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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att kartlägga hur elitidrottslagen geografiskt är fördelade i Sverige samt 
förklara denna fördelning. Påverkar befolkningsstorlek, näringslivsstruktur, inkomster, ordningen i 
den regionala hierarkin och andra regionspecifika faktorer antalet elitidrottslag i en region? 

Med utgångspunkt i regionalekonomins centralortsteori och tidigare studier inom Sport Economics 
skapas en teoretisk referensram. Tidigare beskrivna samband mellan städernas storlek, 
publikpotential och intäkter samt spelarbudgetens storlek och idrottslig framgång gör kombinerat med 
seriesystemens utformning att det teoretiskt krävs underliggande regionala resurser för att nå 
framgång i de stora lagidrotterna. Kartläggningen av svensk lagsport visar att svenska elitidrottslag 
geografiskt inte är jämnt fördelade. Endast omkring en tredjedel av kommunerna i Sverige har årligen 
under perioden 2000 till 2012 varit hemvist för ett elitidrottslag. 

Regionindelningarna kommun, FA-region och Bygd testas mot det uppbyggda datamaterialet. 
Analysen görs med metoden är Ordinary Least Squares (OLS). Som beroende variabel användes Antal 
lag 2011 eller Antal lag genomsnitt/år. I slutsatserna konstateras att den beroende variabeln bäst kan 
förklaras när analysenheten används. Bygd är konstruerad efter elitidrottsmarknader. Initialt med 
analysenheten kommun och till stor del även med analysenheten FA-region led regressionsmodellerna 
av problem med att uppfylla antagandena för minsta kvadratmetoden. I kommunmodellerna och FA-
regionsmodellerna har feltermen inte en konstant varians (homoskedasticitet). Feltermen är heller 
inte normalfördelad. Analysenheten Bygd som låter lokaltidningskonsumenterna dela in Sverige i 
regioner löser dessa regressionsdiagnostiska problem. Bygdemodell nr 18 uppfyller samtliga OLS-
antaganden. Modell 18 som innehåller den beroende variabeln Antal lag genomsnitt/år, de oberoende 
variablerna Befolkning och Bruttoinkomster per capita är den av de totalt 23 framtagna modellerna i 
studien som bäst svarar på problemformuleringen. Modell 18 visar att större befolkning och en högre 
genomsnittlig bruttoinkomst ökar antalet elitidrottslag i en region. Allt annat lika ökar antalet lag med 
0,15 per tillkommande tiotusen invånare. Ökar bruttoinkomsterna per capita med 1000 kronor ökar 
antalet lag med 0,08.  

Studiens resultat stämmer även väl överens med tidigare sportsekonomiska resultat bland annat 
konstaterade Mourão (2006) och Pestana (2006, 287-303) att befolkningsstorlek har en stor inverkan 
på den idrottsliga framgången. Det unika med denna studie är en analys utifrån olika regionbegrepp 
samt att hela åtta olika sporter inkluderats i skattningarna. 

Nyckelord: Regional Economics, Sport Economics, 
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1 Introduktion och bakgrund 

1.1 Bakgrund 
Sport som bransch är en ytterst begränsad och liten del av ekonomin i Sverige och världen. I termer av 
omsättning, arbetstillfällen och vinster är de flesta branscher betydligt större än sportbranschen. Trots 
det är sportsidorna i många tidningar fler än de ekonomisidor som bevakar hela arbetsmarknaden, 
aktiemarknaden och världsekonomin. Sport engagerar och berör. 

Riksidrottsförbundet skriver i sitt idéprogram, Idrotten vill, från 2009 0m idrottens själ och särart. 
Attraktionskraften består, enligt idrottsrörelsen, av idrottens oregisserade dramatik, 
samhörighetskänsla och elitutövarnas skicklighet. Vidare lyfter idrotten fram att idrottsföreningarna 
”genom sin verksamhet bidrar de till bygdens utveckling och skapar en värdefull identifikation med 
orten” (Sveriges riksidrottsförbund 2009, 13) 

Den här studien handlar inte om enskilda sporter, spelsystem eller lag. Studien fokuserar istället på 
vilka orter som placerats på kartan med idrottens hjälp. Det är de yttre faktorerna bortom den enskilda 
idrottsarenan som ska studeras. Samt hur dessa faktorer påverkar de sportsliga resultaten för bygdens 
lag. Studieobjektet är utvalda lagsporter i svenska regioner. 

George Orwells dystopiska beskrivning av sport i essän The Sporting Spirit citeras ofta då sportens 
inneboende kraft av lokalpatriotism och nationalism ska beskrivas. Orwells menade att sport är ”war 
minus the shooting” (Orwell, Angus och Orwell 1968, 42). Orwells beskriver i essän fotbollslagets 
Dynamo Moskvas turné i Storbritannien efter andra världskrigets slut. Fotbollsmatcherna handlade 
inte bara om fotboll utan även om politik och en kamp mellan ekonomiska och politiska system. Alla 
har inte en lika mörk bild av sporten. Sugden menar att förbrödring mellan länder och regioner kan 
ske med sportens hjälp (Sugden 2010, 258-262). Ändå är det svårt att komma i från att lag i lagidrott 
ofta skapar en identifikation med landet eller bygden. Inom sporten kan en ekonomisk svagare region 
hävda sig genom att i en match eller serie vinna över den större residensstaden. 

Svensk nationalekonomisk forskning med sportinriktning är ett litet forskningsfält. Forskningsfältet är 
inte stort ur ett internationellt perspektiv, men trots det större än i Sverige. Den största delen av 
forskningen inom Sport Economics produceras i USA. Idrottens organisering i Europa och USA skiljer 
sig åt i väsentliga delar, i USA är lagsport på elitnivå organiserade i företag medan Europa nästan 
uteslutande organiserat sina lag i föreningar. I Sverige finns dessutom, jämfört med andra europeiska 
länder, två dominerande sporter. Ishockey och fotboll samexisterar tillsammans med en rad andra 
lagsporter i Sverige. Dessa förhållanden är intressanta att studera ur ett regional- och sportekonomiskt 
perspektiv. 

I tidskriften Ekonomiskt debatt har Lars Behrenz, nationalekonom vid Linnéuniversitetet, skrivit om 
elitidrottens ekonomiska effekter för samhället. I artikeln redogör Behrenz för hur han valt ut åtta 
svenska kommuner, fyra elitidrottskommuner och fyra utan elitidrott, för en studie om lagidrottens 
effekter på städerna. Kommunerna är utvalda utifrån att de, enligt SCB:s indelning i förvärvsregioner, 
är lokala arbetsmarknader dominerande av lokala centra. De fyra kommuner som under en längre tid 
haft ett elitidrottlag i fotboll eller ishockey har jämförts med de kommuner som inte haft ett 
elitidrottslag. Artikel visar att elitidrottskommuner har haft en mer gynnsam befolkningsutveckling än 
de jämförbara kommuner som inte har elitidrott. Behrenz menar att förekomsten av elitidrott i en 
kommun kan ha en positiv inverkan på befolkningsutveckling och därmed BNP-utvecklingen. Däremot 
bör resultaten tolkas med en viss försiktighet då det är svårt att särskilja effekterna av elitidrott från 
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andra faktorer (Behrenz 2009, 39-41). I samma studie har Behrenz försökt mäta hur invånarna i ett 
län värderar närheten till ett elitidrottslag. Den direkta betalningsviljan för ett elitidrottslag skattades 
till mellan 43 och 73 miljoner kronor per år. Många föräldrar och andra aktiva i idrottsrörelsen arbetar 
många ideella timmar för klubbarnas ungdoms- och elitidrottslag. Enligt Behrenz forskning skattas 
den ideella arbetsinsatsen som människor är beredda att satsa för att ha närhet till ett elitidrottslag till 
någonstans mellan 400 miljoner och 1,1 miljarder kronor per år (Behrenz 2009, 44-45). 

Många svenskar är beredda att betala i både pengar och arbetstimmar för närheten till ett elitlag. 
Kommunledningar och företag är ofta intresserade av idrottsliga framgångar. Framgångar stärker 
kommunens och de lokala företagens image, både utåt men kanske framförallt inåt. I många regioner 
är elitlaget ett sätt att skapa en samhörighet och framåtanda inom regionen. Besluten att sponsra eller 
inte sponsra idrottsföreningar och arenabyggen är ekonomiskt betydande för många 
kommunledningar och företag. Det är av största vikt att besluten om stöd fattas på väl avvägda 
grunder. 

1.2 Syfte och problemformulering 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur elitidrottslagen geografiskt är fördelade i Sverige samt 
förklara denna fördelning. Uppsatsen ska också kunna ge lokala beslutsfattare, som beslutar om stöd 
till lagsporter, nya infallsvinklar på hur stöden kan fördelas. Bland idrottspubliken på Sveriges läktare 
finns många givna sanningar om hur yttre faktorer påverkar, eller i alla fall borde påverka, de 
idrottsliga resultaten för ett lag i en region. Dessa idrottsliga sanningar ska prövas inom ramen för 
denna uppsats. 

Problemformulering: Påverkar befolkningsstorlek, näringslivsstruktur, inkomster, ordningen i den 
regionala hierarkin och andra regionspecifika faktorer antalet elitidrottslag i en region? 

För att besvara problemformuleringen bryts den ned i följande moment. 

1. Uppbyggnad av ett datamaterial utifrån en kartläggning av hur svenska elitidrottslag 
geografiskt är fördelade, detta ska ske utifrån olika typer av regionala indelningar. 

2. Att utifrån datamaterialet estimera hur antalet elitidrottslag i en region påverkas av 
befolkningsstorlek, regiontyp samt andra ekonomiska faktorer. 

Uppsatsen kommer inledningsvis att redogöra för tidigare forskning inom området regionalekonomi 
och Sport Economics, målsättningen är att hitta en teoretisk referensram för studien. Sedan kommer 
en empirisk strategi och metod att utmejslas, en utmaning är att hitta data och regionbegrepp som 
studien kan baseras på. I resultatavsnittets första del presenteras kartläggningen av elitidrottslagens 
geografiska fördelning och i den andra delen redovisas resultaten av de regressionsmodeller som 
estimerats inom ramen för studien. Till sist, i den avslutande diskussionen, analyseras resultaten och 
förslag till vidare studier ges. 

Studien avgränsas till Sverige år 2011. Antalet lagsporter begränsas till åtta stycken. Datamaterialet 
utgörs av seriedata från de högsta herr- och damserierna samt även de näst högsta herrserierna i 
fotboll och ishockey. Individuella sporter, som exempelvis skidåkning och löpning, beaktas inte. 
Nationella tävlingarna i individuella sporter har, enligt författaren, inte en lika tydlig koppling till 
regionala identiteter som lagsporterna har.  
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2 Tidigare studier och teoretisk referensram 

I detta avsnitt redovisas forskning kopplade till ämnet regioner och elitidrottslag. Inom 
regionalekonomin finns det gott om teorier och forskning, något sämre är det med svensk forskning 
inom området Sport Economics. Teorier och tidigare studier vävs sedan ihop till en teoretisk 
referensram som används för att angripa de frågor som ställdes i föregående avsnitt. 

2.1 Lokaliseringsteori 
Sveriges kommuner är i sig väldigt olika till yta, befolkning och näringsliv. Sveriges till ytan minsta 
kommun Sundbyberg har med sina 8,8 kvadratkilometer få likheter med Sveriges till ytan största 
kommun Kiruna som består av hela 20 551 kvadratkilometer. Det ryms 2335 Sundbyberg i Kiruna.  

Regionalekonomi är ett delområde inom nationalekonomi. Inom regionalekonomi studeras bland 
annat lokalisering av företag och utbud av varor och tjänster utifrån ett geografiskt perspektiv. Walter 
Christallers centralortsteori utgår från att det finns ett hierarkistkt pyramidlikt mönster av urbana 
center. I toppen finns en stor och dominerande stad som kallas centralort. Längre ner i pyramiden blir 
städer, orter och byar fler för varje nivå, samtidigt som storleken på de enkilda enheterna blir mindre. 
Christaller menade också att det finns ett direkt samband mellan storleken på staden och antalet varor 
och tjänster erbjuds som konsumenter och företag i samma stad. För varje nivå i pyramiden minskar 
antalet varor och tjänster. De mest avancerade varorna och tjänsterna, finns enligt teorin, i de högst 
rankade städerna. Centralorten tjänar sitt omland, dvs de städer, orter och byar som är en del av 
samma urbana system, med mer avancerade varor och tjänster. En kritik mot Christaller är att hans 
teori främst är induktiv då den främst utgår från observationer av verkligheten, det finns ingen riktig 
bakomliggande logik till varför det ser ut som det ser ut. Det var systemet av städer i södra Tyskland 
som Christaller studerade och byggt sin teori utefter (McCann 2001, 72-73). 

August Losch vidareutvecklade centralortsteorin. Losch utgångspunkt var deduktiv och byggde på 
mikroekonomisk logik (McCann 2001, 73). Istället för en pyramid ansåg Losch att städerna på grund 
av den fria konkurrensen skulle bygga upp i ett bivaxsystem av hexagoner mellan sig. I Losch system 
är städer och orter ordnade i ett system där den största staden ligger i mitten sedan kommer i en ring 
av små orter runtikring. I nästa ring kommer lite större orter, dock mindre än centralorten, som har 
relativt långt till centralorten. Det är priselastisiteten som skapar de avgränsade hexagoner där det för 
konsumenten inte lönar sig att resa längre för samma vara till samma pris. Losch gjorde skillnad 
mellan olika typer av varor och tjänster. Enkla homogena varor, exempelivs livsmedel, har hög 
priselasticitet som gör att de geografiska marknadsområdena för en sådan vara blir mindre. 
Konsumenterna är inte beredda att resa lika långt för att köpa sådana typer av varor, det blir olönsamt. 
De mer avancerade varona är i regel mer heterogena och efterfrågan för dessa mindre känslig, det 
skapar i sin tur större marknadsområden (McCann 2001, 73). Elitidrottsupplevelser bör kunna 
betecknas som en mer avancerad och heterogen tjänst. Detta borde betyda att lagsporterna har ganska 
stora geografiska marknadsområden. I exemplet med Sundbyberg är det otvetydigt att Stockholms 
stad kommer högst upp i det hierarkiska systemet av städer i Sundbybergs närområde. Stockholm är 
den dominerande staden och ska enligt teorin producera fler olika sorters varor och tjänster än mindre 
omgivande städer. Stockholms omland är stort och försörjer många mindre kommuner i närområdet 
med varor och tjänster, däribland elitidrottsupplevelser. Sundbyberg har under den tidsperiod som 
studeras i denna uppsats haft ett idrottslag, men det var under en kortare period. Även om Sundbyberg 
inte har ett elitidrottslag har invånarna i Sundbyberg inte långt till arenorna för många av Sveriges 
bästa elitidrottslag. Från Sundbyberg kan man med lokaltrafik på en kvart resa till grannkommunen 
Solna och Sveriges största fotbollsarena, Friends Arena. Har Sundbybergsbon andra idrottsliga 
preferenser kan han eller hon med enkelhet åka till Stockholms stad. Många av de konsumenter av 
elitidrottsupplevelser som reser från Sundbyberg för att se på sitt favoritlag märker nog inte ens av när 
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de korsar kommungränser. I enlighet med Walter Christallers centralortsteori, som redogjorts för 
ovan, bör man sätta orter i sitt regionala sammanhang. En ort som Sundbyberg är en en del av det 
omland som omger centralorten Stockholm. Enligt teorin ska Stockholm erbjuda fler och mer 
kvalificerade varor och tjänster än de mindre orterna i samma urbana system. 

SOM-institutet i Göteborg (Nilsson och Widefeldt 2002, 194) visar att de flesta har sympatier för laget 
eller lagen i den region de bor i, om individen nu har ett favoritlag. För i samma studie redovisas för 
hur många som har ett favoritlag över huvudtaget. Studien redovisar statistik för Västra Götaland och 
där har knappt 50 procent av de boende i Göteborgsregionen och Borås ett favoritlag. Göteborg och 
Borås har också elitidrottslag i framförallt fotboll, det är även där som andelen som har ett favoritlag 
är som störst. Beroende på utbildningsnivå, ålder och kön tenderar andelen som har ett favoritlag att 
variera. Unga, män med låg utbildning har i högre utsträckning ett favoritlag (Nilsson och Widefeldt 
2002, 183-184) 

2.2 Sport Economics 
Forskningsfältet Sport Economics är ett litet fält inom nationalekonomin, den största delen av 
forskningen är amerikansk. Numera finns det dock ett antal läroböcker inom Sport Economics, bland 
annat the Economics of Sport – An international Perspective (Sandy, Sloane, och Rosentraub, 2004). 
Det finns även en vetenskaplig tidskrift med namnet Journal of Sport Economics. 

