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Sammanfattning 
 
Titel: Ekonomin i internationella fotbollsklubbar – En studie om påverkande faktorer. 

 

Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi. 

 

Författare: Jesper Frödin-Glad och Marcus Lindholm. 

 

Handledare: Arne Fagerström. 

 

Datum: 2014-09-09. 

 

Syfte: Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar den ekonomiska 

ställningen hos internationella fotbollsklubbar med en omsättning på över 40 miljoner euro. 

 

Metod: Studiens metod utgörs av en empirisk dokumentstudie där årsredovisningar och andra 

finansiella rapporter granskas. Med hjälp av dessa rapporter upprättas sedan 

förädlingsvärdesanalys, kassaflödesanalys och Vöpels modell. Klubbarna delas i studien in i 

tre olika grupper baserat på ekonomisk ställning. Det är dessa grupperingar som sedan utgör 

grunden för hur klubbarna analyseras. Analysdelen är upplagd på det viset att den baserar sig 

på en analysmodell som innefattar ett antal olika faktorer som kan tänkas påverka klubbarnas 

ekonomiska ställning. Dessa faktorer analyseras sedan var för sig innan analysdelen avslutas 

med en justerad analysmodell där enbart de faktorer som visat sig ha ett samband med eller 

annan inverkan på fotbollsklubbarnas ekonomiska ställning ingår. För att få praktiska 

synpunkter gällande studiens modeller och de faktorer som undersöks genomförs även en 

intervju med en representant från svenska fotbollsförbundet. 

 

Resultat och Slutsats: Av de faktorer som undersökts i studien har samband med 

fotbollsklubbarnas ekonomiska ställning kunnat påvisas för storlek, sportsliga framgångar, 

institutionella faktorer samt ”Equity theory”. För nationellt ursprung och resultatutjämning 

har däremot inget samband med ekonomisk ställning kunnat styrkas. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till framtida forskning är att undersöka 

resultatutjämning i fotbollsbranschen. Flera studier med intressanta slutsatser har tidigare 

gjorts om resultatutjämning i andra branscher men för fotbollsbranschen är liknande studier 

väldigt sällsynta. 

 

Nyckelord: Fotbollsklubbar, Förädlingsvärden, Kassaflöden, Vöpels modell och Financial 

Fair Play. 

 

  



 

 
 

Abstract 
 
Title: The economy in international football clubs – A study about affecting factors. 

 

Level: Bachelor thesis. 

 

Authors: Jesper Frödin-Glad and Marcus Lindholm. 

 

Supervisor: Arne Fagerström. 

 

Date: 2014-09-09. 

 

Aim: The aim of this study is to examine which factors affect the financial situation of 

international football clubs with a turnover above 40 million euro. 

 

Method: This study is made as an empirical document study where annual reports and other 

financial reports of the included clubs are examined. With the help of these reports three 

different models are established: value added statements, cash flow reports and Vöpel’s 

model. Based on financial situation the clubs are divided into three different groups. These 

groups later determine how the clubs are analyzed. The analysis in this study is based on a 

model that includes a number of different factors that might have impact on the financial 

situation of the included clubs. These factors are then analyzed one by one before the analysis 

summarizes into an adjusted model which only includes the factors where a relationship to the 

clubs financial situation have been strengthened. An interview with a representative from the 

Swedish football association has taken place in order to contribute with practical conclusions 

based on the method of this study.  

 

Result and conclusion: Out of the six factors that were examined in this study a relationship 

to football clubs financial situation were proven for four: size, sporting success, institutional 

factors and Equity theory. 

 

Suggestions for future research: One suggestion to future research would be to examine 

income smoothing in football. Multiple studies with interesting contributions has previously 

been made about income smoothing in other industries but similar studies are very rare for 

football clubs. 

 

Key words: Football clubs, Value added statements, Cash flows, Vöpel’s model and 

Financial Fair Play. 
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1. Bakgrund 

Trots att europeiska fotbollsklubbar i stor utsträckning upplevt ökade reklamintäkter och 

ökade publikintäkter under de senaste årtiondena är sanningen den att många fotbollsklubbar 

befinner sig i en väldigt dålig ekonomisk situation. Finansiella förluster redovisas konstant 

och klubbarna har problem att klara av de ekonomiska åtaganden och skyldigheter som de 

har. Drut och Raballand (2012) menar på att den skenande skuldutvecklingen bland 

fotbollsklubbar har orsakat stor oro bland fotbollsauktoriteter, speciellt med tanke på att vi 

befinner oss i en tid som präglas av global finansiell turbulens. Det är Union of European 

Football Associations (UEFA) uppgift att granska klubbarnas skuldsättningsgrad och hur 

mycket pengar som spenderas på spelarlöner samt på spelarköp (UEFA, 2012b).   

 

Under säsongen 2004/2005 införde UEFA ett system med klubblicens inom den europeiska 

klubbfotbollen för att öka trovärdigheten. Syftet med detta var att få klubbarna att tänka mer 

långsiktigt och därmed förbättra den ekonomiska hälsan inom sporten. Licensen grundade sig 

på en rad olika kvalitetskrav som var tvungna att uppfyllas av klubbarna för att de skulle få 

delta i UEFAs klubblagsturneringar. Öppenhet, trovärdighet, integritet och kapacitet var de 

nyckelord som framställdes av UEFA (UEFA, 2012b). 

 

Enligt Drut och Raballand (2012) uppgår den sammanlagda skulden för de europeiska 

klubbarna till flera miljarder euro vilket medfört att många klubbars framtida existens bedöms 

som osäker. Detta faktum anses vara huvudanledningen till introducerandet av Financial Fair 

Play (FFP) regelverket 2009, som började gälla säsongen 2011/2012 (Drut och Raballand, 

2012). Ytterligare en anledning är att UEFAs klubblicensreglering från 2004/2005 inte har fått 

önskad effekt. Mångmiljardärer som har ägandeposition i fotbollsklubbar har de senaste åren 

blivit ett allt vanligare fenomen. Genom att investera enorma summor pengar som används för 

att uppnå kortsiktiga framgångar äventyras klubbarnas långsiktiga ekonomiska välmående 

(Franck, 2010). FFP regelverket syftar med hänsyn till detta huvudsakligen till att uppmuntra 

klubbarna att driva sin verksamhet utifrån egna intäkter snarare än att abnorma summor 

likvida medel pumpas in från ägarhåll. Vidare syftar FFP till att uppmuntra klubbarna att 

använda sina resurser ansvarsfullt för att på så vis öka hållbarheten inom europeisk 

klubbfotboll på lång sikt. FFP bygger också vidare på de värdegrunder som karaktäriserade 

införandet av klubblicens vilket innebär att de strävar efter att öka trovärdigheten, integriteten 

och öppenheten inom klubbarnas redovisning (UEFA, 2012b). 

 

Ett exempel på vad som kan hända när en mångmiljardär går in som ägare för en klubb för att 

sedan överge projektet är fallet med Malaga CF. År 2010 fick klubben en ny ägare som skulle 

satsa pengar för att lyfta Malaga till nya höjder. Satsningen blev dock kortvarig och när 

ägaren inte längre var beredd att satsa pengar hamnade Malaga i en mycket tuff ekonomisk 

situation. Klubben tvingades till stora kostnadsnedskärningar på alla plan och den officiella 

förklaringen har varit att möta FFP kraven (CNN, 2012). Trots att klubben sålt flera spelare 

för att försöka rädda situationen blev Malaga den första klubben att bestraffas av UEFA då de 

blev uteslutna från Europa League säsongen 2013/2014 (The telegraph, 2012). 
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1.1 Problematisering 

UEFAs FFP är ett väldigt aktuellt fenomen som varit ämne för en stor debatt de senaste åren. 

