klubbar 

som varit mest framgångsrika. Men mellan 2001-2011 har åtta olika lag vunnit Allsvenskan 

och det är inte ovanligt att laget som vann det ena året, inte klarar av att placera sig på en topp 

placering året efter
6
. Att det inte finns några tydliga topplag är förvisso inget negativt, tvärtom 

kan det bidra till att göra ligan mer spännande när i princip alla lag har en chans att vinna. 

Däremot är det intressant att fråga sig varför det är så. För att ett lag ska vinna Allsvenskan är 

det rimligt att anta att det laget bör ha de bästa spelarna, den bästa tränaren och andra 

fördelaktiga faktorer som en bra träningsplan, bra utrustning och så vidare. Allt detta är saker 

som klubben måste betala för. De måste ha råd att köpa de bästa spelarna, kunna erbjuda höga 

löner för att både locka till sig och för att behålla de spelare de vill ha och de måste betala för 

att träningsanläggningar och utrustning ska vara moderna och hålla hög kvalitet. Med detta i 

baktanke är det rimligt att anta att ekonomin och framförallt utgifterna i en fotbollsklubb 

spelar en viktig roll.  

2. Syfte  

Syftet med föreliggande uppsats är att testa hypotesen att det finns ett negativt samband 

mellan kostnaderna i en fotbollsklubb och lagets tabellplacering. Med kostnader menas, 

personalkostnader, kostnader på match och träning, kostnader på administration och lokaler, 

kostnader på reklam och sponsring samt kostnader på spelaköp. Anledningen till att just 

kostnaderna i en klubb tros vara den viktigaste faktorn är dels att högre kostnader gör att en 

klubb kan erbjuda höga spelarlöner och därmed köpa bra spelare, dels att tidigare forskning på 

fotbollsligor i andra länder har visat på ett sådant samband.  

3. Avgränsning 

Fokus i uppsatsen kommer att ligga på att analysera hur klubbarnas utgifter påverkar 

prestationen. Anledningen till att sambandet testas på detta sätt är för att se hur viktiga 

kostnaderna för löner, match, träning och administration är för tabellplaceringen då det finns 

                                                           
6
 Svenska Fotbollförbundet: http://svenskfotboll.se/allsvenskan/tidigare-ar/ 20120530 

http://svenskfotboll.se/allsvenskan/tidigare-ar/


 
 3 
 

exempel som visar på att ökade kostnader i form av spelarköp och löner har en positiv 

inverkan på en klubb. 

I uppsatsen kommer sambandet att testas på de 25 klubbar som mellan åren 2003-2010 någon 

gång låg i Allsvenskan. Anledningen till denna avgränsning är att det är svårt att jämföra de 

lag som spelat längre perioder i lägre divisioner med Allsvenska lag eftersom skillnaderna i 

intäkter och utgifter mellan klubbarna är för stora. Av det skälet är observationer för de år då 

en klubb spelat i lägre divisioner än Superettan inte med i analysen. I uppsatsen kommer inte 

heller placering i turneringar som Svenska cupen eller UEFA Champions Leauge att tas med. 

Skälet till denna avgränsning är att ingen svensk klubb deltagit i UEFA Champions Leauge 

under den tidsperiod som undersöks. Placering i Svenska cupen tas inte med eftersom cupen 

ger så pass lite prestige jämfört med Allsvenskan att det är rimligt att anta att klubbarnas 

första prioritering är att vinna Allsvenskan.  

Svenska Fotbollförbundet införde år 2002 elitlicenser för spel i de två högsta divisionerna 

Allsvenskan och Superettan. Elitlicenserna innebär kortfattat att de klubbar som spelar i 

Allsvenskan och Superettan inte får lov att uppvisa ett negativt eget kapital vid årets bokslut 

om de vill fortsätta spela i någon av de två högsta divisionerna. Uppvisas ett negativt eget 

kapital kan klubben godkännas för spel i de högsta divisionerna om den lämnar i en 

handlingsplan som Svenska Fotbollsförbundet godkänner. Godkänns inte en sådan plan 

tvångsnedflyttas klubben till den tredje högsta divisionen där elitlicenserna inte gäller. 

Elitlicenserna godkänns två år framåt, det vill säga om en klubb vid slutet av 2005 kunde visa 

upp ett positivt eget kapital godkänns den för fortsatt spel i någon av de två högsta 

divisionerna 2007. Införandet av elitlicenserna har lett till en betoning av vikten av en god 

ekonomi för fotbollsklubbarna.
7
 Tidsperioden 2003-2010 är vald eftersom 2003 var det första 

år då alla lag i de två högsta divisionerna var tvungna att ha blivit godkända av 

elitlicensnämnden för att delta.  

4.Teori 

Sloane (1971) diskuterade huruvida fotbollsklubbar är vinstmaximerande eller 

nyttomaximerande. Enligt Sloane så kommer många klubbar gå med förlust eftersom 

klubbarnas prioritering är att nå en så stor idrottsmässig framgång som möjligt. De kommer 

                                                           
7
Svenska Fotbollförbundet:  http://fogis.se/ImageVault/Images/id_60145/scope_0/ImageVaultHandler.aspx 

20120530 

http://fogis.se/ImageVault/Images/id_60145/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
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därför att köpa så bra spelare de kan och samtidigt erbjuda de spelare de vill behålla höga 

löner så att de väljer att stanna kvar i klubben. Han argumenterade på så vis emot Rottenberg 

(1959) teori att idrottsklubbar likt ett företag skulle vara vinstmaximerande. Rottenberg 

analyserade den amerikanska basebollens spelarmarknad och menade att spelarmarknaden 

karaktäriserades av monopson. Detta på grund den så kallade ”reserve rule”, som innebar att 

en klubb kan förnya kontraktet med spelaren om de erbjuder minst 75 procent av lönen det 

föregående året. På så vis är spelaren bunden till klubben som då blir den enda köparen av 

spelarens tjänster.
8
 Sloane menar att spelarmarkanden kommer ligga i jämvikt eftersom 

klubbarna kommer erbjuda spelarna de löner de är värda, det vill säga de får lön efter hur bra 

de är. På så vis kommer de maximera sin nytta, det vill säga att nå så stor framgång som 

möjligt. Sloane menar vidare att skulle en klubb välja att inte köpa eller behålla sina bästa 

spelare skulle klubbarna dels förlora på det både rent intäktsmässigt eftersom publiken skulle 

svika om laget inte verkar satsa på att vinna, dels rent förtroendemässigt hos supportrarna. 

