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Sammanfattning 
Fotboll och ekonomi är två ämnen som tillsammans utgör en stor del av världens intressen. Det är 
dessutom ämnen som under 2000-talet oftast blir nämnda i samma mening. Oftast talas det om att 
pengar inte kan köpa allt, och i fotbollsvärlden handlar det om att man inte kan köpa en ligatitel.  Denna 
studie fokuserar på att undersöka hur ekonomisk ställning i ett svenskt elitfotbollslag kan påverka deras 
slutliga tabellplacering i Allsvenskan och Superettan. Inledningsvis diskuteras det om svensk fotbolls 
ställning i världen, tidigare studier och på vilket sätt denna studie tar sig ann ämnet. Relevant teori kring 
ämnet presenteras och även en förklaring kring urvalet av olika ekonomiska nyckeltal. Undersökningen 
omfattar totalt sex olika ekonomiska nyckeltal tagna från årsredovisningar från sex olika lag under är 
period på nio år. Dessa nyckeltal sätts i relation till lagens tabellplaceringar i en analys av beskrivande 
statistik, enkel linjär regression och multipel regression. Genom en analys av beskrivande statistik kring 
den insamlade datan visade studien på att en stark ekonomi kan ge en fördel i jakten på ligaguldet. 
Resultatet från den enkla linjära regressionen gav en analys på hur de olika nyckeltalen påverkar 
tabellplacering var för sig. Slutligen av resultaten från den multipla regressionen fick studien svar på 
vilka av de ekonomiska nyckeltalen som tillsammans bäst kan förklara vilken tabellplacering laget tar. 
För framtida studier föreslås en undersökning med ett större urval av variabler relaterade till ekonomisk 
styrka och prestation. 
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1. Inledning 

Denna inledande del kommer att presentera problembakgrunden till det valda ämnet i 

fokus följt av en problemdiskussion som förklarar vikten av ämnet, vilket arbetets syfte, 

vilken frågeställning som ska besvaras genom arbetet, vilka avgränsningar som gjorts 

samt vilken disposition som arbetet har. 

1.1. Problembakgrund 

Världens största sport, sett till antalet som följer sporten, är fotboll (Sawe, 2018). 

Supportrarna till de olika fotbollsklubbarna i de högsta ligorna i alla världens länder 

kräver framgång av ett slag och det är sportslig framgång. Denna framgång mäts genom 

liga-och cuptitlar, placering i den inhemska ligan och deltagande i de kontinentala 

turneringarna. För att klubbarna ska nå framgångar krävs det att man har en stark och 

högt betald spelartrupp att tillgå (Kuper, 2010) och en sportslig ledning som kan utnyttja 

spelartruppernas styrkor (Muehlheusser, Schneemann, Sliwka, & Wallmeier, 2015). När 

det gäller svensk elitfotboll, som består av de två högsta ligorna för herrar, har man stora 

ekonomiska utmaningar för att mäta sig med de övriga lagen på den europeiska 

kontinenten. En stor del av detta har att göra med den omdiskuterade svenska 51 %-

regeln, som säger att minst 51 % av rösterna ska komma från medlemmarna i klubben. 

Således betyder det att ingen större investerare kan ha egen kontroll över en svensk klubb, 

och utan kontroll finns inget större intresse från investerare av att satsa pengar i klubbarna 

(Almgren, 2011). Detta innebär att svenska klubblag är i underläge när det gäller starkt 

kapital eftersom de inte har samma finansiering som ett stort antal av de europeiska lagen 

har. 

I fotbollsvärlden är utbudet klubbarnas kvalité och efterfrågan är underhållning och 

kvalité i spelet (Borland & MacDonald, 2003). Detta leder till att de bättre och mer 

underhållande spelarna blir dyrare att locka till sig och då det krävs ett starkt kapital. En 

annan effekt av utbud och efterfrågan i fotbollsvärlden syns på tv-och prispengar när man 

jämför den svenska Allsvenskan med de andra europeiska toppligorna. Tv-och prispengar 

är en samlad pott som ska fördelas bland lagen i ligan, och den slutliga tabellpositionen 

avgör hur stor del av prispotten som ett lag får. Under år 2020 är prispotten i Allsvenskan 

405,2 MSEK (Silly Season, 2020), i jämförelse med engelska Premier League där 

prispotten är cirka 96 miljarder SEK (Silly Season, 2019). Den relativt låga prispengen i 
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Allsvenskan gör att spel i europeiska kontinentalturneringarna, Champions League (CL) 

och Europa League (EL), är direkt avgörande för svenska klubbarnas ekonomiska 

ställning. Malmö FF som under ett flertal år kvalificerat sig till CL-gruppspel och EL-

slutspel är i särklass det lag som är rikast i Sverige (Ernst & Young, 2020). Prispengarna 

från ett gruppspel i CL motsvarar ungefär sex förstaplaceringar i Allsvenskan (Silly 

Season, 2020). I Ernst & Young:s rapport “Hur mår svensk elitfotboll? En analys av 

finansiella ställningen i Allsvenskan 2018” (2019) understryks Malmö FF:s ekonomiska 

styrka. Rapporten visar att Malmö FF hade ett större eget kapital än vad de resterande 15 

allsvenska klubbarna hade sammanlagt i bokslutet år 2018, vilket gör den till den största 

klubben i Sverige både genom ekonomisk ställning och sportslig framgång med sina 20 

guld i Allsvenskan. Trots att Malmö hade den klart starkaste ekonomiska ställningen i 

Sverige under 2018 och 2019 så vann de inte Allsvenskan de åren (Allsvenskan, 2020), 

vilket ställer frågan om pengar har en stor betydelse på ett fotbollslags resultat. 

1.2. Problemdiskussion 

Intresset för svensk elitfotboll i Sverige är stort, och dess påverkan på Sverige som land 

är en faktor. År 2018 bidrog svensk elitfotboll med 493 MSEK till den svenska 

statskassan och år 2017 skapade de Allsvenska lagen samhällsnytta för 775 MSEK (Ernst 

& Young, 2019). Enligt en studie av UEFA (Union of european football associations) 

berörande SROI (social return of investment) bidrar fotbollen i Sverige med 23 miljarder 

SEK till samhället (Svenska fotbollsförbundet, 2019). Allsvenskan har en stark tillväxt 

(Ernst & Young, 2019) och med nya tv-och sponsoravtal ökar prispotten som de 16 lagen 

ska dela på från 180,1 MSEK till tidigare nämnda 405,2 MSEK (Silly Season, 2020). 

Innebörden av att intäkter från sändningsrättigheter ökar lär vara en positiv effekt för 

svenska klubbar och gör att de får en mer slagkraftig ekonomi i framtiden. Om de svenska 

elitklubbarnas ekonomiska ställning förbättras innebär det också att deras bidrag till 

samhället ökar (Ernst & Young, 2020). Från ett samhällsnyttigt perspektiv är det därför 

intressant att studera svensk fotbollsekonomi närmare för att skapa förståelse kring de 

olika mekanismerna runt fotbollen i Sverige. En ökad förståelse av ett ämne framhäver 

dess styrkor och brister, vilket leder till bättre utnyttjande av styrkorna samt förbättringar 

kring det som brister (Bell, Bryman, & Harley, 2019). Detta innebär att en ökad förståelse 

av svensk fotboll och ekonomi kan stärka svensk fotbollsekonomi, vilket leder till större  
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skapad samhällsnytta av svensk fotboll. Målet med denna studie är därmed att bidra till 

en ökad förståelse kring sambandet mellan ekonomi och prestationer i svensk elitfotboll. 

Tanken med studien är att de svenska elitklubbarna ska få en kännedom hur deras 

ekonomi påverkar deras huvudsakliga mål, vilket är att vinna matcher och i förlängningen 

vinna Allsvenskan. En topplacering i Allsvenskan ger sedan möjligheten att kvalificera 

sig till de stora europeiska kontinentalturneringarna som generar en stor ökning i intäkter, 

likt det Malmö FF har gjort under 2010-talet. Att ett svenskt lag deltar i CL och EL har 

bevisligen en stor inverkan på lagets ekonomi, det visar främst revisionsbyrån Ernst & 

Young (2019) i den tidigare nämnda rapporten om de allsvenska lagens ekonomiska 

ställning. 

I en närmare titt på tidigare forskning berörande sambandet mellan ett fotbollslags 

ekonomi och deras prestation på fotbollsplanen, visar de sig att forskningen främst 

fokuserar på de största ligorna i Europa (se Holzmayer, Matesanz, Ortega, Schmidt & 

Torgler, 2018; Barajas, Crolley & Jardon, 2005; Brady, Bolchover & Sturgess, 2008; 

Frick & Wicker, 2016). Holzmayer et al. (2018) presenterar resultat på att sambandet är 

starkt mellan mängden spenderade pengar på fotbollsspelare och sportslig framgång i de 

kontinentala europeiska turneringarna CL och EL. Holzmayer et al., (2018) undersökning 

väcker frågan om spenderade pengar på fotbollsspelare i Sverige, vars förutsättningar 

kring eget kapital är annorlunda, har stor inverkan på vilken tabellplacering ett lag tar. 

Barajas et al., (2005) undersöker hur vissa specifika intäkter påverkar ett lags sportsliga 

framgång i den spanska elitfotbollen. Deras resultat visar på att intäkter från fotbollen 

förklarar tabellplaceringen bäst utav de olika testade variablerna (Barajas et al., 2005). 

Inga studier kring hur svenska fotbollsklubbar påverkas av olika intäkter har gjorts, utan 

enbart studier kring intäkter som en post för sig. Fischer et al. (2018) tar fram bevis på att 

ekonomisk styrka även gör stor skillnad i den braslianska högstaligan. Detta innebär att 

ekonomi gör skillnad i ett lags prestationer i de största ligorna världen över. Däremot är 

de ekonomiska förutsättningarna för svenska lag annorlunda, som tidigare presenterats i 

föregående avsnitt, jämfört med stora delar av Europa och världen. Med detta i åtanke 

fokuserar denna studie enbart på svenska elitfotbollsklubbar med deras speciella 

förutsättningar. Närmare genom att undersöka om ekonomisk ställning gör skillnad på 

sportsliga resultat för lag i Sverige. 
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Flertalet studentuppsatser från svenska institut (Bornebusch & Theorin, 2018; Fast & 

Hansen 2017; Hägerstrand & Olsson, 2017) har undersökt sambandet mellan sportslig 

framgång och ekonomisk ställning i allsvenska klubbar. Här undersöker de klubbar i 

Allsvenskan för ett givet år eller en given period och jämför olika mått för att hitta 

samband mellan placering och ekonomi. Bornebusch & Theorin (2018) undersöker 

sambandet mellan tabellplacering och netooomsättning, eget kapital och årets kassaflöde. 

Bornebusch & Theorin (2018) påpekar även att europaspel har en viss påverkan på deras 

resultat. Fast & Hansen (2017) testar olika regressionmodeller mot tabellplacering och 

använder sig av två ekonomiska variabler vilka var intäkter och kostnader. Till sist 

studerar Hägerstrand & Olsson (2017) sambandet mellan tabellplacering och tre 

ekonomiska nyckeltal, vilka var intäkter exklusive spelarförsäljningar, eget kapital och 

personalkostnader. Däremot skapar ovanståendes studenters uppsatser intresse att 

undersöka korrelationen mellan svenska elitklubbars ekonomi och tabellplacering. Ingen 

av de ovan nämnda studentuppsatserna fokuserar enbart på specifika ekonomiska 

nyckeltal, utan majoriteten av dem fokuserar på intäkter och kostnader som två samlade 

variabler. Denna studie kommer fokusera på hur svenska elitklubbars specifika 

ekonomiska nyckeltal påverkar det sportsliga resultatet över en längre period, då det 

saknas tidigare forskning med denna utgångspunkt. Tidsperioden kommer att vara längre 

än endast ett år för att särskilja studien från tidigare arbeten. 

1.3. Syfte 

Genom empiriska data, från årsredovisningar och ligatabeller, syftar denna studie till att 

undersöka hur den ekonomiska ställningen hos elitfotbollsklubbar i Sverige påverkar 

deras tabellplacering i den inhemska ligan. 

1.4. Frågeställning 

För att studien ska ge relevant resultat rörande det syfte som valts har följande 

frågeställning formulerats:  

• Hur påverkar de svenska elitklubbarnas ekonomiska ställning prestationerna i den 

inhemska ligan?  

• Har ekonomin i de svenska klubbarna stor betydelse till vilken placering 

klubbarna tar? 
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För att få en större förståelse kring klubbarnas ekonomiska ställning påverkan på 

tabellplacering, fokuserar detta arbete undersöka specifika nyckeltal från balans-och 

resultaträkningen.  