Europeisk klubbfotboll är idag en så pass stor och global industri att förändringar såsom 

införanden av nya regelverk naturligt skapar ett stort engagemang hos många människor där 

åsikterna ofta kan vara spridda. Regelverket infördes enligt Vöpel (2011) och Geey (2011) så 

sent som 2009, började gälla säsongen 2011/2012 men för att ge klubbarna tid att få ordning 

på ekonomin trädde eventuella sanktioner inte i kraft förrän säsongen 2013/2014 vilket i allra 

högsta grad gör tillämpningsområdet aktuellt. Trenden inom Europeisk klubbfotboll de 

senaste 10 åren har präglats av att kapitalstarka ägare investerat enorma summor likvida 

medel i sina klubbar med syfte att uppnå framgångar på kort sikt, något som har visat sig 

äventyra klubbarnas ekonomiska välmående. Ett av huvudsyftena med FFP är att hindra 

kapitalstarka ägare från att spendera alltför stora summor pengar för att på så sätt minska de 

ekonomiska klyftorna mellan större och mindre klubbar samt att skapa en större ekonomisk 

medvetenhet hos klubbarna och få dem att tänka mer långsiktigt. Detta har dock väckt 

ytterligare debatt då det finns meningsskiljaktigheter gällande huruvida FFP verkligen 

minskar dessa klyftor. Vöpel (2011) och Moore (2013) menar att ett hårdare regelverk 

omedvetet kan visa sig skydda mer etablerade klubbar från att utmanas av de mindre 

etablerade klubbarna och att FFP på det vis bidrar till ökade snarare än minskade klyftor.  

 

Lago, Simmons och Szymanski (2006) menar att ökade intäkter, även om det kan låta konstigt 

har varit en bidragande orsak till att fotbollsklubbarnas finansiella situation har förvärrats. 

Detta i och med att denna intäktsökning, inte minst i form av TV-intäkter har bidragit till en 

ännu större ökning vad gäller utgifter förknippade med spelarinköp och spelarlöner. Varför 

orsakar då ökade intäkter en sådan överspendering? Lago et al. (2006) visar på att en 

förväntad genomsnittlig ökning av intäkter medför att genomsnittliga utgifter då har en 

tendens att öka i samma paritet. I händelse av att den genomsnittliga ökningen skiljer sig åt 

mellan intäkter och utgifter tenderar organisationer som underpresterar att uppleva betydande 

finansieringsunderskott. Professionella fotbollsklubbar skiljer sig från organisationer inom 

andra branscher på så sätt att de drivs av mål som kan kopplas till sportslig framgång snarare 

än vinstmaximering (Vöpel, 2013). Detta är något som förklarar beteendet gällande att 

klubbarna återinvesterar eventuella ökade intäkter med syfte att öka den sportsliga 

slagkraftigheten.  

 

Tidigare studier har visat att det finns många olika faktorer som kan påverka organisationers 

ekonomiska situation och lönsamhet. Några exempel på sådana faktorer är storlek, nationellt 

ursprung, sportsliga framgångar och resultatutjämning. Även andra faktorer som 

institutionella faktorer och ”Equity theory” kan tänkas påverka organisationers ekonomiska 

situation. De flesta av dessa tidigare studier riktar in sig på ”vanliga” organisationer medan 

denna studie inriktar sig på fotbollsklubbar. Som tidigare nämndes finns stora skillnader 

mellan organisationer inom fotbollsbranschen och andra branscher vilket gör det intressant att 

se hur resultatet av denna studie står sig i jämförelse med tidigare forskning. 
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Hall och Weiss (1967), Marcus (1969) samt Lee (2009) utgör exempel på forskare som 

undersökt vilket samband som finns mellan organisationsstorlek och lönsamhet. Hall och 

Weiss (1967) samt Lee (2009) kommer i sina studier fram till att sambandet mellan storlek 

och lönsamhet är väldigt starkt medan Marcus (1969) menar att detta samband kan vara starkt 

i vissa fall och mindre starkt i andra fall.  

 

Sambandet mellan nationellt ursprung och lönsamhet undersöktes av Buckley, Dunning och 

Pearce (1978). De kom fram till att sambandet var starkt för samtliga tidsperioder som 

undersöktes då studien inkluderade amerikanska organisationer. Däremot visar studiens 

resultat på ett mycket osäkert samband då enbart icke-amerikanska organisationer 

undersöktes. 

 

Dimitropoulos (2009) samt Pinnuck och Potter (2006) har undersökt vilket samband som 

finns mellan sportsliga framgångar och lönsamhet. Bägge dessa studier kommer fram till att 

det på kort sikt finns ett tydligt samband mellan sportsliga framgångar och lönsamhet medan 

sambandet på lång sikt är mer osäkert. 

 

Risken finns att fotbollsklubbar använder sig av resultatutjämnande åtgärder för att påverka 

det redovisade resultatet i önskad riktning. En granskning av kassaflöden påstås då vara mer 

informativ och tillförlitlig än vad en granskning av en resultaträkning är eftersom de är 

mindre utsatta för manipulation från företagsledare än vad periodiserade resultat är samt 

eftersom de påverkas mindre av tvivelaktiga redovisningsregler (Elmgren-Warberg och 

Ingblad, 1980; Lev och Zarowin, 1999). I och med att redovisningssystemet som ligger till 

grund för det redovisade resultatet är så pass beroende av faktorer som periodiseringar, 

avsättningar, uppskov och värderingar upplevs en analys av kassaflöden vara mer objektiv 

och därmed mer effektiv än en analys av en resultaträkning. Med andra ord kan det hända att 

organisationer med hög nettoinkomst och lågt kassaflöde använder sig av suspekta metoder, 

exempelvis vad gäller periodisering av kostnader. (Sloan, 1996) Detta gör det för denna studie 

mer effektivt att i större utsträckning granska kassaflöden än balans- och resultaträkningar.  

 

Hendriksen och Van Breda (1992) menar att ”Enterprise theory” visar på hur organisationer 

har ett socialt ansvar gentemot många olika intressegrupper. En vanlig uppfattning är att 

ansvaret endast är riktat mot aktieägare och långivare men denna teori påvisar att det även 

finns ett betydande ansvar mot anställda, kunder, regeringen samt allmänheten i övrigt. 

Schroeder och Myrtle (1997) hävdar att det utifrån ett ”Enterprise theory” perspektiv är av 

stor vikt för en organisation att behålla en god relation till samtliga intressegrupper. I den 

aktuella studien rör det sig om att fotbollsklubbarna har ett ansvar mot supportrar, anställda, 

funktionärer och samhället i övrigt. Med detta i åtanke handlar det inte bara om att fatta de ur 

ett ägarperspektiv mest fördelaktiga besluten utan klubbarna måste även ta andra intressenters 

åsikter i åtanke vid beslutsfattande.  

 

Enligt Deegan och Unerman (2011) och Dillard, Ringsby och Goodman (2004) handlar 

institutionell teori om vilken form en organisation tar samt avser att klargöra hur det kommer 

sig att organisationer som agerar inom samma bransch har en tendens att likna varandra när 
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det kommer till egenskaper och struktur. Vöpel (2013) skriver att fotbollsklubbar främst drivs 

av sportsliga mål vilket leder till att den ekonomiska biten riskerar att komma i andra hand. 