Ur en nationalekonomisk synvinkel är sport en tämligen annorlunda företeelse. Inom sporten finns 
både sportsliga och ekonomiska mål med verksamheten, inom europeisk sport med seriernas upp- och 
nedflyttningsstreck kan de ekonomiska målen lätt komma i skymundan. Skulle de ekonomiska 
förhållandena och spelreglerna som finns inom sportens värld överföras till övriga branscher skulle 
troligtvis många konsumenter och arbetstagare protestera. Sportens värld är långt i från en sektor där 
fri konkurrens råder, framförallt gäller detta paradoxalt nog i USA. Idrotten har varit föremål i en rad 
uppmärksammade mål inom EG-rätten där idrottens egna regler prövats mot EU:s inre marknad och 
konkurrensrätt. Idrotten har en viss särställning, men särställningen har minskat med åren. Numera 
måste idrotten utifrån proportionalitet motivera varför idrottsliga regler i vissa fall ska begränsa 
exempelvis fri rörlighet på arbetsmarknaden (Lindholm, 2008). Idrotten kan i många fall fungera som 
ett bra exempel på hur en imperfekt konkurrens ser ut. Idrotten i Sverige är organiserad i en 
pyramidlik organisation där enskilda föreningar måste tillhöra ett specialidrottsförbund. 
Specialidrottsförbunden tillhör i sin tur Riksidrottsförbundet. För att få tävla, i en sport som 
exempelvis ishockey måste den enskilde individen vara medlem i en förening som i sin tur är med i 
den stora idrottsfamiljen. Tävlingar i Sverige måste vara sanktionerade av idrottsrörelsen. Man kan 
diskutera i fall idrottsrörelsen eller i alla fall enskilda förbund utgör en kartellbildning (Axelsson et al. 
1998, 257). Förbunden bestämmer exempelvis den sammanlagda produktionen av matcher. Det går 
inte bara att bygga en arena och därmed tro att man får vara med och spela i den högsta serien. I 
Sverige är det mycket svårt att starta ett ishockeyföretag utan Svenska ishockeyförbundets stöd, för att 
inte säga omöjligt. I USA har vid ett antal tillfällen konkurrerande ligor startat för att konkurrera med 
de redan befintliga ligorna. I USA är det ligan, i praktiken ett monopolföretag, som bestämmer vilka 
franchisetagare som får tillstånd att bedriva exempelvis ishockeyverksamhet i NHL:s namn. 1972 
etablerades World Hockey Association (WHA) som en konkurrerande hockeyliga. WHA försökte köpa 
över en del av de bästa NHL-spelarna till sina lag. Efter 5 år, 1977, lades WHA ned samtidigt som ett 6 
lag inkorporerades i NHL (Rockerbie 2009, 79). Liknande försök har inte skett i de stora svenska 
lagsporterna då Sverige har ett sammanhängande seriesystem med serier i nivåer. Svensk basket är ett 
undantag med en delvis stängd liga. I Sverige är det fritt att på valfri ort starta en förening i exempelvis 
ishockey. Föreningen måste dock ansluta sig till ishockeyförbundet. Föreningen kan sedan, i teorin, 
tävla sig uppåt i seriehierarkin för att ett antal säsonger senare stå som svenska mästare. Den här 
studiens frågeställning kan således inte appliceras på det amerikanska systemet, eftersom det i USA är 
ligan själv som bestämmer vilka som orter som får en franchisetagare. En stor skillnad finns mellan 
USA och Europa; de ekonomiska vinsterna finns i USA. I Europa konkurrerar lagen mot varandra för 
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att undvika nedflyttning från en serie eller för att avancera i seriesystemet. I USA vinstmaximerar, i 
ekonomiska termer, lagägarna. Medan europeiska föreningarna i första hand nyttomaximerar, d.v.s. 
försöker vinna så många matcher som möjligt utan för stora ekonomiska förluster (Sandy, Sloane och 
Rosentraub, 2004, 12-16). I Europa är risken för nedflyttning så pass stor att lagen kapprustar sina 
spelartrupper för att undvika nedflyttning. En nedflyttning från en europeisk högstaliga kan också 
betyda stora intäktsbortfall i form av minskad ersättning för TV-rättigheter. I USA finns även en rad 
andra konkurrenshämmande regler och företeelser som de stora amerikanska ligorna använder sig av 
för att maximera sina vinster.  

• Draftsystemet - Ligorna delar upp nya talanger mellan lagen, detta för att utjämna de 
idrottsliga skillnaderna mellan lagen och hålla ner lönerna för nykomlingarna. Det betyder att 
arbetstagaren, om den vill spela i ligan, inte själv får välja den klubb de ska representera. 
Ligan agerar som ett monopol (Rockerbie 2009, 2). Detta system finns inte i Sverige och 
Europa. Arbetstagaren (spelaren) i Europa är mer fri att själv välja sin arbetsgivare. 

• Lönetak - För att jämna ut skillnaderna mellan lagen har många amerikanska ligor numera ett 
lönegolv och ett lönetak. Inget lag kan kontraktera de bästa (dyraste) spelarna. Om ligan är 
jämn ger det ett högre attraktionsvärde hos publiken, som enligt forskningen gillar jämna och 
oförutsägbara matcher (Sandy, Sloane och Rosentraub 2004, 94) 

• Strejker och lockouter är mer vanligt förekommande i amerikanska ligor - Hockeyligan NHL 
har exempelvis vidtagit stridsåtgärder, lookout, mot spelarfackets NHLPA:s försök att stoppa 
exempelvis lönetak. Senaste gången var 2012/13 då ligastarten fördröjdes. Till sist enades dock 
parterna om ett nytt kollektivavtal (NHL och NHLPA, 2013) 

• Förhandlingar med städer - Eftersom antalet lag i ligorna, i alla fall på kort sikt, är givet 
försöker en del lag förhandla med städer i USA om subventioner vid exempelvis arenabyggen. 
Om lagens ägare inte får subventioner flyttar inte laget till staden alternativt flyttar från staden 
(Owen 2003, 183). 

Varför är då de amerikanska exemplen intressanta? De ger oss kunskap om hur förhållandena skulle 
kunna se ut i Europa och Sverige. Amerikansk sport är uppbyggd kring företag medan den europeiska 
modellen är i huvudsak är uppbyggd kring idrottsföreningar. Ibland hörs det i svensk media 
diskussioner om inte svensk ishockey skulle stänga sin högsta serie för att bli mer lik den amerikanska 
hockeyn. Argumenten kläs då i termer av att det skulle ge en förutsägbarhet och stabilare ekonomi för 
de svenska klubbarna. Hösten 2013 presenterade Svenska Hockeyligan, som är en förening för de 
föreningar som spelar i den högsta ishockeyserien i Sverige, ett förslag till att stärka klubblagshockeyn 
i Sverige. Förslaget innehöll bland annat lönetak, ekonomiska fallskärmar till lag som åker ur den 
högsta serien, wildcards till den högsta serien på icke-sportsliga grunder för ekonomiskt starka 
klubbar i den näst högsta serien samt förslag som skulle göra det svårare att åka ur den högsta serien 
(Dagens Nyheter, 2013). Förslagen bemöttes med stark kritik från supportrar och Svenska 
ishockeyförbundet varpå Svenska Hockeyligan drog tillbaka en del av förslagen. Frågan om att Sverige 
ska närma sig den amerikanska idrottsmodellen lär återkomma i framtiden. 

Ett av de viktigaste klarlagda sambanden inom Sport Economics är sambandet mellan spelarlöner och 
produktivitet i form av vunna matcher. Forskningen säger att högre spelarbudget ger bättre sportsliga 
resultat, ett tydligt samband finns över tid i öppna seriesystem utan konkurrenshämnade restriktioner. 
Lönetak och draftsystem gör sambandet svårare att påvisa. Exempelvis har Hall, Szymanski och 
Zimbalis studerat den stängda amerikanska basebolligan MLB och de högsta engelska serierna i 
fotboll. Sambandet inom den engelska fotbollen är tydlig, högre löner ger bättre sportliga resultat. 
Förklaringsgraden (R2) låg i studien på 0,78 för den engelska fotbollen (Hall, Szymanski och Zimbalis, 
2002). Egentligen är inte resultatet särskilt förvånande, sambandet mellan lön och produktivitet borde 
finnas även i denna del av ekonomin. Resultaten borde kunna överföras till svenska seriesystem då 
Sverige, likt England, har ett liknande seriesystem utan konkurrenshämmande restriktioner. I Sverige 
borde föreningar, i teorin, kunna köpa sig till idrottslig framgång. Enligt Rockerbie (2009, 79) 
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tenderar större städer i USA att generera större intäkter till lagägarna eftersom det där finns en större 
tillgänglig publik. Det är inte orimligt att större städer kan generera större intäkter till föreningarna 
även i Sverige och på sikt även ge bättre idrottsliga resultat. Paulo Reis Mourão har på portugisisk 
fotbolls- och regiondata för perioden 1970 – 1999 gjort en studie över hur ekonomisk utveckling i en 
region påverkar förekomsten av professionella fotbollslag i Portugals högsta serie (Mourão, 2006). 
Studiens hypotes och frågeställningar liknar syftet med denna studie, även om det skiljer sig en del 
också. En sport, fotboll, beaktades i Mourãos studie. I Sverige finns två dominerande sporter. Sverige 
har inte lika stora regionala inkomstskillnader som Portugal och inte heller samma historia med en 
diktatur fram till 1974. Mourãos studie visade på signifikans för att en större befolkning och en högre 
regional utveckling påverkade sannolikheten att en kommun är representerade i den högsta 
fotbollsserien i Portugal. Mourãos studie är förstås en viktig utgångspunkt för denna studie. 

2.3 Teoretisk referensram 
För denna studie finns ingen tydlig teoretisk utgångspunkt. Den teoretiska referensramen utgår istället 
från en blandning av de ovan redovisade teorierna och forskningen. Varav följande är mest centrala. 

Nationella elitidrottsupplevelser inom lagsporter består förutom upplevelsen av själva idrottens 
spänning, oregisserade dramatik och fantastiska prestationer av en rad biupplevelser. Biupleverser 
som samhörighet med laget och orten, en mötesplats och en upplevelse av att uppnå någonting 
tillsammans. Elitidrottsuppleverser är en komplex och avancerad tjänst vilket ger oss större 
marknadsområden. Centralortsteorin har lärt oss att urbana centra kan sorteras i ett urbant system. 
Avancerade tjänster med större marknadsområden borde enligt teorin hamna högt upp i hierarkin av 
varor och tjänster. Det betyder också att dessa tjänster borde ligga i städerna samt att befolkning från 
respektive omland reser till städerna för se elitlagen. Sveriges kommuner borde kunna delas upp i 
marknadsområden för elitidrottsupplevelser. 

Elitidrottslagens nyttomaximeringsbeteende beror på att seriesystemen som finns i Sverige flyttar ner 
de lägst placerade lagen till lägre serier. Samtidigt betyder det också att alla orter i Sverige kan 
avancera hela vägen upp och ner i systemet. Det finns en rörlighet inbyggd i systemet. 

Sambandet mellan städernas storlek, publikpotential och intäkter samt spelarbudgetens storlek och 
idrottslig framgång gör kombinerat med seriesystemens utformning att det teoretiskt krävs 
underliggande regionala resurser för att nå framgång i de stora lagidrotterna. Inom idrotten finns dock 
regelverk för vad som krävs för att spela i den högsta serien, det ställs krav på bland annat 
arenakapacitet och ekonomi. Svensk ishockey har exempelvis regler om föreningarnas ekonomiska 
stabilitet, detta för att motverka ekonomisk dopning (Svenska ishockeyförbundet, 2013). Med de 
förutsättningar som det svenska systemet för lagidrott ger borde systemet generera en tävling mellan 
de regioner som vill ha ett eller flera elitlag i de största sporterna.  

Regionerna tävlar med att försöka påverka storleken på spelarbudgeten, som i sin tur ger bättre 
idrottsliga resultat. Storlek på publik, nivå på biljettpriser, sålda souvenirer, antal ideella 
arbetstimmar, sponsornivåer och rekryteringsbas av spelare påverkar enligt vår teoretiska 
referensram. 
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3 Empirisk strategi och ekonometriska modeller 

I följande avsnitt beskrivs den empiriska strategi som använts för att besvara studiens frågeställning. 
Hypotesen som ska prövas utgår från svenska regioner och hur de representeras och presterar inom ett 
antal lagsporter. Sveriges 290 kommuner är den naturliga byggstenen för att bygga upp det 
datamaterial som behövs för studien. Fördelen med data på kommunnivå är dels att ekonomisk 
statistik oftast finns på kommunnivå samt att kommunerna med enkelhet kan aggregeras till större 
regioner. Datamaterialet består av ekonomiska variabler från år 2011 och utvalda lagsporters 
serietabeller under åren 2000 till 2012. Tre regionindelningar har använts, datamaterialet har 
kopplats mot de tre regionindelningarna. I slutet av avsnittet beskrivs det data som tagits fram inom 
ramen för studie samt de ekonometriska modeller som ska användas i analysen av datamaterialet. 

3.1 Regionindelning 
En del av studien går ut på att pröva olika regionindelningar. De geografiska gränserna för de lokala 
marknaderna för elitidrottsupplevelser är på förhand inte givna. Med största sannolikhet är gränserna 
olika för de olika sporterna, som följer av bland annat Losch teorier. För de sporter som har större 
publik, både åskådare på plats och framför tv-apparaterna, torde benägenheten att resa vara större än 
för mindre sporter. Fokus för denna uppsats ligger mycket på de stora till de medelstora lagsporterna, 
regionindelningarna är vald utifrån det perspektivet. 

Tre regionindelningar har använts 

• Sveriges kommuner, 290 stycken 
• Sveriges FA-regioner, 72 stycken 
• Den egenutvecklade indelningen bygd, 61 stycken 

Kommunindelningen är förstås en intressant startpunkt då det också är en administrativ indelning. 
Många beslut kring ungdomsidrottssatsningar och idrottssponsring till elitlag tas av kommunpolitiker 
och kommunala bolag. Att enbart använda kommun som regionbegrepp, som är en administrativ och 
delvis historisk indelning, riskerar att ge oss för många och för små regioner. Långt ifrån alla 
kommuner härbärgerar elitidrottslag, de flesta kommuner har inget elitidrottslag inom kommunens 
gränser. Många kommuner är i realiteten en del av en större region. Vi behöver finna en 
regionindelning som är bättre anpassad till de lokala marknaderna för elitidrottsupplevelser. Även om 
en liten kommun inte har ett elitidrottslag har många svenskar, exempelvis i mindre 
Stockholmskommuner, inte lång restid till de stora arenorna för elitidrottsupplevelser. Konsumenter 
av elitidrottsupplevelser som bor i mindre kommuner i en region tänker nog inte alltid på att de på väg 
till sitt favoritlag korsar en kommungräns.  

FA-regioner, funktionella analysregioner, är en regionindelning gjord av den numera nedlagda 
myndigheten Nutek. Indelningen utgår från pendlingsströmmar mellan Sveriges kommuner och de 
lokala arbetsmarknader (LA) som räknats fram av Statistiska centralbyrån. Målsättningen med 
indelningen i FA-regioner är att varje region ska vara relativt oberoende av varandra när det kommer 
till arbetskraftsförsörjning (Institutet för tillväxtpolitiska studier 2009, 14). En FA-region ska vara en 
vardagsregion. Sveriges indelning i 72 FA-regioner är statistisk, inte administrativ. Indelningen utgick 
från faktiska förhållanden och Nuteks tolkning av framtidstendenserna när indelningen gjordes. 
Målsättning är att FA-regionernas indelningen ska ligga fast en längre tid. I dag administreras 
analysen av FA-regionernas tillstånd av myndigheten för Tillväxtanalys. Storleksmässigt befinner sig 
FA-regionerna i de flesta fall mellan läns- och kommunstorlek, större än kommuner men mindre än 
län. Den största FA-regionen, Stockholm, består av 36 kommuner och hade år 2012 en sammanlagd 
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befolkning på 2,5 miljoner. Den minsta FA-regionen, Sorselse, består endast av Sorsele kommun som 
år 2012 hade en befolknig på 2673 invånare. Totalt finns det 29 FA-regioner som endast innehåller en 
kommun, det betyder att arbetspendling och rekrytering av arbetskraft huvudsakligen sker inom den 
egna kommun. De 29 av 72-FA-regioner som endast består av en kommun hade år 2012 en 
sammanlagd befolkning på 394 472 invånare. Som en del i indelningen av har FA-regionerna, av 
Nuteks, klassificerats i följande regionfamiljer. 

• Storstadsregioner, 3 st 
• Regionala centra med universitet, 8 st 
• Övriga regionala centra, 12 st 
• Lokala centra – varuproducerande, 6 st 
• Lokala centra – tjänsteproducerande, 5 st 
• Småregioner – varuproducerande, 16 st 
• Småregioner – tjänsteproducerande, 22 st 

Skillnaden i utveckling mellan de olika FA-regionerna och regionfamiljerna är stora. Regionernas 
tillstånd har utifrån regionfamiljerna analyserats i årsrapporter från Institutet för tillväxtpolitiska 
studier (ITPS). Rapporten från 2009 innehåller ett kapitel med en prognos över utvecklingen fram till 
år 2030. Institutet för tillväxtpolitiska studier (2009, 138-156) spådde i sitt bascenario att det kommer 
att ske en fortsatt koncentration av produktion och sysselsättning till de tre storstadsregionerna. 
Befolkningen i lokala centra och småregioner förväntas minska samtidigt som befolkningen i 
framförallt storstadsregionerna forstätter öka. Tjänsteproducerande småregioner prognostiseras att 
minska sin befolkning med 1 procent varje år fram till år 2030, under samma tid spås 
Stockholmsregionen årligen öka med 0,9 procent. Fördelen med FA-regioner som indelning är att det 
redan är en etablerad indelning som det finns ekonomisk statistik uppbyggd omkring samt att 
kommundata lätt kan aggregeras till data för FA-regionerna. En indelning i 72 regioner innebär att 
andelen regioner som någon gång under tidsperioden haft ett elitidrottslag blir högre. Samtidigt finns 
det problem med att förklara elitidrottslagens prestationer med FA-regionerna som indelning. 
Indelningen i FA-regionerna ger visserligen betydligt färre enheter än kommunerna, 72 istället för 
290. Men en del FA-regioner blir väldigt stora, exempelvis består Stockholms FA-region även av 
kommunerna Uppsala och Södertälje med omland. Uitfrån ett empirisk idrottsperspektiv kan det 
diskuteras om Uppsala och Södertälje verkligen tillhör Stockholmsregionen. Uppsalabor och 
Södertäljebor kan arbetspendla till Stockholm men de idrottsliga hjärtat klappar nog för de flesta för 
lagen på hemorten. Samtidigt kan det i mer glestbefolkade delar av Sverige, där det är långt mellan 
elitidrottslagen, finnas en större benägenhet att resa längre för att se favoritlaget eller i alla fall via tv, 
internet och lokaltidningar följa sitt favoritlag. FA-regionerna bygger på arbetspendling och områden 
för rekrytering av arbetskraft, att de lokala marknaderna för elitidrottsupplevelser har exakt samma 
gränser är mindre troligt. 

Den sista regionindelningen är ett försök att hitta de gränser som bäst delar in Sverige i lokala 
marknader för elitidrottsupplevelser. I den sista egenutvecklade indelningen, Bygd, är det 
lokaltidningskonsumenterna som väljer vilken region en kommun tillhör. Försöket till denna 
indelning bygger på några starka antaganden om den gemene elitidrottskonsumenten och 
dagstidningarnas sportjournalister. 