1.5. Avgränsningar 

Studiens avgränsningar är att lägga fokus enbart på svenska elitfotbollsklubbar och 

fokusera på sex nyckeltal. Begränsningar kommer att göras i urvalet av antalet 

ekonomiska nyckel. Dessutom kommer studien begränsa antalet studerade klubbar. 

1.6. Disposition 

Efter inledningen kommer relevant teori och litteratur att presenteras i kapitel två. 

Därefter i kapitel tre kommer huvudsakligen arbetets metod och urval att presenteras, 

utöver detta diskuteras även validitet, reliabilitet och etiska frågor berörande studien. I 

det fjärde kapitlet kommer resultatet från den insamlade empirin till att presenteras i form 

relevanta figurer och tabeller med tillhörande analys. Den femte och avslutande delen 

kommer presentera arbetets slutsatser, vilka bidrag studien har gjort till ämnet samt 

förslag på framtida forskning. 
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2. Analytisk referensram 

I detta avsnitt presenteras en modell som ska fungera som ett verktyg till analysen av 

resultatet. Avsnittet presenterar även de olika variablerna som ska användas i 

datasammanställningen. Slutligen redogörs för studiens hypoteser. 

2.1. Förutsättningar Svensk Elitfotboll 

Globaliseringen som idrott i allmänhet och fotbollen i synnerhet har genomgått under 

senare delen av 1900-talet och början på 2000-talet har medfört att forskningen kring 

området har intensifierats. Sambandet mellan en god ekonomi och sportslig framgång har 

undersökts av flera olika forskare som använt sig av olika metoder. Barajas, Fernández-

Jardón & Crolley (2005) finner inget direkt samband mellan de två variablerna. De hävdar 

att det finns ett cirkulärt samband där den sportsliga framgången leder till ökande intäkter. 

Dessa intäkter används sedan för att stärka klubbens organisation och spelartrupp, vilket 

i sin tur ska leda till nya sportsliga framgångar (Barajas, Fernández-Jardón & Crolley, 

2005).  

Nuvarande forskning fokuserar främst på de ligor som genererar störst intäkter i 

europeiska elitfotbollen, även kallade ”Big Five leagues”, det vill säga toppligorna i 

England, Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland (UEFA, 2013). Frick & Wicker (2016) 

gjorde till exempel en jämförelse där de lät fotbollsexperter (före detta tränare och 

spelare) förutsäga utfallet i den tyska högstaligan och jämförde sedan det utfallet som 

ekonomer som främst fokusera på fotbollsekonomi förutspådde. Studien upptäckte att 

ekonomerna till stor del kunde förutsäga utfallet av ligan med några undantag (Frick & 

Wicker, 2016). Det som går att tillägga om den tyska elitfotbollen är att den styrs av 

liknande regler som den svenska elitfotbollen gör när det gäller ägandeskapet av 

klubbarna (Almgren, 2011). 

Allsvenskan, som är den högsta ligan i Sverige, är långt ifrån dessa länders toppligor sett 

till samlade genererade intäkter. Detta kan delvis förklaras med att Sverige har specifika 

regler som gäller den nationella fotbollen. Svensk fotboll styrs av 51 % regeln, vilket 

innebär att föreningsmedlemmarna äger rösträttsmajoritet i fotbollsklubbarna. Det 

innebär att en investerare som investerar kapital i en svensk fotbollsklubb inte får 

bestämmande inflytande över fotbollsklubben, vilket särskiljer Sverige från övriga 

fotbollsligor i världen (Riksidrottsförbundet, 2017).  
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I Allsvenskan spelar sexton klubbar varje säsong. Varje år degraderas två fotbollsklubbar 

från Allsvenskan och ersätts av två fotbollsklubbar från Superettan. Det spelas även ett 

dubbelmöte mellan det tredje sämst placerade laget i Allsvenskan och det tredje bäst 

placerad laget i Superettan. Vinnaren av dubbelmötet belönas med en plats i Allsvenskan. 

(Allsvenskan, 2020). Ett annat ekonomiskt incitament för att placera sig högt i 

Allsvenskan är möjligheten till europeiskt kvalspel. Vinnaren av Allsvenskan får 

möjligheten att spela kvalspel till Champions League. De som placerar sig på andra 

respektive tredje plats får möjligheten att spela kvalspel till Europa League. Om klubben 

lyckas kvala in till en europeiska turnering erhåller klubben en stor ekonomisk bonus 

(Allsvenskan, 2020). I Superettan spelar 16 klubbar varje säsong. Varje år degraderas två 

klubbar till division ett och två klubbar flyttas upp till Allsvenskan. Som tidigare nämnt 

spelar det tredje högst placerade laget i Superettan ett dubbelmöte med det tredje sämst 

placerade laget från Allsvenskan, där vinnaren belönas med en plats i Allsvenskan. 

Ett krav för att då delta i Allsvenskan och Superettan är att klubbarna uppfyller kraven 

för elitlicensen. Det finns en licensnämnd som granskar att alla klubbar uppfyller kraven 

för elitlicens. Licensen består i stora drag av två olika kriterier, ett A-kriterier och ett B-

kriterier. Observera att både A- och B-kriterierna är obligatoriska.  

”• A - kriterier: Om sökanden inte uppfyller ett A-kriterium beviljas inte 

den licens som berättigar till deltagande i aktuell serie (Allsvenskan, 

Superettan eller OBOS Damallsvenskan), såtillvida inte särskilda skäl 

föreligger. Bedömning av om särskilda skäl föreligger görs av 

Licensnämnden.  

• B - kriterier: Om sökanden inte uppfyller ett B-kriterium kan en påföljd 

utdömas, men sökanden beviljas ändå licens som berättigar till 

deltagande i aktuell serie. Enligt B kriteriet ska klubbarna 

tillhandahålla SvFF de finansiella rapporterna senast den 31 mars.” 

(Svenska fotbollsförbundet, 2020) 

Om en förening inte kan uppfylla de ekonomiska kraven som ställs enligt kategorin A-

kriterier kan det leda till att berörd förening nedflyttas en serienivå, detta drabbade Örebro 

SK 2005 då de redovisade ett negativt eget kapital. De kriterier som omfattas a A-

kriterierna är bland annat krav på att en förening ska ha minst en godkänd eller 
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auktoriserad revisor, räkenskaps- och verksamhetsår ska följa kalenderår, negativt eget 

kapital i årsredovisningen får inte finnas utan att en av Licensnämnden godkänd 

handlingsplan finns, samt att föreningen inte får ha några skulder per den 31 augusti enligt 

vissa angivna skuldtyper. Att bryta mot B-kriterierna anses av licensnämnden inte lika 

allvarligt. Ett brott mot B-kriterierna kan leda till böter på upp till 500 000 kr. B-

kriterierna är att en förenings ekonomirapport för det gångna verksamhets- och 

räkenskapsåret ska vara Svenska Fotbollsförbundet tillhanda senast den 31 mars, även att 

räkenskaperna ska följa den kontoplan som föreskrivs av Förbundsstyrelsen (Svenska 

fotbollsförbundet, 2020). Det som följer i nästa avsnitt är de ekonomiska nyckeltalen som 

är intressanta för studien, och där kommer även redovisningsreglering och 

redovisningsprinciper som berör dessa nyckeltal att närmare presenteras. 

2.2. Ekonomiska nyckeltal 

I en fotbollsklubbs årsredovisning består de totala intäkterna av TV-intäkter, match-

intäkter, reklamintäkter, intäkter från sålda souvenirer, intäkter från cupspel, 

spelarförsäljningar och intäkter från europaspel. Nettoomsättningen i en Allsvenskan-

klubb är intressant i ett större perspektiv, och i den finns där intäkter som vore intressanta 

att undersöka närmare hur just de påverkas av ligaplacering. Elitklubbar i Sverige 

specificerar ofta de olika intäkterna som nettoomsättningen består av (se AIK, 2020; 

Djurgårdens IF, 2020; Helsingborgs IF, 2020; IF Elfsborg, 2020; IFK Göteborg, 2020; 

Malmö FF, 2020). De största intäktskällorna för en fotbollsklubb i Allsvenskan är 

matchintäkter, reklamintäkter och intäkter från spelarförsäljningar (Sahlström, 2018). De 

fotbollsklubbar som kvalificerar sig för europaspel får stora intäkter från UEFA för sitt 

deltagande (Sahlström, 2018). Bevis från den spanska toppfotbollen säger att specifika 

intäkter så som sändningsrättigheter, publikintäkter, reklamintäkter och intäkter från 

spelarförsäljningar har en inverkan på en spansk elitfotbollsklubbs sportsliga framgång 

(Barajas et al., 2005). Undersökningen inriktar sig därmed på tre olika typer av intäkter, 

sändningsrättigheter, publikintäkter och spelarförsäljningar. 

2.2.1 Intäkter 

Intäkter från sändningsrättigheter förändras utifrån vilken ligaplacering ett lag slutar på. 

Allsvenskan och Superettan använder sig av en fördelningsprincip, vilket innebär att den 

viss placering ger en viss summa av den samlade prispotten (SEF, 2020). 
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Sändningsrättigheterna är en intäkt som därmed varierar utifrån lagens prestation i 

inhemska ligan. Detta sätt att fördela kan jämföras med Champions League där pengar 

från sändningsrättigheterna fördelas beroende på hur stor marknaden är för respektive lag 

(Slack & Parent, 2011). Det innebär att en klubb som vinner Champions League kan få 

mindre intäkter från sändningsrättigheter än en klubb som blir eliminerade i ett tidigare 

skede av turneringen. Slack & Parent (2011) skriver att detta medför en ökad efterfrågan 

från allmänheten som är en av anledningarna till att priserna på sändningsrättigheter har 

ökat för tv-bolagen och då även intäkterna från sändningsrättigheter för klubbarna.  Då 

sändningsrättigheterna fördelas efter tabellplacering i Allsvenskan innebär att laget som 

vinner Allsvenskan får 3,95 % mer av prispotten än vad de lagen som slutar på plats 13-

16 (SEF, 2014). Sändningsrättigheten betalas ut i fyra utbetalningar året efter 

slutplaceringen. Den samlade prispotten är uppdelad mellan de två högsta divisionerna, 

75 % av potten delas ut till de allsvenska lagen och resterande 25 % delas ut till lagen i 

Superettan (SEF, 2020). Det som ska noteras när det gäller sändningsrättigheter och 

fördelningsprincipen är att denna förändras efter en given period och därför kan 

procentsatserna skilja sig över en längre tidslinje (SEF, 2020).  

En annan intäkt som oftast presenteras i svenska elitklubbars årsredovisningar, och som 

även förändras av den sportsliga framgången, är publikintäkter. Robert Holmlund (2016) 

har gjort en statistisk undersökning av publiksiffror för AIK i Allsvenskan som visar att 

både kortsiktig framgång och långsiktig framgång har en inverkan på hur många som 

kommer och kollar på lagets matcher. Om det är fler som tittar på matchen live förändras 

i sin tur publikintäkterna. Detta är en intäkt som är avgörande för elitklubbarna i 

Allsvenskan, och enbart 6 klubbar skulle fortfarande ha ett positivt eget kapital om hela 

Allsvenskan år 2020 skulle spelas utan publik (Ernst & Young, 2020). Enligt Sahlström 

(2018) var publikintäkter 22 % av de totala intäkterna i Allsvenskan år 2017, totalt 363,3 

mkr. Detta visar hur viktig publiken är för de svenska fotbollsklubbarna, ett par procents 

minskning i publikintäkter kan medföra stora ekonomiska förluster för klubbarna 

(Sahlström, 2018). 

Spelarförsäljningar är en intäkt som har ökat i relevans under de senaste åren. Sahlström 

(2018) skriver att klubbarna i Allsvenskan sålde spelarrättigheter för totalt 332,4 mkr 

under 2017 jämfört med 185 mkr 2009. Då Allsvenskan inte är högst upp i näringskedjan 

av de europeiska fotbollsligorna blir spelarutveckling och försäljning av spelarrättigheter 
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en central del av klubbarnas ekonomi. Utveckling av egna unga spelare kan leda till stora 

intäkter via försäljning av spelarrättigheter. År 2017 svarade försäljning av 

spelarrättigheter för 20 % av de totala intäkterna i Allsvenskan. Det är viktigt att 

klubbarna inte blir beroende av dessa intäkter då det inte är säkert att spelarmarknaden 

kommer fortsätta utvecklas i samma takt. Om klubbarna börjar budgetera intäkter för 

försäljning av spelarrättigheter finns det en risk att de får ekonomiska svårigheter om 

spelarmarknaden skulle förändras eller att klubbarna slutar producera unga och 

försäljningsbara spelare (Sahlström, 2018). Vid försäljning av spelare ska vinst eller 

förlust redovisas som en intäkt, där eventuellt återstående värde i balansräkningen ska 

räknas bort (SvFF, 2020). I spelarförsäljning kan även utbildnings- och 

soliditetsersättningar ingå, och dessa innebär att en klubb, som utbildat/vidareutvecklat 

en spelare, får en ersättning när dessa spelare är involverade i en spelförsäljning mellan 

två andra klubbar (SvFF, 2020).  