Klubbar med sämre förutsättningar och uteblivna sportsliga framgångar kan ha en benägenhet 

att ta efter de klubbar som lyckas utan att tänka efter vilka ekonomiska konsekvenser som 

detta kan medföra. 

 

1.2 Forskningsfråga och syfte 

 Vilka faktorer skulle kunna förklara de granskade fotbollsklubbarnas ekonomiska 

ställning? 

 

Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar den ekonomiska ställningen 

hos internationella fotbollsklubbar med en omsättning på över 40 miljoner euro. 

 

1.3 Avgränsning 

Studien avgränsar sig till att granska de 32 klubbar som säsongen 2013/2014 deltog i 

gruppspelsfasen av UEFA Champions League. Årsredovisningar och andra finansiella 

rapporter för säsongerna 2008/2009 till och med 2012/2013 kommer att tillämpas vilket gör 

att den tidsmässiga avgränsningen blir just denna femårsperiod. 

 

1.4 Studiens disposition 

Studien är som figur 1 här nedan illustrerar disponerad i fem olika kapitel. Den inleds med en 

metoddiskussion, som följs av referensramen, sen kommer en empiridel, en analysdel och 

avslutningsvis ett kapitel där studiens slutsatser redovisas. 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 1. Studiens disposition 

 

 

Kapitel 2 Metod 

I metoddelen beskrivs de tillvägagångssätt som tillämpas för att genomföra studien. De 

metoder som med tanke på studiens art lämpar sig bäst för insamling och bearbetning av 

teoretisk och empirisk data presenteras. 
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Kapitel 3 Referensram 

Detta kapitel är uppdelat i tre delar. En praktisk referensram där financial fair play regelverket 

beskrivs, en teoretisk referensram där relevanta teorier tas upp samt en del där tidigare 

forskning presenteras. Det är detta kapitel som, tillsammans med empirin, senare utgör 

grunden för analysdelen. 

 

Kapitel 4 Empiri och inledande analys  

I detta kapitel presenteras och analyseras de empiriska data som sammanställs utifrån 

dokumentstudien och den expertintervju som genomförts med svenska fotbollsförbundets 

ekonomichef.  

 

Kapitel 5 Sammanfattande analys och resultat 

I den sammanfattande analysen görs kopplingar mellan informationen från referensramen och 

empiridelen med syfte att utifrån detta kunna analysera den insamlade informationen. 

 

Kapitel 6 Slutsatser 

Slutligen framställs vilka slutsatser som kan dras utifrån det som behandlats i analysen. I 

slutsatsen ges också svar på syftet och de frågeställningar som tillämpas i studien.  
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2. Metoddiskussion 

I detta avsnitt beskrivs och motiveras de metodval som gjorts gällande studiens 

tillvägagångssätt. Valet att göra en dokumentstudie, att upprätta förädlingsvärdesanalyser 

och kassaflödesanalyser samt hur analysen av data sker utgör exempel på de delar som 

avsnittet innefattar. 

 

2.1 Klassificering av redovisningsforskning  

Ryan, Scapens och Theobald (2002) menar att det finns flera olika sorters 

redovisningsforskning. En väletablerad modell har upprättats av Hopper och Powell (1985) 

där redovisningsforskningen delas in i tre olika kategorier: ”Mainstream accounting research”, 

”Critical accounting research” samt ”Interpretive research”. Ryan et al. (2002) menar att 

syftet med denna indelning är att skapa en bra överblick, även om den inte är tillämpbar för 

all forskning inom redovisningsområdet.   

 

Hopper och Powell (1985) bygger vidare Burells och Morgans modell för indelning av 

organisationsforskning som består av fyra olika kategorier: ”Radical structuralism”, ”Radical 

humanism”, ”Functionalism” samt ”Interpretive”.  

 

 
Figur 2. Hopper och Powells klassificering av redovisningsforskning (Ryan et al., 2002, s.40) 

Figuren här ovan illustrerar Hoppers och Powells modell för indelning av 

redovisningsforskning. Syftet med figuren är att visa på vilka olika typer av 

redovisningsforskning som finns för att sedan kunna placera in denna studie i en av dessa 

kategorier.  
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Ryan et al. (2002) menar att ”Mainstream accounting research” huvudsakligen fokuserar på 

den funktion redovisningen fyller. Denna forskningskategori har en samhällssyn som är 

väldigt objektiv och dessutom antar den att individuellt beteende är bestämt i förväg. Forskare 

inom ”Mainstream accounting research” tillämpar ofta en positiv forskningsmetod och 

empiriska observationer är dessutom vanligt förekommande. Inom denna inriktning används 

ofta en kvantitativ metod för att kunna generalisera forskningens resultat till en större 

population. (Ryan et al., 2002) 

 

Ryan et al. (2002) menar att det finns epistemologiska och ontologiska skillnader mellan 

”Mainstream accounting research” och ”Critical accounting research” samt ”Interpretive 

research”. Enligt Ryan et al. (2002)  kan ”Critical accounting research” förklaras genom att 

kunskap om sociala aktörer går att begripa utifrån den historiska utvecklingen och de 

förändringar som ägt rum studeras. ”Interpretive research” är en redovisningsforskning som 

inriktar sig på att skapa förståelse för redovisningspraxis och dess sociala natur. Inom 

”Interpretive research” används teoretisk kunskap för att förklara mänskliga avsikter medan 

verkligheten skapas genom mänskliga interaktioner. (Ryan et al., 2002) 

  

Denna studie klassificeras som ”Mainstream accounting research” då den tillämpar en 

kvantitativ forskningsmetod samt att avsikten med studien är att resultatet ska kunna 

generaliseras till en större population. Med andra ord ska studiens resultat gå att tillämpa även 

för klubbar som inte utgör en del av denna studies urval. 

 

2.2 Forskningsdesign 

Vid forskning och undersökningar finns det vad gäller forskningsmetoder en mängd olika val 

som forskaren ställs inför såväl under arbetets gång som under förberedelsefasen. Bryman och 

Bell (2011) menar att det huvudsakligen finns två specifika undersökningsstrategier vid 

forskning; kvantitativ- och kvalitativ forskning, och beroende på vilken av dessa som 

tillämpas skiljer sig sättet som data samlas in på under arbetsprocessen. Bryman och Bell 

(2011) menar att en kvantitativ forskningsmetod oftast tillämpas då forskaren ämnar skapa en 

bred förståelse inom ett specifikt forskningsområde. Den kvantitativa forskningsmetoden är 

en metod som har sin grundläggande utgångspunkt i att mäta den sociala verkligheten med 

hjälp av metoder som ger information i siffror (Jacobsen, 2002). Detta är något som också 

Bryman och Bell (2011) styrker då de menar att fokus inom kvantitativ forskning riktas mot 

att granska siffror och undersöka samband mellan olika variabler för att utifrån detta sedan 

kunna dra generella slutsatser. Statistiska tillvägagångssätt tillämpas med syfte att kunna ge 

upplysningar om den sociala verkligheten. Jacobsen (2002) menar att kvantitativ forskning 

ofta har ett deduktivt synsätt då den i stor utsträckning kategoriserar informationen innan den 

samlas in. 