Sloane fastslår att klubbar endast kommer sälja spelare för vinst om det är ekonomiskt 

tvunget, det vill säga för att undvika en ekonomisk förlust som skulle skada klubbens chanser 

att prestera bra eller om spelaren själv är så missnöjd att det kommer påverka dennes 

prestation.
9
   

Dawson och Downward (2000) diskuterar hur ekonomin för idrottsklubbar ser ut. De menar 

att tillräckligt med bevis har lagts fram av bland annat Sloane, för att visa på att de engelska 

och skottska fotbollsklubbarna ska ses som nyttomaximerare. Managern för en klubb fördelar 

sina tillgångar för att nå en så hög nytta som möjligt, vilket inte nödvändigtvis är lika med en 

så hög vinst som möjligt. För att bekräfta detta ges ett exempel från den engelska fotbollsligan 

där klubbar i långa perioder kan gå med förlust utan att dess ägare väljer att lämna 

marknaden. För att visa hur klubbar maximerar sin nytta presenterar Dawson och Downward 

en nyttofunktion som ursprungligen tagits fram av Sloane; 

U=U(A, P, X(πR  - π0 –T)) 

där U står för klubbens nytta, A står för genomsnittligpublik på hemmamatcher, P står för 

prestation på planen, X står för hur jämn ligan är, πR står för klubbens vinst, π0 är den minsta 

                                                           
8
 Rottenberg, Simon (1956)The Baseball Player´s Labor Market The Journal of Political Economy, Volume 64, 

Issue3,p 242-258 
9
 Sloane, Peter J (1969) The Labour market in professional football, British Journal of Industrial Relations,Vol. 

7 Issue 2, p181-199 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ebuh||jdb%7E%7Ebuhjnh||ss%7E%7EJN%20%22British%20Journal%20of%20Industrial%20Relations%22||sl%7E%7Ejh','');
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acceptabla vinsten klubben kan acceptera och T är skatt. Nyttan maximeras i förhållande till 

en restriktion som säger att vinsten måste vara minst noll. 

            

Kan klubben inte uppfylla det villkoret måste klubben ha tillräckligt med extern finansiering 

för att klara sig trots att vinsten är negativ.
 10

 Då kan man tänka sig att nyttan maximeras i 

förhållande till en restriktion som säger att vinsten plus den externa finansieringen (EF) måste 

vara minst noll. 

               

Dawson och Downward ger ingen direkt motivering till varför nyttofunktionen ser ut som den 

gör, men det går att tänka sig att en bra prestation ökar nyttan eftersom det är troligt att 

klubben vinner om den spelar bra. Likaså är det troligt att mycket publik hemmamatcherna 

ökar klubbens chanser att vinna matcherna då de känner stöd från sina fans, man pratar ofta 

om hur viktig den 12:e spelaren, det vill säga publiken är. En jämn liga kan även tänkas öka 

nyttan då det är mer prestigefyllt att vinna en jämnliga.  

I den fortsatta delen av uppsatsen kommer utgångspunkten vara att en klubbs nytta i första 

hand beror på vilken placering i ligatabellen den erhåller. Den faktor som förmodas ha störst 

effekt på slutplaceringen är hur stora kostander en fotbollsklubb har, varför fokus iden 

fortsatta delen av uppsatsen kommer att ligga på att analysera sambandet mellan dessa två 

faktorer. Emellertid kommer även några av de faktorer som Downward och Dawson nämner 

att analyseras närmare. Det går att tänkas sig en nyttofunktion som ser ut som följer: 

U=U(P(βkostnader…β1,β2)) 

Där U står för nyttan och P står för prestation, som främst tros påverkas av βkostnader , klubbens 

kostnader men det finns förstås även andra faktorer som påverkar vilka betecknas βX1,βX2. 

Vilka dessa faktorer är disskuteras vidare senare i uppsatsen. Nyttan maximeras fortfarande 

till en restriktion där vinsten måste vara minst noll.  

 

 

                                                           
10

Downward Paul, Dawson Alistar (2000),Economics of Professional Team Sports, p.27-30. 
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5. Forskningsöversikt  

Tidigare forskning har analyserat sambandet mellan löner och sportslig prestation inom 

amerikanska Major League Baseball (MLB) och de fyra högsta divisionerna inom engelsk 

fotboll. För baseboll hittades det ett svagt samband medan det inom den engelska fotbollen 

fanns ett tydligt samband mellan hur mycket en klubb spenderar på löner och hur klubben 

sedan placerar sig i tabellen. Att sambandet var starkare inom fotbollen förklaras delvis 

genom att rörligheten mellan olika divisioner är större än i MLB, samt att det finns fler 

klubbar inom ett mindre geografiskt område vilket underlättar för rörelsen av spelare mellan 

klubbar eftersom ett klubbyte inte behöver innebära flytt till en ny stad. Detta gör att lönerna i 

England får större betydelse för att locka till sig de bästa spelarna vilket i sin tur speglar hur 

klubben presterar. Inom basebollen där spelare oftast stannar länge i samma klubb och där ett 

klubbyte inte är lika vanligt diskuteras det om sambandet inte är det omvända, det vill säga att 

prestationen påverkar lönerna.
11

  

Sambandet mellan prestation på planen och klubbarnas ekonomiska resultat testas av Barajas, 

Fernández-Jardón  och Crolley (2005) på spanska fotbollsklubbar i högsta respektive näst 

högsta ligan. Samtidigt testas hypotesen att goda sportsliga prestationer leder till högre 

intäkter. Argumenten är att en bra prestation på planen kommer generera högre intäkter på 

grund av högre sponsorintäkter, högre publiksiffror samt mer pengar från TV och reklam. Här 

mäts prestationen både i form av placering i ligan samt genom ett poängsystem som täcker in 

Copa del Rey, UEFA Champions League samt UEFA cupen, där ett visst antal poäng delas ut 

beroende på hur långt i turneringen laget går. När det gäller förhållandet mellan prestation och 

intäkter hittar författarna ett starkt samband, det vill säga prestationen på planen förklarar i 

hög grad hur höga intäkter klubben får. När det gäller hur det ekonomiska resultatet i en klubb 

påverkas av den idrottsliga prestationen hittar författarna inget samband.  Detta testades både 

under en längre och en kortare tidsperiod utan att det gjorde någon skillnad. Det får därför 

antas att det finns andra viktigare faktorer än prestation som bättre förklarar en klubbs totala 

ekonomiska resultat.
12

  

                                                           
11

 Hall Stephen, Szymanski Stefan, Zimbalist Andrew S, (2002)Testing Causality Between Team Performance 

and Payroll The Cases of Major League Baseball and English Soccer, Journal of sports economics, Vol. 3 No. 2, 

p 149–168 
12 Barajas, Angel, Fernández-Jardón, Carlos och Crolley, Liz( 2005),Does sports performance influence 
revenues and economic results in Spanish football? MPRA Paper No. 3234 
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I Sverige har inga likande omfattande studier genomförts, dock så publicerades förra året en 

uppsats av Olofsson (2011) där han undersöker vilka faktorer som påverkar en Allsvensk 

fotbollsklubbs slutplacering i tabellen. Han kom bland annat fram till att publik har en negativ 

effekt på ett lags slutplacering i Allsvenskan, men att inkomsten på orten inte verkar ha någon 

större betydelse för vilken placering klubben når.
13

  

Av den tidigare forskningen att döma verkar det som att kostnader, i form av spelarlöner 

påverkar vilken slutplacering en klubb erhåller. Vilket gör att det är intressant att undersöka 

om detta samband även finns i Sverige. Vidare är det intressant att titta på om kostnader på 

exempelvis, tränare, träningsanläggningar och spelarköp även det påverkar hur klubben 

placerar sig. Det verkar som om en klubb som presterar bra i sin tur drar in högre intäkter. 