Utifrån argument kring att de presenterade intäkter är fundamentala för klubbarna, 

formuleras hypoteser enligt att ökade intäkterna påverkar en klubbs tabellplacering 

positivt: 

Hypotes 1: Högre intäkter från sändningsrättigheter år X-1 ger en högre tabellplacering 

år X.  

Hypotes 2: Högre publikintäkter år X-1 ger en högre tabellplacering år X.  

Hypotes 3: Högre intäkter från spelarförsäljningar år X-1 ger en högre tabellplacering 

år X.  

2.2.2 Personalkostnader 

När det gäller kostnader hos de Allsvenska klubbarna utgör personalkostnader 55 % av 

kostnaderna (Ernst & Young, 2020), vilket gör det till den mest intressanta posten på 

kostnadssidan. Enligt Stefan Szymanskis undersökningar är personalkostnaderna för 

lagen i de 31 högsta ligorna i Europa starkt korrelerade till slutplaceringen i ligatabellen 

(Littlewood, 2015). Dessutom har Dietl, Franck & Lang (2008) funnit ett samband mellan 

höga personalkostnader och sportslig framgång. De skriver att en negativ effekt av detta 

är att vissa klubbar riskerar sin ekonomi för att rekrytera bättre spelare (Dietl et al., 2008). 

Även i en undersökning av Boas Hansen, Grönseth, Stenheim, Zagheri & Öivind Madsen 
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(2017) visar på att där finns ett samband mellan personalkostnader och sportslig framgång 

i perioden år 2010–2013 hos norska och svenska elitklubbar.  

I Sverige måste klubbarna som tidigare nämnts uppfylla kraven för att erhålla elitlicens 

för att delta i Allsvenskan och Superettan, detta förhindrar till viss del möjligheten att 

värva spelare som klubben inte har råd med. När det gäller reglering kring redovisningen 

av personalkostnader så finns där ett A-kriterium som innebär att klubbarna inte får ha 

klara och förfallna skulder avseende betalningar till personalen i klubben per 31 augusti 

(SvFF, 2020). Skulle en klubb misslyckas att följa denna reglering så kan det innebära en 

tvångsnedflyttning (SvFF, 2020). Man ska enligt anvisad redovisningsperiod periodisera 

personalkostnader till den period som lönen avser (SvFF, 2020). ”Sign-on fee” som 

klubbarna betalar till spelare som värvas till klubben räknas även denna som en 

lönekostnad, och därmed ökar denna på personalkostnaderna (SvFF, 2020). 

Utifrån resultaten kring att högre personalkostnader ger sportslig framgång ut i de största 

ligorna i Europa har följande hypotes gjorts för svensk elitfotboll:  

Hypotes 4: Högre personalkostnader år X ger högre tabellplacering år X. 

2.2.3. Tillgångar, skulder och eget kapital 

Enligt Svensk Fotbolls (2020) ”Anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier” kan 

externa spelarförvärv (förvärv av spelarrättigheter) redovisas som en immateriell tillgång. 

Denna tillgångs skrivs sedan av linjärt med kontraktstiden alternativt att förvärven 

kostnadsför direkt. När klubbarna bokför de externa spelarförvärven som en tillgång, görs 

det som en immateriell tillgång enligt IAS 38 och som en individuell post kallas den 

licensierade spelare (PwC, 2018). Däremot representerar inte de licensierade spelarna 

spelartruppens marknadsvärde, detta beror dels på att det sker avskrivningar över 

spelarnas ursprungliga kontraktstid, dels för att spelare fostrade i ungdomslagen i klubben 

inte räknas med som en tillgång (PwC, 2018). Detta är en tillgång som enbart kan 

förändras under två tillfällen per år, följaktligen eftersom de svenska klubbarna enbart 

kan värva och sälja spelare under två specifika perioder på året, under så kallade 

transferfönster (Svenska fotbollsförbundet, 2020). Liu et al. (2016) har undersökt 

sambandet mellan pengar som spenderas på transfermarknaden och prestation i den 

inhemska ligan för de 24 största ligorna i Europa. Resultatet visar att klubbarna bör 

spendera pengar på både inhemska och utländska spelare för att dominera sin inhemska 
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liga. Detta samband är tydligare för de största ligorna där klubbarna i större utsträckning 

har möjlighet att behålla sina bästa spelare över en längre period (Liu et al., 2016). 

Holzmayer et al. (2018) bekräftar dessa slutsatser och påpekar att det i topp 5-ligorna har 

blivit tydliga toppskikt där samma klubbar vinner ligan varje år. Det är i regel de 

klubbarna som är rikast i ligan och har råd att spendera mest pengar på transfermarknaden 

(Holzmayer et al., 2018). Brady et al. (2008) studies resultat visar på att talang hos spelare 

är viktigt och även att ha talang i sitt lag är något som är bekostat. Därmed innebär det att 

för att få ett starkt lag med talangfulla individer måste klubbarna betala mer pengar för 

de spelarna som är ansedda talangfulla. 

I enlighet med Brady et al. (2008), Liu et al. (2016) och Holzmayer et al. (2018) har 

följande hypotes kring licensierade spelare i svenska elitklubbar formulerats: 

Hypotes 5: Högre summa på licensierade spelare år X ger högre tabellplacering år X.  

Resultatet är intressant i aktiebolag eftersom investerarna vill ha avkastning på deras 

investering (Greve, 2016). I svensk elitfotboll är alla bolagen näringsdrivande ideella 

föreningar med undantag till AIK fotboll AB. Med ideell förening menas att 

verksamheten drivs i ett syfte som inte innebär att främja medlemmarnas ekonomiska 

intresse (Bolagsverket, 2018). Dietl et al. (2008) visar med en generell modell att klubbar 

tenderar till att maximera lagets vinstchans hellre än klubbens ekonomiska vinst. 

Resultatet i sig är således inte intressant utan enbart resultatets påverkan på det egna 

kapitalet. Studien väljer därmed att enbart fokusera på de stora intäkt-och 

kostnadsposterna som påverkar klubbarnas resultat och indirekt det egna kapitalet för att 

ge en mer precis bild av den undersökta relationen. Däremot vore det intressant att 

undersöka soliditet, som är ett nyckeltal som påverkas av storleken på egna kapitalet då 

det jämförs i relation till balansomslutningen (Greve, 2016).  

Soliditet är ett mått på klubbens/företagets välmående. Den räknas ut som eget kapital i 

förhållande till totala tillgångar uttryckt i procent och är ett mått på den långsiktiga 

överlevnadsförmågan hos företag. Klubbar/företag med högre soliditet har större 

möjlighet att klara av negativa resultat utan att bli konkursmässiga (Grönlund, Tagesson, 

& Öhman, 2013). Enligt Sahlström (2018) var den genomsnittliga soliditeten för 

allsvenska klubbar 32 % år 2017. Fotbollsklubbar anses vara tjänsteproducerande och en 

soliditet på 32 % är bra för företag i tjänsteproducerande branscher (Sahlström, 2018). 

Det ska tilläggas att eftersom klubbarna skriver av värdet på sina immateriella tillgångar 
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(spelarrättigheter) så kan det i vissa klubbar finnas ett övervärde i den posten (Sahlström, 

2018). Regleringen som berör soliditet är den samma som berör redovisning av eget 

kapital samt skulder. Den mesta regleringen som föreligger när det gäller eget kapital och 

skulder är kring kapitaltillskott. Enligt SvFF (2020) ska kapitaltillskottet vara 

oåterkalleligt, vilket gäller både ovillkorade och villkorade kapitaltillskott. Ett 

kapitaltillskott, som påverkar eget kapital, får inte vara behäftat med räntekrav, förmåner 

eller motsvarande. Finns där räntekrav eller liknande så bedöms kapitalskottshandlingen 

som en skuld. För ett ovillkorat kapitalskott kan det inte ske någon återbetalning. När det 

gäller en återbetalning vid ett villkorat kapitaltillskott så måste det vara under 

förutsättning av det egna kapitalet fortfarande är positivt efter återbetalning samt att den 

bedöms befogad. 

Eftersom soliditet är ett mått på klubbars ekonomiska välmående och studien utgår ifrån 

att god ekonomi ger ett bättre sportsligt resultat så har följande hypotes formulerats kring 

soliditet: 

Hypotes 6: Hög soliditet år X-1 ger högre tabellplacering år X. 
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3. Metod 

I följande kapitel presenteras tillvägagångssättet för uppsatsen, följt av analysmetod, 

datainsamling och urval. Därefter förklaras den empiriska metoden och slutligen 

diskuteras studiens reliabilitet, validitet och etiska beaktande. 

3.1. Tillvägagångssätt 

Studiens forskningsfilosofi är positivismen. Positivismen utgår från att observation är det 

bästa sättet att samla in data eftersom verkligheten existerar objektivt och externt (Bell, 

Bryman & Harley, 2019).  Studien har således en kvantitativ forskningsansats, som 

anknyter till den positivistiska vetenskapssynen. När man gör en studie med en kvantitativ 

ansats så görs observationer oberoende av undersökningens teoretiska utgångspunkter 

som sin tur leder till att studien avspeglar fenomen på ett objektivt sätt (Lind, 2015). Det 

går att utveckla kunskaper genom att empiriskt pröva hypoteser när man använder en 

kvantitativ ansats (Lind, 2015). Följaktligen formulerades hypoteser för de olika 

ekonomiska nyckeltalen för att utveckla kunskapen kring dessa. Vidare var denna studies 

undersökningsform en fallstudie. Med fallstudie menas att man studerar ett visst fall och 

oftast handlar det om en organisation (Lind, 2015). Denna studie har studerat 

verksamheter inom svensk elitfotboll. 

Uppsatsen bygger på en förklarande studie kring sambandet mellan tabellplacering och 

ekonomiskt resultat för Allsvenska fotbollsklubbar. Saunders et al. (2009) beskriver att 

en förklarande studie skapar en förståelse för orsak och verkan mellan olika variabler, 

med målet att kunna förklara ett samband. Detta tillvägagångssätt är lämpligt då studiens 

syfte är att finna ett eventuellt samband mellan tabellplacering och ekonomiskt resultat. 

Vad som bör tas i beaktande är att man behöver en stor mängd data för att öka studiens 

tillförlitlighet. 

Enligt Saunders et al. (2009) finns det ytterligare två tillvägagångssätt att välja vilka är 

beskrivande samt förklarande.  Vid en beskrivande studie är målet med forskningen att 

skapa ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Forskaren vill nå fram till ett resultat som i 

framtiden ska betraktas som en sanning. Saunders et al. (2009) berättar även om 

användningsområdena för en undersökande studie till att ifrågasätta olika fenomen för att 

få nya insikter och erfarenheter kring det berörda ämnet. Undersökande studie 

rekommenderas när syftet är att skapa en större förståelse för ett problem och dess 
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bakgrund. Studien utfördes med en induktiv metod och utgick från ett verkligt problem. 

Slutsatser drogs med hjälp av den insamlade empirin (Bell et al., 2019). 

Empirin till studien hämtades från årsredovisningarna för de perioder och klubbar som 

faller inom studiens urval. Allsvenska tabeller under perioden för urvalet används också. 

Årsredovisningarna är det tillförlitligaste sättet att hitta information kring de berörda 

klubbarnas ekonomi då detta är den enda ekonomiska rapport som klubbarna enligt lag 

måste lämna. I Årsredovisningslagen finns det regler för vilken information som ska 

finnas med samt vissa regleringar kring årsredovisningens utformning (ÅRL, 1955:1554). 

Detta gjorde att studien kunde få ett jämförbart resultat mellan de olika klubbarnas 

årsredovisningar. 

Utöver klubbarnas årsredovisningar och Svensk elitfotbolls tabeller har studien använt 

sig av vetenskapliga artiklar och information från relevanta svenska 

fotbollsorganisationer. De vetenskapliga artiklarna har hämtats genom ”Summon”, vilket 

är en sökmotor för vetenskapliga artiklar som studenter vid Högskolan Kristianstad har 

tillgång till, samt ”Google Scholar”. 

3.2. Analysmetod 

Valet av en kvantitativ metod leder till att analysmetoden fokuserar på den empiriska data 

studien har samlat in (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) menar att den kvantitativa 

metoden har som grundläggande utgångspunkt att kunna mäta verkligheten med hjälp av 

metoder och instrument för att därigenom ge information bestående av siffror. Med 

statistiska metoder kan upplysningarna om verkligheten sedan behandlas (Jacobsen, 

2002). Det ekonomiska resultatet över tid ställs i förhållande till klubbarnas 

tabellplaceringar. För att kunna visualisera detta på ett enkelt och effektivt sätt har 

materialet bearbetats i SPSS för att skapa tabeller och diagram som styrker studiens 

resultat. 