 

Denna studie är av kvantitativ art då den i stor utsträckning utgår från att granska siffror i 

finansiella rapporter, även om detta inte utesluter att en textanalys också förekommer. Vidare 

visar sig den kvantitativa ansatsen genom att studien har som syfte att undersöka sambandet 

mellan olika faktorer och klubbarnas ekonomiska ställning. Bryman och Bell (2011) menar att 
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detta utgör exempel på en faktor som kännetecknar en studie av kvantitativ art. Något annat 

som nämns av Bryman och Bell (2011) som kännetecknande för kvantitativa studier är att 

författaren med hjälp av statistiska metoder ämnar illustrera den sociala verkligheten. Detta är 

något som också sker i denna studie bland annat genom insamling och sammanställning av 

sifferdata.   

 

2.3 Datainsamling 

I detta avsnitt beskrivs hur data samlas in och hur bearbetningen av denna data går till. 

Dessutom beskrivs studiens urval och bortfall. Studiens datainsamling har skett på två olika 

sätt; dels genom en dokumentstudie och dels genom en expertintervju.  

 

2.3.1 Primär- och sekundärdata 

Primärdata består enligt Bell (1999) av sådana upplysningar som samlas in direkt från en 

ursprungskälla. Det innebär att forskaren samlar in denna information för första gången och 

gör detta direkt från den primära källan. Primärdata samlas främst in genom intervjuer, 

frågeformulär och observationer. (Jacobsen, 2002)   

 

Sekundärdata är enligt Jacobsen (2002) och Bell (1999) sådan information som inte hämtas in 

direkt från ursprungskällan utan består av information som samlats in och bearbetats av andra 

i ett tidigare skede. Exempelvis rör det sig ofta om tillämpning av tidigare undersökningar 

gjorda av andra forskare, som då samlas in via olika databaser (Bell, 1999). 

 

Denna studie använder sig främst av primärdata även om sekundärdata också tillämpas. 

Primärdata förekommer i form utav klubbarnas årsredovisningar och andra finansiella 

rapporter medan den sekundärdata som används främst består av tidigare undersökningar 

gjorda av andra forskare. Denna sekundärdata har samlats in med hjälp av olika elektroniska 

databaser. 

 

2.3.2 Dokumentstudie 

Jacobsen (2002) lyfter fram tre olika situationer då det är lämpligt att tillämpa en 

dokumentundersökning. Den första är då det är omöjligt att samla in primärdata i form utav 

intervjuer och observationer, det är inte alls ovanligt att det inte går att samla in information 

direkt från en källa. Det kan bero på att ursprungskällan inte existerar längre, att det inte går 

att få tillgång till källan på grund av källans position eller för att den källan inte har tillstånd 

att ge ut information. Nästa situation då det är passande att tillämpa en dokumentstudie är då 

utgångspunkten är andras tolkningar av en situation eller en händelse. Fördelen med detta är 

att få veta vad andra personer tycker och tänker om något vilket ger ett mindre spontant 

intryck än vad information från intervjuer gör. Avslutningsvis är det skäligt att använda sig av 

dokumentundersökningar när det finns ett behov av att veta vad andra personer faktiskt har 

gjort och sagt. Dokument har en tendens att vara relativt objektiva och de skiljer sig från 

intervjuer genom att de faktiskt talar om vad en person har gjort och sagt. (Jacobsen, 2002) 

 



 

9 
 

Enligt Andersen (1994) kan det material som används i en dokumentundersökning finnas i 

olika slag, vanligtvis rör det sig om litteratur (böcker, tidskrifter och tidningar), 

årsredovisningar och statistik. Andersen (1994) nämner att om en dokumentundersökning 

tillämpas i en studie bör forskaren vara medveten om att det finns svagheter med denna typ av 

undersökning eftersom materialet har en tendens att vara väldigt styrt på så sätt att det redan 

från början är bestämt. 

 

Denna studie utförs genom en empirisk dokumentstudie där årsredovisningar och andra 

finansiella rapporter från klubbarna inom studiens avgränsning granskas (se bilaga 1 för 

förteckning över granskade klubbar). Studien tillämpar en dokumentstudie som 

forskningsmetod för att det med tanke på den gjorda avgränsningen är näst intill omöjligt att 

samla in primärdata med hjälp av andra forskningsmetoder som exempelvis intervjuer eller 

observationer. Detta då stora och framgångsrika fotbollsklubbar generellt sätt är väldigt 

svårtillgängliga samtidigt som denna studie är begränsad vad gäller tid och resurser. Detta är 

något som styrks av Andersen (1994) som menar att dokumentstudier i många fall kan vara 

det enda tillvägagångssättet samt att dokumentstudier som forskningsmetod är mycket mindre 

resurs- och tidskrävande än andra alternativa metoder. 

 

Det är inte enbart siffror från finansiella rapporter (resultat- och balansräkning samt 

kassaflöde) som kommer att granskas i denna studie. Det kommer även att göras en textanalys 

där förvaltningsberättelsen och notapparaten studeras. Detta med syfte att kunna finna 

upplysningar som inte går att utläsa genom att enbart se till det som står i de finansiella 

rapporter uttryckt i siffror. Det är vanligt förekommande att organisationer presenterar vissa 

poster som klumpsummor, det vill säga sammanfogar olika mindre poster till en större post 

och det är denna som återfinns i resultat- respektive balansräkning. För att kunna se vilka 

mindre poster som då utgör denna större post och hur fördelningen ser ut mellan dessa krävs 

en granskning av de tillhörande noter som presenteras i de finansiella rapporterna. Exempelvis 

redovisar vissa av de klubbar som studien inkluderar sina kostnader under en enda eller ett 

fåtal större poster. Då samtliga kostnader (exempelvis avskrivningar) inte ska inkluderas vid 

beräkningen av förädlingsvärde blir det i denna studie aktuellt att studera tillhörande 

notapparat för att kunna exkludera dessa icke-relevanta kostnader.  

 

Utifrån det underlag som samlas in via dokumentstudien upprättas i studien tre olika 

ekonomiska modeller. Dessa tre modeller är förädlingsvärdesanalysen (beskrivs under rubrik 

2.3.3), kassaflödesanalysen (beskrivs i 2.3.4) samt Vöpels (2013) modell (beskrivs i 2.3.5). 

Anledningen till att dessa modeller upprättas är för att visa på fotbollsklubbarnas rådande 

ekonomiska situation och ge empiriskt underlag för studiens analys.  

 

2.3.3 Förädlingsvärdesanalys 

För att ge en kortfattad beskrivning av en förädlingsanalys så syftar den enligt Suojanen 

(1954) till att utföra en beräkning av förädlingsvärdet för att sedan fördela detta värde/flöde 

mellan organisationens olika deltagare. Förädlingsvärdesanalysen, dess syfte och dess 
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utformning beskrivs mer utförligt i den teoretiska referensramen i samband med ”Enterprise 

theory” under avsnittet 3.2.1 ”Equity theory”.  

 

I denna studie tillämpas en modell där förädlingsvärdet räknas fram som intäkter minus 

externa kostnader där kostnaderna utgörs av inköpta varor och tjänster från andra 

organisationer. Detta innebär att vissa poster som normalt redovisas som kostnader, 

exempelvis avskrivningar och löner (lönekostnader innefattas istället vid fördelning av 

förädlingsvärdet), inte inkluderas i denna beräkning.  