Högre intäkter borde kunna leda till att öka kostnaderna i klubben som då i sin tur kan göra 

klubben ännu bättre. Vilket gör att det är intressant att titta på publik på hemmamatcherna, då 

mycket åskådare kan tänkas generera högre intäkter. 

6. Empirisk Modell  

Från Sveriges Fotbollförbund hämtas ett samansatt mått på de olika kostnader en klubb har. 

De största kostnadskomponenterna är personalkostnader, kostnader på match och träning, 

kostnader på administration och lokaler samt kostnader på reklam och sponsring. Den enskilt 

största komponenten är personalkostnader, där spelarlöner ingår, som 2010 utgjorde 50 

procent av de Allsvenska klubbarnas totala kostnader. Detta totala mått på kostnader är den 

faktor som antas ha störst effekt på tabellplaceringen. Höga personalkostnader innebär höga 

spelarlöner vilket lockar bra spelare, men det innebär också en större stab med fler fystränare, 

massörer, läkare med mera. Något som borde öka förutsättningarna för att laget ska spela bra 

och därmed placera sig högt i tabellen. Svenska Fotbollförbundet redovisar även hur mycket 

varje enskild klubb spenderar på köp av nya spelare, detta mått ingår inte i kostnader utan 

redovisas separat. Exemplen från engelska Premier Leauge indikerar ett negativt samband 

mellan utgifter på spelarköp och lagets tabellplacering, det är troligt att ett liknande samband 

finns i Sverige. Det är troligt att både kostnader och spelarköp har en avtagande effekt på 

prestationen, för att undersöka detta kvadreras de båda måtten. En annan faktor som tros 

påverka hur en klubb placerar sig är konkurrensen klubben möter på orten. Detta undersöks 

bland annat av Olofsson ( 2011), där flertalet klubbar på samma ort tros leda till en sämre 

                                                           
13 Olofsson Elias(2011) Svensk Fotboll En nationalekonomisk studie om externa parametrars inverkan på slut-

placeringen i Allsvenskan 1994-2010, Umeå Universitet  
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placering på grund av konkurrens om spelare, sponsorer och publik
14

. I Dawson och 

Downward (2000) nyttofunktion antas publik vara en av de viktigaste faktorerna när en klubb 

ska maximera sin nytta. I denna uppsats har ett sådant mått dessvärre inte använts då 

information om publiksnitt inte varit tillgänglig. Istället mäts befolkningsmängden på orten i 

ett försök att fånga publikutbudet för klubbarna. En stor befolkning på orten innebär inte bara 

en möjlighet till större publik utan även en större tillgång på spelare och sponsorer. Något 

som kan tänkas ha en negativ effekt på tabellplaceringen. En stor befolkning på orten kan 

även ha en positiv effekt på tabellplaceringen då en stor befolkning ökar möjligheten för 

konkurrens mellan andra fotbollsklubbar, och andra sporter. En sista faktor som undersöks är 

huruvida det är en fördel att vara en etablerad klubb, tanken är att en mer etablerad klubb har 

större möjlighet att nå en hög placering i ligan. Hur etablerad en klubb är mäts i form av antal 

spelade säsonger i Allsvenskan. Nedan presenteras modellen i helhet, där β0 är en konstant 

och ϵi är en slumpterm. 

Placeringi = β0 + β1konkurrens + β2AntalAllsvenskasäsonger + β3kostnader + 

β4Kostnaderikvadrat + β5Spelarköp + β6Spelarköpikvadrat + β7Befolkning + ϵi 

7. Data 

Den empiriska analysen bygger på data från Svenska Fotbollförbundet. Datamaterialet 

omfattar samtliga Allsvenska fotbollsklubbar under perioden 2003-2010. Under de åtta år som 

undersökts har endast sex av de 25 klubbarna spelat i Allsvenskan samtliga år (Malmö FF, 

Helsingborgs IF, IFK Göteborg, IF Elfsborg, Halmstads BK och Djurgårdens IF) övriga 

klubbar har spelat en eller flera säsonger i Superettan. Av alla 25 klubbar har sex stycken 

spelat endast en säsong i Allsvenskan och fem spenderat en eller flera säsonger i divisioner 

under Superettan. Värden från de klubbarna är inte med för de år de legat i lägre divisioner än 

Superettan. Den beroende variabeln mäter placeringen i Allsvenskan eller Superettan för varje 

år, vilket innebär att en klubb som bäst kan bli 1:a, det vill säga vinna Allsvenskan, och som 

sämst bli 30:de eller 32:a det vill säga sista plats i Superettan. 2003 till 2007 fanns det 14 lag i 

Allsvenskan och 16 lag i Superettan, men 2008 utökades antal lag i Allsvenskan till 16 vilket 

gör att den sämsta placeringen gick från 30:de till 32:a. Åren 2003-2008 erhåller alltså den 

klubb som vinner Superettan placering 15, medan vinnaren 2008-2010 får placering 17. 
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 Det går att diskutera huruvida det kan finnas mätfel i den beroende variabeln, då man kan 

tänka sig att lag från Superettan kan framstå som bättre än de lag i Allsvenskan. Problemet 

kan tänkas bero på att ökade kostnader för lag i superettan har större effekt på hur lagen 

placerar sig är vad ökade kostnader har för de sedan flera år tillbaka Allsvenskaklubbarna. Det 

är också möjligt för lag i Superettan att stiga mer i antal placeringar än vad det är för de 

Allsvenska lagen. Mätfel i den beroende variabeln kan ses som att storleken på feltermen 

ökar, eftersom mätfelet har samma egenskaper som den vanliga feltermen. Man kan se det 

som att mätfelet och feltermen adderas och tillsammans bildar en ny felterm, se ekvationen 

nedan; 

Y*= β0 +β1X1 + ϵi*      där ϵi* = ϵi + Vi 

Y* = den beroende variabeln, β0 = en konstant, β1X1 = oberoende variabel, ϵi = felterm, Vi = 

Mätfel, ϵi*=Ny felterm 

Mätfel i den beroende variabeln innebär att variansen i Y* ökar, vilket leder till en sämre 

statistisk passform för modellen. Däremot leder mätfelet inte till ”bias” i 

parameterestimaten
15

. Utifrån detta anses ett eventuellt problem med mätfel i den beroende 

variabeln inte skapa så stor problematik för resultaten i uppsatsen. Varför urvalet av 

fotbollsklubbar kvarstår. För att närmare undersöka problemet med mätfel genomfördes en 

regressionsanalys med endast lag ifrån Allsvenskan, utan nämnvärda skillnader i resultat, med 

undantag från en lägre förklaringsgrad jämfört med de resultat som är redovisade i avsnitt 10,. 

De fullständiga resultaten ifrån denna analys redovisas i Appendix tabell 5. 