3.3. Datainsamling 

Undersökningen grundar sig på sekundärdata vilket betraktas som äldre information. 

(Alvehus, 2013). Sekundärdata hämtas från fotbollsklubbarnas årsredovisningar. 
Ytterligare sekundärdata har använts till att styrka arbetets analyser och metoder. Detta 

inkluderar böcker, vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar och andra informationskällor. 
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Gemensamt för dessa är att informationen kommer från andrahandskällor, vilket innebär 

att det empiriska materialet redan har bearbetats av andra forskare (Alvehus, 2013). För 

att få tillgång till den empiri som studien behövde, har sökningar på klubbarnas hemsidor 

utförts för att inhämta de relevanta årsredovisningarna för den valda perioden. Studiens 

mål var att finna de utvalda klubbarnas årsredovisningar för att kunna utvinna information 

kring klubbarnas ekonomiska nyckeltal. Användningen av historisk information tillåter 

en att undersöka samband över en bestämd tidsperiod (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2009).  

3.4. Urval 

Att studera årsredovisningar för alla allsvenska fotbollsklubbar inom en given tidsperiod 

hade varit alldeles för omfattande för studiens tidsram. Under uppstarten av 

informationsinsamlingen upptäcktes att alla klubbar inte väljer att publicera sina 

årsredovisningar på hemsidan. Urvalet blev av den anledningen förenklat och urvalet blev 

de klubbar där årsredovisningarna från flertalet år fanns tillgängliga. Det ska tilläggas att 

en av klubbarna drivs som aktiebolag och därför enligt lag behöver publicera sina 

årsredovisningar. Tidsperioden för studien är 2010 till 2019. Studien fokuserar på sex 

olika poster i resultat-och balansräkningarna. Dessa är sändningsrättigheter, 

publikintäkter, spelarförsäljningar, personalkostnader, licensierade spelare och soliditet. 

Urvalet av fotbollsklubbarna som studien har valt att fokusera på och som publicerat ett 

tillräckligt antal årsredovisningar för den valda perioden är Helsingborgs IF, IFK 

Göteborg, Djurgårdens IF, AIK, IF Elfsborg och Malmö FF. Hos dessa klubbar hittades 

årsredovisningar och de relevanta ekonomiska talen från år 2010 och framåt. Nedan följer 

en redovisning av hur många lag som hade inkluderats ifall studien hade utgått från färre 

år, detta utifrån valda insamlingsmetoden att hämta årsredovisningarna på klubbarnas 

hemsidor. Det som går att utläsa från tabellen att om studien hade berört de fyra senaste 

året så hade antalet klubbar varit dubbelt så många, det vill säga tolv klubbar. Enligt Bell 

et al. (2019) ger en större datainsamling en större säkerhet i resultatet. Genom att studien 

väljer att använda sig av sex klubbar så innebär det antalet värden insamlade 360st, kontra 

tolv klubbar på fyra år som ger 288st insamlade värden. Med anledning av detta valde 

studien att fokusera enbart på de sex klubbarna vars årsredovisningar är tillgängliga för 

år 2010 och framåt. 
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Tabell 3.1 

Urvalsmetod 

År 

Antal 

lag Lagen 

2010 6 HIF, IFK Göteborg, Djurgårdens IF, IF Elfsborg, AIK och MFF 

2011 7 + Östersunds FK 

2012 8 + Örebro SK 

2013 8  
2014 9 + BK Häcken 

2015 10 + IFK Norrköping 

2016 12 + Hammarby IF FF och Kalmar FF 

2017 13 + IK Sirius 

2018 14 + Falkenbergs IF 

2019 14  
Inga årsr. 2 Mjällby AIF och Varbergs BoIS 

Totalt: 16   
Enbart klubbar som deltog i Allsvenskan år 2020 är inkluderade.  

Det som är märkbart när man kollar på de urval som har gjorts så sticker Helsingborgs IF 

ut från mängden då de inte spelat i Allsvenskan alla de undersökta åren. Däremot så har 

de varit en del av svensk elitfotboll under alla de undersökta åren och därmed gått under 

samma reglering som resterande lag. Det hade varit att föredra att hitta fler klubbar som 

deltagit i svensk elitfotboll under de tio åren som är undersökta som inte varit i 

Allsvenskan under alla åren. Däremot gav letandet av fler klubbar i den kategorin inget 

resultat.  

3.5. Operationalisering 

I detta avsnitt diskuteras studiens operationalisering, det vill säga hur studien har valt att 

samla in och mäta de olika värdena för den kvantitativa metoden (Bell et al., 2019). 

Genom att undersöka korrelationen mellan de olika variablerna går det att undersöka om 

det finns ett matematiskt samband (Körner & Wahlgren, 2015). För att hitta ett samband 

mellan inhemsk ligaplacering och ekonomisk ställning hos ett elitfotbollslag i Sverige, 

behöver relevanta kvantitativa variabler sättas i korrelation till varandra (Körner & 

Wahlgren, 2015). De utvalda variablerna för denna studie var sex ekonomiska nyckeltal 

samt tabellplacering. De ekonomiska nyckeltalen var de oberoende variablerna (Körner 

& Wahlgren, 2015) och urvalet var sändningsrättigheter, publikintäkter, lönekostnader, 
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spelarförsäljningar, immateriella spelartillgångar och soliditet. Den beroende variabeln 

(Körner & Wahlgren, 2015) i studien var tabellplaceringen.  

Vid upprättandet av en metod som kan förklara hur tabellplaceringen påverkas av den 

ekonomiska ställningen hos en elitfotbollsklubb så sattes ovannämnda ekonomiska 

nyckeltal i fokus. Studien utgick ifrån att klubbarnas ekonomiska ställning påverkade 

deras tabellplacering. Eftersom de ekonomiska nyckeltalen som samlats in hämtades från 

årsredovisningar så var det logiskt att sätta dem talen i relation till tabellplaceringen för 

nästkommande år. Ett undantag togs till personalkostnader och licensierade spelare som 

togs från samma år som tabellplaceringen. Detta gjordes främst för att kostnaden för 

personalen och värdet på licensierade spelare kan förändras stort under 

transferperioderna, främst i början av året innan Allsvenskan ens har startat (Svenska 

fotbollsförbundet, 2020).  

Genom att studien byggde modellen på detta vis eliminerades den ekonomiska 

ställningens beroende av tabellplaceringen samma år. Variabeln ”Tabellplacering” blev 

beroende av de oberoende ekonomiska variablerna (Körner & Wahlgren, 2015), de 

ekonomiska variablerna förklarade vilken tabellplacering lagen får. Skulle ett 

matematiskt samband undersökt mellan tabellplacering och ekonomisk ställning tagna 

från samma år så hade det funnits ett ömsesidigt samband, det vill säga att variablerna är 

beroende av varandra och då förändras ena variabeln av att de andra förändras (Körner & 

Wahlgren, 2015).  

3.5.1. Den beroende variabeln 

Den position som laget hade i sluttabellen av ligan är i huvudfokus i denna studie. Denna 

variabel sattes i korrelation med de sex kontinuerliga variablerna för att hitta att samband 

mellan tabellplacering och ekonomisk ställning. Svensk elitfotboll består av 32 lag (SEF, 

2020) som tillsammans utgör de två högsta divisionerna i Sverige. Tabellplaceringarna 

som lagen tog och angavs i heltal mellan 1 och 32, där 1 var det lag som kom sist i 

Superettan och 32 var det lag som vann Allsvenskan för respektive år. En närmre 

förklaring av tabellplaceringarnas värden i studien ges i tabell 3.1. 
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Tabell 3.2 

Tabellplaceringarnas värde 

  Allsvenkan   Superettan 

32 Vinnare/Kval till CL 16 Vinnare/uppflyttning 

31 Kval till EL 15 Uppflyttad 

30 Kval till EL 14 Kvalspel upp 

29  13  
28  12  
27  11  
26  10  
25  9  
24  8  
23  7  
22  6  
21  5  
20  4 Kvalspel ner 

19 Kvalspel ner 3 Kvalspel ner 

18 Nedflyttning 2 Nedflyttning 

17 Nedflyttning 1 Nedflyttning 

3.5.2. De oberoende variablerna 

Den första oberoende variabeln som studien valde att inkludera var sändningsrättigheter. 

Detta är en intäkt som presenterades i klubbarnas not om nettoomsättningen och storleken 

på intäkten avgörs av vilken tabellplacering laget tar samma år. Däremot valde studien 

att undersöka sambandet mellan sändningsrättigheter för ett år och tabellplacering 

nästkommande år. Detta gjorde att undersökningen endast tog hänsyn till vilken påverkan 

denna intäkt hade på tabellplacering, och inte vilken påverkan som tabellplacering har på 

intäkter från sändningsrättigheterna.   

I teoridelen lyftes det fram att publikintäkter är intressant när man kollar på ett samband 

mellan framgång och ekonomi hos ett lag. Publikintäkten för en klubb är summan av alla 

sålda årskort och biljetter under årets gång (PwC, 2018). Det är en variabel som förändras 

av flera olika faktorer än bara tabellplaceringen. Dessa faktorer kan vara allt från vilket 

väder det är till vilket motståndarlag det är (Holmlund, 2016), däremot blir dessa faktorer 

irrelevanta för studien då den enbart fokuserade på hur publikintäkten för ett år påverkar 

tabellplaceringen för året efter och då blev publikintäkt en oberoende variabel (Körner & 

Wahlgren, 2015).   
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Den tredje intäktsposten och oberoende variabeln som studerades i denna studie var 

spelarförsäljningar. Enligt IAS 38 ska en klubb bokföra vinsten för en spelarförsäljning 

som en intäkt, där vinsten är den mottagna transfersumman för spelaren. I de fallen där 

klubben har kvar ett värde av spelaren som en immateriell tillgång ska detta räknas bort 

från den mottagna transfersumman, och det ger i slutändan en vinst eller en förlust för 

den givna spelaren (PwC, 2018).  

När det kom till svenska elitklubbars kostnader valde denna studie att enbart fokusera på 

en post, personalkostnader. Kostnaden inkluderar lönekostnaderna för all personal i 

klubbarna samt föreningsledningen (PwC, 2018).  

För att se ifall spelartruppens värde har en inverkan på vilken tabellplacering ett lag får 

studerades tillgångsposten licensierade spelare, och om tidigare nämnt är det en 

immateriell tillgång. Detta blev studiens enda oberoende variabel tagen från klubbarnas 

tillgångssida. 

Den sista oberoende variabeln var soliditet, vilket är kvoten av täljaren justerat eget 

kapital och nämnaren totalt kapital. Soliditet är det, av de valda nyckeltalen, som påverkas 

mest av andra tal i resultat och balansräkningen, detta eftersom soliditet omfattas av hela 

det egna kapitalet och balansomslutningen (Greve, 2016).  

3.5.3. Beskrivande statistik 

För att få en övergripande bild av det insamlade materialet (Pallant, 2016), räknades 

beskrivande statistik ut med hjälp av Excel. De talen som valdes att inkluderas som 

beskrivande statistik var typvärdet, medelvärden och variationen i tabellplacering för 

vardera lagen. När det kom till de ekonomiska nyckeltalen beräknades medelvärdet, och 

även här för vardera lagen. Genom resultatet av den beskrivande statistik kan materialets 

karaktär beskrivas och dessutom ställa svar på en del av studiens frågeställning (Pallant, 

2016). Målet med studiens beskrivande statistik var att svara på ifall stark ekonomisk 

ställning har ett samband med högt medelvärde och liten varians i tabellplacering. 

3.5.4. Enkel linjär regression 

Fortsättningsvis valde studien att fokusera på enkel linjär regression, där den beroende 

variabeln ”Tabellplacering” sattes i samband med var och en av de oberoende 

ekonomiska variablerna. För att illustrera och presentera sambandet mellan variablerna 
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presenterades resultatet i spridningsdiagram. I dessa diagram kunde studien sedan visa 

med hjälp av en regressionslinje om det fanns ett positiv och negativt samband mellan 

variablerna (Körner & Wahlgren, 2015) samt ge en övergripande bild av sambandet inför 

korrelationsanalysen (Pallant, 2016). Korrelationerna mellan tabellplacering och de olika 

ekonomiska variablerna testades enligt ”Pearsons korrelation” som mäter sambandet 

mellan två variabler. Studien valde denna metod för att se om korrelationskoefficienten 

var stark eller svag, positiv eller negativ samt om den var statistiskt signifikativ eller om 

det enbart hade uppstått av slumpen från den utvalda datan (Körner & Wahlgren, 2015). 

En korrelationskoefficient hamnar alltid mellan -1 och 1, där ett negativt tal är ett negativt 

samband och ett positivt tal är ett positivt samband (Körner & Wahlgren, 2015). 