 

Det förädlingsvärde som räknats fram enligt beskrivningen ovan fördelas sedan ut på olika 

mottagare av organisationen i frågas intäkter. Bland dessa mottagare inkluderas i det här fallet 

anställda i form av löneutbetalningar (inte enbart spelare utan även övrig personal), 

ägare/aktieägare genom eventuell utdelning samt organisationens borgenärer via finansiella 

kostnader såsom till exempel räntor. Vanligtvis ingår även statliga myndigheter genom 

beskattning vid fördelningen av förädlingsvärdet men av diverse anledningar som redogörs 

för i avsnittet analytiskt jämförande inkluderas inte dessa i denna studies 

förädlingsvärdesanalyser. När fördelningen av förädlingsvärdet är gjord återstår det värde som 

finns kvar till framtida investeringar. Anledningen till att detta värde lyfts fram i studien är 

just för att påvisa vilka summor klubbarna har att tillgå till investeringar förutsatt att inga 

ägartillskott har skett. 

 

Upprättandet av förädlingsvärdesanalyser i kombination med kassaflödesanalyser ses av 

många framstående forskare inom området, däribland Elmgren-Warberg och Ingblad (1980), 

som ett mer objektivt redskap än den mer traditionella resultaträkningen. Detta är också den 

stora anledningen till att denna studie kombinerar dessa två tillvägagångssätt.  

 

2.3.4 Kassaflödesanalys 

En analys av kassaflöden anses vara mer neutral och tillförlitlig än en analys av resultat- och 

balansräkning eftersom att kassaflödet är mindre utsatt för manipulation från företagsledare 

samt eftersom att det påverkas mindre utav tvivelaktiga redovisningsregler (Elmgren-Warberg 

och Ingblad, 1980 ; Lev och Zarowin, 1999). Då faktorer som periodiseringar, värderingar, 

avsättningar och uppskov har så pass stor inverkan på det redovisningssystem som det 

redovisade resultatet grundar sig på är en analys av organisationers kassaflöden mer objektiv 

och effektiv jämfört med en analys av resultaträkningen. Det kan det hända att organisationer 

som har en hög nettoinkomst och ett lågt kassaflöde tillämpar suspekta metoder, exempelvis 

vad gäller periodisering av kostnader. (Sloan, 1996) 

 

En kassaflödesanalys har enligt Elmgren-Warberg och Ingblad (1980) som huvudsyfte att ge 

en bild över organisationers investerings- och finansieringsaktiviteter. Ytterligare syftar den 

till att visa transaktioner mellan en organisation och dess omgivning samt att fungera som 

underlag för bedömning av en organisations framtida kapitalbehov och betalningsförmåga. 

För att tydliggöra så innebär investering disposition av redan tillgängliga medel medan 

finansiering betyder tillförande av nya medel. (Elmgren-Warberg och Ingblad, 1980) 
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Bhandari och Iyer (2013) menar att kassaflöden länge uppfattades som mindre betydelsefulla 

men att de numera är utbrett förstådda och accepterade. Den stora anledningen till denna 

utveckling är att det faktiskt är likvida medel snarare än redovisade intäkter som används till 

att införskaffa tillgångar, för att betala löner och skulder samt för att kompensera ägarna. Brist 

på likvida medel inom en organisation är något som enligt Bhandari och Iyer (2013) kan 

medföra upplupna skulder som i värsta fall leder till konkurs. 

 

För att kunna svara upp på studiens frågeställningar på ett bra sätt kommer inte de 

kassaflödesanalyser som klubbarna själva framställer och publicerar i årsredovisningar/andra 

finansiella rapporter att granskas. Detta eftersom att dessa kassaflöden med stor sannolikhet 

kan vara förskönade. Klubbarna är medvetna om att de är under granskning och sannolikheten 

att stöta på något avvikande får därför ses som väldigt begränsad. Istället kommer vi att utgå 

från en modell för att upprätta kassaflöden utvecklad av Elmgren-Warberg och Ingblad 

(1980). Denna kassaflödesmodell ska kunna svara på eventuella avvikelser som stöts på vid 

en förädlingsvärdesanalys. I händelse av att förädlingsvärdet som fås fram inte stämmer 

överens med årsredovisningen måste pengar ha lånats eller skjutits till från annat håll, vilket 

utgör en anledning att granska kassaflödet.  

 

Den kassaflödesmodell som tillämpas i studien delas upp i en resultaträkning och en 

balansräkning. Resultaträkningen delas in i påverkande och ej-påverkande poster vilket leder 

fram till att två olika resultat erhålls. Det första resultatet förs till kassaflödet och inkluderar 

därmed enbart poster som har inverkan på organisationens kassaflöde. Det andra resultatet är 

det resultat som organisationen själv presenterar som årets resultat i de finansiella rapporterna. 

I detta resultat ingår till skillnad från det första resultatet även de poster som inte har någon 

inverkan på kassaflödet, såsom avskrivningar. Balansräkningen som används ställs upp precis 

som vilken balansräkning som helst på så sätt att den delas in i tillgångar samt eget kapital 

och skulder. I balansräkningen ställs tre olika kolumner upp för varje post. Det rör sig om 

ingående balans (IB), utgående balans (UB) samt förändringen under årets gång, det vill säga 

den utgående balansen minus den ingående balansen. Vid summeringen av eget kapital 

hämtas årets resultat (det resultat som inkluderar avskrivningar) från den resultaträkning som 

upprättats och eftersom detta resultat redan inkluderas i posten balanserat resultat måste den 

subtraheras från denna post med syfte att undvika en dubbelbokning. Avslutningsvis finns i 

anslutning till balansräkningen en kontrollfunktion som ska se till att summa tillgångar är lika 

med summa eget kapital (EK) och skulder. Detta för att undvika att en felaktig summering 

sker.  

 

När resultaträkningen och balansräkningen är färdigställda ska ett kassaflöde som bygger på 

dessa rapporter upprättas. Detta kassaflöde delas upp i två olika kolumner, en kolumn som 

består av poster med påverkar organisationens kassaflöde i positiv riktning och en kolumn 

bestående av poster som påverkar kassaflödet i negativ riktning. Här redogörs kortfattat för de 

olika posternas inverkan på kassaflödet. Den första posten som beskrivs är 

anläggningstillgångar. För att räkna fram anläggningstillgångarnas inverkan på kassaflödet 

används formeln som följer: UB + Avskrivningar – IB = saldo (se exempel i not 1 i bilaga 4). 
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Vad gäller omsättningstillgångar är det förändringen UB – IB som förs in i kassaflödet. För 

båda dessa typer av tillgångar hamnar ett positivt värde på minussidan i kassaflödet medan ett 

negativt värde hamnar på plussidan. För posten årets resultat är det som tidigare nämnts det 

resultat från resultaträkningen som endast inkluderar poster med inverkan på kassaflödet som 

förs in på plussidan av kassaflödesanalysen. Gällande lång- och kortfristiga skulder är det 

förändringen UB – IB som förs in i kassaflödet. En ökning av skulder hamnar på plussidan av 

kassaflödet medan en minskning hamnar på minussidan. Pluskolumnen och minuskolumnen 

summeras sedan för sig och skillnaden mellan plus och minus utgör sedan förändring likvida 

medel (för exempel, se bilaga 4). 

 

För att kontrollera om någon utdelning alternativt tillskott har ägt rum görs en EK beräkning 

som återfinns i not 2. Denna beräkning ser ut som följer: 

IB eget kapital + årets resultat (inklusive avskrivningar) – UB eget kapital. Blir summan av 

denna beräkning 0 har varken tillskott eller utdelning skett. Blir summan däremot positiv 

innebär det att utdelning har skett, i händelse av att summan blir negativ har medel tillförts 

genom tillskott.  