 Den beroende variabeln har även testats att utformas på ett annat sätt, där klubbarna delades 

in i grupper efter deras placering i tabellen. Denna indelning gjordes för att minska avstånden 

i den beroende variablen. Totalt delades tabellplacering in i 8 grupper där grupp 1 innefattar 

de lag som placerat sig mellan platserna 1-4 i Allsvenskan, grupp 2 de lag som placerat sig 

mellan plats 5-8 , grupp 3 platserna 9-12, grupp 4 platserna 13-16 i Allsvenskan. Observera 

här att det de fem första åren endast var möjligt att placera sig på plats 13 och 14. Grupp 5 

består av de lag som placerat sig mellan platserna 1-4 i Superettan, grupp 6 platserna 5-8, 

grupp 7 platserna 9-12 och grupp 8 platserna 13-16 i Superettan. Förklaringsvariablerna är 

konkurrens, kostnader, kostnader i kvadrat, spelarköp, spelarköp i kvadrat, befolkning och 
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antal säsonger i Allsvenskan. Senare introduceras även Ln_Befolkning som är den 

logaritmerade formen av befolkning, observera att Befolkning och Ln_Befolkning inte 

kommer finnas i modellen samtidigt. 

7.1 Konkurrens 

Variabeln konkurrens är utformad som en dummy variabel som har värdet 1 om det finns mer 

än ett lag i samma kommun som är representerat i Allsvenskan eller Superettan och värdet 0 

om det inte finns. AIK som tillhör Solna kommun räknas här ihop med Stockholm eftersom 

det i fotbollssammanhang ofta refereras till AIK som ett Stockholmslag. Närheten till 

Stockholm gör också att AIK konkurrerar med de andra Stockholmslagen (Hammarby IF, 

Djurgårdens IF och IF Brommapojkarna) om sponsorer och publik. Parameterestimatet för 

konkurrens antas ha en erhålla ett positivt värde, det vill säga att en klubbs placering i tabellen 

kommer försämras om denna utsätts för konkurrens.   

7.2 Befolkning 

Befolkningen mäts i tusental i varje kommun, befolkningen för Solna kommun är här adderat 

med befolkningen från Stockholms kommun. Befolkningen i kommunen antas erhålla ett 

negativt parameterestimat, det vill säga desto större befolkning desto bättre placering kommer 

klubben att erhålla. Detta eftersom en större befolkning innebär ett ökat utbud av supportrar 

och spelare. En större befolkning kan också antas innebära att fler företag finns på orten vilket 

i sin tur ökar utbudet av potentiella sponsorer.  

7.3 Ln_Befolkning 

Ln_Befolkning är den logaritmerade formen av variabeln befolkning, variabeln logartimeras 

för att få en mer normalfördelad variabel. Det vill säga minska avstånden mellan värdena på 

befolkning i de olika städerna. Ln_Befolkning förväntas liksom befolkning ha en negativ 

effekt på den beroende variabeln. 

7.4 Antal säsonger i Allsvenskan 

Variabeln antal säsonger i Allsvenskan visar hur många säsonger en klubb har spelat i 

Allsvenskan. En klubb som är etablerad i den högsta divisionen borde ha lättare att locka till 

sig sponsorer och publik, eftersom laget under en längre period har kunnat bygga upp sitt 

varumärke. Vilket i sin tur borde leda till att det är lättare att locka till sig spelare och skaffa 

sig en trogen supporterskara. Parameterestimatet för Antal Allsvenska säsonger förväntas 
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därför ha en negativ effekt på tabellplacering, det vill säga att en klubb kommer placera sig 

högre upp i tabellen ju längre tid den har legat i Allsvenskan. 

7.5 Kostnader 

Kostnader mäts i miljoner kronor och visar hur mycket klubben spenderar på spelarlöner, 

träningsanläggningar och administrativa lokaler samt personal. Ju högre löner en klubb kan 

erbjuda, desto bättre spelare kan klubben locka till sig och behålla. Höga kostnader på 

träningsanläggningar och personal borde också generera en bättre placering, då bättre 

träningsförhållanden och utrustning innebär att spelarna har bättre förutsättningar att träna och 

därmed blir bättre. Parameterestimatet för Kostnader förväntas ha en negativ effekt på den 

beroende variabeln, det vill säga ju högre kostnader en klubb har desto bättre kommer den 

placera sig. 

7.6 Kostnader i kvadrat 

Kostnader i kvadrat är den kvadrerade versionen av variabeln kostnader och är med för att 

mäta kostnadernas effekt på prestationen. Kostnader i kvadrat borde ha en avtagande effekt på 

prestationen, eftersom nyttan av varje spenderad krona minskar desto mer klubben spenderar. 

Stämmer detta kommer kostnader i kvadrat erhålla ett positivt parameterestimat. 

7.7 Spelarköp 

Spelarköp mäts i miljoner kronor och borde liksom kostnader ha en negativ effekt på 

tabellplaceringen. Eftersom desto mer pengar en klubb spenderar desto bättre spelare kan 

klubben köpa. Köp av spelare medför såklart alltid en risk eftersom det inte går att förutspå 

hur den köpta spelaren kommer prestera.  

7.8 Spelarköpkvadrat 

Liksom med kostnader, har variabeln spelarköp kvadrerats för att mäta spelarköpen effekt på 

prestationen. Effekten förväntas vara avtagande, det vill säga att parameterestimatet erhåller 

ett positivt värde. 

8.Metod 

För att undersöka om det finns ett samband mellan kostnader och placering i tabellen 

genomförs en regressionsanalys. Det går att genomföra en regressionsanalys utifrån en mängd 
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olika modeller. I denna uppsats har diskussionen i val av modell baserats på huruvida 

avstånden mellan placeringar, som utgör den beroende variabeln, kan anses vara lika stora. 

Det vill säga, om det lika stort avstånd mellan placeringarna 1 och 2 som det är mellan 

placeringarna 10 och 11. Man kan tänka sig att skillnaderna i avstånd mellan placeringarna 

högt upp i tabellen är större än skillnaderna i avstånd mellan placeringarna i mitten och botten 

av tabellen. I detta fall skulle man kunna använda sig av en binnominal logit model, som 

innebär att den beroende variabeln kan anta två värden 0 och 1
16

. Ett annat alternativ kan vara 

en multinominell logit modell där den beroende variabeln kan anta flera värden
17

, exempelvis 

toppen, mitten eller botten i Allsvenskan. Emellertid så är det svårt att argumentera för varför 

det skulle finnas skillnader i avstånd mellan olika placeringar i Allsvenskan. Varför modellen 

i uppsatsen kommer baseras utifrån att avstånden mellan de olika placeringarna är de samma.  