Sambandet är som starkast när korrelationskoefficienten är lika med ±1 och det finns 

inget samband om koefficienten är lika med 0 (Körner & Wahlgren, 2015). Denna studie 

valde att följa riktlinjerna (Tabell 3.2) givna av Cohen för att avgöra styrkan i sambandet 

som angavs av korrelationskoefficienten (Pallant, 2016) 

 

Tabell 3.3 

Cohens riktlinjer för att bestämma styrkan i sambandet 

Liten r=0.10 till 0,29 

Medel r=0.30 till 0,49 

Stor r=0.50 till 1.0 

(Tabell hämtad från Pallant, 2016, s. 137) 

För att utläsa ifall resultaten som tas fram var statistiskt signifikativa utvärderas p-värdet 

för resultatet med en vald signifikansnivå (Körner & Wahlgren, 2015). Denna studie 

valde en signifikansnivå på 5 %, vilket är den mest förekommande nivån inom forskning 

(Pallant, 2016). P-värdet anges i decimaler och därför måste värdet vara lägre än 0,05 för 

att korrelationerna ska vara signifikativa (Körner & Wahlgren, 2015).  

I figur 3.1, som följer nedan, illustreras enkel linjär regression och korrelationen mellan 

de olika variablerna i denna studie, samt vilket år som sambandet testas mellan. 
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Figur 3.1  

Enkel linjär regression och korrelation 

  

3.5.5. Multipel regressionsanalys 

En metod för att analysera variationen i en beroende variabel med hjälp av fler olika 

oberoende variabler är multipel regressionsanalys (Körner & Wahlgren, 2015). I denna 

studie blev det relevant att använda denna metod för att förklara sambandet mellan 

tabellplacering och ekonomi närmre. Genom att använda multipel regression som metod 

kunde studien påvisa vilka av de utvalda ekonomiska nyckeltalen som förklarar 

tabellplacering bäst.  För att bygga en lämplig regressionsmodell krävs det att man prövar 

sig fram för att se vilka förklarande variabler som beskriver responsvariabeln bäst (Körner 

& Wahlgren, 2015). Detta görs genom att, bland de tänkbara förklarande variablerna, 

välja de som är mest väsentliga och som tillsammans ger så hög förklaringsgrad som 

möjligt (Körner & Wahlgren, 2015). I studiens fall var det tabellplacering som var 

responsvariabel och de ekonomiska nyckeltalen var förklarande variabler. För att 

underlätta arbetet med multipel regressionsanalys användes de redan inmatade värdena 

för variablerna i SPSS. Detta utförande gjorde att studien kunde generera resultat 

berörande olika regressionsmodeller, för att sedan utvärdera vilken av dem som förklarar 

tabellplacering bäst. Det finns flera tillvägagångssätt att prova sig fram till en 

regressionsmodell, bland annat att börja med en variabel och bygga på eller att börja med 

alla variabler och eliminera variablerna en efter en (Pallant, 2016). Studien valde att börja 

med samtliga variabler i en modell för att sedan eliminera variabler utifrån valda kriterier. 

Julie Pallant (2016) beskriver i sin bok ”SPSS Survival Manual” vanligt använda kriterier 

som de oberoende variablerna måste uppfylla för att de ska få vara kvar i 

regressionsmodellen som beprövas. Pallant (2016) menar att man ska eliminera 
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eventuella oberoende variabler som är för starkt korrelerade med varandra. Närmare 

bestämt är korrelationen mellan två variabler högre än 0,7 bör man eliminera en dessa 

variabler. Det andra och tredje kriteriet som Pallant (2016) nämner är värdet för tolerans 

(tolerance) får inte vara mindre än 0,1 och värdet för VIF (Variance inflation factor) får 

inte vara högre än 10. Skulle regressionsmodellen ge resultatet att någon variabel bryter 

mot något av de nyss nämnda kriterierna så bör man fundera på att ta bort ytterligare en 

högt korrelerande oberoende variabel från modellen (Pallant, 2016).  

När det gäller att utvärdera en regressionsmodell så finns där ett par intressanta värden 

att titta på (Pallant, 2016). Det första värdet som kan vara intressant att titta närmare på 

är determinationskoefficienten (R², r kvadrat eller r square), vilket mäter 

förklaringsgraden. Förklaringsgraden beskriver hur mycket de oberoende variablerna i 

modellen förklarar variansen i den beroende variabeln (Körner & Wahlgren, 2015). 

Genom att använda förklaringsgraden i denna studie gick det att utläsa hur mycket den 

testade regressionsmodellen förklarar variansen hos tabellplacering. Även om 

förklaringsgraden är viktig bör det göras en förhållning till hur många variabler man 

använder sig av i modellen och ett lågt antal är att föredra för att förenkla förståelsen av 

modellen (Körner & Wahlgren, 2015). 

Ytterligare ett värde för att utvärdera regressionsmodellen är intressant att kolla på och 

det är hur statistiskt signifikant modellen är (Pallant, 2016). Som tidigare redovisat i 

föregående avsnitt är signifikansnivå för studien på 5 %. Det innebär att p-värdet för 

regressionsmodellen måste vara lägre än 0,05 för att det ska finnas statistiskt signifikant 

samband och inte har uppstått av slumpen (Körner & Wahlgren, 2015). 

För att utvärdera var och en av de oberoende variablerna går det att titta på två specifika 

värden från resultatet, det första är ett så kallat beta-värde (Pallant, 2016). Jämförs de 

olika variablernas beta-värden går det att ta reda på hur mycket var och en dem bidrar till 

modellen. Det värde som är högst, med ingen hänsyn till om värdet är negativt eller 

positivt, är det som bidrar mest till modellen (Pallant, 2016).  Genom att titta på p-värdet 

för varje variabel går det att avgöra vilka variabler som bidrar signifikant till modellen 

(Pallant, 2016). Skulle några variabler inte bidra signifikant till modellen kan man testa 

att exkludera dessa för att sedan se vilken förklaringsgrad de nya modellerna får. Detta 

innebar att studien kunde påvisa vilka av de ekonomiska nyckeltalen som hade högst 

påverkan på tabellplaceringens varians i den valda modellen. 
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Det är viktigt att notera att denna studie inte behandlade alla variabler som kan förklara 

tabellplacering utan enbart de utvalda ekonomiska talen som anses vara viktigast i relation 

till syftet av studien. I avsnittet ”2.2. Ekonomiska nyckeltal” behandlar studien vilka av 

de utvalda förklarande variablerna indirekt påverkar uteslutna förklarande variabler. 

Exempelvis så påverkar spelarförsäljningar, personalkostnader och licensierade spelare 

vilken kvalité laget består av. Även publikintäkterna för ett givet år är en indikator på 

vilket publikstöd ett lag har haft under det året, vilket kan vara en annan förklarande 

variabel till tabellplaceringen. 

Figur 3.2 

Multipel regression 

 

3.6. Reliabilitet och validitet 

En kvantitativ studie kan inte vara trovärdig ifall den inte har reliabilitet (Bell, Bryman 

& Harley, 2019). En metod till att mäta en kvantitativ studies reliabilitet är att testa 

”Cronbach’s alpha”, vilket är frekvent använt test när det kommer till intern reliabilitet. 

Att en studie har intern reliabilitet innebär att variabler är relaterade till varandra och kan 

användas i samma analys. Vilket värde för ”Cronbach’s alpha” en studie ska ha för att 

anses vara acceptabel finns där delade meningar kring vilken nivå som är gränsen. En del 

forskare använder en gräns på 0,8, vilket innebär att ”Cronbach’s alpha” bör vara 0,8 eller 

mer för att vara det ska finnas intern reliabilitet. Däremot så accepterar flertalet forskare 

en gräns för ”Cronbach’s alpha” på 0,7. Denna studies insamlade empiri testades i 

enlighet med ovanstående och fick ett resultat på 0,714 (tabell 3.1), vilket ansågs vara 

acceptabelt med 0,7 som gränsnivå. 
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Tabell 3.4 

Reliabilitets statistik  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,714 7 

 

Materialet som använts i denna studie är sekundärdata, vilket i vissa fall kan sakna 

reliabilitet (Bell et al., 2019). Dessa fall gäller bland annat när definitioner och regler kan 

variera över tiden (Bell et al., 2019). I studiens fall var den insamlade data tagen från 

klubbars årsredovisningar under en nioårsperiod där inga kännbara förändringar i regler 

och definitioner har gjorts. Dessutom studiens data har blivit granskade av minst en 

godkänd eller auktoriserad revisor (Svenska fotbollsförbundet, 2020), vilket gör den 

insamlade data till mer reliabel. Den interna reliabiliteten kan ifrågasättas ifall de olika 

variablerna har ett högt samband med varandra (Bell et al., 2019), det vill säga om de är 

för lika varandra. Risken för att studiens variabler korrelerar för mycket med varandra är 

hög då det är variabler som förändras utifrån klubbarnas ekonomiska prestationer. För att 

motverka att den interna reliabiliteten rubbas i denna aspekt så valde studien att följa 

Pallant (2016) råd om att eliminera variabler om de har för starkt samband med varandra 

(se avsnitt 3.5.5. Multipel regression). Reliabiliteten för studien är hög och därför går det 

också att diskutera dess validitet Genom att studien kontinuerligt testade resultaten mot 

en signifikansnivå skapade en viss validitet. Dessutom utgick studien utifrån ett antal väl 

kända statistiska kriterier när materialet analyserades, vilket ledde en förkastning av icke 

användbart resultat. Den sekundär data som är insamlad är av hög kvalité då den speglar 

verkligheten av ekonomin i de svenska klubbarna vilket skapar validitet. 

3.7. Etiska beaktande 

Gällande denna studies etiska frågor, så är det mest relevant att diskutera om referenser 

görs på ett korrekt sätt och därmed motverkar plagiering (Lind, 2015). Genom ständiga 

korrekta källhänvisningar för tidigare forskning, relevant teori, fotbollslagens 

årsredovisningar och metodisk teori så motverkar denna studies risk för plagiering. 

Eftersom sekundärdata som är insamlad är offentligt publicerad information har ingen  

förfrågan om godkännande gjorts till de studerade fotbollslagen. Studien får transparitet  

(Lind, 2015) av den genomförliga förklaringen som gjorts av metodvalet. De valda 
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sambandsmetoderna skapar dessutom en länk mellan studiens problematisering och teori 

för att ge studien stabilitet (Lind, 2015).  
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4. Resultat och analys 

Följande kapitel ska behandla studiens resultat uppdelat utifrån tre olika delarna. Först 

presenteras beskrivande statistik vilket visar hur det insamlade materialet såg ut. Andra 

delen berör enkel linjär regression och korrelation. Den tredje delen presenterar en 

multipel regressionsanalys. Löpande i texten kommer resultatens tillhörande hypoteser 

att prövas. 

4.1. Resultat och analys berörande beskrivande statistik 

Tabell 4.1 visar att materialet var till viss del snedfördelat när det gäller 

tabellplaceringarna som lagen har tagit under den valda perioden. Antalet observerade 

tabellplaceringar var totalt 54st och halva (50%) materialet bestod av tabellplaceringar 

från 29 till 32. Med andra ord har de utvalda sex lagen till stor del slutat i topp fyraskiktet 

av Allsvenskan. Det går även att utläsa att det är ett lag som spelat i Superettan då de 

placeringarna är numrerade mellan 1–16.  

Tabell 4.1  

Frekvenstabell Tabellplacering 

Tabellplacering Frequency Percent 

 10 1 1,9 

16 1 1,9 

19 1 1,9 

21 1 1,9 

22 2 3,7 

23 2 3,7 

24 2 3,7 

25 3 5,6 

26 7 13,0 

27 3 5,6 

28 3 5,6 

29 6 11,1 

30 7 13,0 

31 7 13,0 

32 8 14,8 

Total 54 100,0 
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I tabell 4.2 går det att utläsa att Malmö FF är det laget som hade högst medelvärde (30,66) 

på deras tabellplaceringar och att de har vunnit Allsvenskan fyra gånger under studiens 

valda period.  Med en liten marginell skillnad hade AIK de näst högsta medelvärdet och 

dessutom var AIK det laget med den lägsta variationsbredden. Detta innebär att AIK 

slutade bland de bästa fyra lagen i Svensk Elitfotboll under alla de nio åren som studien 

omfattade. Fem av de sex lagen har vunnit Allsvenskan, och typvärdet för hela materialet 

är just tabellplacering 32 som återkommer 8 gånger. Materialet innefattade därmed 

samtliga vinnare av Allsvenskan förutom en under den observerade perioden. I tabell 4.2 

går det att utläsa vilket av lagen som spelade i Superettan, och det var Helsingborgs IF, 

som dessutom hade störst varians i deras tabellplaceringar under den undersökta 

perioden. Helsingborgs IFs variation ger till stor del tydligast resultat i nästkommande 

avsnitt där resultaten för de enkla linjära regressioner presenteras. 