• Konsumenterna väljer dagstidning utifrån den region som man anser sig tillhöra. 
• Om en region klarar av att livnära en dagstidning har regionen en ambition att vara centralort 

med omland. 
• Sportjournalister på dagstidningarna är subjektiva och skriver gott om lagen i de kommuner 

där tidningen är största tidning. 
• Läsaren blir positivt inställda till lagen som tidningarna skriver om. 
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• Preferenserna för favoritlag sätts de 18 första levnadsåren. Inflyttade efter den åldern byter 
inte favoritlag.  

I Sverige finns ett system för statligt presstöd till dagstidningar. Syftet med stödet är att värna 
mångfalden på dagstidningsmarknaden och en spridning av dagstidningar i hela landet. 
Presstödsnämnden administrerar presstödet. Som ett beslutsunderlag sammanställer myndigheten 
årligen en dagstidningsförteckning (Presstödsnämnden, 2012) som ligger till grund för beslut om 
presstöd. I förteckningen finns det per kommun uppgifter om vilka dagstidningar som är störst och 
hur ofta de utkommer. Följande principer har använts för uppbyggnaden av indelningen Bygd 

• Presstödsnämndens dagstidningsförteckning 2012 har använts som grundmaterial. 
• Endast tidningar som har en utgivning tre gånger i veckan eller mer räknas som en 

dagstidning. Kvällstidningarna räknas inte som dagstidningar. 
• Största dagstidningen, förstatidningen, vinner hela kommunen, ungerfär som ett majoritetsval 

i en enmansvalkretsar (Karvonen 2003, 84) 
• Förstatidningens utgivningsortskommun avgör regionens mittpunkt och därmed namnet på 

bygden. 
• En Bygd kan bestå av kommuner som har olika förstatidningar, dock har förstatidningarna 

alltid samma utgivningskommun. 
• Små tidningar med en utgivning 3-5 dagar i veckan och som är knuten till en större 

tidningskoncern har räknats som koncernens tidning. 
• Bygden ska sitta ihop geografiskt, inga enklaver. 

En nackdel med indelningen Bygd är hur små tidningar med få utgivningsdagar som är en del av en 
större koncern ska räknas. Att räkna dessa tidningar som enskilda och/eller minska kravet på 
utgivningsdagar skulle öka antalet regioner. En del av dessa regioner skulle då upplevas som 
konstlade, exempelivs skulle Lidingö bli en Bygd. 

Med den valda indelningen Bygds principer delas Sverige in i 61 bygder. Största regionen blir återigen 
Stockholm, men Stockholm krymper med två kommuner till 24 stycken jämfört med FA-regionerna. 
Befolkningen i bygden Stockholm minskar jämfört med FA-indelningen till knappt 2 miljoner, 2012 
års befolkningssiffror. Viktiga skillnader jämfört med FA-regionerna är Södertälje och Uppsala bryts 
ut Stockholmsregionen och att Helsingborg bryter sig ur Malmöregionen. I norra Sverige blir 
framförallt Umeå och Luleå större då inlands- och fjällkommuner knyts till kustkommunernas 
regioner. I norr blir även Piteå en egen region. I Appendix A och B presenteras kartor och listor över 
vilken kommun som hör till respektive FA-region och Bygd. 

3.2 Sportserier 
En tidsserie med seriedata från åtta utvalda lagsporter har upprättas inom ramen för detta arbete. 
Endast serietabeller har använts, ej slutspel och cuper. Inom lagidrott finns ett axiom som säger att 
tabellen aldrig ljuger. I en serie möter alla lag varandra minst två gånger, ett hemma- och ett 
bortamöte. I ett slutspel eller en cup är det, beroende på sport och år, bara en eller ett fåtal matcher 
som avgör rangordningen. Risken för ett mer ett slumpmässigt utfall blir mindre i längre serier jämfört 
med cuper och slutspel. Med serietabeller får vi en tydlig och relativt säker rangordning, utifrån 
idrottslig prestation, av de bästa lagen i varje sport. Nedanstående sporter och serietabeller har valts 
ut. Några serier har under tidsperioden bytt namn, exempelvis damernas högsta serie i innebandy. Vid 
sådana fall har det sista använda namnet för serien använts för att beskriva serien. Källor till 
serietabellerna presenteras i avsnittet Datamaterial som följer direkt efter litteraturförteckningen. 
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Tabell 3.1 Utvalda lagsportsserier 

Damserier Herrserier 
Bandy Bandy 
Basket Basket 
Fotboll Fotboll Superettan 
Handboll Fotbollsallsvenskan 
Hockey Handboll 
Innebandy Hockeyallsvenskan 
Volleyboll Innebandy 
	  	   Svenska Hockeyligan 
	  	   Speedway 
	  	   Volleyboll 

	   	  Tidsserien sträcker sig från år 2000 till 2012. Seriesystemen har under perioden ändrats ett flertal 
gånger. För de sporter som spelar sina säsonger från höst till vår har det under perioden funnits 
serieupplägg där två regionuppdelade parallella serier, exempelvis norra och södra Sverige, möter 
varandra under hösten. De bästa lagen från respektive regional serie möter varandra i en gemensam 
serie under våren eller går direkt till slutspel. Upplägget används för att spara resekostnader. Utan 
tvekan har det skett en professionalisering av sporterna under den 13 år långa perioden. År 2012 hade 
alla lagsporter en rak serie under hela säsongen, en serie där alla lag möter alla hela säsongen. Det är 
framförallt de mindre sporterna som ändrat sina seriesystem under perioden. Följande principer har 
använts när datamaterialet har byggts upp. 

• Endast lagsporter där lag möter varandra i en serie har tagits med. Totalt har åtta sporter valts 
ut utifrån kriterierna; tillgängligt datamaterial och storlek på lagsporten. 

• Endast högsta serien för herrar och damer i respektive sport, då endast dessa bedömts som 
elitidrott utifrån ett ekonomiskt perspektiv. För ishockey och fotboll har herrarnas näst högsta 
serie också inkluderats, då de jämfört med de andra lagsporterna har fler åskådare. 

• Damer har inte tävlat i egna serier i ishockey och speedway under hela tidsperioden, därför 
exkluderas dessa. 

• Om högsta serien bestått av flera serier under året har den sista serie som spelats innan 
slutspelet använts. 

• I de fall en serie varit uppdelad i två parallella serier har respektive lags slutpoäng använts för 
att skapa en rangordning för båda serierna, trots att alla lag inte mött varandra. 

• Varje lag kopplas till en kommun som sedan automatiskt kopplats till en FA-region och en 
Bygd. Lagens kommuntillhörighet bestäms av en sammanvägning av lagnamn, placering av 
idrottsföreningens säte/kansli samt spelplats vid hemmamatcher. 

• För sporter som spelar sin säsong över årsskiftet, höst till vår, har startåret använts som år. 
Exempelvis räknas säsongen 2011/2012 som år 2011. 
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Som ett led i urvalet av vilka sporter som skulle inkluderas i datamaterialet har en sammanställning av 
2012 års publiksiffror gjorts.  

Diagram 3.1 Publik totalt, per lagidrott och serie 2012 

 

Sammanställningen av publiksiffrorna (besök på arenor, ej tv) avser de serier som använts till 
datamaterialet, samt damernas högsta serie i ishockey. Herrserierna i fotboll och ishockey har landets 
största totala publik. I fall alla andra lagsporter lägger ihop sina totala publiksiffror i diagram 3.1 har 
de ändå lägre publiksiffror än herrarnas högsta serier i fotboll och ishockey. Ishockey har enligt 
diagram 3.1 den största totala publiken trots att ishockeyns SM-slutspel inte räknats med, slutspelet i 
ishockey hade år 2012/13 drygt 230 000 åskådare. Ishockeyn spelar fler matcher under säsongen än 
fotbollen. Fotbollen har ett högre publiksnitt än ishockeyn enligt diagram 3.2, men en lägre total 
publik på grund av färre matcher. Förutom dominansen av de två idrotterna fotboll och ishockey visar 
publiksammanställningen stora könsskillnader. Av totalt 17 undersökta serier är 10 herrserier och 7 
damserier. Endast volleybollens högsta herrserie har en lägre total publiksiffra än någon av 
damserierna. Skillnaden mellan herrhockey och damhockey är milsvid. Ersättning för tv-rättigheter 
och sponsoravtal återspeglas troligtvis rätt väl av publiksammanställningen. Underlaget till 
publiksiffrorna är hämtade från respektive specialidrottsförbunds webbsida. Det kan diskuteras i fall 
några av de minsta sporterna, exempelvis volleyboll, ska vara med bland de utvalda lagsportserierna 
(tabell 3.1) och om någon ytterligare sport ska inkluderas. Andra sporter som övervägdes, men valdes 
bort på grund av bristande datatillgång, var bland annat bordtennis, curling, badminton, baseboll, 
softboll, rugby, squash och amerikansk fotboll. De lagen torde i de flesta fall inte påverka 
publikintäkter och sponsorpengar till de utvalda lagsportsserierna. För att minska risken för felaktiga 
resultat som beror på att enskilda lagsportserier inkluderats eller exkluderats görs en 
känslighetsanalys i slutet av resultatavsnittet. Känslighetsanalysen görs på den modell som visar sig 
fungera bäst för det ordinarie datamaterialet. I den första regressionen exkluderas åtta serier, alla 
damserier samt herrarnas volleybollserie. I den andra regressionen smalnas datamaterialet av 
ytterligare, endast de sex serierna som har fler än 250 000 i totalpublik inkluderas.  
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Diagram 3.2 Publiksnitt för utvalda lagidrotter och serier 2012 

 

3.3 Variabeldefinitioner 
Följande variabler används som deskriptiv statistik och/eller som variabler i ekonometriska analyser. 
Byggstenen för allt datamaterial är kommunen. Observationer för FA-regionerna och Bygder skapas 
genom att kommundata aggregeras eller viktas till respektive FA-region eller Bygd. I Appendix A och B 
presenteras kartor och listor över vilken kommun som tillhör respektive FA-region och Bygd. Ett 
problem med att använda kommuner som byggsten i datamaterialet är att tillgången till datamaterial 
för en rad ekonomiska variabler på kommunnivå är begränsad. Disponibel inkomst och 
bruttoregionalprodukt per kommunnivå hade hjälpt de analyser som ska göras på datamaterialet. 2011 
var, vid uppsatsens författande, det senaste år där uppgifter fanns för samtliga ekonomiska variabler. 

Antal lag – Antalet lag 2000-2012 i de i tabellen 3.1 utvalda lagsportsserier hemmahörande i 
respektive region. Alla lag räknas oavsett om en region har ett eller flera lag i samma serie. Respektive 
lag kopplas till en kommun enligt kriterierna i avsnitt 3.2. Kommunernas antal lag aggregeras till antal 
lag i FA-regioner respektive Bygder. Antal lag 2000-2012 och antal lag enskilda år under tidsperioden 
redovisas i det deskriptiva resultatavsnitt 4.1. 

Antal lag 2011 – Som beroende variabel används i de ekonometriska kommunmodellerna (avsnitt 
4.2) antalet lag hemmahörande i kommunen år 2011. 

Antal lag genomsnitt/år - Som beroende variabel används i FA-regionsmodellerna (avsnitt 4.3) 
och Bygdemodellerna (avsnitt 4.4) antalet lag genomsnitt/år hemmahörande i regionen under 
perioden 2000-2012. Ett syfte med ett genomsnitt av antalet lag är att ta bort effekten av tillfällig 
idrottslig framgång i en region. En annan fördel är att variabeln blir mer kontinuerlig. Risken för 
problem med heteroskedasticitet bör då minska. 
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Andel med högre utbildning 2011 - För att mäta regionens utbildningsnivå skapas variabeln 
Andel med högre utbildning utifrån SCB:s utbildningsuppgifter (Statistiska centralbyrån, 2013:3). 
Utbildningsuppgifterna kategoriseras i grupperna lägre utbildning, högre utbildning och 
utbildningsnivå saknas.  

• Antal med lägre utbildning 
o Antal med förgymnasial utbildning (kortare än 9 år) 
o Antal med förgymnasial utbildning (9 (10) år) 
o Antal med gymnasial utbildning, högst 2 år 
o Antal med gymnasial utbildning, 3 år 

• Antal med högre utbildning 
o Antal med eftergymnasial utbildning (mindre än 3 år) 
o Antal med eftergymnasial utbildning (3 år eller mer) 
o Antal med forskarutbildning 

• Antal med utbildningsnivå saknas 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙  𝑚𝑒𝑑  ℎö𝑔𝑟𝑒  𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑚𝑒𝑑  ℎö𝑔𝑟𝑒  𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔

(Antal  med  lägre  och  högre  utbildning + Utbildningsnivå  saknas)  
 

Andel sponsorsektorer 2011 - För att mäta idrottslagens potentiella sponsorunderlag i regionen 
används SCB:s tabeller för antalet anställda i kommunen efter arbetsställets sektorstillhörighet 
(Statistiska centralbyrån, 2013:3). Sektorerna kategoriseras i grupperna sponsorsektorer och ej 
primära sponsorsektorer. Offentlig sektor har svårare att direkt sponsra idrottslag än privat sektor och 
offentliga bolag.  

• Ej primära sponsorsektorer 
o Statlig förvaltning 
o Statliga affärsverk 
o Landsting 
o Primärkommunal förvaltning 
o Övriga offentliga institutioner 

• Sponsorsektorer 
o Aktiebolag ej offentligt ägda 
o Statligt ägda företag och organisationer 
o Kommunalt ägda företag och organisationer 
o Övriga organisationer 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙  𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑜𝑟𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟 =
𝑆𝑝𝑜𝑛𝑠𝑜𝑟𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟

(Sponsorsektorer + Ej  primära  sponsorsektorer)  
 

Arbetslöshet (i procent) 2011 - Som mått på arbetsmarknaden i regionerna används andelen 
arbetslösa i åldern 16-64 år (Arbetsförmedlingen, 2013). Som arbetslösa räknas antalet öppet 
arbetslösa plus antal sökande i program med aktivitetsstöd (Statistiska centralbyrån, 2013:1). Då 
datamaterialet består av andelar på kommunnivå används kommunernas befolkning (16-64 år) som 
vikt när andelar skapas för FA-regioner och bygder. 

Befolkning 2011 – Som mått på regionens storlek används total folkmängd i kommun år 2011 
(Statistiska centralbyrån, 2013:1). FA-regionernas och Bygdernas folkmängd aggregeras utifrån 
kommunernas folkmängd. 
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Bruttoinkomster 2011 - Som inkomstmått används inkomst av kontant bruttolön från inkomst av 
tjänst. I begreppet ingår kontant bruttolön, arvoden, skattepliktiga förmåner, sjukpenning, 
ersättningar från arbetslöshetskassa och försäkringskassa m.m. (Statistiska centralbyrån, 2013:2). 
Kontant bruttolön är inte en optimal variabel. Exempelvis saknas studiestöd och inkomster efter skatt. 
Tyvärr finns inte disponibelinkomst, på kommunnivå, att få för den period som studien omfattar. Men 
en inkomstvariabel behövs i de ekonometriska modellerna, kontant bruttolön är det minst dåliga av 
alternativen. 

Bygdecentra - Utifrån regionindelningen bygd som redovisades i avsnitt 3.1 kategoriseras varje 
kommun i Bygdecentra (1) och Omland (0). Förstatidningarnas utgivningskommun avgör vilka 
kommuner som blir Bygdecentra, dvs de 61 kommuner kategoriseras som bygdecentra. Variabeln är 
till för att kunna pröva hypoteser utifrån de lokaliseringsteorier som presenterades ovan. Bygdecentra 
kan endast användas med regionindelningen kommun. Dummyvariabeln Bygdecentra används i några 
av de ekonometriska kommunmodellerna. 

FA-centra - Utifrån regionindelningen FA-regioner som redovisades i avsnitt 3.1 kategoriseras varje 
kommun i FA-centra (1) och Omland (0). Namnet på FA-regionen har avgjort vilka kommuner som 
blir FA-centra, exempelvis blir Stockholms kommun FA-centra i FA-regionen Stockholm. ITPS har för 
tre regioner ansett att regionen är flerkärnig, i dessa regioner har två kommuner vardera utifrån namn 
och befolkningsstorlek kategoriserats som FA-centra. Dessa regioner är Blekinge (Karlshamn och 
Karlskrona), Östergötland (Linköping och Norrköping) samt Falun/Borlänge (Falun och Borlänge). 
Totalt blir 75 kommuner FA-centra. FA-centra kan endast användas för regionindelningen kommun. 
Dummyvariabeln FA-centra används i några av de ekonometriska kommunmodellerna. 

Regionalt centra - Utifrån FA-regionsfamiljerna som redovisades i avsnitt 3.1 skapas en 
dummyvariabel för regionalt centra. Om FA-regionen endera tillhör familjen Regionala centra med 
universitet eller Övriga regionala centra kategoriseras FA-regionen som Regionalt centra (1). Tillhör 
FA-regionen någon annan familj kategoriseras den som Ej regionalt centra (0). Dummyvariabeln 
Regionalt centra används i några av de ekonometriska FA-regionsmodellerna. 

Storstadsregion - Utifrån FA-regionsfamiljerna som redovisades i avsnitt 3.1 skapas en 
dummyvariabel för storstadsregion. Om FA-regionen tillhör familjen Storstadsregioner kategoriseras 
FA-regionen som Storstadsregion (1). Tillhör FA-regionen någon annan familj kategoriseras den som 
Ej regionalt centra (0). Dummyvariabeln Storstadsregion används i några av de ekonometriska FA-
regionsmodellerna. 

3.4 Ekonometriska modeller 
Variablerna som redovisats ovan ska användas i de ekonometriska modeller som krävs för att besvara 
uppsatsens problemformulering. För att angripa problemformuleringen behövs flera olika modeller. 
Antal lag i de utvalda lagsportsserierna (tabell 3.1) hemmahörande i regionerna ska estimeras utifrån 
de ekonomiska variablerna. Estimationen av tvärsnittsdata sker med Ordinary Least Square (OLS). 
Programmet R används för att skatta modellerna och utföra statistiska test. R är en öppen 
kommandoradsbaserad programvara. 