 

Förändringen av likvida medel som fås fram i kassaflödesanalysen ska stämma överens med 

förändring likvida medel från balansräkningen (skillnaden UB – IB likvida medel). I och med 

att kassaflödet inte inkluderar utdelning/tillskott upprättas en kontrollfunktion där eventuell 

utdelning subtraheras och eventuellt tillskott adderas till förändringen av likvida medel från 

kassaflödet. 

 

2.3.5 Vöpels modell 

För att beskriva vilka ekonomiska effekter som FFP-regelverket har kan modellen som visas 

här under tillämpas. Utifrån de mål som finns med regelverket räknas vinsten (𝜋ti) för klubben 

(i), under tidsperioden (t) enligt Vöpel (2013) fram som:  

𝜋ti = Rti - Wti -FC 

Där Vöpel (2013) förklarar att R, W och FC i nämnd ordning betecknar fotbollsrelaterade 

intäkter, löner och fasta kostnader.  

Rti = Pti (rank t-1,i) + Mti 

Vöpel (2013)  beskriver uträkningen av fotbollsrelaterade intäkter på följande vis: 

fotbollsrelaterade intäkter (Rti) består av prispengar (Pti) beroende på föregående säsongs 

tabellplacering (rankt-1,i) adderat med intäkter från biljett- och varuförsäljning (Mti). 

Wti = Rti + Iti + Dti - FC 

Fotbollsklubbars lönekostnader (Wti) beräknas som fotbollsrelaterade intäkter (Rti) adderat 

med externa investerares tillskott (Iti) och skuldfinansierat budgetunderskott (Dti). Från detta 

dras sedan de fasta kostnaderna (FC) av. 
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Vöpel (2013) menar att det är allmänt accepterat att professionella fotbollsklubbar främst 

strävar efter att uppnå sportsliga framgångar, och därmed skiljer sig från organisationer inom 

andra branscher vars huvudsakliga mål är att maximera vinsterna. På konkurrensutsatta 

marknader, såsom fotbollsbranschen, är vinsterna hur som helst noll. Vöpel (2013) förklarar 

att anledningen till detta, med utgångspunkt i modellen ovan, är att ett eventuellt överskott av 

intäkter över kostnader mer eller mindre omedelbart återinvesteras i verksamheten för att höja 

lagets kvalitet. Det faktum att klubbledningen i första hand drivs utav mål av sportslig 

karaktär leder alltså till maximala lönekostnader (Wt,) vilket också medför att πt = 0 för alla 

tidsperioder (t).  

 

2.3.6 Intervju 

Med syfte att utöver studiens teoretiska slutsatser även få praktiska synpunkter gällande 

studiens modeller och de faktorer som undersöks har en expertintervju genomförts med Kjell 

Sahlström, ekonomichef på svenska fotbollsförbundet. Anledningen till att intervjun 

genomfördes med just honom var främst att få synpunkter från högsta möjliga instans inom 

svensk fotboll. Intervjun skedde via mail då en telefonintervju av diverse anledningar inte 

gick att genomföra. Intervjun gick till på så sätt att ett fåtal frågor skickades ut och 

respondenten fick tillgång till studien och tilläts reflektera fritt utifrån detta. De frågor som 

ställdes och intervjun i sin helhet återfinns i avsnitt 4.3. 

 

2.3.7 Urval 

För att vara en del av denna studie krävdes att fotbollsklubbarna deltog i gruppspelsfasen av 

UEFA Champions League säsongen 2013/2014. Med anledning av datainsamling krävdes att 

klubbarna publicerat och offentliggjort årsredovisningar eller andra finansiella rapporter för 

den aktuella tidsperioden. All data har samlats in antingen direkt från klubbarna i form utav 

årsredovisningar eller genom annan publicerad finansiell information. Från de finansiella 

rapporterna har uppgifter med relevans för upprättandet av kassaflödesanalys, 

förädlingsvärdesanalys och Vöpels (2013) modell samlats in. Anledning till att urvalet består 

av just Champions League deltagarna är främst för att FFP-regelverket är av störst relevans 

för de klubbar som deltar i UEFAs internationella klubblagsturneringar, men det finns även 

fler bidragande anledningar. Bland annat för att deras finansiella rapporter är mer tillförlitliga 

eftersom det finns en skyldighet att de granskas av auktoriserade revisorer. Av de 32 

klubbarna som inkluderas i studien är 9 stycken listade på börsen medan resterande 23 är 

olistade (se bilaga 1 för lista över börsnoterade klubbar). 

 

2.3.8 Bortfall 

Av de ursprungliga 32 klubbarna har denna studie ett bortfall på 11 stycken. Vid upprättandet 

av kassaflöden har detta bortfall utökats med ytterligare 3 stycken då de finansiella 

rapporterna från dessa klubbar inte innehåller alla de detaljer som den tillämpade 

kassaflödesmodellen kräver. Detta bortfall beror främst på att dessa klubbar ej har uppfyllt 

studiens urvalskrav om att publicera och offentliggöra årsredovisningar eller andra finansiella 

rapporter för den aktuella tidsperioden. Andra anledningar till detta bortfall har varit språkliga 
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barriärer som har försvårat insamlandet och granskandet av vissa rapporter samt det faktum 

att klubbar ingår i större koncerner och att deras finansiella rapporter därmed inte gått att 

utskilja från hela koncernens. 

 

Studiens bortfall utgörs av följande 11 klubbar: RSC Anderlecht, FK Austria Wien, Bayer 

04 Leverkusen, CSKA Moskva, Olympiakos FC, Olympique de Marseille, Paris Saint 

Germain, FK Shakhtar Donetsk, FC Steaua Bukarest, FC Viktoria Plzeň och FC Zenit Saint 

Petersburg. 

Gällande kassaflödet faller även dessa 3 klubbar bort: FC Bayern München, Galatasaray 

SK och Real Sociedad. 

 

2.4 Dataanalys 

Här redogörs för studiens upplägg beträffande bearbetning och presentation av empirisk data. 

Dessutom introduceras den modell som studien tillämpar i analyskapitlet. 

 

2.4.1 Bearbetning av empirisk data 

Under avsnitt 4 ”empiri och inledande analys” delas klubbarna inledningsvis in i tre olika 

grupperingar baserat på ekonomisk ställning. Den ekonomiska ställning en bestäms utifrån 

resultatet av studiens tre ekonomiska modeller. De tre olika grupperingarna är ”ekonomiskt 

starka”, ”ekonomiskt medelstarka” och ”ekonomiskt svaga” klubbar. Indelningen sker inte 

utifrån de sportsliga resultaten utan det är klubbarnas ekonomiska ställning som utgör 

grunden för grupperingarna.    

 

Resultaten från var och en av de tre ekonomiska modellerna analyseras först inom de tre olika 

grupperingarna där klubbarna inom samma grupp jämförs med varandra. Sedan sker en 

jämförelse mellan de olika grupperingarna med syfte att kunna se likheter och skillnader 

mellan dessa. Fokus för båda dessa delar ligger på de ”ekonomiskt starka” och de 

”ekonomiskt svaga” klubbarna för att utläsa vad som skiljer dessa åt ekonomiskt sätt. 