 

Tabell 4.2 

Medelvärden, intervaller och variationsbredder för tabellplaceringar 

 

Lag Tabellplaceringar sorterad Medelvärde  Intervall Variationsbredd 

HIF 10,16,19,23,24,25,27,28,32 22,66  10-32 22 

IFKG 22,23,26,26,26,29,30,31,31 27,11  22-31 9 

DIF 22,24,26,26,26,26,27,30,32 26,55  22-32 10 

AIK 29,29,30,30,31,31,31,31,32 30,44  29-32 3 

IFE 21,25,25,27,28,28,29,30,32 27,22  21-32 11 

MFF 28,29,30,30,31,32,32,32,32 30,66  28-32 4 

 

I tabell 4.3 presenteras de olika lagens beräknade medelvärden för varje ekonomiska 

nyckeltal. De lagen av urvalet som visade högst medelvärden på alla ekonomiska 

nyckeltal är Malmö FF och AIK under den nioåriga perioden. Malmö FF hade högst 

medelvärden i samtliga nyckeltal bortsett från sändningsrättigheter. Detta bevisar att de 

lagen som har haft bäst ekonomisk ställning under den studerade perioden är också de 

lagen som haft bäst tabellplacering genomgående. Det går även att utläsa från tabell 4.3 

att Helsingborgs IF och IF Elfsborg är de lagen som har haft sämst medelvärden på de  

ekonomiska nyckeltalen. Därmed var de lagen som har haft sämst ekonomisk ställning 

(tabell 4.3) också de som innehade lägst medelvärde i tabellplacering och störst 

variationsbredd (tabell 4.2). 
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Tabell 4.3 

 

Medelvärden för de ekonomiska nyckeltalen hos respektive lag (tkr) 

  
Lag Sändningsr. Publikint. Spelarförs. Perskostn. Lic. Spelare Soliditet 

HIF 10.971 20.776 12.374 33.724 3.765 0,16 

IFKG 10.914 32.894 18.350 54.350 11.157 0,31 

DIF 8.243 29.259 20.088 63.081 8.846 0,33 

AIK 14.928 44.421 24.893 74.374 11.543 0,36 

IFE 9.530 20.761 13.946 62.197 11.322 0,11 

MFF 11.227 53.156 30.825 113.835 29.563 0,39 

 

4.2. Resultat och analys berörande enkel linjär regression 

Del 2 av den analytiska metoden utgår ifrån, som presenterats i kapitel 3, att det är 

tabellplaceringen som påverkas av de ekonomiska talen, närmare bestämt 

sändningsrättigheter, publikintäkter, spelarförsäljningar, personalkostnader, licensierade 

spelare och soliditet. Resultaten kommer presenteras i form av ett punktdiagram med en 

enkel linjär regressionslinje för vardera lagen. Punkterna i diagrammen representerar 

lagens värden för tabellplacering och det ekonomiska nyckeltalet för ett år, med det menas 

att det året ett lag tog en viss placering så hade dem ett visst värde på nyckeltalet. 

Ytterligare presenteras den korrelationen som var och en av de ekonomiska talen har med 

tabellplacering (tabell 4.4), notera att här togs ingen hänsyn till vardera lagen. 

Tabell 4.4 

 

Korrelationer enkel linjär regression 

  Sändning Publikint Spelarf Persko LicSpel Solid 

 Tabellplacerin 

P-värde 

Styrka i 

korrelationen* 

 0,491 

0,000 

Medel 

0,532 

0,000 

Stor 

0,350 

0,005 

Medel 

0,528 

0,000 

Stor 

0,488 

0,000 

Medel 

0,337 

0,007 

Medel 

 
*Enligt Cohens modell (se sida 19) 

4.2.1. Sändningsrättigheter 

Korrelationen mellan tabellplacering och sändningsrättigheter är 0,491 med ett p-värde 

som är lägre än 0,000 (tabell 4.4). Det som framkommer av diagrammet är att 

sändningsrättigheter hade påverkan på tabellplacering. En korrelation på 0,491 visar att 

det finns medel styrka i sambandet. Värdet är väldigt nära 0,5 och vid ett större urval av 
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lag så hade värdet kunnat vara över 0,5 och ansetts funnits en stor styrka i sambandet. 

Samtliga lag har en positiv linje och detta resultat innebär att det säkerligen finns ett 

positivt samband mellan sändningsrättigheter för år X-1 och tabellplacering år X.  

P-värdet är lägre än undersökningens gräns på 5 %, av den anledningen anses sambandet 

vara signifikativt.  

Diagram 4.1  

Enkel linjär regression sändningsrättigheter år X och tabellplacering år X. 

 

Hypotes 1: Högre intäkter från sändningsrättigheter år X-1 ger en högre tabellplacering 

år X. 

Hypotes 1 kan inte förkastas då där finns medel styrka i sambandet i den genomförda 

undersökningen samt att resultatet är statistiskt signifikativt. 

4.2.2. Publikintäkter 

Korrelationen mellan tabellplacering och publikintäkter är 0,532 med ett p-värde som är 

mindre än 0,000 (tabell 4.4). Korrelationskoefficienten visade sig ha stor styrka och 

klassificeras därmed som ett starkt samband (Pallant, 2016). P-värdet var lägre än 

undersökningens gräns på 5 %, av den anledningen ansågs sambandet vara signifikativt. 

Det går att argumentera för att publikintäkter för ett år kan ha en viss inverkan på ett lags 

prestation i ligan året efter, men så är inte alltid fallet. Laget som stack ut ur detta resultatet 
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var IFK Göteborg som hade en negativ regressionslinje. Det beror på att deras 

publikintäkter inte förändrades mycket över tid medan deras prestationer i Allsvenskan 

var mer varierande under samma period (se bilaga 1).  

Hypotes 2: Högre publikintäkter år X-1 ger en högre tabellplacering år X. 

Hypotes 2 kan inte förkastas då där finns stor styrka i sambandet i den genomförda 

undersökningen samt att resultatet är statistiskt signifikativt. 

Diagram 4.2 

Enkel linjär regression publikintäkter år X-1 och tabellplacering år X 

 

4.2.3. Spelarförsäljningar 

Korrelationen mellan tabellplacering och spelarförsäljningar var 0,350 med ett p-värde 

på 0,005 (tabell 4.4). Korrelationen mellan spelarförsäljningar och tabellplacering 

hamnade i den nedre delen av medel styrka i Cohens modell. Det var ett lag som avvek 

från de övriga, detta gjorde att korrelationen svagare. P-värdet var under undersökningens 

5 %-gräns, vilket gör att sambandet tolkades som signifikativt. Det laget som sticker ut 

ur diagram 4.3 är IF Elfsborg som hade en stark negativ lutning.  

Hypotes 3: Högre intäkter från spelarförsäljningar år X-1 ger en högre tabellplacering 

år X. 



Pontus Einevall 

32 

Hypotes 3 kan inte förkastas då där finns medel styrka i sambandet i den genomförda 

undersökningen samt att resultatet är statistiskt signifikativt. 

Diagram 4.3  

Enkel linjär regression spelarförsäljning år X-1 och tabellplacering år X 

 

4.2.4. Personalkostnader 

Korrelationen mellan tabellplacering och personalkostnader är 0,528 med ett p-värde som 

är mindre 0,000 (tabell 4.4). Sambandet mellan personalkostnader och tabellplacering var 

tydligt enligt koefficienten och det ansågs finnas stor styrka i sambandet. Några av lagen 

avvek något i diagram 4.4 men det går att se ett tydligt samband för flera av lagen. P-

värdet var inom ramen för undersökningens gränsvärde, det medförde att sambandet 

ansågs vara signifikativt. Anledningen till att IF Elfsborg fått en negativ lutning beror på 

att deras personalkostnader har varit relativt oförändrade under den undersökta perioden 

medan tabellplaceringarna har skiftat en del (se bilaga 1). Den enda gången IF Elfsborgs 

personalkostnader har förändrats stort var året efter de vann Allsvenskan (se bilaga 1). 

Till följd av detta så hade de högre personalkostnader året de kom sexa i Allsvenskan 

jämfört med året innan då de vann Allsvenskan (se bilaga 1). Helsingborgs IF är det lag 

som har starkaste positiva regressionslinjen av samtliga lag. Hade studien enbart kollat 

på Helsingborgs IF ekonomi och samband med tabellplacering så den 
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korrelationskoefficienten varit 0,879 (se ?), vilket är nära ett perfekt samband som är 

1,000. 

Hypotes 4: Höga personalkostnader år X ger en högre tabellplacering år X. 

Hypotes 4 kan inte förkastas då där finns stor styrka i sambandet i den genomförda 

undersökningen samt att resultatet är statistiskt signifikativt. 

Diagram 4.4  

Enkel linjär regression personalkostnader år X och tabellplacering år X 

 

4.2.5. Licensierade spelare 

Korrelationen mellan tabellplacering och licensierade spelare är 0,488 med ett p-värde 

som är mindre än 0,000 (tabell 4.4). Sambandet mellan licensierade spelare och 

tabellplaceringen hade medel styrka. Överlag ser man ett tydligt samband i diagram 4.5 

och samtliga lag hade en positiv lutning. P-värdet var inom gränsen för undersökningen 

och sambandet ansågs då vara statistiskt signifikant. Detta resultat påvisar att värdet på 

licensierade spelare har en påverkan på ett lags slutplacering samma år.  

Hypotes 5: Högre summa på licensierade spelare år X ger en högre tabellplacering år 

X. 

Hypotes 5 kan inte förkastas då där finns medel styrka i sambandet i den genomförda 

undersökningen samt att resultatet är statistiskt signifikativt. 
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Diagram 4.5 

Enkel linjär regression licensierade spelare år X och tabellplacering år X 

 

4.2.6. Soliditet 

Korrelationen mellan tabellplacering och soliditet är 0,337 med ett p-värde på 0,007 

(tabell 4.4). Sambandet mellan soliditet och tabellplacering var, i relation till de andra 

resultaten i denna undersökning, det svagaste sambandet och hamnade i nedre delen av 

intervallet för medel styrka. P-värdet är lägre än undersökningen gränsvärde och 

sambandet kan därför anses vara signifikativt. I diagram 4.6 går det att utläsa att samtliga 

lag hade en svag lutning, och nära en helt horisontal linje vilket tyder på ett svagare 

samband. 

Hypotes 6: Hög soliditet år X-1 ger en högre tabellplacering år X.  

Hypotes 6 kan inte förkastas då där finns medel styrka i samband i den genomförda 

undersökningen samt att resultatet är statistiskt signifikativt. 
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Diagram 4.6  

Enkel linjär regression soliditet år X-1 och tabellplacering år X 

 

4.3. Resultat och analys berörande multipel regression 

Multipel regression görs på bästa vis genom att testa sig fram vilka förklarande variabler, 

de ekonomiska nyckeltalen, som förklarar responsvariabeln, tabellplacering. Det som 

följer i detta avsnitt är resultatet för de fem olika testade regressionsmodellerna, och 

utifrån de givna kriterierna förkastades eller accepterades regressionsmodellerna. Alla 

resultat från denna del presenteras i Bilaga 3.  

4.3.1. Regressionsmodell 1 

𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

= 𝑎 + 𝑏1 × 𝑆ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟ä𝑡𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 + 𝑏2 × 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟

+ 𝑏3 × 𝑆𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 + 𝑏4 × 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

+ 𝑏5 × 𝐿𝑖𝑐𝑒𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 + 𝑏6 × 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 + 𝑒 

I den första testade modellen inkluderades alla de oberoende variablerna, och genom att 

utvärdera de olika korrelationerna mellan de oberoende variablerna förkastades 

regressionsmodell 1. Detta eftersom personalkostnaders korrelation med publikintäkter 

och licensierade spelare översteg kriteriet på 0,7, med en korrelationskoefficient på 0,811 

respektive 0,752 (tabell 4.5). För att gå vidare i sökandet på en regressionsmodell så 
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krävdes det att personalkostnader eliminerades från en ny regressionsmodell alternativt 

att publikintäkter och licensierade spelare eliminerades. Både alternativen genomfördes 

och resultaten för dem följer nedan i regressionsmodell 2 och regressionsmodell 3.   