Minsta kvadratmetoden, på engelska Ordinary Least Square, är ofta en startpunkt när ekonometriska 
analyser ska utföras. Fördelen med OLS är att den är relativt enkel att estimera och tolka. OLS har sju 
antaganden som om de, för en given modell, håller gör OLS till den bästa tillgängliga estimatorn 
(Studenmund 2001, 84-85). Ett alternativ till OLS skulle kunna vara en Poissonregression. Den 
tilltänkta beroende variabeln Antal lag 2011 kan på goda grunder betecknas som typisk räknedata 
(count data). Observationerna består av många nollor, de flesta kommuner har inga lag, samt i övrigt 
positiva låga heltal. OLS kan användas på ett sådant material men skattningen kan förbättras genom 
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att istället använda den ickelinjära Poissonregressionen. Poissonregression använder 
Poissonfördelningen med en tidig puckel följt av en längre svans (Greene 2008, 907). Trots vissa 
farhågor väljs OLS som metod och observationer i form av tvärsnittsdata från år 2011 för 
kommunindelningen (avsnitt 4.2). FA-indelningen och Bygdeindelningen är konstruerade för att 
bättre spegla marknaderna för elitidrottsupplevelser, för dessa indelningar kan vi förvänta oss färre 
nollor än för kommunindelningen. För att minska risken för heteroskedasticitetsproblem samt 
påverkan av idrottslig slump ett enskilt år byts den beroende variabeln ut i estimeringarna för FA- 
respektive Bygdeindelning, den beroende variabeln Antal lag 2011 byts ut mot Antal lag genomsnitt/år 
under perioden 2000-2012. Observationerna i variabeln Antal lag genomsnitt/år är kontinuerlig och 
antalet nollor minskar. Ett alternativ till OLS skulle för alla tre regionindelningar kunna vara en 
Poissonregression baserat på tidsseriedata. Trots farhågorna väljs OLS som metod mycket på grund av 
att de ekonomiska variablerna inte finns för alla år som Antal lag finns. 

Regressionsanalys med OLS går ut på att minimera summan av den kvadrerade feltermen, enligt 
ekvation 3.1. 

𝑒!!!
!!!  (i = 1,2, … , n)     (3.1) 

I ekvation 3.2 visas med generella tecken en OLS-modell. Den beroende variabeln (Y) förklaras av en 
konstant (β0), regressionskoefficienterna (β1, β2 osv) och en slumpmässig felterm (εi). Den linjära 
modellen är relativt enkel att estimera, det svåra ligger i att kontrollera i fall OLS-antaganden håller 
samt att tolka resultaten och återkopplade dessa mot den ekonomiska teori arbetet vilar på. 

𝑌! =   𝛽! + 𝛽!𝑋! + 𝛽!𝑋! +⋯+   𝛽!𝑋! +   𝜖!      (3.2) 

En OLS-modell bygger på följande antaganden (Studenmund 2001, 85). 

1. Modellen ska vara linjär i koefficienterna och ha en additiv felterm 
2. Feltermen ska ha ett populationsmedelvärde som är noll 
3. Oberoende variabler ska inte vara korrelerade med feltermen 
4. Feltermens observationer ska inte vara korrelerade med varandra, dvs ingen seriell korrelation 
5. Feltermen ska ha en konstant varians, dvs ingen heteroskedasticitet 
6. En oberoende variabel ska inte vara en perfekt linjär funktion av en annan oberoende variabel, 

d.v.s. ingen perfekt multikollinearitet 
7. Feltermen är normalfördelad (antagandet är valfritt men oftast medtaget) 

På alla estimerade koefficienter, förutom konstanten β0, utförs t-Test. Ett t-Test är bland 
ekonometriker ett vedertaget test för att testa enskilda estimerade koefficienters signifikansnivå. 
Teststatistikan (ekvation 3.3) innehåller i täljaren den estimerade koefficienten och i nämnaren 
samma koefficients estimerade standardfel. Desto högre t-värde, både i negativa och positiva termer, 
desto större är sannolikheten att den estimerade koefficienten är signifikant (Studenmund 2001, 121-
122). 

𝑡! =
!!

!" !!
  (k = 1,2, … , K)   (3.3) 

𝛽! = estimerade koefficient, en för varje oberoende variabel. 

𝑆𝐸(𝛽!) = estimerat standardfelet för den enskilda koefficienten. 
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Teststatistikan för t-Testet bygger på en nollhypotes. Nollhypotesen utgår från att den oberoende 
variabeln inte har någon effekt på beroende variabeln. Den alternativa hypotesen innebär att 
koefficienten är skild från noll, d.v.s. kan vara både negativ och positiv. Det ger oss ett tvåsidigt test. 
Hypoteserna presenteras i ekvation 3.4 och 3.5 (Studenmund 2001, 114). Som kritisk gräns för t-värdet 
används en 5-procentig signifikansnivå, vilket är en vanlig nivå bland ekonometriker (Studenmund 
2001, 127). 

𝐻!:  𝛽! = 0     (3.4) 
𝐻!:  𝛽! ≠ 0     (3.5) 

För att testa respektive modell som helhet kommer ett F-test att användas. Hypoteserna med F-testet 
ser annorlunda ut jämfört med t-Testets. Nollhypotesen för F-testet är att de estimerade 
koefficienternas, förutom konstanten, sammanlagda signifikans är lika med noll, detta visas i ekvation 
3.6. Alternativhypotesen visas i ekvation 3.7, d.v.s. motsatsen. Egentligen visar F-testet om modellen 
är bättre än enbart medelvärdet av den beroende variabeln (Studenmund 2001, 143). 

𝐻!:  𝛽! = 𝛽! = ⋯ =   𝛽! =   0   (3.6) 
𝐻!:  𝐻!  är  inte  sann    (3.7) 

Teststatistikan för F-testet (ekvation 3.8) summerar i täljaren den summerade förklarade 
kvadratsumman. I nämnaren återfinns den summerade oförklarade kvadratsumman. Både täljaren 
och nämnaren justeras för antal oberoende variabler och observationer. Statistikan påminner därför 
om t-Testets (Studenmund 2001, 143). Den kritiska gränsen för F-testen kommer likt t-Testet att 
sättas utifrån en 5-procentig signifikansnivå.  

𝐹 = !(!!!!)!/!
!  !!

!/(!!!!!)
    (3.8) 

För att beskriva modellens sammantagna passform på variationen i Y kommer även det justerade R2-
värdet att användas. Ett R2-värde förklarar andelen av variationen i Y som kan förklaras med hjälp av 
den valda OLS-modellen Värdet är alltid ett värde mellan 1 och 0. Det finns inga, jämfört med F-testet 
och t-Testet, kritiska gränser för när R2-värdet är acceptabelt ur ett statistiskt perspektiv. Exempelvis 
kan cross-sectional-modeller med 0,5 i R2-värden av forskare uppfattas som bra (Studenmund 2001, 
49). Datamaterialet i de modeller som ska skattas är av cross-sectional-typ, d.v.s. innehåller data från 
olika regioner vid samma tidpunkt. Ekvation 3.9 visar det justerade R2–värdet vilket tar hänsyn till 
antal variabler och observationer i modellen (Studenmund 2001, 51). Det ojusterade R2-värdet 
påverkas oftast positivt om modellen kompletteras med fler förklarande variabler, det justerade värdet 
tar hänsyn till detta. F-testet och det justerade R2–värdet är egentligen olika sidor av samma mynt. Det 
positiva med F-test är de kritiska gränser och därmed den hypotesprövning som kan appliceras på 
testet. 

𝑅! = 1 − !  !!
!/(!!!!!)

!(!!!!)!/(!!!)
   (3.9) 

Innan man med säkerhet kan lita på modelltesten ovan måste man kontrollera att de sju OLS-
antagandena håller för den givna modellen och datamaterialet. Uppfylls inte antagandena måste 
någon typ av justering ske. 
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Linearitet - Även om formen på själva ekvationen, exempelvis i ekvation 3.2 ovan, är linjär behöver 
sambandet mellan de oberoende variablerna och beroende variabeln inte vara det. Är sambandet icke-
linjärt måste ekvationen på något sätt transformeras. Exempelvis kan den beroende variabeln ersättas 
med den naturliga logaritmen av samma beroende variabel (Studenmund 2001, 85). För att välja rätt 
form på ekvationen kommer spridningsdiagram mellan beroende variabel 0ch de oberoende att 
användas. Visar spridningsdiagrammen avvikelser kommer den tänkta ekvationen att transformeras. 

Feltermens medelvärde - Den sanna feltermen kan inte observeras. För att fånga upp en felterm 
med ett medelvärde som inte är noll används regressionsmodellens konstant (β0). I fall feltermens 
medelvärde inte är noll kommer differensen att läggas till den skattade konstanten, detta sker med 
automatik på grund av hur ekvationen är uppbyggd. Om antagandet inte uppfylls får modellen ett 
felaktigt intercept, dock påverkas inte regressionskoefficienternas storlek (lutning). På grund av detta 
förhållande kommer ingen tolkning av konstanten att göras (Studenmund, 2001 86-87). 

Kontroll av de oberoende variablernas korrelation med feltermen - Om de oberoende 
variablerna är korrelerade med feltermen kommer de berörda koefficienterna att estimeras felaktigt. 
Feltermens variation kommer då till viss del att kopplas mot de oberoende variablerna (Studenmund 
2001, 88). För att detektera detta kommer de oberoende variablerna att sättas in i spridningsdiagram 
tillsammans med feltermen. 

Detektering av seriell korrelation – OLS-antagande nummer fyra berör seriell korrelation, 
benämns ibland även som autokorrelation. I fall en modells feltermer är korrelerade med varandra 
lider modellen av seriell korrelation. Seriell korrelation kan uppträda i datamaterial där ordningen på 
observationerna har en mening, vanligtvis tidsordning (Studenmund 2001, 310). Observationerna i de 
ekonometriska modellerna som skattas i detta arbete består av tvärsnittsdata från år 2011, dvs inte 
tidsseriedata. Ingen kontroll av seriell korrelation kommer därför att göras inom ramen för detta 
arbete. I fall modellerna konstruerats som tidsseriemodeller hade seriell korrelation kunnat uppfattas 
genom att feltermen och tid plottas i ett spridningsdiagram. Durbin-Watson d är det vanligast använda 
statistiska testet för att detektera seriell korrelation bland residualerna (Studenmund 2001, 324). 

Detektering av heteroskedasticitet - Observationerna i datamaterialet baseras på svenska 
kommuner, bygder och FA-regioner. Som tidigare beskrivits är de svenska kommunerna väldigt olika i 
storlek. Storleksskillnaden kan medföra statistiska problem vid skattning av regressionsmodeller. 
Datamaterialet möjliggör cross-sectional-modeller. Risken är stor att modellerna som skattas med 
hjälp av datamaterialet kommer att lida av heteroskedasticitetsproblem. Heteroskedasticitet 
förekommer ofta när datamaterialet innehåller stora storleksskillnader mellan de minsta och de 
största observationerna (Studenmund 2001, 347). OLS-antagande nummer fem behandlar 
homoskedasticitet, d.v.s. motsatsen till heteroskedasticitet. Homoskedasticitet innebär att 
regressionens felterm har en konstant varians. Ofta har i praktiken observationer med större 
observerade värden också en större varians än observationer med mindre observerade värden. Med 
heteroskedasticitet växer variansen på feltermen med storleken på observationerna. Likt seriell 
korrelation delas heteroskedasticitet upp i en ren och en oren form. Ren heteroskedasticitet finns i en 
korrekt specificerad ekvation, medan den orena hör hemma i en ekvation där det exempelvis kan 
saknas en förklarande variabel (Studenmund 2001, 346). Heteroskedasticitet orsakar en ökad varians i 
β-fördelningen. Dock är fördelningen centrerad runt det sanna β-värdet. Mer allvarligt är att 
heteroskedasticitet ofta underskattar koefficienternas varianser och standardfel, detta får till följd att 
t-värden och F-värdet blir opålitliga. För att upptäcka heteroskedasticitet kommer spridningsdiagram 
med feltermen och de oberoende variablerna att användas men också Whites Test. Whites test utför en 
regression på de kvadrerade residualerna som beroende variabel och alla oberoende variablerna som 
är med i huvudregressionen. Ett p-värde genereras från White’s test, är värdet över 0,05 innebär det 
att homoskedasticitet kan styrkas (Studenmund 2001, 360-362). Som vid övriga problem, där OLS-
antagandena inte håller, är det vid heteroskedasticitetsproblem bäst att försöka gå igenom sin ekvation 
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för att om möjligt specificera den på ett annat sätt. Weighted Least Squares (WLS) och 
heteroskedasticity-corrected standard errors är åtgärder som kan bli aktuella i fall inte en annan 
specificering ger ett bra resultat (Studenmund 2001, 362). En vanlig åtgärd för minimera risken för 
heteroskedasticitet vid regiondatamodeller är att använda per-capita-variabler, detta får bort 
skillnaden mellan små och stora observationer (Studenmund 2001, 368). I FA-regionsmodellerna 
avsnitt 4.3 och Bygdemodellerna avsnitt 4.4 används den beroende variabeln Antal lag genomsnitt/år 
med förhoppningen om att ta bort idrottslig slump från ett enskilt år och därmed minska eventuella 
problem med heteroskedasticitet. 

Detektering av multikollinearitet - En OLS-modell har problem med multikollinearitet om OLS 
antagande nummer sex ej uppfylls. Även om en oberoende variabel inte är en perfekt linjär funktion av 
en annan oberoende variabel kan modellen lida av multikollinearitetsproblem. Två oberoende 
variabler som till exempelvis 0,9 är korrelerade med varandra kan även det påverka en 
regressionsmodell. Multikollinearitet försvårar möjligheten att skatta korrekta koefficienter. Det blir 
svårt att isolera effekten av en ändring i en oberoende variabel, då en ändring i den variabeln även 
påverkar minst en annan oberoende variabel. Följden blir att varianser och standardfel ökar vilket 
medför att modellens t-värden minskar, det kan göra att en oberoende variabel inte blir signifikant 
trots att den egentligen borde vara det (Studenmund 2001, 248-252). Däremot påverkas inte justerade 
R2-värden nämnvärt, d.v.s. modellens förklaringsgrad. Även andra fel kan inträffa; exempelvis att 
koefficienterna för oväntade tecken och att modellen reagerar märkligt när en variabel läggs till eller 
tas bort. Inom ekonomisk och övrig samhällsvetenskaplig forskning finns det gott om komplexa 
forskningsfrågor och samband som kan medföra multikollinearitet vid skattning av modeller. Inom 
ramen för datamaterialet i denna uppsats finns det data som kan leda till multikollinearitetsproblem. 
Inkomster, utbildningsnivå och folkmängd i en kommun är till ganska hög grad korrelerade med 
varandra. För att lösa delar av problemet transformeras delar av datamaterialet till per capita termer, 
exempelvis bruttoinkomster per capita. Inom ekonometrin finns inga obligatoriska tester med kritiska 
gränser som används för att detektera och fastslå multikollinearitet. Oftast används enkla 
korrelationsmatriser och testet variance inflation factor (VIF) för att få en uppfattning över hur 
allvarligt problemet är för det aktuella datamaterialet. En korrelation större än 0,8 och ett VIF som är 
större än 5 brukar ses som riktvärden där man bör göra någonting åt sin modell (Studenmund 2001, 
255-256). De flesta forskare gör en samlad bedömning över hur allvarlig multikollineariteten är, för 
det finns så gott som alltid en viss grad av korrelation mellan de oberoende variablerna (Studenmund 
2001, 255). Vanligast åtgärden är att inte göra någonting. Att ändra en modell som byggts upp på 
teoretiska grunder för att få ett datamaterial att passa perfekt kan vara vanskligt. Bedöms problemet 
som allvarligt kan en av de mest korrelerade variablerna tas bort ur modellen eller transformeras på 
något sätt för att bättre passa in. För modellerna inom denna uppsats kommer 
korrelationskoefficienter, VIF-test och en samlad bedömning att användas (Studenmund 2001, 260). 

Feltermens fördelning - Att feltermen är normalfördelad är ett valfritt antagande för OLS. 
Feltermen ska i teorin bestå av en rad variabler som individuellt har en i det närmaste obetydlig 
inverkan på den oberoende variabeln. Fördelningen av dessa variabler med låg inverkan ska enligt 
centrala gränsvärdessatsen konvergera i en normalfördelad felterm. Implicit betyder detta att de 
estimerade koefficienterna också ska vara normalfördelade (Studenmund 2001, 95). För att t-
statistikan och F-statistikan ska kunna användas måste feltermen vara normalfördelad. Eftersom de 
flesta ekonometriker vill utföra en hypotesprövning med t-test och F-test på sina modeller är det också 
vanligt att kontrollera för feltermens fördelning. Ett grafisk test, en QQ-plot, är vanligt förekommande 
test för att kontrollera om feltermen är normalfördelad. Vid normalfördelning ska de observerade 
värdena bilda en i de närmaste diagonal linje, i QQ-ploten (Aczel 2002, 479). Förutom QQ-plot 
kommer ett mer formellt test, Shapiro-Wilks, att användas för att testa om feltermen är 
normalfördelad. Shapiro-Wilks är speciellt lämpat för mindre dataset, testet ger likt White’s test ett p-
värde. P-värden över 0,05 innebär att feltermen är normalfördelad (Kleinbaum 1998, 227). 
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3.5 Modellspecifikation och väntade tecken 
Som en summering av den teoretiska referensramen och den empiriska strategin sammanfattas i tabell 
3.2 och 3.3 modellinnehållet i de 23 modeller som skattas i avsnitt 4 Resultat. Modellerna delas upp i 
block efter de tre analysenheterna kommun, FA-region och Bygd. Avsikten med blockindelningen är 
att visa hur resultat och regressionsdiagnostik förändras beroende på regiontyp. Observera att den 
beroende variabeln skiljer sig mellan analysenheterna. Strategin är att för varje analysenhet börja med 
enstaka variabler för att och stegvis lägga till fler.  