Sambandet mellan kostnader och placering kommer att testas med hjälp av två 

regressionsmodeller en ”vanlig” OLS skattning och en så kallad Fixed Effects skattning för 

paneldata. Paneldata kallas dataunderlag med observationer från samma variabler under två 

eller fler tidsperioder, det vill säga datat består av både tidsserie och tvärsnittsdata. I 

uppsatsen undersöks samma fotbollsklubbar under 8 år vilket gör datat till paneldata. Dessa 

metoder är valda 

8.1 Ordinary Least Squares, OLS 

OLS är den vanligaste metoden för att estimera värden för koefficienter utifrån teoretiska 

modeller. Regressionstekniken innebär att man minimerar summan av de kvadrerade 

residualerna, det vill säga man minskar skillnaderna mellan det faktiska värdet och det 

estimerade värdet. Resultaten av regressionsanalysen tolkas med hjälp av t-statistikan som 

testar nollhypotesen, det vill säga att förklaringsvariabelns koefficient är lika med noll. Är t-

statistikan signifikant innebär det att koefficienten är signifikant skild från noll och att den 

bidrar till att förklara den beroende variabeln.
18 
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8.2 The Fixed Effects Model 

En metod för att estimera paneldata är Fixed Effects metoden. Modellen låter varje tvärsnitts 

enhet ha olika intercept, i detta fall innebär det att varje fotbollsklubb kommer ha olika 

intercept. Nedan visas hur modellen ser ut; 

Placeringit = β0 + β1AntalAllsvenskasäsongerit + β2kostnaderit + β3Kostnaderikvadratit + 

β4Spelarköpit + β5Spelarköpikvadratit + β6Befolkningit + β7DMalmöFF + β8DHelsingborgsIF 

+ β9DIFKGöteborg + β10DIFElfsborg + β11DHalmstadBK + β12DDjurgårdensIF + 

β13DKalmarFF + β14DAIK + β15DHammarbyIF + β16DLandskronaBoIS + β17DÖsters IF + 

β18DGIFSundsvall + β19DEnköpingsSK + β20DÖrgryteIS + β21DÖrebroSK + β22GAIS + 

β23DBKHäcken + β24DTrelleborgsFF + β25DIFBrommapojkarna + β26DGefleIF + 

β27DMjälbyAIF + β28DAssyriskaFF + β29DÅtvidabergsFF + β30DLjungskileSK + Vit 

Där D:et framför varje fotbollsklubbs namn står för dummy variabel och är utformad på så 

sätt att DMalmöFF erhåller värdet 1 för Malmö FF alla undersökta år och 0 för de resten av 

klubbarna, DHelsingborgsIF erhåller värdet 1 för Helsingborgs IF de undersökta åren och 

värdet 0 för resten av klubbarna. Dummy variablerna är utformade på samma sätt för alla 

klubbar i dataunderlaget.  Genom att utforma variablerna såhär undvikes bias på grund av att 

det finns utelämnade variabler som inte förändras över tid som är korrelerade med den 

beroende variabeln . Med utelämnade variabler menas effekter som inte kan observeras, till 

exempel kvalitet. Sådana variabler kallas ofta för en fixed effect, därav namnet på modellen. 

Modellen skattas därefter med OLS.
19
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9. Deskriptiv statistik 

TABELL 1 

Klubb Medel-

värde 

kostnader 

(Mkr) 

Medel-

värde 

spelarköp 

(Mkr) 

Antal 

Allsvenska 

säsonger 

totalt 

Antal 

säsonger i 

Allsvenskan 

2003-2010 

Medel-

värde 

placering 

Malmö FF 103,04 12,04 75 8 4,87 

Gefle IF 21,63 0,76 10 6 11,12 

Åtvidabergs FF 13,03 0,26 16 1 20,5 

Helsingborgs IF 68,86 7,77 60 8 7,25 

IFK Göteborg 72,35 6,99 78 8 4,12 

IF Elfsborg 66,05 5,85 67 8 5 

Halmstads BK 89,77 3,02 49 8 9 

Djurgårdens IF 70,87 8,67 55 8 5,12 

Kalmar FF 35,34 2,24 33 7 7,75 

AIK 86,7 6,01 82 7 7,12 

Hammarby IF 73,6 5,07 46 7 8,75 

Landskrona BoIS 26,1 11,2 34 3 18,75 

Östers IF 20,73 1,25 32 2 20 

GIF Sundsvall 29,36 2,69 13 4 15,75 

Enköpings SK 12,65 1,2 1 1 24,75 

Örgryte IS 35,62 3,56 56 5 15 

Örebro 36,2 19,3 43 6 9,87 

GAIS 27,9 5,74 52 5 13,28 

BK Häcken 76,8 2,91 10 4 12,62 

Trelleborgs FF 21,21 1,67 16 5 13,37 

IFK Norrköping 32,89 0,92 70 2 19,5 

IFBrommapojkarna 29,41 0,72 3 3 17,75 

Mjällby AIF 17,35 0,95 4 1 19,5 

Assyriska FF 12,87 0,48 1 1 20,14 

Ljungskile SK 14,05 0,32 1 1 19,16 
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I tabell 1 ovan, visas medelvärdet för kostnader och spelarköp för fotbollsklubbarna. Av 

tabellen går det att ana sig till ett samband mellan kostnader och placering i ligatabellen, då de 

klubbar med högst kostnader erhåller lägst placeringar. Utifrån tabellen går det även att se att 

det skiljer mycket mellan de klubbar som spenderat hela den undersökta perioden i 

Allsvenskan och de som endast varit uppe några få säsonger. Att det skiljer så mycket mellan 

klubbarna beror troligtvis på att intäkterna som genereras av spel i Allsvenskan är mycket 

högre jämfört med spel i Superettan, vilket i sin tur leder till att en klubb kan spendera mer.  

En intressant skillnad är den mellan AIK och Kalmar FF, de båda klubbarna har under den 

undersökta perioden spenderat lika många säsonger i Allsvenskan och placerat sig ungefär på 

samma positioner i tabellen. Trots detta har AIK mycket högre kostnader än Kalmar FF, 

skillnaden skulle kunna förklaras av det totala antalet Allsvenska säsonger där AIK spelat 83 

och Kalmar FF 33. Detta skulle i sin tur innebära att en klubbs etableringsgrad påverkar hur 

höga kostnader klubben har men inte hur den placerar sig i tabellen. 

10. Resultat 

Här redovisas resultaten från de tidigare nämnda modellerna, en tabell med värdena från 

regressionsanalyserna redovisas efter varje modells resultat. 

10.1Resultat OLS  

Den beroende variabeln är placering i ligatabellen. De förklarande variablerna är antal 

säsonger i Allsvenskan, befolkning, konkurrens, kostnader, kostnader i kvadrat, spelarköp och 

spelarköp i kvadrat.  

I regressionsanalysen erhålls signifikanta negativa värden på parameterestimaten för 

kostnader och spelarköp, samt signifikanta positiva värden på parameterestimaten för 

kostnader i kvadrat och spelarköp i kvadrat. Befolkning har en svag negativ effekt på den 

beroende variabeln. Antal säsonger i Allsvenskan, och konkurrens erhåller inga signifikanta 

parameterestimat. Modellen erhåller ett Durbin-Watson värde på 1,361, värdet ligga över 2 

för att man ska kunna utesluta problem med positiv seriellkorrelation
20

. VIF värdena för 

kostnader, kostnader i kvadrat, spelarköp och spelarköp i kvadrat ligger över 4 vilket innebär 

att det finns problem med multikollinaritet. Resultaten från analysen redovisas i tabell 2 och 

är märkta med #1. 
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Den beroende variabeln placering gjordes om till placering i grupper, som delar in lagen i 

grupper utifrån hur de placerat sig i tabellen. Ändringen hade ingen större effekt på modellen 

förutom att förklaringsgraden steg något, därför kommer detta resultat inte att redovisas. 