Tabell 4.5  

Korrelationer regressionsmodell 1 

 Tabellp Sändni Publik Spelarf Perskost LicSpel Solidit 

 Tabellp -       

Sändni ,491 -      

Publik ,532 ,492 -     

Spelarf ,350 ,320 ,437 -    

Perskost ,528 ,303 ,811 ,544 -   

LicSpel ,488 ,241 ,541 ,374 ,752 -  

Solidit ,337 ,318 ,611 ,512 ,499 ,495 - 

 

4.3.2. Regressionsmodell 2 

𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

= 𝑎 + 𝑏1 × 𝑆ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟ä𝑡𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 + 𝑏2 × 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟

+ 𝑏3 × 𝑆𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 + 𝑏4 × 𝐿𝑖𝑐𝑒𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 + 𝑏5 × 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 + 𝑒 

I den andra testade modellen inkluderades sändningsrättigheter, publikintäkter, 

spelarförsäljningar, soliditet och licensierade spelare. Eftersom personalkostnaderna 

exkluderades så fanns där inga korrelationer mellan de förklarande variablerna som 

översteg kriteriet på 0,7 (se bilaga 3). Värdet för tolerans och VIF i denna 

regressionsmodell för varje oberoende variabel var inom de kriterierna som angavs i 

avsnitt 2.2.1. Det lägsta tolerans-värdet stod publikintäkter för och det är 0,466 (tabell 

4.6) vilket är med stor marginal högre än 0,1. Publikintäkter stod även för det högsta VIF-

värdet på 2,148 (tabell 4.6) och även här var det en god marginal upp till gränsen som i 

detta fall är 10. De oberoende variablerna i regressionsmodell 2 uppfyller kraven och 

accepterades därmed. 

Regressionsmodell 2 gav en förklaringsgrad på 42,1 % (tabell 4.6) och de variabler som 

bidrog mest till modellen är sändningsrättigheter och licensierade spelare. 

Sändningsrättigheter gav ett betavärde på 0,303 och ett p-värde på 0,023 medan 

licensierade spelare gav ett betavärde på 0,300 och ett p-värde på 0,034 (tabell 4.6). Båda 
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variablerna bidrar statistiskt signifikant till modellen eftersom de har ett p-värde som är 

lägre än 0,05. De två variabler som bidrog minst till modellen var publikintäkter och 

soliditet då de hade lägst betavärden och även p-värden som inte var lägre än 0,05 (tabell 

4.6).  

Tabell 4.6 

Koefficienter regressionsmodell 2 

Regressionsmodell 

Standard. 

Coefficient 

Sig. 

Collinearity Statistics 

Beta Tolerance VIF 

2 (Constant)  ,000   

Sändningsrätt ,303 ,023 ,741 1,350 

Publikint ,244 ,140 ,466 2,148 

Spelarförsälj ,086 ,524 ,691 1,447 

LicSpelare ,300 ,034 ,654 1,528 

Soliditet -,101 ,512 ,530 1,885 

r²=0,421  

4.3.3. Regressionsmodell 3 

𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

= 𝑎 + 𝑏1 × 𝑆ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟ä𝑡𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 + 𝑏2 × 𝑆𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

+ 𝑏3 × 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 + 𝑏4 × 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 + 𝑒 

I den tredje testade modellen inkluderades sändningsrättigheter, spelarförsäljningar, 

personalkostnader och soliditet. Det fanns inga variabler i denna modell som korrelerade 

för högt med varandra (tabell 4.5) då publikintäkter och licensierade spelare som 

korrelerade starkt med personalkostnader är exkluderade. De oberoende variablerna höll 

sig inom de satta kriterierna och modellen accepterades. Regressionsmodellens 

förklaringsgrad var 40 % (tabell 4.7), vilket är en förklaringsgrad som är 2 procentenheter 

lägre än regressionsmodell 2. Därmed förklarar regressionsmodell 2 tabellplaceringens 

varians bättre än vad regressionsmodell 3 gör. 

I regressionsmodell 3 var den starkast bidragande variabeln personalkostnader som stod 

för det högsta betavärdet (tabell 4.7). Däremot var sändningsrättigheter den variabeln som 

var signifikant mest unikt bidragande till variansen i tabellplacering med ett p-värde på 

0,004 kontra personalkostnaders p-värde på 0,006 (tabell 4.7). De som bidrog minst till 
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regressionsmodellen var samma variabler som i föregående modell, spelarförsäljningar 

och soliditet (tabell 4.7). Med detta som grund testades ytterligare två modeller som 

utgick ifrån modell 2 och 3, med de två svagaste bidragande variablerna exkluderade. 

Tabell 4.7 

Koefficienter regressionsmodell 3 

Regressionsmodell 

Standard. 

Coefficient 

Sig. 

Collinearity Statistics 

Beta Tolerance VIF 

3 (Constant)  ,000   

Sändningsrätt ,361 ,004 ,855 1,170 

Spelarförsälj ,004 ,976 ,615 1,626 

Soliditet ,017 ,904 ,654 1,530 

Perskostnad ,408 ,006 ,630 1,586 

r²=0,400  

4.3.4. Regressionsmodell 4 

𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

= 𝑎 + 𝑏1 × 𝑆ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟ä𝑡𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 + 𝑏2 × 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟

+ 𝑏3 × 𝐿𝑖𝑐𝑒𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 + 𝑒 

I den fjärde testade modellen inkluderades sändningsrättigheter, publikintäkter och 

licensierade spelare. De oberoende variablerna höll sig inom de satta kriterierna och 

modellen accepterades (tabell 4.8). Resultatet av testet gav modellen en förklaringsgrad 

på 41,3% och de olika oberoende variablerna hade ingen större varians i betavärdet (tabell 

4.8). Däremot så var publikintäkter den variabel som bidrog minst till modellen enligt p-

värdet, där de andra två variablernas värden låg under 0,05 medan publikintäkter hade ett 

p-värde på 0,138 (tabell 4.8), vilket inte är signifikant i studien. 
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Tabell 4.8  

Koefficienter regressionsmodell 4 

Regressionsmodell 

Standard. 

Coefficient 

Sig. 

Collinearity Statistics 

Beta Tolerance VIF 

4 (Constant)  ,000   

Sändningsrätt ,313 ,016 ,757 1,322 

Publikint ,219 ,138 ,568 1,761 

LicSpelare ,294 ,028 ,706 1,416 

r²=0,413  

4.3.5. Regressionsmodell 5 

𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

= 𝑎 + 𝑏1 × 𝑆ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟ä𝑡𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 + 𝑏2 × 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 + 𝑒 

I den femte testade modellen inkluderades enbart sändningsrättigheter och 

personalkostnader. De oberoende variablerna höll sig inom de satta kriterierna och 

modellen accepterades. Förklaringsgraden för denna modell var mindre än föregående 

och hamnade på 39,9 % (tabell 4.9). Detta var den enda av de testade modellerna som 

sändningsrättigheter inte bidrog mest till variansen i tabellplacering. Sändningsrättigheter 

bidrog signifikativt, men personalkostnader var den variabel med högst betavärde samt 

lägst p-värde (Tabell 4.9). 

Tabell 4.9  

Koefficienter regressionsmodell 5 

Regressionsmodell 

Standard. 

Coefficient 

Sig. 

Collinearity Statistics 

Beta Tolerance VIF 

5 (Constant)  ,000   

Sändningsrätt ,365 ,003 ,908 1,101 

Perskostnad ,417 ,001 ,908 1,101 

r²=0,399  

4.3.6. Val av regressionsmodell 

Efter en analys av alla testade regressionsmodeller ansåg denna studie att 

regressionsmodell 4 var den modell som förklarar variansen i tabellplacering bäst utifrån 
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de givna förutsättningarnas som gavs i avsnitt 3.5.3. Främsta argumentet för valet är att 

förklaringsgraden hos modellen är högst i jämförelse med regressionsmodell 5 där de två 

svagaste variablerna också var exkluderade. Spelarförsäljningar och licensierade spelare 

var genomgående de svagaste förklarande variablerna och bidrog inte signifikant till de 

testade modellerna och därför bör de inte vara med i den modell som anses förklara 

tabellplacering bäst. I regressionsmodell 2 är de svagaste variablerna inkluderade med 

övriga variabler från regressionsmodell 5 och det ger enbart en ökning av 

förklaringsgraden med 0,8 procentenheter.  

4.4. Sammanfattande analys 

Studiens syfte var att undersöka hur den ekonomiska ställningen hos svenska elitklubbar 

påverkar deras sportsliga resultat i den inhemska ligan. Som utgångspunkt har studien 

haft 6 olika ekonomiska nyckeltal som sats i relation till tabellplacering både genom enkel 

linjär regression och multipel regression. Den enkla linjära regressionen gav oss en 

inblick i vilket samband vart och ett av de ekonomiska nyckeltalen har med 

tabellplacering. Den gav även svar på de sex första hypoteserna som hade formulerats i 

avsnitt 2.2, med ett utfall på att samtliga hypoteserna inte kunde förkastas. 

Spelarförsäljningar och soliditet korrelerade svagast av de ekonomiska nyckeltalen med 

tabellplacering, vilket sedan kunde återspeglas i vilka variabler som fick plats i den valda 

multipla regressionsmodellen. Fyra av de ekonomiska nyckeltalen ansågs ha medel styrka 

enligt Cohens riktlinjer (se avsnitt 3.5.4) med tabellplacering. De resterande två 

nyckeltalen, publikintäkter och personalkostnader, hade en stark styrka i sitt samband 

med tabellplacering. Som tidigare påpekat i den teoretiska referensramen så har 

publikintäkterna en avgörande funktion i svenska klubbars ekonomiska ställning. Vad 

som går att tillägga till teorin är att publikintäkter har även betydande effekt på lagets 

sluttabellsplacering enligt det framtagna resultatet om ett starkt samband. Resultatet 

visade att publikintäkter kan ha en viss inverkan på vilken tabellplacering ett lag tar 

nästkommande år. 

Resultaten från enkel linjär regression återspeglas i den beskrivande statistiken. Den 

visade att AIK och Malmö FF som hade starkast ekonomiska nyckeltal kontinuerligt tog 

höga tabellplaceringar. För att ha höga kostnader krävs det höga intäkter vilket AIK och 

Malmö FF visade sig att ha i jämförelse med sina konkurrenter i denna studie.  
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Slutligen tog studien fram en regressionsmodell som kunde förklara variansen i 

tabellplacering. Valet föll på regressionsmodell 4 vilken innehöll tre ekonomiska 

nyckeltal vilka var sändningsrättigheter, publikintäkter och licensierade spelare. Dessa 

nyckeltal kunde tillsammans förklara 41,3 % av ett lags slutplacering. Hade fler 

ekonomiska tal tagits med i själva studien hade förmodligen förklaringsgraden ändå inte 

varit mycket högre än den som resulterade ur regressionsmodell 4. Detta syns på de tre 

första testade regressionsmodellerna där fler ekonomiska tal inte gör någon större skillnad 

i förklaringsgraden.  
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5. Slutsats och diskussion 

I detta avslutande kapitel så presenteras arbetets slutsats och bidrag till ämnet. Kapitlet 

kommer även diskutera studiens begränsningar. Till sist kommer förslag på framtida 

forskning inom det undersökta ämnet. 

5.1. Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan ekonomisk ställning och 

tabellplacering hos svenska elitfotbollsklubbar. De indikationerna från Stefan 

Szymanskis undersökning om att ju högre personalkostnader ett lag har desto högre 

tabellplacering tar laget (Littlewood, 2015) kunde genom denna studie bekräftas även att 

så är fallet i svensk elitfotboll. Denna studies resultat är också i enlighet med Liu et al. 

(2016) och Holzmayer et al. (2018) forskning som tar fram bevis på att spenderade pengar 

på spelarmarknaden och tabellplacering har ett starkt samband. Att höga intäkter, höga 

personalkostnader och hög mängd spenderade pengar på spelarmarknaden ger en bättre 

tabellplacering för svenska fotbollsklubbar besvarar en av denna studies forskarfrågor, 

om ekonomisk ställning gör skillnad i svensk elitfotboll. 

Den andra forskarfrågan var om ekonomin har stor betydelse för vilken tabellplacering 

en svenskelitfotbollsklubb tar. Resultaten från den multipla regressionsmodellen visar på 

att tre av de sex utvalda ekonomiska talen kunde förklara 41,3 % av ett svensk 

elitfotbollslags tabellplacering. Det innebär att ekonomi kan förklara nästan hälften av 

vilken tabellplacering som ett svenskt lag kommer ta. Förklaringsgraden för den 

upprättade regressionsmodellen blev inte märkbart högre av fler ekonomiska tal 

inkluderas och det kan bero på ett lags slutplacering påverkas av mycket mer än bara 

ekonomisk ställning. Eftersom denna studie fokuserade på ett lags ekonomiska ställning 

och hur den påverkar deras prestation så innebär det också att det saknas hänsyn till flera 

andra variabler som hade kunnat förklarat tabellplacering och gett en högre 

förklaringsgrad. Enligt Collet (2011) kan spelstil ha inverkan på vilka resultat ett lag når. 

Collet (2011) undersöker sambandet mellan bollinnehav och sportslig framgång i de stora 

europeiska turneringarna och ligorna. Dessutom visar resultat från en undersökning av 

elitfotbollen i Qatar på att lägre andel skador kan vara en variabel som påverkar ett lags 

framgång (Chalabi, Eirale, Farooq & Smiley, 2013).  
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Urvalets begränsningar gör att studien brister i omfattning och hade fler årsredovisningar 

från andra svenska elitklubbar funnits tillgängliga hade resultatet kunnat vara en ännu 

starkare generaliserande bild än vad utfallet blev. Urvalsproblematiken hade kunnat lösas 

vid en kontakt med flertalet klubbar och en förfrågan om att få tillgång till icke publika 

årsredovisningar. 