Tabell 3.2 Innehåll i regressionsmodell 1-8 
	   	   	   	   	   	   	  

 
Kommunmodell 

       Modellinnehåll 1 2 3 4 5 6 7 8 
       Antal lag 2011 x x x x x x x x 
       Konstant x x x x x x x x 
       Befolkning 2011 x x x x x x x x 
       Bruttoinkomster per capita tkr 2011 

 
x 

   
x 

 
  

       Andel med högre utbildning (%) 2011 
  

x 
  

x x x 
       Andel sponsorsektorer (%) 2011 

   
x 

 
x 

 
  

       Arbetslöshet (%) 2011 
    

x x 
 

  
       FA-centra 

      
x   

       Bygdecentrum               x 
       Felterm x x x x x x x x 
	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Tabell 3.3 Innehåll i regressionsmodell 9-23 

 
FA-regionsmodeller Bygdemodeller 

Modellinnehåll 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Antal lag genomsnitt/år x x x x x x x x x x x x x x x 

Konstant x x x x x x x x x x x x x x x 

Befolkning 2011 x x x x x x x x x x x x x x x 
Bruttoinkomster per capita tkr 2011 

 
x 

   
x 

 
    x 

   
x x 

Andel med högre utbildning (%) 2011 
  

x 
  

x x x   
 

x 
  

x x 
Andel sponsorsektorer (%) 2011 

   
x 

 
x 

 
    

  
x 

 
x x 

Arbetslöshet (%) 2011 
    

x x 
 

    
   

x x   
Storstadsregion 

      
x x   

     
  

Regionalt centra               x               

Felterm x x x x x x x x x x x x x x x 
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I tabell 3.4 beskrivs de väntade tecknen på koefficienterna i regressionsmodellerna utifrån den 
teoretiska referensramen. 

Tabell 3.4 Väntade tecken i regressionerna 
Oberoende variabel Väntat tecken Resultat 

Befolkning 2011 + + 

Bruttoinkomster per capita tkr 2011 + Mestadels + 

Andel med högre utbildning (%) 2011 ? + 

Andel sponsorsektorer (%) 2011 + Ingen påverkan 

Arbetslöshet (%) 2011 - Ingen påverkan 

FA-centra + + 

Bygdecentrum + + 

Storstadsregion - I storstäderna finns konkurrerande upplevelsetjänster 

Regionalt centra + - 
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4 Resultat 

I inledningen av resultatdelen redovisas resultatet av den kartläggning som genomförts av de svenska 
elitidrottslagens geografiska fördelning. Därefter presenteras de estimerade modellerna i block för 
respektive geografiska analysenhet. 

4.1 Kartläggning av svenska elitidrottslag 
Totalt har 33 830 matcher spelats i de utvalda sportserierna under de 13 år, 2000-2012, som 
datamaterialet omfattar. Enligt tabell 4.1 har antalet matcher har ökat under perioden, från cirka 2400 
till drygt 2800 matcher. Ökningen av antalet matcher beror till största del på ett ökat antal 
spelomgångar i serierna, antalet lag är under perioden relativt konstant. Cirka 200 lag tävlar mot 
varandra i de åtta utvalda sporterna varje år. Av dessa lag är cirka en tredjedel damlag. Det lägre 
antalet damlag beror på att alla utvalda sporter inte haft damserier under alla år samt att herrarnas 
näst högsta serie i både fotboll och ishockey inkluderats i materialet. 

Tabell 4.1 Antal lag och matcher för alla utvalda sporter 
	  År Antal lag Antal herrlag Antal damlag Andel damlag (%) Antal matcher 

2000 201 129 72 36 2394 
2001 205 132 73 36 2492 
2002 199 133 66 33 2410 
2003 206 136 70 34 2631 
2004 200 130 70 35 2381 
2005 192 122 70 36 2339 
2006 189 123 66 35 2456 
2007 200 131 69 35 2762 
2008 197 131 66 34 2733 
2009 196 128 68 35 2792 
2010 195 129 66 34 2796 
2011 196 129 67 34 2814 
2012 198 130 68 34 2830 

	   	   	   	   	   	  Tabell 4.2. nedan visar att en minoritet av landets kommuner har ett elitidrottslag inom kommunens 
gränser. 2012 hade endast 97 av 290 kommuner ett elitidrottslag inom kommungränsen, en tredjedel 
av kommunerna. Under hela tidsperioden 2000-2012 har endast 129 unika kommuner någon gång 
kommuner härbärgerat ett elitidrottslag, övriga 161 kommuner har aldrig varit representerade under 
tidsperioden. När de enskilda kommunerna sorteras in i indelningarna FA-regioner och bygder 
framträder en annan bild. Andelen FA-regioner och bygder som har ett idrottslag överstiger 50 
procent. År 2012 hade 56 procent av FA-regionerna respektive 82 procent av bygderna minst ett 
idrottslag. Under hela tidsperioden har alla förutom 3 bygder haft ett elitidrottslag inom sina gränser. 
De bygderna som saknar elitidrottslag är Strömstad, Åmål och Fagersta. Målsättningen med 
indelningen Bygd var att hitta de gränser som bäst delar in Sverige i lokala marknader för 
elitidrottsupplevelser. Att andelen bygder med elitidrottslag är högre än andelen FA-regioner med 
elitidrottslag kan ses som en indikation på att bygdeindelningen bättre fångar dessa lokala marknader. 
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Tabell 4.2 Fördelning lagsport per regiontyp 
  Kommuner 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2000-2012 

Antal med lagsport 91 92 89 93 93 97 129 
Antal utan lagsport 199 198 201 197 197 193 161 
Andel med lagsport (%) 31 32 31 32 32 33 44 

         
FA-regioner 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2000-2012 

Antal med lagsport 36 37 37 38 37 40 46 
Antal utan lagsport 36 35 35 34 35 32 26 
Andel med lagsport (%) 50 51 51 53 51 56 64 

         
Bygder 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2000-2012 

Antal med lagsport 47 50 50 49 49 50 58 
Antal utan lagsport 14 11 11 12 12 11 3 
Andel med lagsport (%) 77 82 82 80 80 82 95 

        
Av de 97 kommuner som år 2012 hade ett elitidrottslag hade 54 av kommuner endast ett lag. 26 
kommuner hade 2 elitidrottslag. Resterande 17 kommuner hade fler än 3 lag. Flest lag hade Stockholm 
med 14 lag följt av Göteborgs och Solna med 9 respektive 7 lag. I tabell 4.3 har Nuteks indelning av FA-
regionerna i regionfamiljerna använts för att beskriva fördelningen av elitidrottslagen i Sverige år 
2012. Tabellen visar att det framförallt är de mindre regiontyperna som saknar elitidrottslag. I de tre 
översta regionfamiljerna har samtliga 33 FA-regioner minst ett elitidrottslag, inom de regionerna finns 
173 av de 198 lagen. För varje regionfamilj därefter sjunker andelen FA-regioner som har ett 
elitidrottslag. I familjen Småregioner – tjänsteproducerande har endast 4 av 22 kommuner ett 
elitidrottslag. Fördelningen av elitidrottslag överensstämmer relativt väl med den bild av det 
ekonomiska läget för regionerna som beskrivs i Regionernas tillstånd (Institutet för tillväxtpolitiska 
studier, 2009). 

Tabell 4.3 Förekomsten av lagsport per regionfamilj år 2012 
  FA-regionfamilj Antal FA-

regioner med 
lagsport 

Antal FA-
regioner utan 
lagsport 

Andel FA-regioner 
med lagsport (%) 

Antal lag 

Storstadsregioner 3 0 100 87 
Regionala centra med universitet 8 0 100 41 
Övriga regionala centra 12 0 100 45 
Lokala centra varuproducerande 5 1 83 7 
Lokala centra tjänsteproducerande 3 2 60 6 
Småregioner - varuproducerande 5 11 31 7 
Småregioner - tjänsteproducerande 4 18 18 5 

Totalt 2012 40 32 56 198 

     
Även om en minoritet av kommunerna har ett elitidrottslag inom kommunens gränser bor en 
majoritet av Sveriges befolkning i en kommun som har ett idrottslag, år 2012 hela 70 procent. 
Kommuner med elitidrottslag är i regel befolkningsmässigt större än medelkommunen. 95 procent av 
Sveriges befolkning levde 2012 i en FA-region som hade minst ett elitidrottslag i minst en av regionens 
kommuner. Bygdeindelningen har lika hög andel, 95 procent. Svensken har i gemen nära till ett 
elitidrottslag, även om det för alla inte ligger i samma kommun som man själv bor i. Befolkningens 
geografiska närhet till elitidrottslag framgår av tabell 4.4. 
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Tabell 4.4 Närhet till lagsport 
	  

Kommuner 2012 
Invånare i kommun med lagsport 6 656 575 
Invånare i kommun utan lagsport 2 899 318 
Invånare i lagsportkommun (%) 70% 

   
FA-regioner 2012 

Invånare i FA-region med lagsport 9 057 540 
Invånare i FA-regioner utan lagsport 498 353 
Invånare i FA-region med lagsport (%) 95% 

   
Bygder 2012 

Invånare i bygd med lagsport 9 111 528 
Invånare i bygd utan lagsport 444 365 
Invånare i bygd med lagsport (%) 95% 
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Karta 4.1 Geografisk fördelning av antal lag på kommunnivå år 2012. Kartan ovan visar de 
utvalda svenska elitidrottslagens geografiska placering. Mörkblått indikerar 0 lag, beige indikerar 1 
lag, orange indikerar 2 lag och rött indikerar 3 lag eller fler. Kommunerna i de tre storstadsregionerna 
Stockholm, Göteborg och Malmö förstoras i tre separata fält. Fördelningen av elitidrottslagen följer 
relativt väl de stora befolkningskoncentrationerna i Sverige. Storstäderna, delar av södra Sverige och 
Norrlandskusten härbärgerar de flesta idrottslagen. Kommuner som saknar idrottslag finns främst i 
skogslänens inland och i mindre kommuner som angränsar större städer. 
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Karta 4.2 Kommuner med lag i Svenska Hockeyligan (SHL) och Fotbollsallsvenskan år 
2012. Kartan ovan visar var lagen i de högsta herrserierna i ishockey och fotboll spelar. Mörkblått 
indikerar inga lag, ljusblått indikerar minst ett lag i SHL, beige indikerar minst ett lag i 
Fotbollsallsvenskan och slutligen indikerar rött minst ett lag i SHL respektive Fotbollsallsvenskan. 
Kommunerna i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö förstoras i tre separata 
fält. I sammanställningen av publiksiffrorna som redovisades i diagram 3.1 och 3.2 framkom det att de 
högsta herrserierna i fotboll och ishockey har den största totalpubliken och publik i genomsnitt per 
match. Det är rimligt att anta att dessa lag kräver extra resurser. Endast tre kommuner; Göteborg, 
Solna och Gävle var 2012 representerade i de högsta herrserierna för både ishockey och fotboll. 
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4.2 Kommunmodeller 
Som utgångspunkt för vidare analyser skattas antalet lag i Sveriges 290 kommuner år 2011 utifrån den 
ekonomiska statistik och seriedata som presenterades i avsnitt 3 Empirisk strategi och ekonometriska 
modeller. 

Tabell 4.5 Deskriptiv statistik alla kommuner år 2011 

Variabel N Medelvärde Standard-
avvikelse Min Max 

Antal lag 2011 290 0,68 1,49 0,00 13,00 
Andel med högre utbildning (%) 2011 290 0,26 0,08 0,15 0,62 
Andel sponsorsektorer (%) 2011 290 0,67 0,07 0,45 0,85 
Arbetslöshet (%) 2011 290 6,34 1,95 1,82 12,35 
Befolkning 2011 290 32 699,50 66 016,26 2 431,00 864 324,00 
Bruttoinkomster per capita tkr 2011 290 144,09 19,62 106,23 259,32 
FA-centra 290 0,26 0,44 0,00 1,00 
Bygdecentrum 290 0,21 0,41 0,00 1,00 

  

Noterbart i tabell 4.5 är den sneda fördelningen av antalet elitidrottslag i Sverige. De allra flesta 
kommuner i Sverige härbärgerar inte ett idrottslag. Detta medför att vi i våra kommunregressioner 
kommer att få många observationer som med noll lag samtidigt som några få stora kommuner sticker 
ut med väldigt många lag, Stockholm har flest lag med sina 13. De stora skillnaderna i antal lag och 
befolkning mellan kommuner kan generera statistiska problem i de kommande regressionerna. Vår 
korrelationsmatris i tabell 4.6. visar att vår tilltänka beroende variabel Antal lag har hög korrelation 
med Befolkning (0,82). Mellan de tilltänkta oberoende variablerna finns den högsta korrelationen 
mellan Bruttoinkomster per capita och Andel med högre utbildning (0,76), högre utbildning ger högre 
lön. Resultaten av korrelationsmatrisen är förväntade utifrån att materialet består av ekonomiska data, 
d.v.s. relativt hög korrelation. 

Tabell 4.6 Korrelationsmatris alla kommuner år 2011 
   

  

Antal 
lag 
2011 

Andel med 
högre 
utbildning (%) 
2011 

Andel 
sponsor-
sektorer (%) 
2011 

Arbetslöshet 
(%) 2011 

Befolkning 
2011 

Brutto-
inkomster 
per capita 
tkr 2011 

FA-
centra 

Bygde-
centrum 

Antal lag 2011 1,00 0,52 0,12 0,01 0,82 0,29 0,28 0,46 
Andel med 
högre 
utbildning (%) 
2011 

0,52 1,00 0,02 -0,39 0,49 0,76 0,07 0,29 

Andel 
sponsor-
sektorer (%) 
2011 

0,12 0,02 1,00 -0,21 0,15 0,25 -0,12 -0,10 

Arbetslöshet 
(%) 2011 0,01 -0,39 -0,21 1,00 -0,01 -0,57 0,27 0,22 

Befolkning 
2011 0,82 0,49 0,15 -0,01 1,00 0,31 0,26 0,41 

Brutto-
inkomster per 
capita tkr 
2011 

0,29 0,76 0,25 -0,57 0,31 1,00 -0,08 0,07 

FA-centra 0,28 0,07 -0,12 0,27 0,26 -0,08 1,00 0,47 

Bygdecentrum 0,46 0,29 -0,10 0,22 0,41 0,07 0,47 1,00 

Kommentar: * p<0,05 enligt Pearsons korrelation 
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Spridningsdiagram 4.1 Befolkning 2011 och antal lag 2011 i kommunerna 

 

Resultat kommunmodeller 

Enligt tidigare forskning är befolkningsstorlek den faktor som förklarar idrottslig framgång bäst 
(Pestana 2006, 287-303). Sambandet ser vid en första kontroll i spridningsdiagrammet 4.1 ut att hålla, 
dock underskattas antalet lag i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö när en 
regressionslinje läggs in. Datamaterialet analyseras steg för steg med Ordinary Least Squares. Totalt 
estimeras åtta modeller resultatet redovisas i tabell 4.7 och 4.8. Vi ser att Befolkning uppvisar 
signifikanta värden i alla åtta modeller oberoende av vilka andra variabler som tas med i modellen. 
Andel med högre utbildning är signifikant i de modeller där den variabeln inkluderas. Andel 
sponsorsektorer och Arbetslösheten fungerar överlag dåligt. I modell 6 läggs datamaterialets alla 
variabler förutom dummyvariablerna in. Modell 6 visar signifikans för alla oberoende variabler 
förutom Andel sponsorsektorer. Dock har Bruttoinkomster per capita ett negativt tecken, indikerande 
att ökade inkomster minskar antalet lag, vilket inte stämmer med den underliggande teorin. Kanske är 
förhållandet mellan antal lag och bruttoinkomster inte linjärt, små rika kommuner och små fattiga 
kommuner har enligt den deskriptiva statistiken få lag. I modell 7 och 8 kompletteras de bäst 
fungerande variablerna med dummyvariabler för regionmitt. Modell 7 och 8 ger signifikanta värden 
för de estimerade koefficienterna. Dummyvariabel för Bygdecentrum fungerar bättre än 
dummyvariabeln FA-centra. 

Regressionsdiagnostik 

Vår teoretiska referensram utgår från att marknaderna för elitidrottsupplevelser är större än enskilda 
kommuner, därför kan vi inte heller förvänta oss att antalet lag i kommunerna helt förklaras helt av 
storleken på befolkningen. Via enkel regressionsdiagnostik är det lätt att utläsa att kommuner som 
analysenhet inte fungerar särskilt bra när antalet elitidrottslag i regionen ska förklaras. Modellerna 1-8 
bryter mot flera av antagandena för OLS. 

Feltermen är inte normalfördelad vilket medför att vi fullt ut inte kan lita på de t-värden och F-värden 
som vi får i regressionsresultaten. De QQ-plots som genererats för modell 1-8 visar tydligt att det inte 
bildas en i diagonal linje. Signifikanstestet Shapiro-Wilks som för att uppvisa normalitet skulle 
generera ett p-värde större än 0,05 uppvisar i modellen ytterst låga värden. Antagande sju uppfylls 
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inte i någon av modellerna 1-8. För den bästa modellen, nr 8, markeras Stockholm, Solna, Västerås, 
Örebro och Umeå som outliers. I de fem kommunerna uppvisar de predikterade antalet lag stora 
skillnader mot antal faktiska lag. Solna med 70 000 invånare som är hemkommun för de många AIK-
lagen (som har supportrar i hela Stockholmsregionen) sticker med sina sex faktiska lag ut ordentligt. 

Tabell 4.7 Resultat för regressionsmodellerna 1-4 
Beroende variabel: Antal lag 2011 

	   	   	  Regiontyp: Kommun 

	   	   	   	  Ostandardiserade B-koefficienter, standardfel inom parantes.  

Variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
Konstant 0,0722503838  -0,4082509224   -0,6654990123*** 0,1343468701   
  (0,0568177559) (0,3894291415  ) (0,1800493617) (0,4637776647)    
      
Befolkning 2011 0,0000184594*** 0,0000181444***  0,0000166493*** 0,0000184753***   

  (0,0000007723) (0,0000008118) (0,0000008597)   (0,0000007826)   

      
Bruttoinkomster per capita tkr 2011  0,0034062222     
   (0,0027311380)   
      
Andel med högre utbildning (%) 2011   3,0461520821***    
    (0,7076681136)  
      
Andel sponsorsektorer (%) 2011    -0,0936686594   

     (0,6942916545)   

      
Arbetslöshet (%) 2011     
      
      
FA-centra     
      
      
Bygdecentrum     
      
          

N 290 290 290 290 
R2 (justerat) 0,66 0,66 0,68 0,66 

White's test (p-värde) 0,000 0,000 0,000 0,000 

Shapiro-Wilks test (p-värde) 0,000 0,000 0,000 0,000 

Signifikansnivåer: 0 ***, 0.001, ** 0.01, * 0.05 

Modellerna 1-8 lider också av heteroskedasticitet. Som variabeln Antal lag 2011 är konstruerad är detta 
inte helt orimligt. Med större värden för antal lag växer också feltermens varians. Den oberoende 
variabeln Antal lag 2011 är kontinuerlig men de flesta värden ligger omkring 0 och 1. Får en liten 
kommun några fler lag än de predikterade antalet blir feltermens varians givetvis större, d.v.s. 
heteroskedasticitet. De plottar som genereras i av regressionsprogrammet visar på heteroskedasticitet. 
Även det formella White’s test visar p-värden vida understigande den uppsatta gränsen på 0,05. 
Modellerna lider av heteroskedasticitet vilket leder till osäkerhet för t-värden och F-värden, antagande 
fem uppfylls inte. 
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Övriga antaganden för OLS klarar sina respektive kontroller. Spridningsdiagram mellan de oberoende 
variablerna och feltermen visar inga större mönster, d.v.s. ingen korrelation mellan feltermen och de 
oberoende variablerna. Några multikollinearitetsproblem uppvisas inte i vare sig de grafiska testen 
eller i VIF-testen. Alla variablers VIF ligger väl under gränsvärdet 5. 

Tabell 4.8 Resultat för regressionsmodellerna 5-8 	  	   	  	  
Beroende variabel: Antal lag 

	   	   	   	  Regiontyp: Kommun 

	   	   	   	  Ostandardiserade B-koefficienter, standardfel inom parantes.  

Variabel Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8 
Konstant -0,0313821482   -1,1175256320   -0,7479196743***   -0,660742249***   
  (0,1761888882)   (0,7285717943) (0,1818479081) (0,175900116) 
      
Befolkning 2011 0,0000184661***   0,0000157475***   0,0000160979***   0,000015531***   

  (0,0000007732)   (0,0000008909)   (0,0000008831) (0,000000889) 

      
Bruttoinkomster per capita tkr 2011  -0,0096941582*     
   (0,0045055410)     
       
Andel med högre utbildning (%) 2011  5,7870300585***   3,1543554730***  2,764095664*** 

   (1,0904682628)    (0,7033200581) (0,695241923) 

      
Andel sponsorsektorer (%) 2011  1,1448854726     
   (0,7246128698)   
      
Arbetslöshet (%) 2011 0,0163065272   0,0624264863*     
  (0,0262388832) (0,0311787764)   
      
FA-centra   0,2789575728*   
    (0,1162454560)     
      
Bygdecentrum    0,502005234***   

     (0,130868506)    

          

N 290 290 290 290 
R2 (justerat) 0,66 0,69 0,69 0,70 

White's test (p-värde) 0,000 0,000 0,000 0,000 

Shapiro-Wilks test (p-värde) 0,000 0,000 0,000 0,000 

Signifikansnivåer: 0 ***, 0.001, ** 0.01, * 0.05 

Modellalternativ 

För att lösa problematiken med feltermens fördelning och heteroskedasticitet övervägdes olika 
handlingsalternativ. Ett alternativ är att välja en annan form på den beroende variabeln och/eller sina 
oberoende variabler. Exempelvis skulle den naturliga logaritmen kunna användas för att minska 
differensen mellan stora och små kommuner, det skulle kunna minska heteroskedasticitetsproblem 
något. Priset för operationen skulle vara att resultatet blir svårare att tolka samtidigt som det inte gått 
att finna något direkt teoretiskt stöd för operationen. Pestana använde dock en log-from på ett 
sportekonomiskt datamaterial (Pestana 2006, 287-303).  



 

30 

Istället prövades två andra modelltyper med Kommun som analysenhet. Totalt skattades ytterligare 16 
modeller. Studenmund föreslår att variabler i cross-sectional-modeller istället omdefinieras i per-
capita-termer. I cross-sectional-data är det vanligt med exempelvis många små och medelstora städer 
samt ett fåtal riktigt stora städer. Vi får med en icke per-capita-variabel stora distanser mellan de 
största kommunerna och de minsta kommunerna. Med en beroende variabel som exempelvis Antal lag 
2011 per capita kan betydelsen av exempelvis inkomster och utbildningsnivå tydligare belysas 
(Studentmund 2001, 366-369). I åtta av de ytterligare 16 modellerna som gjordes på kommundata 
användes Antal lag 2011 per 10 000 invånare som beroende variabel, dessa modeller hade 
huvudsakligen insignifikanta koefficienter och samtidigt problem med OLS-antagandena. I resterande 
åtta modeller användes kommunens genomsnittliga antal lag för under tidsperioden 2000-2012 som 
beroende variabel tillsammans med den ekonomiska statistiken för år 2011. Syftet med genomsnittligt 
antalet lag är att ta bort effekten av tillfällig idrottslig framgång i en kommun. I dessa modeller togs 
endast de kommuner som haft ett idrottslag under perioden 2000 till 2012 med. Ingen av de 16 
alternativmodeller med kommun som analysenhet presterade märkbart bättre än de ovan i tabellerna 
redovisade. 

I avsnitt 3.4 Ekonometriska modeller diskuterades huruvida kommundatamaterialet kunde analyseras 
med OLS eller om en Poissonregression var mer lämpad. Som det misstänktes i metoddiskussionen är 
datamaterialet att karaktärisera som räknedata. Den deskriptiva tabellen 4.5 och 
spridningsdiagrammet 4.1 visar tydligt att de flesta kommuner har noll eller väldigt få lag.  
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4.3 FA-regionsmodeller 
Jämfört med kommunmodellerna används i FA-regionsmodellerna istället den beroende variabeln 
Antal lag genomsnitt/år. Syftet med genomsnittligt antal lag är att ta bort effekten av tillfällig idrottslig 
framgång i en region. Dummyvariablerna Bygdecentrum och FA-centra byts ut mot dummyvariabler 
för FA-regionsfamiljerna. 

Tabell 4.9 Deskriptiv statistik alla FA-regioner år 2011 

Variabel N Medelvärde Standard-
avvikelse Min Max 

Antal lag genomsnitt/år 72 3,68 6,48 1,00 47,92 
Andel med högre utbildning (%) 2011 72 0,25 0,06 0,16 0,43 
Andel sponsorsektorer (%) 2011 72 0,66 0,06 0,48 0,78 
Arbetslöshet (%) 2011 72 7,14 1,63 3,93 12,35 
Befolkning 2011 72 131 706,32 336 019,72 2 729,00 2 475 539,00 
Bruttoinkomster per capita tkr 2011 72 138,47 14,72 106,23 182,38 
Storstadsregion 72 0,04 0,20 0,00 1,00 
Regionalt centra 72 0,28 0,45 0,00 1,00 

Kommentar: Antal lag genomsnitt/år avser perioden 2000-2012 
 

Tabell 4.10 Korrelationsmatris alla FA-regioner år 2011       

  

Antal lag 
genomsnitt/ 
år 

Andel med 
högre 
utbildning 
(%) 2011 

Andel 
sponsor-
sektorer 
(%) 2011 

Arbetslöshet 
(%) 2011 

Befolkning 
2011 

Brutto-
inkomster 
per capita 
tkr 2011 

Storstads-
region 

Regionalt 
centra 

Antal lag 
genomsnitt/år 1,0 0,66 0,28 -0,20 0,99 0,51 0,85 0,15 

Andel med 
högre 
utbildning 
(%) 2011 

0,66 1,00 0,04 -0,14 0,62 0,65 0,50 0,62 

Andel 
sponsor-
sektorer (%) 
2011 

0,28 0,04 1,00 -0,53 0,28 0,36 0,25 -0,09 

Arbetslöshet 
(%) 2011 -0,20 -0,14 -0,53 1,00 -0,20 -0,36 -0,18 0,03 

Befolkning 
2011 0,99 0,62 0,28 -0,20 1,00 0,48 0,88 0,09 

Brutto-
inkomster per 
capita tkr 
2011 

0,51 0,65 0,36 -0,36 0,48 1,00 0,36 0,31 

Storstads-
region 0,85 0,50 0,25 -0,18 0,88 0,36 1,00 -0,13 

Regonalt 
centra 0,15 0,62 -0,09 0,03 0,09 0,31 -0,13 1,00 

Kommentar: * p<0,05 enligt Pearsons korrelation 

Korrelationerna mellan variablerna blir högre för FA-regionerna. Av korrelationsmatrisen i tabell 4.10 
framkommer att ingen korrelation mellan de oberoende variablerna överstiger 0,9. Dock korrelerar 
föga förvånande befolkning och storstadsregion i hög utsträckning, 0,88. Huvudsambandet mellan 
Antal lag genomsnitt/år och Befolkning blir tydligare jämfört med kommunmodellen när det plottas i 
spridningsdiagram 4.2. 
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Spridningsdiagram 4.2 Befolkning 2011 och antal lag genomsnitt/år i FA-regionerna 

 

Resultat FA-regionsmodeller 

I likhet med kommunanalysen analyseras datamaterialet med Ordinary Least Squares. Totalt 
estimeras åtta modeller, resultatet redovisas i tabell 4.11 samt 4.12. Resultaten för skattningen av 
koefficienterna liknar de i kommunmodellerna. Befolkning uppvisar fortsatt signifikanta värden i alla 
modeller, detsamma gäller för Andel med högre utbildning. Modell 15 med Storstadsdummyn är den 
modell som fungerar bäst. Allt annat lika minskar Antalet lag genomsnitt/år i fall FA-regionen är en 
storstadsregion. 

Regressionsdiagnostik 

När antagandena för OLS kontrolleras ses en förbättring jämfört med kommunmodellerna. Problemen 
med heteroskedasticitet minskar, men inte tillräckligt mycket. Alla White’s test visar på 
heteroskedasticitet förutom för modell 13. Den största förbättringen sker istället för antagande 7, fem 
av åtta modeller klarar Shapiro-Wilks test om en normalfördelad felterm. Övriga antaganden uppfylls. 
Ingen modell klarar dock samtliga antaganden.  
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Tabell 4.11 Resultat för regressionsmodellerna 9-12 	  	   	  	  
Beroende variabel: Antal lag genomsnitt/år 

	   	   	  Regiontyp: FA-region 
	   	   	   	  Ostandardiserade B-koefficienter, standardfel inom parantes.  

Variabel Modell 9 Modell 10 Modell 11 Modell 12 

Konstant 1,17072665*** -1,58829854     -1,1179576656 1,0766161704 
  (0,12912901) (1,24543906) (0,5737197712) (1,3327055011) 
      
Befolkning 0,00001904*** 0,00001861*** 0,0000179975*** 0,0000190330*** 

  (0,00000036) (0,00000040) (0,0000004141) (0,0000003774) 

      
Bruttoinkomster per capita tkr  0,02033449*   
   (0,00913229)   
      
Andel med högre utbildning   9,6719256711***  
    (2,3737767408)  
      
Andel sponsorsektorer    0,1451778846 

     (2,0460617353) 

      
Arbetslöshet     
      
      
FA-centra     
      
      
Bygdecentrum     
      
          

N 72 72 72 72 
R2 (justerat) 0,98 0,98 0,98 0,97 

White's test (p-värde) 0,021 0,015 0,000 0,001 

Shapiro-Wilks test (p-värde) 0,000 0,005 0,671 0,000 

Signifikansnivåer: 0 ***, 0.001, ** 0.01, * 0.05 
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Tabell 4.12 Resultat för regressionsmodellerna 13-16 	  	   	  	  
Beroende variabel: Antal lag genomsnitt/år 

	   	   	  Regiontyp: FA-region 
	   	   	   	  

Ostandardiserade B-koefficienter, standardfel inom parantes.  

Variabel Modell 13 Modell 14 Modell 15 Modell 16 

Konstant 1,2972665422*  -2,5098161526 -1,0253656856 -0,9573040314 
  (0,5691694797) (2,1405044756) (0,5577221995) 0,7764051687 
      
Befolkning 2011 0,0000190233*** 0,0000178875*** 0,0000194725*** 0,0000194554***   

  (0,0000003701) (0,0000004446) (0,0000007516) (0,0000007691) 

      
Bruttoinkomster per capita tkr 2011  0,0007961047   
   (0,0112342195)   
      
Andel med högre utbildning (%) 2011  9,9298652039**   8,9671896377***  8,6337882267* 

   (3,0295455721)    (2,3216082065) (3,5156971073) 

      
Andel sponsorsektorer (%) 2011  1,6606653768   
   (2,3126279774)   
      
Arbetslöshet (%) 2011 -0,0173989795 0,0201146812   
  (0,0761905992) (0,0820170243)   
      
Storstadsregion   -2,6421410286* -2,5535889495 

    (1,1380097709)   (1,3417191015)   

      
Regionalt centra    0,0509073687 

     (0,4008284267) 
          

N 72 72 72 72 
R2 (justerat) 0,97 0,98 0,98 0,98 

White's test (p-värde) 0,153 0,005 0,000 0,000 

Shapiro-Wilks test (p-värde) 0,000 0,799 0,177 0,124 
Signifikansnivåer: 0 ***, 0.001, ** 0.01, * 0.05 
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4.4 Bygdemodeller 
I det sista resultatblocket analyseras datamaterialet med den egenkonstruerade analysenheten Bygd. 
Likt FA-modellerna används den beroende variabeln Antal lag genomsnitt/år. 

Tabell 4.13 Deskriptiv statistik alla bygder år 2011 

Variabel N Medelvärde Standard-
avvikelse Min Max 

Antal lag genomsnitt/år 61 4,08 4,99 1,00 34,23 
Andel med högre utbildning (%) 2011 61 0,28 0,06 0,19 0,44 
Andel sponsorsektorer (%) 2011 61 0,67 0,06 0,55 0,84 
Arbetslöshet (%) 2011 61 6,95 1,49 3,21 9,57 
Befolkning 2011 61 155 456,64 274 289,64 12 010,00 1 957 927,00 
Bruttoinkomster per capita tkr 2011 61 143,78 10,33 125,41 187,57 

Kommentar: Antal lag genomsnitt/år avser perioden 2000-2012 

I jämförelse med de två tidigare analysenheterna uppvisar indelningen Bygd det högsta medelvärdet 
av antalet lag (4,08) samtidigt som maxantalet lag endast är 34,23 jämfört 47,92 i FA-
regionsindelningen. Tabell 4.13 visar på att Antal lag och befolkning är jämnare fördelade än i FA-
regionsindelningen. Korrelationerna som visas i tabell 4.14 minskar för den tilltänkta oberoende 
variablerna samtidigt som den ökar för den tilltänkta beroende variabeln Antal lag genomsnitt/år och 
befolkning. 

Tabell 4.14 Korrelationsmatris alla FA-regioner år 2011   

  

Antal lag 
genomsnitt/ 
år 

Andel med 
högre 
utbildning 
(%) 2011 

Andel 
sponsor-
sektorer 
(%) 2011 

Arbetslöshet 
(%) 2011 

Befolkning 
2011 

Brutto-
inkomster 
per capita 
tkr 2011 

Antal lag 
genomsnitt/år 1,00 0,69 0,33 -0,23 0,97 0,76 

Andel med 
högre 
utbildning 
(%) 2011 

0,69 1,00 -0,01 -0,21 0,63 0,68 

Andel 
sponsor-
sektorer (%) 
2011 

0,33 -0,01 1,00 -0,29 0,30 0,29 

Arbetslöshet 
(%) 2011 -0,23 -0,21 -0,29 1,00 -0,25 -0,29 

Befolkning 
2011 0,97 0,63 0,30 -0,25 1,00 0,70 

Brutto-
inkomster per 
capita tkr 
2011 

0,76 0,68 0,29 -0,29 0,70 1,00 

Kommentar: * p<0,05 enligt Pearsons korrelation 
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I spridningsdiagrammet 4.3 som beskriver huvudsambandet framkommer ett liknande samband som 
för FA-regionsmodellerna. En viktig skillnad är dock att det nu är närmare mellan de mindre och de 
större regionerna. Storstäderna sticker dock fortsatt ut. 

Spridningsdiagram 4.3 Befolkning 2011 och antal lag genomsnitt/år i bygderna 

 

Resultat bygdemodeller och regressionsdiagnostik 

I likhet med kommunanalysen och FA-regionsanalysen analyseras datamaterialet med Ordinary Least 
Squares. Totalt estimeras sju modeller, resultatet redovisas i tabell 4.15 samt 4.16. Resultaten för 
skattningen av koefficienterna liknar de i kommunmodellerna och FA-regionsmodellerna. En skillnad 
är dock att Bruttoinkomster per capita nu uppvisar signifikanta värden i alla modeller. I bygder med 
högre bruttoinkomster finns det fler elitidrottslag allt annat lika. När antagandena för OLS 
kontrolleras ses en förbättring jämfört med kommunmodellerna och FA-regionsmodellerna. 
Problemen med heteroskedasticitet fortsätter att minska. En modell (nr 18) klarar White’s 
heteroskedasticitetstest och en (nr 23) klarar nästan samma test. Feltermen är normalfördelad i fyra 
av sju modeller, två av dessa är modellerna nr 18 och 23. 

Modell 18 som redovisas ovan uppfyller alla OLS-antaganden och får anses vara den modell som 
fungerar bäst av alla modeller i uppsatsen. P-värdet för White’s test är 0,058, där 0,05 var den 
uppsatta gränsen för att bevisa homoskedasticitet. Shapiro-Wilks test visar på en normalfördelad 
felterm då gränsvärdet på 0,05 passerats. I likhet med andra modeller uppvisar modell 18 inga större 
problem att klara övriga OLS-antaganden. Modell 23 klarar nästan samma test, det enda problemet är 
lite kvarvarande heteroskedasticitet (White’s test visar på 0,044). 