Vidare prövades att ersätta befolkning med Ln_Befolkning, vilket endast ledde till en 

försämring av variabelns signifikansnivå och gjorde att förklaringsgraden sjönk till 0,533. 

Resultatet från när ln_befolkning lades till redovisas i tabell 2 och är märkta med #2. Även de 

andra variablerna ersattes med logaritmerade varianter, utan någon skillnad i resultatet. De 

resultaten redovisas inte. 

Tabell 2 

Förklaringsvariabler            β #1       T-test #1   VIF #1      β #2       T-test #2       VIF#2  

Konstant   24,477         24,477                       14,708          3,250                                  

Konkurrens   1,419           1,339      4,1          1,251         1,124          1,815                

Antal Allsvenska  0,016           0,770      2,09        0,017         0,820          2,118                   

säsonger                                                                                                                                     

Kostnader   -0,635***    -7,872    14,379     -0,623*** -7,509        14,971                 

Kostnader i kvadrat  0,005**       5,921      9,875       0,005***   5,726        10,151             

Spelarköp   -1,658**      -2,937    12,456    - 1,605**    -2,811       12,370                                    

Spelarköp i kvadrat  0,120*              2,350   8,467     0,114*       2,201          8,395             

Befolkning   4,526E-006**  2,945   5,0585                                     

Ln_Befolkning         0,926*       2,142       2,715 

N= 188                                                                                                                 

Adjusted R
2 

#1 0,544                                                                                             

Adjusted R
2
 #2 0,531                                                                                            

Durbin-Watson #1 1,361                                                                                      

Durbin-Watson #2 1,326 

* signifikansnivå 5%   **signifikansnivå 1%   ***signifikansnivå0,1% 
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10.2 Resultat Fixed Effects Model  

Liksom tidigare är den beroende variabeln placering i ligatabellen. De förklarande variablerna 

är liksom tidigare antal säsonger i Allsvenskan, befolkning, kostnader, kostnader i kvadrat, 

spelarköp och spelarköp i kvadrat. Till detta läggs nu dummy variablerna för varje klubb utom 

en, IFK Norrköping som får vara ”referenslag”. I denna modell är variabeln konkurrens 

borttagen eftersom den korrelerar med dummyvariablerna för klubbarna.  

Regressionen har ett justerat R
2
 värde på 0,684 vilket innebär att den beroende variabeln 

förklaras bra av modellen. Parameterestimatet för Antal säsonger i Allsvenskan indikerar en 

positiv effekt på den beroende variabeln. Parameterestimaten för kostnader samt för kostnader 

i kvadrat erhåller en signifikant negativ, respektive en signifikant positiv effekt på den 

beroende variabeln tabellplacering. Befolkning och spelarköp erhöll inga signifikanta 

parameterestimat. Modellen har ett Durbin-Watson värde på 2,098 vilket är över 2 och 

innebär att modellen inte uppvisar problem med positiv seriellkorrelation
21

. Resultaten 

redovisas nedan i tabell 3 och är märkta med #1.  

I regressionen byttes variabeln befolkning ut mot den logaritmerade formen av samma 

variabel, Ln_befolkning, som erhöll ett signifikant negativt parameterestimat. 

Parameterestimaten för kostnader och kostnader i kvadrat behöll samma signifikanta negativa 

respektive positiva effekter. Det justerade R
2
 värdet steg till 0,701 vilket indikerar att denna 

modell är bättre än den förra. Modellen erhöll även här ett Durbin-Watson värde över den 

kritiska gränsen 2, och uppvisar ingen seriellkorrelation. Resultaten redovisas i tabell 3 och är 

märkta med #2. Liksom i den vanliga OLS modellen ersattes den beroende variabeln 

placering, med variabeln placering i grupper detta gjorde dock ingen skillnad och resultatet 

från denna analys redovisas inte. Det lades även in logaritmerade värden för de övriga 

variablerna kostnader och spelarköp, vilket endast ledde till försämrade resultat som inte 

heller redovisas 
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Tabell 3 

Förklaringsvariabler            β #1                 T-test #1         β #2                          T-test #2        

Konstant   -17,896           -1,038             311,608                        2,896                                      

Antal Allsvenska   0,695*              2,415             1,708***                     5,090                                                              

säsonger                                                                                                                                     

Kostnader   -0,805***       -7,120            -1,050***                      8,123                                                                                                                  

Kostnader i kvadrat   0,005***          4,722             0,007***                     6,140                                                 

Spelarköp   -0,665            - 1,180             -0,672                         -1,227                                                                   

Spelarköp i kvadrat   0,062               1,294              0,050                           1,064                                                                                                                                                                                             

Befolkning    3,099E-005     1,150                                                                              

Ln_Befolkning                -33,330**                   -3,184 

N= 188                                                                                                                     

Adjusted R
2 

#1 0,684                                                                                                 

Adjusted R
2
 #2 0,701                                                                                                

Durbin-Watson #1 2,098                                                                                          

Durbin-Watson #2 2,034 

* signifikansnivå 5%   **signifikansnivå 1%   ***signifikansnivå0,1% 

11. Diskussion 

Det finns en del skillnader mellan de två olika modellerna. I den” vanliga” OLS modellen 

erhåller varken parameterestimaten för antal säsonger i Allsvenskan eller befolkning 

signifikanta värden, däremot erhåller de signifikanta värden i Fixed Effects modellen. Det är 

svårt att säga vad skillnaden beror på, det kan vara så att det finns utelämnade variabler som 

bättre hade förklarat den beroende variabeln. Det kan också vara så att kostnader och 

spelarköp som båda har en signifikant negativ effekt på tabellplacering i den första 

regressionsanalysen bidrar så mycket till att förklara den beroende variabeln att det inte finns 

utrymme för mindre betydande variabler som befolkning, och antal tidigare säsonger i högsta 

divisionen. OLS modellen uppvisar problem med positiv seriellkorrelation, ett problem som 

försvinner i Fixed Effects modellen. Vilket kan bero på att Fixed Effects modellen fångar upp 

utelämnade variabler och därmed tog bort den positiva seriella korrelationen. I båda 

modellerna finns det problem med multikollinaritet, vilket beror på den starka korrelationen 

mellan kostnader och kostnader i kvadrat samt mellan spelarköp och spelarköp i kvadrat (se 
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appendix tabell 4). Det har inte gjorts något för att åtgärda problemet då variablerna anses 

viktiga för analysen.  