5.2. Studiens bidrag 

Denna studie bidrar till en ökad förståelse kring hur specifika intäkter, kostnader, 

tillgångar och andra nyckeltal kan enskilt påverka tabellplaceringen för ett svenskt 

elitfotbolls med sina speciella ägarförhållanden. Studien visar även att ekonomisk 

ställning har stor betydelse i Allsvenskan och att lag med stark ekonomisk ställning hör 

hemma i toppskiktet av tabellen. Studien bidrar med en modell som kan förklara 41,3 % 

av ett svensk elitfotbollslags tabellplacering, vilket kan användas som ett sorts 

progonsverktyg där man placerar in budgeterade värden för att sedan ta fram en förväntad 

tabellplacering. Detta innebär att genom att titta på ett lags ekonomisk ställning kunna 

utläsa vilken tabellplacering det laget kommer att ta. När det gäller studiens metodik 

bidrar den till en möjlighet för framtida undersökningar av samma slag, med ett mer 

omfattande antal av variabler och material. 

5.3. Förslag till framtida forskning 

Det vore intressant att läsa om en studie av samma slag som denna fast med fler oberoende 

variabler och med hänsyn till annat än bara det ekonomiska. En sådan studie hade kunnat 

bidra till en starkare förklaring om varför ett lag vinner ligan eller varför ett lag åker ur 

högsta divisionen. I en sådan studie hade kunnat inkludera variabler som form och skador, 

funktion och kvalité på organisation samt spelstil och sammansättning av spelartruppen.   

Det hade även varit intressant att kolla på hur en tabellplacering påverkar ett fotbollslags 

ekonomi, det vill säga en omvänd situation gentemot vad denna studie behandlat. Detta 

skulle ge en bild av vilka ekonomiska fördelar det finns att vara i toppen av tabellen 

respektive de ekonomiska nackdelar det finns att vara i botten. 

Det finns ytterligare en vinkel på ämnet som hade varit intressant att forska på och det är 

att undersöka utifrån ett ömsesidigt samband mellan ekonomisk ställning och 
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tabellplacering. I den vinkeln hade man kunnat undersöka vad som föder framgång, 

pengar eller prestation. 
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Bilaga 1 Datainsamling 

 

 

Siffrorna i sändningsrättigheter, publikintäkter, spelarförsäljningar och soliditet är tagna 

året innan jämfört med året som står på raden. Siffrorna i personalkostnader och 

licensierade spelare är tagna från samma år som det står i raden. 

Källor  

Lag 1 Helsingborg IF (Helsingborgs IF, 2012) (Helsingborgs IF, 2014) (Helsingborgs IF, 2016) (Helsingborgs IF, 

2018) (Helsingborgs IF, 2020). 

Lag 2 IFK Göteborg (IFK Göteborg, 2012) (IFK Göteborg, 2014) (IFK Göteborg, 2016) (IFK Göteborg, 2018) (IFK 

Göteborg, 2020) 

Lag 3 Djurgårdens IF (Djurgårdens IF, 2012) (Djurgårdens IF, 2014) (Djurgårdens IF, 2016) (Djurgårdens IF, 2018) 

(Djurgårdens IF, 2020) 

Lag 4 AIK (AIK, 2012) (AIK, 2014) (AIK, 2016) (AIK, 2018) (AIK, 2020) 

Lag 5 IF Elfsborg (IF Elfsborg, 2012) (IF Elfsborg, 2014) (IF Elfsborg, 2016) (IF Elfsborg, 2018) (IF Elfsborg, 2020) 

Lag 6 Malmö FF (Malmö FF, 2012) (Malmö FF, 2014) (Malmö FF, 2016) (Malmö FF, 2018) (Malmö FF, 2020) 
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Bilaga 2 Enkel linjär regression 

Diagrammet nedan visar att det finns ett positivt samband mellan sändningsrättigheter för 

år X-1 och tabellplacering år X i en kollektiv regressionsanalys utan hänsyn till vilket lag 

som producerat siffrorna. 

Diagram 1.1 

 
Diagrammet nedan visar att det finns ett positivt samband mellan publikintäkter för år X-

1 och tabellplacering år X i en kollektiv regressionsanalys utan hänsyn till vilket lag som 

producerat siffrorna. 

 

Diagram 1.2 

 



Pontus Einevall 

54 

Diagrammet nedan visar att det finns ett positivt samband mellan spelarförsäljningar för 

år X-1 och tabellplacering år X i en kollektiv regressionsanalys utan hänsyn till vilket lag 

som producerat siffrorna. 

Diagram 1.3 

 

 
Diagrammet nedan visar att det finns ett positivt samband mellan personalkostnader för 

år X och tabellplacering år X i en kollektiv regressionsanalys utan hänsyn till vilket lag 

som producerat siffrorna. 

Diagram 1.4 
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Diagrammet nedan visar att det finns ett positivt samband mellan licensierade spelare för 

år X och tabellplacering år X i en kollektiv regressionsanalys utan hänsyn till vilket lag 

som producerat siffrorna. 

Diagram 1.5 

 
Diagrammet nedan visar att det finns ett positivt samband mellan soliditet för år X-1 och 

tabellplacering år X i en kollektiv regressionsanalys utan hänsyn till vilket lag som 

producerat siffrorna. 

Diagram 1.6 
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Tabell 1.1 

 

Korrelationer och p-värden 

 Tabell Sändning Publikint Spelarf Persko LicSpel Solid 

 Tabellplac 1,000 ,491 ,532 ,350 ,528 ,488 ,337 

Sändningsrätt ,491 1,000 ,492 ,320 ,303 ,241 ,318 

Publikint ,532 ,492 1,000 ,437 ,811 ,541 ,611 

Spelarförsälj ,350 ,320 ,437 1,000 ,544 ,374 ,512 

Perskostnad ,528 ,303 ,811 ,544 1,000 ,752 ,499 

LicSpelare ,488 ,241 ,541 ,374 ,752 1,000 ,495 

Soliditet ,337 ,318 ,611 ,512 ,499 ,495 1,000 

 Tabellplac . ,000 ,000 ,005 ,000 ,000 ,007 

Sändningsrätt ,000 . ,000 ,010 ,014 ,041 ,010 

Publikint ,000 ,000 . ,001 ,000 ,000 ,000 

Spelarförsälj ,005 ,010 ,001 . ,000 ,003 ,000 

Perskostnad ,000 ,014 ,000 ,000 . ,000 ,000 

LicSpelare ,000 ,041 ,000 ,003 ,000 . ,000 

Soliditet ,007 ,010 ,000 ,000 ,000 ,000 . 
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Bilaga 3 Multipel regression 

Regressionsmodell 1, med alla oberoende variablerna. 

Tabell 1.1 

Descriptive Statistics 

 Mean 

Std. 

Deviation N 

Tabellplac 27,46 4,386 54 

Sändningsrätt 10995,91 2854,442 53 

Soliditet ,28038 ,157950 53 

Spelarförsälj 20194,85 20261,435 53 

Publikint 33785,70 14719,549 53 

LicSpelare 12958,20 11268,201 54 

Perskostnad 66938,61 30538,396 54 

 

Tabell 1.2 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,650a ,423 ,348 3,542 

a. Predictors: (Constant), Perskostnad, Sändningsrätt, Soliditet, 

Spelarförsälj, LicSpelare, Publikint 

b. Dependent Variable: Tabellplac 

 

Tabell 1.3 

 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 423,025 6 70,504 5,619 ,000b 

Residual 577,166 46 12,547   

Total 1000,191 52    

a. Dependent Variable: Tabellplac 

b. Predictors: (Constant), Perskostnad, Sändningsrätt, Soliditet, Spelarförsälj, 

LicSpelare, Publikint 
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Tabell 1.4 

 

Coefficientsa 

Model 

Standard. 

Coefficient 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

Beta Tolerance VIF 

1 (Constant)  8,128 ,000   

Sändningsrätt ,318 2,334 ,024 ,674 1,483 

Soliditet -,079 -,484 ,631 ,465 2,149 

Spelarförsälj ,060 ,398 ,693 ,547 1,830 

Publikint ,173 ,686 ,496 ,197 5,087 

LicSpelare ,253 1,347 ,185 ,354 2,823 

Perskostnad ,107 ,368 ,715 ,148 6,758 

a. Dependent Variable: Tabellplac 

 

Tabell 1.5 

 

Coefficientsa 

Model 

Correlations 

Zero-order Partial Part 

1 Sändningsrätt ,491 ,325 ,261 

Soliditet ,337 -,071 -,054 

Spelarförsälj ,350 ,059 ,045 

Publikint ,532 ,101 ,077 

LicSpelare ,488 ,195 ,151 

Perskostnad ,528 ,054 ,041 

a. Dependent Variable: Tabellplac 

 

Regressionsmodell 2, alla oberoende variablerna förutom 

personalkostnader. 
 

Tabell 2.1 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,649a ,421 ,360 3,509 

a. Predictors: (Constant), LicSpelare, Sändningsrätt, 

Spelarförsälj, Soliditet, Publikint 

b. Dependent Variable: Tabellplac 
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Tabell 2.2 

 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 421,329 5 84,266 6,842 ,000b 

Residual 578,862 47 12,316   

Total 1000,191 52    

a. Dependent Variable: Tabellplac 

b. Predictors: (Constant), LicSpelare, Sändningsrätt, Spelarförsälj, Soliditet, 

Publikint 

 

Tabell 2.3  

 

Coefficientsa 

Model 

Correlations 

Zero-order Partial Part 

1 Sändningsrätt ,491 ,325 ,261 

Soliditet ,337 -,096 -,073 

Spelarförsälj ,350 ,093 ,071 

Publikint ,532 ,214 ,166 

LicSpelare ,488 ,304 ,243 

a. Dependent Variable: Tabellplac 

 

Regressionsmodell 3, valda oberoende variabler är 

sändningsrättigheter, spelarförsäljningar, personalkostnader och 

soliditet 

Tabell 3.1 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

3 ,632a ,400 ,350 3,537 

a. Predictors: (Constant), Spelarförsälj, Sändningsrätt, Soliditet, 

Perskostnad 

b. Dependent Variable: Tabellplac 
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Tabell 3.2 

 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

3 Regression 399,682 4 99,920 7,987 ,000b 

Residual 600,510 48 12,511   

Total 1000,191 52    

a. Dependent Variable: Tabellplac 

b. Predictors: (Constant), Spelarförsälj, Sändningsrätt, Soliditet, Perskostnad 

 

Tabell 3.3 

 

Coefficientsa 

Model 

Correlations 

Zero-order Partial Part 

3 Sändningsrätt ,491 ,396 ,334 

Perskostnad ,528 ,385 ,324 

Soliditet ,337 ,018 ,014 

Spelarförsälj ,350 ,004 ,003 

a. Dependent Variable: Tabellplac 
 

Regressionsmodell 4, valda oberoende variabler är 

sändningsrättigheter, publikintäkter och licensierade spelare 

Tabell 4.1 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

4 ,643a ,413 ,377 3,461 

a. Predictors: (Constant), LicSpelare, Sändningsrätt, Publikint 

b. Dependent Variable: Tabellplac 
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Tabell 4.2 

 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

4 Regression 413,370 3 137,790 11,506 ,000b 

Residual 586,822 49 11,976   

Total 1000,191 52    

a. Dependent Variable: Tabellplac 

b. Predictors: (Constant), LicSpelare, Sändningsrätt, Publikint 

 

Tabell 4.3 

 

Coefficientsa 

Model 

Correlations 

Zero-order Partial Part 

4 Sändningsrätt ,491 ,335 ,272 

Publikint ,532 ,210 ,165 

LicSpelare ,488 ,307 ,247 

a. Dependent Variable: Tabellplac 

 

Regressionsmodell 5, valda oberoende variabler är 

sändningsrättigheter och personalkostnader 

Tabell 5.1 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

5 ,632a ,399 ,375 3,466 

a. Predictors: (Constant), Perskostnad, Sändningsrätt 

b. Dependent Variable: Tabellplac 
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Tabell 5.2 

 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

5 Regression 399,433 2 199,716 16,622 ,000b 

Residual 600,759 50 12,015   

Total 1000,191 52    

a. Dependent Variable: Tabellplac 

b. Predictors: (Constant), Perskostnad, Sändningsrätt 

 

Tabell 5.3 

 

Coefficientsa 

Model 

Correlations 

Zero-order Partial Part 

5 Sändningsrätt ,491 ,409 ,348 

Perskostnad ,528 ,456 ,398 

a. Dependent Variable: Tabellplac 
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