Modell 18 genomgår sedan den känslighetsanalys beträffande ingående lagsportsserier som beskrevs i 
avsnitt 3.2. I regressionen där lag i åtta serier, alla damserier samt herrarnas volleybollserie, 
exkluderas uppvisas liknande resultat som för det ordinarie datamaterialet. I den modellen sjunker det 
justerade R2-värdet till 0,92 samtidigt som alla antaganden uppfylls. Befolkning och bruttoinkomster 
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per capita uppvisar fortsatt signifikans. I den modell där endast lag i de sex serierna som har fler än 
250 000 i totalpublik inkluderas sjunker R2-värdet ytterligare, nu till 0,84. Modellen med lag endast 
från de sex största publikserierna har grava problem med heteroskedasticitet och antagandet om en 
normalfördelad felterm. Mycket av problemen i den modellen torde kunna hänföras till att den 
beroende variabeln består av många nollor, i det närmsta räknedata, då få serier jämfört med 
ursprungsmaterialet inkluderas. Den andra känslighetsregressionens data fungerar inte med OLS. 
Inget tyder dock på att modellen är känslig om ett eller ett fåtal serier exkluderas. 

Då känslighetsanalysen och regressionsdiagnostiken uppvisar positiva resultat för modell 18 kan vi gå 
vidare och granska modellens F-test, det justerade R2-värdet och de enskilda koefficienterna. F-testet 
som testar modell 18 som helhet uppvisar signifikans för att den estimerade modellen bättre förklarar 
variationen i den oberoende variabeln än den oberoende variabelns medelvärde. F-testet är signifikant 
på 0-procentsnivån. Det justerade R2-värdet visar att 95 procent av variationen i Antal lag 
genomsnitt/år förklaras av de oberoende variablerna. Allt annat lika ökar antalet lag med 0,15 per 
tillkommande tiotusen invånare. Ökar bruttoinkomsterna per capita med 1000 kronor ökar antalet lag 
med 0,08. 

Tabell 4.15 Resultat för regressionsmodellerna 17-20 	  	   	  	  
Beroende variabel: Antal lag genomsnitt/år 

	   	   	  Regiontyp: Bygd 
	   	   	   	  

Ostandardiserade B-koefficienter, standardfel inom parantes.  

Variabel Modell 17 Modell 18 Modell 19 Modell 20 
Konstant 1,3442691146*** -9,962638324*** -1,7873179477* -0,7615716722 
  (0,1876261621) (2,779119003) (0,8749277609) (2,0184889443)   
      
Befolkning 2011 0,0000175875*** 0,000015446*** 0,0000159749*** 0,0000173880*** 

  (0,0000005988) (0,000000748)   (0,0000007014)   (0,0000006279) 

      
Bruttoinkomster per capita tkr 2011  0,080955642***   
   (0,019862155)      
      
Andel med högre utbildning (%) 2011   12,1865767213***   

    (3,3393875506)  
      
Andel sponsorsektorer (%) 2011    3,2042236091 

     (3,0580346392) 

      
Arbetslöshet (%) 2011     
      
          

N 61 61 61 61 
R2 (justerat) 0,93 0,95 0,95 0,94 

White's test (p-värde) 0,009 0,058 0,004 0,000 

Shapiro-Wilks test (p-värde) 0,000 0,087 0,428 0,000 

Signifikansnivåer: 0 ***, 0.001, ** 0.01, * 0.05 
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Tabell 4.16 Resultat för regressionsmodellerna 21-23 	  	  
Beroende variabel: Antal lag genomsnitt/år 

	   	  Regiontyp: Bygd 

	   	   	  Ostandardiserade B-koefficienter, standardfel inom parantes.    

Variabel Modell 21 Modell 22 Modell 23 

Konstant 1,0576155501 -13,8725016222*** -9,1224070939** 
  (0,8408966215) (3,3107476025) (2,7085223326) 
     
Befolkning 2011 0,0000176411*** 0,0000146087*** 0,0000149398*** 

  (0,0000006225) (0,0000007577) (0,0000007556) 

     
Bruttoinkomster per capita tkr 2011  0,0538409107*    0,0602993187**   

   (0,0213626086) (0,0212053914) 

     
Andel med högre utbildning (%) 2011  10,6588388919** 7,9573228021* 

   (3,6238487406) (3,4856112202)    

     
Andel sponsorsektorer (%) 2011  5,7881929547*  
   (2,8200110510)  
     
Arbetslöshet (%) 2011 0,0400659952 0,1612784458    
  (0,1145249738) (0,0988851029)  
        

N 61 61 61 
R2 (justerat) 0,93 0,95 0,95 

White's test (p-värde) 0,054 0,011 0,044 

Shapiro-Wilks test (p-värde) 0,001 0,746 0,641 

Signifikansnivåer: 0 ***, 0.001, ** 0.01, * 0.05 
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5 Avslutande diskussion 

5.1 Slutsatser 
Kartläggningen av svensk lagsport visar att svenska elitidrottslag inte är geografiskt jämnt fördelade. 
Endast omkring en tredjedel av kommunerna i Sverige har årligen under perioden 2000 till 2012 varit 
hemvist för ett elitidrottslag. Totalt har 129 av 290 kommuner haft minst ett idrottslag under 
perioden. Medelsvensson har dock i regel nära till elitidrottsupplevelser. 

• 70 % av befolkningen bodde 2012 i en kommun med minst ett elitidrottslag 
• 95 % av befolkningen bodde 2012 i en FA-region med minst ett elitidrottslag 
• 95 % av befolkningen bodde 2012 i en Bygd med minst ett elitidrottslag 

I problemformuleringen ställdes frågan om befolkningsstorlek, näringslivsstruktur, inkomster, 
ordningen i den regionala hierarkin och andra regionspecifika faktorer påverkar antalet elitidrottslag i 
en region. 

I resultatdelen testades de tre regionindelningarna kommun, FA-region och Bygd mot det uppbyggda 
datamaterialet. Som beroende variabel användes Antal lag 2011 eller Antal lag genomsnitt/år. Vi kan 
konstatera att den beroende variabeln bäst kan förklaras när vi använder analysenheten Bygd. Bygd 
presterar bättre än analysenheterna kommun och FA-region både teoretisk och statistiskt. Bygd är 
konstruerad för att fånga lokala elitidrottsmarknader. Kommuner utgör administrativa gränser och 
FA-regioner är indelade efter arbetsmarknader och pendling. Initialt med analysenheten kommun och 
till stor del även med analysenheten FA-region led regressionsmodellerna av problem med att uppfylla 
samtliga antaganden för minsta kvadratmetoden. I kommunmodellerna och FA-regionsmodellerna 
har feltermen inte en konstant varians (homoskedasticitet) och är heller inte normalfördelad. 
Analysenheten Bygd som låter lokaltidningskonsumenterna dela in Sverige i regioner löser dessa 
regressionsdiagnostiska problem. När samtliga OLS-antaganden uppfylls är OLS BLUE - Best Linear 
Unbiased Estimator och respektive koefficient har den minsta möjliga variansen (Studenmund 2001, 
103). Bygdemodell nr 18 uppfyller samtliga OLS-antaganden. Modell 18 som innehåller den beroende 
variabeln Antal lag genomsnitt/år, de oberoende variablerna Befolkning och Bruttoinkomster per 
capita är den av de totalt 23 framtagna modellerna som bäst svarar på vår problemformulering. Modell 
18 visar att större befolkning och en högre genomsnittlig bruttoinkomst ökar antalet elitidrottslag i en 
region. Allt annat lika ökar antalet lag med 0,15 per tillkommande tiotusen invånare. Ökar 
bruttoinkomsterna per capita med 1000 kronor ökar antalet lag med 0,08. I modell 23, som nästan 
klarar OLS antaganden, har andelen högre utbildning en signifikant positiv inverkan på Antal 
lag/genomsnitt år. Begreppet arbetarsport kan ifrågasättas. 

För att summera problemformuleringens frågor i uppsatsens inledning kan det konstateras att en 
ökning av befolkningsstorlek, inkomster och utbildningsnivå har en positiv inverkan på antalet 
elitidrottslag i en region. Näringslivsstrukturens (sponsorandelen) och arbetslösheten visade i de 
estimerade modellerna varierande och insignifikanta resultat. Att arbetslöshetsnivån inte påverkar kan 
bero på att vi i Sverige har en relativt väl utbyggd arbetslöshetsförsäkring som motverkar de allra 
kraftigaste inkomstbortfallen. Sponsorandelens oförmåga att visa signifikanta resultat kan förstås bero 
på att näringslivsstrukturen inte påverkar möjligheten för idrottslag att attrahera sponsorintäkter. En 
annan möjlig förklaring är att näringslivsstrukturen skulle ha konstruerats på något annat sätt än 
genom sponsorandel. Ordningen i den regionala hierarkin försökte fångas med dummyvariablerna FA-
centra och Bygdecentrum. Båda visar signifikanta resultat i två olika modeller, en för respektive 
dummyvariabel. Dessa två modeller har dock problem med OLS-antagandena. Kombinerat med 
signifikansen för befolkning bör det kunna konstateras att en centralort bör ha fler lag än centralortens 
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omland. I August Losch vidareutveckling av centralortsteorin delas varor och tjänster upp i enkla och 
avancerade varor. Avancerade varor har större marknadsområden och återfinns enligt teorin i de 
större orterna. Elitidrottsupplevelser bör kunna betecknas som en avancerad tjänst. Resultaten i 
denna studie visar också att elitidrottslag tenderar att ligga i centra av olika slag. Exempelvis återfanns 
enligt tabell 4.3 år 2012 173 av de 198 elitidrottslagen i de tre översta regionfamiljerna 
(Storstadsregioner, Regionala centra med universitet och Övriga regionala centra). 

Studiens resultat stämmer även väl överens med tidigare sportsekonomiska resultat bland annat 
konstaterade Mourão (2006) och Pestana (2006, 287-303) att befolkningsstorlek har en stor inverkan 
på den idrottsliga framgången. Det unika med denna studie är att datamaterialet analyserats utifrån 
dimensionen region samt att hela åtta olika sporter inkluderats. 

Syftet med uppsatsen var att kartlägga hur elitidrottslagen geografiskt är fördelade i Sverige samt 
förklara denna fördelning. Uppsatsen skulle också kunna ge lokala beslutsfattare, som beslutar om 
stöd till lagsporter, nya infallsvinklar på hur stöden kan fördelas. Redan den deskriptiva statistiken i 
början av resultatdelen visar att det är väldigt få regioner som har fler än ett idrottslag. Om målet för 
en beslutsfattare i exempelvis ett kommunalt bolag i en medelstor kommun är att sponsorinsatser ska 
ge Return On Investment i form av bättre affärer bör spridningen av sponsringen diskuteras. Att 
fördela sponsorinsatserna rättvis över alla idrottsföreningar i kommunen kan resultera i att 
kommunen inte kommer att ha något elitidrottslag alls. Att lägga alla ägg i en korg kan istället vara en 
bättre strategi. 

5.2 Förslag till vidare studier 
Datamaterialet som tagits fram inom ramen för studien är omfattande. Fler studier skulle kunna 
genomföras på materialet. Kartanalyser, som av utrymmesskäl inte kunnat redovisas i denna studie, 
uppvisar geografiska mönster var lag i en sport är situerade. Sporter som exempelvis bandy, speedway 
och handboll uppvisar en tydlig närhet till andra lag. Dessa sporter är inte spridda över hela landet. 
Lägre resekostnader, närhet till kompetent arbetskraft (spelare) och publik kan ha skapat dessa 
kluster. I en del av sporterna exempelvis volleyboll finns ofta herrlag och damlag i samma region, detta 
får rimligtvis ner de fasta kostnaderna för arenor och tränare. 

I inledningen av avsnitt 3.4 diskuteras huruvida en Poissonregression skulle fungera bättre än OLS för 
denna typ av datamaterial. Kommunmodellerna fungerar inte med OLS, där vore det intressant att se 
en annan typ av modell. En Poissonregression baserat på tidsseriedata för de år där det finns både 
ekonomiska variabler och data för den beroende variabeln antal lag borde kunna genomföras med 
analysenheten Bygd. 

En annan studie skulle kunna fortsätta genom att fråga sig om exempelvis en regions elitishockeylags 
idrottsliga resultat påverkas negativt av konkurrerande elitidrottslag i andra sporter i samma region? 
Sannolikheten för att en region har ett hockeylag i den högsta serien skulle kunna skattas utifrån 
befolkning, bruttoinkomster per capita, antal år i högsta hockeyserien, antal licensierade 
hockeyspelare i regionen, förekomsten av konkurrerande lag i andra sporter i samma region. 
Analysenheten skulle kunna vara den egenkonstruerade regionindelningen Bygd. Detta skulle kunna 
ske med exempelvis en orderd-probit-modell. Orderd-probit-modeller tillhör den familj av 
regressionsmodeller som har en diskret beroende variabel (Greene 2008, 770). I en orderd-probit-
modell kan den beroende variabeln anta flera olika utfall. Utfallen har även en logisk ordnad följd 
(Greene 2008, 831-835). Regioner som härbärgerar lag 1-26 i ishockeyns två högsta serier skulle 
exempelvis kunna rangordnas i fyra grupper efter placering, 1-6 i högsta serien osv. Övriga regioner 
som inte har något ishockeylag bland de 26 bästa placeras i en sista femte grupp. I en orderd-probit-
modell kan bygdens lag ställas mot varandra.  
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Appendix A: FA-regioner 

Sverigekartan är indelad i enligt med indelningen FA-regioner. På efterföljande sidor återfinns de 
numrerade regionerna tillsammans med de kommuner som ingår i respektive FA-region. 
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1 Stockholm 
 

3 Eskilstuna 
 

10 Ljungby 
 

19 Malmö 

  0114 Upplands Väsby 
 

  0428 Vingåker 
 

  0767 Markaryd 
 

  1214 Svalöv 

  0115 Vallentuna 
 

  0482 Flen 
 

  0781 Ljungby 
 

  1230 Staffanstorp 

  0117 Österåker 
 

  0483 Katrineholm 
   

  1231 Burlöv 

  0120 Värmdö 
 

  0484 Eskilstuna 
 

11 Växjö 
 

  1233 Vellinge 

  0123 Järfälla 
   

  0760 Uppvidinge 
 

  1257 Örkelljunga 

  0125 Ekerö 
 

4 Östergötland 
 

  0761 Lessebo 
 

  1260 Bjuv 

  0126 Huddinge 
 

  0509 Ödeshög 
 

  0763 Tingsryd 
 

  1261 Kävlinge 

  0127 Botkyrka 
 

  0513 Kinda 
 

  0764 Alvesta 
 

  1262 Lomma 

  0128 Salem 
 

  0560 Boxholm 
 

  0780 Växjö 
 

  1263 Svedala 

  0136 Haninge 
 

  0561 Åtvidaberg 
   

  1264 Skurup 

  0138 Tyresö 
 

  0562 Finspång 
 

12 Kalmar 
 

  1265 Sjöbo 

  0139 Upplands-Bro 
 

  0563 Valdemarsvik 
 

  0834 Torsås 
 

  1266 Hörby 

  0140 Nykvarn 
 

  0580 Linköping 
 

  0840 Mörbylånga 
 

  1267 Höör 

  0160 Täby 
 

  0581 Norrköping 
 

  0862 Emmaboda 
 

  1270 Tomelilla 

  0162 Danderyd 
 

  0582 Söderköping 
 

  0880 Kalmar 
 

  1275 Perstorp 

  0163 Sollentuna 
 

  0583 Motala 
 

  0881 Nybro 
 

  1276 Klippan 

  0180 Stockholm 
 

  0584 Vadstena 
 

  0885 Borgholm 
 

  1277 Åstorp 

  0181 Södertälje 
 

  0586 Mjölby 
   

  1278 Båstad 

  0182 Nacka 
   

13 Vimmerby 
 

  1280 Malmö 

  0183 Sundbyberg 
 

5 Värnamo 
 

  0860 Hultsfred 
 

  1281 Lund 

  0184 Solna 
 

  0617 Gnosjö 
 

  0884 Vimmerby 
 

  1282 Landskrona 

  0186 Lidingö 
 

  0662 Gislaved 
   

  1283 Helsingborg 

  0187 Vaxholm 
 

  0683 Värnamo 
 

14 Västervik 
 

  1284 Höganäs 

  0188 Norrtälje 
 

  1452 Tranemo 
 

  0883 Västervik 
 

  1285 Eslöv 

  0191 Sigtuna 
     

  1286 Ystad 

  0192 Nynäshamn 
 

6 Jönköping 
 

15 Oskarshamn 
 

  1287 Trelleborg 

  0305 Håbo 
 

  0604 Aneby 
 

  0821 Högsby 
 

  1291 Simrishamn 

  0330 Knivsta 
 

  0642 Mullsjö 
 

  0861 Mönsterås 
 

  1292 Ängelholm 

  0331 Heby 
 

  0643 Habo 
 

  0882 Oskarshamn 
    0360 Tierp 

 
  0665 Vaggeryd 

   
20 Halmstad 

  0380 Uppsala 
 

  0680 Jönköping 
 

16 Gotland 
 

  1315 Hylte 

  0381 Enköping 
 

  0682 Nässjö 
 

  0980 Gotland 
 

  1380 Halmstad 

  0382 Östhammar 
 

  0686 Eksjö 
   

  1381 Laholm 

  0461 Gnesta 
   

17 Blekinge 
 

  1382 Falkenberg 

  0486 Strängnäs 
 

7 Vetlanda 
 

  1060 Olofström 
    0488 Trosa 

 
  0684 Sävsjö 

 
  1080 Karlskrona 

  
  

  0685 Vetlanda 
 

  1081 Ronneby 
  2 Nyköping 

   
  1082 Karlshamn 

    0480 Nyköping 
 

8 Tranås 
      0481 Oxelösund 

 
  0512 Ydre 

 
18 Kristianstad 

  
  

  0687 Tranås 
 

  1083 Sölvesborg 
  

    
  1256 Östra Göinge 

  
  

9 Älmhult 
 

  1272 Bromölla 
  

  
  0765 Älmhult 

 
  1290 Kristianstad 

  
  