 Det är värt att uppmärksamma att det inledningsvis endast är parameterestimatet för antal 

säsonger i Allsvenskan som är signifikant i Fixed Effects modellen, parameterestimatet för 

befolkning har en insignifikant effekt på den beroende variablen tills den byts ut mot den 

logaritmerade formen. Att befolkning efter logaritmeringen erhåller ett signifikant 

parameterestimat kan förklaras med att skillnaderna i befolkning mellan de små och stora 

orterna har minskats, vilket gör det lättare att avgöra vilken effekt befolkning har på den 

beroende variabeln. Variabeln konkurrens är inte inkluderad i Fixed Effects modellen 

eftersom variabeln korrelerar med dummy variablerna för klubbarna. Då variabeln inte heller 

erhöll ett signifikant parameterestimat i den ”vanliga” OLS modellen får det tolkas som att 

konkurrensen en klubb möter inte påverkar tabellplaceringen. 

Befolkning samt Ln_Befolkning i Fixed Effects modellen visar på ett negativt samband 

mellan tabellplacering och antal boende i fotbollsklubbens hemort. Vilket tolkas som desto 

större ort laget kommer ifrån, desto högre tabellplacering kommer klubben erhålla. Ett väntat 

resultat eftersom en större befolkning bland annat bidrar till ett större publikutbud. Resultatet 

bekräftar Downward och Dawson (2000) teori, att en fotbollsklubbs nytta delvis beror på hur 

mycket publik den kan locka till sina matcher. En större befolkning innebär även ett större 

utbud av spelare vilket gör det lättare för klubben att hitta bra spelare. Idag går det att 

diskutera hur viktigt utbudet av spelare är då många spelare köps in från andra länder eller 

från klubbar på andra orter. Men då många av de klubbar som undersöks i analysen bedriver 

en elitsatsande ungdomsverksamhet får det ändå ses som en viktig faktor, då det underlättar 

för klubbarna att hitta unga talanger.  

En större befolkning kan innebära att det är lättare för en klubb att etablera sig som storklubb, 

med storklubb menas en klubb som ofta ligger i toppen av tabellen. En etablerad klubb får 

antas ha en större supporterskara, i Sloane, Jennett och Carins (1993) beskrivs det att 

supportrar lätt tappar intresset om klubben inte är framgångsrik
22

. Varpå det omvända borde 

gälla för en framgångsrik klubb, det vill säga att om en klubb presterar bra under en längre 

period så kommer den också locka till sig fler supportrar. Det är även rimligt att anta att en 
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storklubb har lättare att få sponsorkontrakt. Fler supportrar och sponsorer borde generera en 

större vinst till klubben genom bland annat intäkter från reklam och matchinträde. 

 Variabeln antal Allsvenska säsonger är med för att mäta effekten av att vara en etablerad 

klubb. Parameterestimatet erhåller ett signifikant positivt värde vilket tolkas som att desto fler 

säsonger klubben spelat i Allsvenskan desto sämre kommer klubben placera sig i tabellen. Ett 

oväntat resultat som är svårt att förklara. Den väntade effekten var att en klubb som etablerat 

sig i den högsta divisionen skulle fortsätt nå placeringar högt upp i tabellen. Genom att 

undersökta åren kan samma slutsatser dras. De lag som har legat flest säsonger i Allsvenskan, 

AIK, IFK Göteborg och Malmö FF, är också de lag som under de undersökta åren haft högst 

intäkter (med undantag från BK Häcken som drar in stora summer från fotbollsturneringen 

Gothia Cup varje år). 2010 drog till exempel Malmö FF in 148,6 miljoner kronor, överlägset 

mer än någon annan klubb det året. Det kan jämföras med nykomlingen i Allsvenskan, 

Mjällby AIF som drog in 33,2 miljoner. Under de undersöka åren 2003-2010 har AIK och 

IFK Göteborg vunnit Allsvenskan en gång var och Malmö FF har vunnit den två gånger. 

Vilket indikerar att fler säsonger i högsta divisionen har en negativ effekt på hur en klubb 

placerar sig i tabellen.  

Kostnader är den enda variabel som erhåller att signifikant parameterestimat i både OLS och 

Fixed Effects modellen. I modellerna finns det två variabler för kostnader, den ena mäter hur 

mycket klubbarna spenderar och den andra är samma variabel kvadrerad. Anledningen till att 

variabeln är kvadrerad är, som förklarats tidigare, för att mäta marginalnyttan. Sambandet 

mellan kostander och tabellplacering verkar vara negativt, vilket innebär att desto högre 

kostnader en klubb har desto bättre placering kommer de nå. Resultatet är väntat eftersom 

höga kostnader bland annat innebär höga spelarlöner, vilket i sin tur leder till större möjlighet 

att locka till sig de bästa spelarna. Ett samband som överensstämmer med det som Szymanski 

hittatade i England. Variabeln kostnader i kvadrat har i båda modellerna motsatt effekt på den 

beroende variabeln jämfört med kostnader, vilket innebär att en klubbs kostnader har en 

avtagande effekt på hur klubben placerar sig. Även om höga kostnader påverkar prestationen 

positivt är det rimligt att anta att allt för höga kostnader kommer vara negativt för klubben. 

Svenska Fotbollförbundet införde år 2002 elitlicenser som innebär att klubbarna i Superettan 

och Allsvenskan inte får uppvisa ett negativt eget kapital om de önskar att fortsätta spela i de 

två högsta divisionerna. Allt för höga kostnader kan tänkas leda till problem med detta om 

inte klubben kan väga upp de höga kostnaderna med lika höga intäkter. Vi kan här tänka 
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tillbaka på restriktionen som presenterades av Downward och Dawson i teoriavsnittet, där den 

minsta vinsten, om det inte finns någon extern finansiering, måste vara noll. 

Spelarköp och spelarköp i kvadrat erhöll signifikanta parameterestimat i OLS regressionen, 

men insignifikanta i Fixed Effects modellen. Först disskuteras resultaten från OLS 

regressionen, där parameterestimatet för spelarköp har en signifikant negativ effekt och 

spelarköp i kvadrat en signifikant positiv effekt på den beroende variabeln. Det vill säga att 

desto mer en klubb lägger ut på att köpa spelare desto högre tabellplaceringar kommer 

klubben nå. I likhet med kostnader är detta ett väntat resultat då högre utgifter på spelarköp 

innebär att klubben köper bättre spelare. I Fixed Effects modellen lyckades spelarköp inte få 

någon signifikant effekt på den beroende variabeln, denna effekt är det som skiljer mest 

mellan modellerna. Då Fixed Effects modellen har en högre förklaringsgrad får den tolkas 

som den bästa modellen till att förklara slutplaceringen i tabellen. Vilket innebär att kostnader 

i form av personalkostnader, träning & matchkostnader, kostnader på administration och 

lokaler samt kostnader på reklam och sponsring är det som bäst förklarar vilken placering 

klubben erhåller. 