 

2.4.2 Analysmodell 

I slutet av avsnitt 3 ”referensram” introduceras den analysmodell som ligger till grund för den 

efterföljande analysen. I modellen presenteras en rad faktorer som kan tänkas inverka på 

fotbollsklubbarnas ekonomiska ställning. Samtliga dessa faktorer återfinns i referensramen för 

att kunna koppla denna studies resultat till teorier och tidigare forskning. Faktorerna testas 

med syfte att se om det finns något samband mellan dem och de ekonomiska resultat 

klubbarna får utifrån förädlingsvärdesanalys, kassaflödesanalys och Vöpels modell. En av 

faktorerna som inkluderas i analysmodellen benämns ”övrigt”, detta för att modellen ska bli 

så heltäckande som möjligt. Detta ger utrymme för faktorer som inte varit tilltänkta från 

början utan dyker upp under studiens gång. Slutligen sammanfattas analysavsnittet med en 

justerad analysmodell som endast inkluderar de faktorer där samband med klubbarnas 

ekonomiska resultat, helt eller delvis, har kunnat påvisas. 
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2.4.3 Analytiskt jämförande  

I vanliga fall inkluderas skattekostnaden i fördelningen av förädlingsvärdet, men i och med att 

studien innefattar fotbollsklubbar från flera olika länder och då dessa länder har så pass olika 

regler beträffande beskattning exkluderas skattekostnaden av jämförelseskäl (se kapitel 3.1.5 

om internationell redovisning i referensramen). I händelse av att skattekostnaderna hade 

inkluderats hade det blivit väldigt orättvisa jämförelser mellan klubbar från olika länder. För 

att slippa detta problem bortses alltså från beskattning vid upprättandet av denna studies 

förädlingsvärdesanalyser. 

 

Gällande posten utdelning kommer denna skilja sig åt mellan förädlingsvärdesanalyserna och 

kassaflödesanalyserna. Detta eftersom att den eventuella utdelning som ingår vid fördelningen 

av förädlingsvärdet utgörs av det belopp som klubbarna själva redogör för i sina finansiella 

rapporter. I kassaflödesanalyserna däremot utgörs eventuell utdelning av ett belopp som 

räknas fram med hjälp av den kassaflödesmodell som tillämpas i denna studie. 

Utdelningsberäkningen i kassaflödesanalyserna ser ut som följer: IB EK + årets resultat – 

Utdelning = UB EK (se not 2 i bilaga 4 för exempel). 

 

Bland studiens urval på 32 klubbar redovisar fem stycken sina finansiella rapporter i brittiska 

pund och en i danska kronor. För att förädlingsvärdesanalyserna och kassaflödesanalyserna 

ska vara jämförbara klubbarna emellan används i denna studie en omräkningskurs för att 

omvandla även dessa rapporter till valutan euro. Vid omvandling av brittiska pund till euro 

används omvandlingskursen 0,8275 och från danska kronor till euro används kursen 0,134. 

Det finns en risk att denna omvandling medför att olika summor inte ser ut att gå ihop då de 

finansiella rapporterna publiceras i heltal utan decimaler. När omräkning till euro sker genom 

multiplicering med omvandlingskursen kan tal i decimalform uppstå och vid beräkningar i 

Excel kan detta medföra att summorna ser ut att inte stämma överens på grund av att 

programmet avrundar siffrorna. 

 

Intäkter och kostnader för spelarhandel är ofta en stor post för fotbollsklubbar och har därför 

brutits ut från övriga intäkter respektive kostnader i kassaflödesanalyserna och redovisas som 

separata poster. Dessa poster kan, om inte fullt ut åtminstone i viss mån, visa på klubbarnas 

ekonomiska inställning och är av denna anledning en intressant punkt att illustrera och ha i 

beaktande. 

 

2.5 Kvalitetskriterier 

Beroende på om en företagsekonomisk studie är kvantitativ eller kvalitativ varierar de 

kvalitetskrav som ställs på forskningen. Då denna studie är av kvantitativ art kommer den att 

utgå från de olika kvalitetskrav som ställs på just kvantitativ forskning, nämligen reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet (Bryman och Bell, 2011).  

 

Reliabilitet bottnar i frågor som handlar om måttens och mätningarnas pålitlighet och 

följaktighet (Bryman och Bell, 2011). Andersen (1994) menar att reliabilitet handlar om att 

resultatet av en studie ska vara pålitligt. Genom att studera ett fenomen gång på gång 
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alternativt på olika vis ska resultatet vara ungefär detsamma vid varje tillfälle. Enligt Ejvegård 

(2003) och Carlsson (1990) anger reliabiliteten hos en studie hur pass tillförlitlig den är samt 

den noggrannhet och säkerhet som studien kan uppnå med de mätinstrument som används. I 

denna studie upprättas förädlingsvärdesanalyser samt kassaflödesanalyser. Dessa 

tillvägagångssätt har valts för att de precis som Elmgren-Warberg och Ingblad, (1980) samt 

Lev och Zarowin, (1999) anser är mer objektiva och därmed också mer tillförlitliga än en 

analys av resultat- och balansräkning. Dessa tillvägagångssätt kommer vara en starkt 

bidragande faktor till att studiens reliabilitet blir hög och därmed att slutsatserna blir pålitliga.   

 

Validitet svarar på frågan om ett begrepp verkligen mäter det som begreppet i fråga avser att 

mäta (Carlsson, 1990 ; Ejvegård, 2003). Validitet handlar alltså om huruvida forskaren med 

sin studie verkligen svarar upp på det han/hon syftar till. Det finns två typer av validitet; 

intern- och extern validitet. Enligt Bryman och Bell (2011) handlar intern validitet om 

hållbarheten för en slutsats som innefattar ett orsakssamband. Det vill säga, är det verkligen 

säkert att det är X som orsakar Y och inte någon annan faktor? Extern validitet däremot 

handlar enligt Andersen (1994) om huruvida resultatet av en studie verkligen stämmer 

överens med hur det ser ut i verkligheten, är det sant eller falskt?  

 

Generaliserbarhet handlar enligt Bryman och Bell (2011) om förmågan att kunna dra 

allmänna slutsatser utifrån resultatet av en enskild studie. I händelse av att en studie med ett 

begränsat antal deltagare utförs vill forskaren gärna kunna påvisa att studiens slutsatser kan 

generaliseras, det vill säga är giltiga även för personer eller organisationer som inte deltagit i 

studien. Studiens avgränsning mot de 32 klubbar som 2013/14 deltar i gruppspelsfasen av 

UEFA Champions League medför att studien dels inkluderar de ekonomiskt sätt allra största 

klubbarna, men också i jämförelse mindre ekonomiskt slagkraftiga sådana. Därmed bör 

studiens slutsatser kunna generaliseras och tillämpas även på andra fotbollsklubbar med en 

omsättning på 40 miljoner euro eller mer. En naturlig svaghet med studien kan dock, med 

tanke på att de allra minsta klubbarna inte inkluderas, tänkas bli att studiens slutsatser inte går 

att generalisera på de allra minsta klubbarna. 
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3. Referensram 

Detta avsnitt består av tre delar. En praktisk referensram där bland annat Financial Fair 

Play regelverket introduceras, en teoretisk referensram där teorier och modeller med 

relevans för studien beskrivs samt en del med tidigare forskning. 

 

3.1 Praktisk referensram 

I denna del beskrivs Financial Fair Play regelverket som i studien fungerar som en 

bakomliggande faktor. Det förklaras vad regelverket syftar till att åstadkomma samt de krav 

och sanktioner som är aktuella. Här redogörs även för två modeller som tillämpas i studien: 

förädlingsvärdesanalys och kassaflödesanalys. Dessutom beskrivs finansiell rapportering. 