  1273 Osby 
 

  1293 Hässleholm 
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21 Göteborg 
 

25 Skövde 
 

33 Filipstad 
 

42 Falun/Borlänge 

  1383 Varberg 
 

  1446 Karlsborg 
 

  1782 Filipstad 
 

  2026 Gagnef 

  1384 Kungsbacka 
 

  1447 Gullspång 
   

  2029 Leksand 

  1401 Härryda 
 

  1472 Tibro 
 

34 Örebro 
 

  2031 Rättvik 

  1402 Partille 
 

  1473 Töreboda 
 

  1814 Lekeberg 
 

  2080 Falun 

  1407 Öckerö 
 

  1493 Mariestad 
 

  1860 Laxå 
 

  2081 Borlänge 

  1415 Stenungsund 
 

  1495 Skara 
 

  1861 Hallsberg 
 

  2082 Säter 

  1419 Tjörn 
 

  1496 Skövde 
 

  1880 Örebro 
    1421 Orust 

 
  1497 Hjo 

 
  1881 Kumla 

 
43 Avesta 

  1440 Ale 
 

  1498 Tidaholm 
 

  1882 Askersund 
 

  2083 Hedemora 

  1441 Lerum 
 

  1499 Falköping 
 

  1884 Nora 
 

  2084 Avesta 

  1442 Vårgårda 
   

  1885 Lindesberg 
    1443 Bollebygd 

 
26 Strömstad 

   
44 Ludvika 

  1445 Essunga 
 

  1435 Tanum 
 

35 Hällefors 
 

  1864 Ljusnarsberg 

  1462 Lilla Edet 
 

  1486 Strömstad 
 

  1863 Hällefors 
 

  2061 Smedjebacken 

  1463 Mark 
     

  2085 Ludvika 

  1466 Herrljunga 
 

27 Bengtsfors 
 

36 Karlskoga 
    1480 Göteborg 

 
  1438 Dals-Ed 

 
  1760 Storfors 

 
45 Gävle 

  1481 Mölndal 
 

  1460 Bengtsfors 
 

  1862 Degerfors 
 

  0319 Älvkarleby 

  1482 Kungälv 
   

  1883 Karlskoga 
 

  2101 Ockelbo 

  1489 Alingsås 
 

28 Årjäng 
   

  2104 Hofors 

  
  1765 Årjäng 

 
37 Västerås 

 
  2180 Gävle 

22 Borås 
   

  1907 Surahammar 
 

  2181 Sandviken 

  1465 Svenljunga 
 

29 Eda 
 

  1960 Kungsör 
    1490 Borås 

 
  1730 Eda 

 
  1961 Hallstahammar 

 
46 Söderhamn 

  1491 Ulricehamn 
   

  1980 Västerås 
 

  2121 Ovanåker 

  
30 Karlstad 

 
  1981 Sala 

 
  2182 Söderhamn 

23 Trollhättan 
 

  1492 Åmål 
 

  1983 Köping 
 

  2183 Bollnäs 

  1427 Sotenäs 
 

  1715 Kil 
 

  1984 Arboga 
    1430 Munkedal 

 
  1761 Hammarö 

   
47 Hudiksvall 

  1439 Färgelanda 
 

  1762 Munkfors 
 

38 Fagersta 
 

  2132 Nordanstig 

  1444 Grästorp 
 

  1763 Forshaga 
 

  1904 Skinnskatteberg 
 

  2184 Hudiksvall 

  1461 Mellerud 
 

  1764 Grums 
 

  1962 Norberg 
    1484 Lysekil 

 
  1766 Sunne 

 
  1982 Fagersta 

 
48 Ljusdal 

  1485 Uddevalla 
 

  1780 Karlstad 
   

  2161 Ljusdal 

  1487 Vänersborg 
 

  1781 Kristinehamn 
 

39 Vansbro 
    1488 Trollhättan 

 
  1784 Arvika 

 
  2021 Vansbro 

 
49 Sundsvall 

  
  1785 Säffle 

   
  2260 Ånge 

24 Lidköping 
   

40 Malung-Sälen 
 

  2262 Timrå 

  1470 Vara 
 

31 Torsby 
 

  2023 Malung-Sälen 
 

  2280 Härnösand 

  1471 Götene 
 

  1737 Torsby 
   

  2281 Sundsvall 

  1494 Lidköping 
   

41 Mora 
  

  
32 Hagfors 

 
  2034 Orsa 

 
50 Kramfors 

  
  1783 Hagfors 

 
  2039 Älvdalen 

 
  2282 Kramfors 

    
  2062 Mora 

  

       



 

48 

51 Sollefteå 
 

62 Skellefteå 
      2283 Sollefteå 

 
  2417 Norsjö 

    
  

  2482 Skellefteå 
    52 Örnsköldsvik 

        2284 Örnsköldsvik 
 

63 Arvidsjaur 
    

  
  2505 Arvidsjaur 

    53 Östersund 
        2303 Ragunda 
 

64 Arjeplog 
      2305 Bräcke 

 
  2506 Arjeplog 

      2309 Krokom 
        2313 Strömsund 
 

65 Luleå 
      2321 Åre 

 
  2514 Kalix 

      2326 Berg 
 

  2560 Älvsbyn 
      2380 Östersund 

 
  2580 Luleå 

    
  

  2581 Piteå 
    54 Härjedalen 

 
  2582 Boden 

      2361 Härjedalen 
      

  
66 Överkalix 

    55 Storuman 
 

  2513 Överkalix 
      2421 Storuman 

      
  

67 Övertorneå 
    56 Lycksele 

 
  2518 Övertorneå 

      2418 Malå 
        2481 Lycksele 
 

68 Haparanda 
    

  
  2583 Haparanda 

    57 Dorotea 
        2425 Dorotea 
 

69 Pajala 
    

  
  2521 Pajala 

    58 Vilhelmina 
        2462 Vilhelmina 
 

70 Jokkmokk 
    

  
  2510 Jokkmokk 

    59 Åsele 
        2463 Åsele 
 

71 Gällivare 
    

  
  2523 Gällivare 

    60 Sorsele 
        2422 Sorsele 
 

72 Kiruna 
    

  
  2584 Kiruna 

    61 Umeå 
        2401 Nordmaling 
        2403 Bjurholm 
        2404 Vindeln 
        2409 Robertsfors 
        2460 Vännäs 
        2480 Umeå 
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Appendix B: Bygd 

Sverigekartan är indelad i enligt med indelningen Bygd. På efterföljande sidor återfinns de numrerade 
regionerna tillsammans med de kommuner som ingår i respektive bygd. 
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1 Luleå 
 

6 Härnösand 
 

14 Gävle 
 

18 Örebro 

  2510 Jokkmokk 
 

  2280 Härnösand 
 

  0319 Älvkarleby 
 

  1814 Lekeberg 

  2513 Överkalix 
 

  2282 Kramfors 
 

  2101 Ockelbo 
 

  1860 Laxå 

  2514 Kalix 
 

  2283 Sollefteå 
 

  2104 Hofors 
 

  1861 Hallsberg 

  2518 Övertorneå 
 

6 Härnösand 
 

  2180 Gävle 
 

  1863 Hällefors 

  2521 Pajala 
 

7 Örnsköldsvik 
 

  2181 Sandviken 
 

  1864 Ljusnarsberg 

  2523 Gällivare 
 

  2284 Örnsköldsvik 
 

14 Gävle 
 

  1880 Örebro 

  2580 Luleå 
 

7 Örnsköldsvik 
 

15 Uppsala 
 

  1881 Kumla 

  2582 Boden 
 

8 Sundsvall 
 

  0330 Knivsta 
 

  1882 Askersund 

  2583 Haparanda 
 

  2260 Ånge 
 

  0360 Tierp 
 

  1884 Nora 

  2584 Kiruna 
 

  2262 Timrå 
 

  0380 Uppsala 
 

  1885 Lindesberg 

1 Luleå 
 

  2281 Sundsvall 
 

  0382 Östhammar 
  2 Piteå 

 
8 Sundsvall 

 
15 Uppsala 

 
19 Fagersta 

  2505 Arvidsjaur 
 

9 Ljusdal 
 

16 Karlstad 
 

  1904 Skinnskatteberg 

  2506 Arjeplog 
 

  2161 Ljusdal 
 

  1460 Bengtsfors 
 

  1962 Norberg 

  2560 Älvsbyn 
 

9 Ljusdal 
 

  1715 Kil 
 

  1982 Fagersta 

  2581 Piteå 
 

10 Hudiksvall 
 

  1730 Eda 
 

19 Fagersta 

2 Piteå 
 

  2132 Nordanstig 
 

  1737 Torsby 
 

20 Avesta 

3 Skellefteå 
 

  2184 Hudiksvall 
 

  1760 Storfors 
 

  2084 Avesta 

  2417 Norsjö 
 

10 Hudiksvall 
 

  1761 Hammarö 
 

20 Avesta 

  2418 Malå 
 

11 Falun 
 

  1762 Munkfors 
 

21 Sala 

  2482 Skellefteå 
 

  2021 Vansbro 
 

  1763 Forshaga 
 

  0331 Heby 

3 Skellefteå 
 

  2023 Malung-Sälen 
 

  1764 Grums 
 

  1981 Sala 

4 Umeå 
 

  2026 Gagnef 
 

  1765 Årjäng 
 

21 Sala 

  2401 Nordmaling 
 

  2029 Leksand 
 

  1766 Sunne 
 

22 Köping 

  2403 Bjurholm 
 

  2031 Rättvik 
 

  1780 Karlstad 
 

  1960 Kungsör 

  2404 Vindeln 
 

  2034 Orsa 
 

  1781 Kristinehamn 
 

  1983 Köping 

  2409 Robertsfors 
 

  2039 Älvdalen 
 

  1782 Filipstad 
 

  1984 Arboga 

  2421 Storuman 
 

  2061 Smedjebacken 
 

  1783 Hagfors 
 

22 Köping 

  2422 Sorsele 
 

  2062 Mora 
 

  1784 Arvika 
 

23 Västerås 

  2425 Dorotea 
 

  2080 Falun 
 

  1785 Säffle 
 

  1907 Surahammar 

  2460 Vännäs 
 

  2081 Borlänge 
 

16 Karlstad 
 

  1961 Hallstahammar 

  2462 Vilhelmina 
 

  2082 Säter 
 

17 Karlskoga 
 

  1980 Västerås 

  2463 Åsele 
 

  2083 Hedemora 
 

  1862 Degerfors 
 

23 Västerås 

  2480 Umeå 
 

  2085 Ludvika 
 

  1883 Karlskoga 
 

24 Enköping 

  2481 Lycksele 
 

11 Falun 
 

17 Karlskoga 
 

  0381 Enköping 

4 Umeå 
 

12 Bollnäs 
   

24 Enköping 

5 Östersund 
 

  2121 Ovanåker 
      2303 Ragunda 

 
  2183 Bollnäs 

      2305 Bräcke 
 

12 Bollnäs 
      2309 Krokom 

 
13 Söderhamn 

      2313 Strömsund 
 

  2182 Söderhamn 
      2321 Åre 

        2326 Berg 
        2361 Härjedalen 
        2380 Östersund 
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25 Stockholm 
 

30 Nyköping 
 

37 Skövde 
 

43 Borås 

  0114 Upplands Väsby 
 

  0461 Gnesta 
 

  1446 Karlsborg 
 

  1443 Bollebygd 

  0115 Vallentuna 
 

  0480 Nyköping 
 

  1472 Tibro 
 

  1452 Tranemo 

  0117 Österåker 2Södertälje   0481 Oxelösund 
 

  1495 Skara 
 

  1463 Mark 

  0120 Värmdö 
 

  0488 Trosa 
 

  1496 Skövde 
 

  1465 Svenljunga 

  0123 Järfälla 
 

30 Nyköping 
 

  1497 Hjo 
 

  1490 Borås 

  0125 Ekerö 
 

31 Strömstad 
 

  1498 Tidaholm 
 

  1491 Ulricehamn 

  0126 Huddinge 
 

  1486 Strömstad 
 

  1499 Falköping 
    0127 Botkyrka 

 
31 Strömstad 

 
37 Skövde 

 
44 Jönköping 

  0128 Salem 
 

32 Uddevalla 
 

38 Motala 
 

  0642 Mullsjö 

  0136 Haninge 
 

  1427 Sotenäs 
 

  0583 Motala 
 

  0643 Habo 

  0138 Tyresö 
 

  1430 Munkedal 
 

  0584 Vadstena 
 

  0665 Vaggeryd 

  0139 Upplands-Bro 
 

  1435 Tanum 
 

38 Motala 
 

  0680 Jönköping 

  0160 Täby 
 

  1438 Dals-Ed 
 

39 Linköping 
 

44 Jönköping 

  0162 Danderyd 
 

  1439 Färgelanda 
 

  0509 Ödeshög 
 

45 Eksjö 

  0163 Sollentuna 
 

  1484 Lysekil 
 

  0560 Boxholm 
 

  0512 Ydre 

  0180 Stockholm 
 

  1485 Uddevalla 
 

  0561 Åtvidaberg 
 

  0604 Aneby 

  0182 Nacka 
 

32 Uddevalla 
 

  0580 Linköping 
 

  0682 Nässjö 

  0183 Sundbyberg 
 

33 Åmål 
 

  0586 Mjölby 
 

  0684 Sävsjö 

  0184 Solna 
 

  1492 Åmål 
 

39 Linköping 
 

  0685 Vetlanda 

  0186 Lidingö 
 

33 Åmål 
 

40 Norrköping 
 

  0686 Eksjö 

  0187 Vaxholm 
 

34 Trollhättan 
 

  0562 Finspång 
 

  0687 Tranås 

  0191 Sigtuna 
 

  1461 Mellerud 
 

  0563 Valdemarsvik 
 

45 Eksjö 

  0192 Nynäshamn 
 

  1462 Lilla Edet 
 

  0581 Norrköping 
 

46 Vimmerby 

  0305 Håbo 
 

  1487 Vänersborg 
 

  0582 Söderköping 
 

  0513 Kinda 

  
  1488 Trollhättan 

 
40 Norrköping 

 
  0860 Hultsfred 

26 Norrtälje 
 

34 Trollhättan 
 

41 Göteborg 
 

  0884 Vimmerby 

  0188 Norrtälje 
 

35 Lidköping 
 

  1384 Kungsbacka 
 

46 Vimmerby 

26 Norrtälje 
 

  1444 Grästorp 
 

  1401 Härryda 
 

47 Västervik 

27 Katrineholm 
 

  1445 Essunga 
 

  1402 Partille 
 

  0883 Västervik 

  0428 Vingåker 
 

  1470 Vara 
 

  1407 Öckerö 
 

47 Västervik 

  0483 Katrineholm 
 

  1471 Götene 
 

  1415 Stenungsund 
 

48 Falkenberg 

27 Katrineholm 
 

  1494 Lidköping 
 

  1419 Tjörn 
 

  1382 Falkenberg 

28 Eskilstuna 
 

35 Lidköping 
 

  1421 Orust 
 

  1383 Varberg 

  0482 Flen 
 

36 Mariestad 
 

  1440 Ale 
 

48 Falkenberg 

  0484 Eskilstuna 
 

  1447 Gullspång 
 

  1441 Lerum 
 

49 Halmstad 

  0486 Strängnäs 
 

  1473 Töreboda 
 

  1480 Göteborg 
 

  1315 Hylte 

  
  1493 Mariestad 

 
  1481 Mölndal 

 
  1380 Halmstad 

29 Södertälje 
   

  1482 Kungälv 
 

  1381 Laholm 

  0140 Nykvarn 
   

41 Göteborg 
 

49 Halmstad 

  0181 Södertälje 
   

42 Alingsås 
 

50 Värnamo 

    
  1442 Vårgårda 

 
  0617 Gnosjö 

 
36 Mariestad 

 
  1466 Herrljunga 

 
  0662 Gislaved 

    
  1489 Alingsås 

 
  0683 Värnamo 

  
42 Alingsås 

 
50 Värnamo 
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51 Ljungby 
 

57 Kristianstad 

  0767 Markaryd 
 

  1256 Östra Göinge 

  0781 Ljungby 
 

  1272 Bromölla 

51 Ljungby 
 

  1290 Kristianstad 

52 Växjö 
    0760 Uppvidinge 
 

58 Karlskrona 

  0761 Lessebo 
 

  1060 Olofström 

  0763 Tingsryd 
 

  1080 Karlskrona 

  0764 Alvesta 
 

  1081 Ronneby 

  0765 Älmhult 
 

  1082 Karlshamn 

  0780 Växjö 
 

  1083 Sölvesborg 

52 Växjö 
 

58 Karlskrona 

53 Kalmar 
 

59 Malmö 

  0821 Högsby 
 

  1230 Staffanstorp 

  0834 Torsås 
 

  1231 Burlöv 

  0840 Mörbylånga 
 

  1233 Vellinge 

  0861 Mönsterås 
 

  1261 Kävlinge 

  0862 Emmaboda 
 

  1262 Lomma 

  0880 Kalmar 
 

  1263 Svedala 

  0881 Nybro 
 

  1264 Skurup 

  0882 Oskarshamn 
 

  1266 Hörby 

  0885 Borgholm 
 

  1267 Höör 

53 Kalmar 
 

  1280 Malmö 

54 Gotland 
 

  1281 Lund 

  0980 Gotland 
 

  1285 Eslöv 

54 Gotland 
 

59 Malmö 

55 Helsingborg 
 

60 Ystad 

  1214 Svalöv 
 

  1265 Sjöbo 

  1257 Örkelljunga 
 

  1270 Tomelilla 

  1260 Bjuv 
 

  1286 Ystad 

  1275 Perstorp 
 

  1291 Simrishamn 

  1276 Klippan 
 

60 Ystad 

  1277 Åstorp 
 

61 Trelleborg 

  1278 Båstad 
 

  1287 Trelleborg 

  1282 Landskrona 
 

61 Trelleborg 

  1283 Helsingborg 
    1284 Höganäs 
    1292 Ängelholm 
  55 Helsingborg 
  56 Hässleholm 
    1273 Osby 
    1293 Hässleholm 
   

 