Mycket av fokusen på hur kostnader påverkar tabellplaceringen läggs i uppsatsen på hur det 

påverkar spelarna. Vilket är naturligt eftersom det är spelarna som i slutändan är de som har 

störst påverkan på hur laget presterar, och slutligen hur de placerar sig. Det finns förstås inte 

någon garanti för att de spelare som köps in eller som finns till förfogande verkligen spelar 

bra oavsett hur bra förutsättningar de har. Den kanske absolut viktigaste faktorn när det gäller 

att förklara tabellplacering borde vara kvaliteten på laget. Ett lag med hög kvalitet bör kunna 

spela bra och därmed placera sig högt upp i tabellen. Problemet med kvalitet är att det är svårt 

att mäta, man måste då först testa hur bra spelarna i laget är, sedan även hur bra dessa spelare 

fungerar ihop för att få fram något slags helhetsmått. Man skulle kunna tänka sig att ha med 

en variabel som mätte den föregående säsongens prestation, en klubb som vann året innan 

borde ju då ha haft den bästa kombinationen av spelare. I denna uppsats har det dock valts att 

inte ha med en sådan variabel eftersom målet med uppsatsen är att undersöka hur ekonomin i 

klubben påverkar prestationen.  

 

12. Slutsats 

Målet med uppsatsen var att undersöka hur kostnaderna i en Allsvensk fotbollsklubb påverkar 

tabellplaceringen. Detta undersöktes för att försöka hitta en förklaring till varför det inte finns 
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några utpräglade topplag i Allsvenskan som det finns i många andra Europeiska ligor. Tidi-

gare forskning har visat på ett samband mellan ekonomin i klubben och prestation på planen i 

både de engelska och spanska ligorna. Mer specifikt mellan spelarlöner och tabellplacering, 

samt föregående års tabellplacering och intäkterna i klubben det efterkommande året. Ett lik-

nande samband återfanns i Allsvenskan, där en klubbs kostnader har en negativ effekt på 

klubbens slutplacering. Något som kan jämförs med Szymanski (2002)  där resultat från de 

Engelska högsta ligorna, visade på ett negativt samband mellan hur höga spelarlöner klubbar-

na har och vilken placering de når. Tabellplaceringen påverkades även av hur stor befolkning-

en på orten var, där en större befolkning leder till högre placeringar. Det är värt att uppmärk-

samma att flertalet säsonger i Allsvenskan verkar vara dåligt för hur en fotbollsklubb sedan 

placerar sig i tabellen. Något som är svårt att förklara då det är konstigt att det skulle vara 

dåligt för en klubb att ha presterat bra under flera år. Kanske kan effekten av att ha spelat fler-

talet säsonger i Allsvenskan bidra till att förklara varför det i Sverige inte finns utpräglade 

topplag. Effekten kan tolkas som att det i Sverige inte spelar någon roll hur etablerad en klubb 

är, utan att det finns andra faktorer som spelar större roll för hur det går för en klubb. 

 

 En annan förklaring till varför lagen i de högsta divisionerna presterar så ojämnt är att det är 

svårt för de klubbarna som är framgångsrika att behålla sin bästa spelare. Enligt UEFA så är 

den svenska ligan rankad på 24:e plats av 53 länder, där ligorna bedöms efter hur klubbarna 

presterar internationellt
23

. Vilket innebär att det är lockande för de Allsvenska spelarna att gå 

till klubbar i andra länder som har högre rankade ligor. Det är ju som tidigare sagts inget ne-

gativt med att ha en jämn liga, Sloane ,Jennett och Carins (1993) skriver att en jämn liga lock-

ar fler åskådare eftersom fler tror att sitt lag har chans att vinna, samt att en jämn liga förbätt-

rar ligans hälsa och viabilitet
24

. Slutligen kan hypotesen om att det finns ett negativt samband 

mellan svenska klubbars kostnader och deras tabellplacering bekräftas. Frågan, varför det inte 

finns några dominerande lag i Sverige som i många andra länder, får dessvärre lämnas obe-

svarad. 
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Appendix  

Tabell 4: Korrelationsmatris 

 Kostnader i 

kvadrat 

Ln_Befolkning Spelarköp i 

kvadrat 

Antal 

säsonger i 

Allsvenskan 

Spelarköp Kostnader 

Kostnader i 

kvadrat 

1,0 0,288 -0,140 0,177 0,142 -0,906 

Ln_Befolkning 0,288 1,0 0,151 -0,015 -0,149 -0,389 

Spelarköp i 

kvadrat 

-0,140 0,151 1,0 0,232 -0,912 0,201 

Antal säsonger 

i Allsvenskan 

0,177 -0,015 0,232 1,0 -0,315 -0,262 

Spelarköp 0,142 -0,149 -0,912 -0,315 1,0 -0,274 

Kostnader -0,906 -0,389 0,201 -0,262 -0,274 1,0 

 

Begrepp 

Sveriges fotbollsförbund: ett specialidrottsförbund som har i uppgift att främja och 

administrera fotbollen inom Sverige, samt företräder den internationellt.  

Svenska cupen: en turnering mellan alla klubblag från alla divisioner i Sverige. 

UEFA: Union des Associations Européennes de Football, ansvarar för de nationella 

fortbollsförbunden i Europa. Deras mål är att främja, skydda och vårda europeisk fotboll på 

alla nivåer.  
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UEFA Champions League: en turnering där alla ligavinnare i Europa, samt Israel deltar. 

Vinnaren kan titulera sig Europas bästa klubblag.  För de länder som är högst rankade, får de 

fyra bästa lagen delta. 

UEFA Europa Leauge: en turnering mellan klubblag i Europa. Kvalificering sker antingen 

genom ligaplacering eller genom vinst av den inhemska cupen (t.ex. Svenskacupen), men 

också genom att åka ut ur UEFA Champions Leauge i gruppspelet. Turneringen är den näst 

mest prestigefyllda efter UEFA Champions Leauge, kvalificeringsreglerna varierar något 

mellan olika länder 

Copa del Rey: En turnering mellan alla spanska klubblag, kan jämföras med Svenska cupen. 

Tabell 5 

 β T-test     

Konstant 278,456 2,591     

Kostnader -0,410** -2,169     

Kostnader i kvadrat 0,003* 1,926     

Spelarköp -0,420 -0,825     

Spelarköp i kvadrat 

AntalAllsvenskasäsonger 

LN_Befolkning 

0,022 

1,032*** 

 

-26,916** 

0,535 

2,975 

 

-2,613 

    

N= 104 

Adjusted R
2 

0,339’ 

Durbin-Watson 2,268 

      

       

* signifikansnivå 10%   **signifikansnivå 5%   ***signifikansnivå 1% 

Ovan redovisas resultaten för regressionsanalysen av en Fixed Effects modell med endast 

Allsvenska klubbar. I regressionsanalysen är endast klubbar som lagat i Allsvenskan 4 eller 

fler säsonger under den undersökta perioden med. Vilket innebär en minskning från 26 till 16 

klubbar. De klubbar som under den undersökta perioden spenderat en eller flera säsonger i 

Superettan erhåller inga observationer för dessa säsonger. 

I likhet med tidigare resultat erhåller kostnader, kostnader i kvadrat, befolkning och antal 

Allsvenska säsonger signifikanta parameterestimat. Modellen erhåller ett Durbin - Watson 

värde på 2,268 vilket innebär att problem med positiv seriellkorrelation kan uteslutas. 