 

3.1.1 FFP regelverket 

UEFA introducerade Financial Fair Play regelverket 2009 och gjorde då klubbarna medvetna 

om vad som förväntades av dem inför säsongen 2011/2012, som var den första då det nya 

regelverket tillämpades. Regelverket syftar bland annat till att uppnå ”financial fair play” 

inom UEFAs klubblagsturneringar, mer specifikt vill UEFA åstadkomma följande: 

 

 Förbättra klubbarnas ekonomiska och finansiella kompetens för att på så sätt öka 

öppenheten och trovärdigheten. 

 Se till så att klubbarna betalar av skulder rörande exempelvis spelare, skatter och 

skulder till andra klubbar i tid. 

 Införa en högre grad av disciplin och rationalitet vad gäller klubbarnas sätt att sköta 

sin ekonomi. 

 Uppmana klubbarna att verka på basis av sina egna intäkter. 

 Uppmuntra ansvarsfullt spenderande för att på så sätt gynna fotbollen på lång sikt. 

 Skydda den långsiktiga lönsamheten och hållbarheten inom europeisk klubbfotboll.     

(UEFA, 2012b) 

 

3.1.2 Krav och sanktioner 

Brooks (2012) beskriver vad som krävs av klubbarna och nämner att Financial Fair Play 

regelverket bland annat kräver att de lämnar reviderade bokslut som ska bestå av 

balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, noter bestående av en rad sammanfattade 

redovisningspolicys av betydelse och andra förklarande noter. Dessutom ska klubbarna 

klargöra för den framtida situationen vad gäller finansiell information. Detta för att visa att 

klubben kan fortsätta ha god ekonomisk hälsa. En break-even analys ska också lämnas in för 

att visa att klubbarna inte överskrider det underskott som är tillåtet.  

 

Om klubbarna skulle bryta mot FFP reglerna är det följande sanktioner som tillämpas:  

1) Klubben tilldelas en varning 

2) Böter för klubben  

3) Klubben tilldelas poängavdrag 
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4) UEFA håller inne med vinstpengar från sina turneringar  

5) Klubbarna förbjuds anmäla nya spelare till UEFA:s turneringar 

6) Antalet spelare som klubben får registrera till UEFA:s turneringar begränsas 

7) Diskvalifikation från pågående UEFA turnering 

8) Uteslutning från framtida UEFA turneringar  

 

Sanktioner för klubbar som bryter mot break-even kravet tillämpades för första gången till 

säsongen 2013/2014. (UEFA, 2012b) 

 

3.1.3 Break-even kravet 

FFP regelverket tillämpas enligt Vöpel (2011) olika beroende på vilket land och vilken liga 

det rör sig om, framförallt är det maximalt tillåtet underskott (det så kallade break-even 

kravet) som skiljer sig åt. Som kan ses i tabell 2 här nedan tillåts exempelvis klubbarna i 

Engelska Premier League göra förluster på upp till €128,5m över 3 säsonger utan att riskera 

bestraffning medan klubbarna i The Championship som är divisionen under Premier League 

maximalt tillåts göra en förlust på €10m under säsongen 2013/2014 (Financial Fair Play, 

2013). I UEFA:s europeiska klubblagsturneringar, Europa League och Champions League där 

endast de lag som placerar sig bäst i de inhemska ligorna kvalar in är det däremot samma 

hårda break-even krav (€45m över 3 säsonger) som ställs på samtliga klubbar oavsett inhemsk 

liga. För att få delta i dessa prestigefyllda turneringar måste UEFA:s FFP krav uppfyllas fullt 

ut (UEFA, 2012a).  

 

Brooks (2012) skriver om ett antal upplysningar, som ses som indikatorer, som klubbarna är 

skyldiga att lämna i samband med rapportering om break-even. Dessa är: osäkerhet 

beträffande framtida fortlevnad, negativt eget kapital, break-even underskott, förfallna skulder 

samt en nettoskuld som överskrider 100 % av totala intäkter. 

 

”Spending constraints” säsongen 2013/2014 

 

Tävling 

 

 

Maximalt tillåtet underskott 

enligt break-even kravet 

 

 

Bestraffningar 

 

UEFA Europa League och 

Champions League 

 

 

€45m över 3 säsonger 

 

8 olika, från varning till 

uteslutning 

 

Engelska Premier League 

 

 

€128,5m över 3 säsonger 

 

Poängavdrag 

 

The Championship 

 

 

€10m under säsongen 

2013/2014 

 

Transferförbud och böter 

Tabell 1. Modifierad tabell Financial Fair Play (2013) 
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De intäkter som inkluderas i break-even beräkningen är:  

 Matchintäkter 

 Sändningsrättigheter 

 Sponsor- och reklamintäkter  

 Intäkter från kommersiell verksamhet och övriga rörelseinkomster 

 Intäkter vid försäljning av spelare  

 Den överskjutande likviden vid avyttring av materiella anläggningstillgångar och 

finansiella intäkter 

 

De intäkter som inte ska inkluderas i break-even beräkningen är: 

 Icke-monetära poster  

 Inkomster som inte kan hänföras till klubbarnas fotbollsverksamhet 

 

De kostnader som inkluderas i break-even beräkningen är:  

 Kostnad sålda varor 

 Kostnader för anställda (bl.a. lönekostnader) samt övriga rörelsekostnader 

 Kostnader för spelarinköp 

 Finansiella kostnader och utdelning  

 

De kostnader som inte ska inkluderas i break-even beräkningen är:  

 Avskrivning/nedskrivning av materiella anläggningstillgångar 

 Avskrivning/nedskrivning av immateriella tillgångar 

 Kostnader för utveckling av ungdomsverksamhet 

 Kostnader för samhällsutvecklingsaktiviteter 

 Alla icke-monetära poster 

 Finansiella kostnader som kan hänföras till uppförandet av materiella 

anläggningstillgångar  

 Skattekostnader  

 Kostnader som inte hänförs till fotbollsverksamhet 

 

Anledningen till att alla intäkter och kostnader inte ingår i beräkningen är för att UEFA vill 

uppmuntra klubbarna att satsa pengar på exempelvis infrastruktur och ungdomsanläggningar 

istället för att endast förstärka spelartruppen. (UEFA, 2012a) 

 

Det break-even resultat som klubbarna ska presentera räknas ut över tre redovisningsperioder. 

Den redovisningsperiod som slutar under det kalenderår då UEFAs klubblagsturneringar 

påbörjas (T), den redovisningsperiod som har sitt slut året före UEFAs klubblagsturneringar 

påbörjas (T-1) och redovisningsperiod som föregår denna (T-2).  

 

Till exempel räknas maximalt tillåtet underskott enligt break-even kravet för säsongen 

2015/2016 fram baserat på de redovisningsperioder som avslutas 2015 (T), 2014 (T-1) och 

2013 (T-2). (UEFA, 2012b) 
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3.1.4 Finansiell rapportering 

Morrow (2013) menar att utgångspunkten för UEFA:s FFP regelverk är klubbarnas finansiella 

rapporter. Dessa rapporter beskrivs som allmänt accepterade tillvägagångssätt för 

organisationer att kommunicera sina finansiella resultat och ställning i enlighet med nationella 

och internationella redovisningsregler och redovisningsråd. I takt med att den affärsmässiga 

delen av fotbollen växt finns bevis för att fotbollsklubbarna försökt öka den mängd 

information som lämnas ut till intressenterna i form utav längre och mer omfattande rapporter 

samt ökad betoning på fritt formulerade affärsberättelser (Morrow, 2013). Enligt Anderson 

och Frankle (1980) var frivillig rapportering av organisationers sociala aktiviteter ett fenomen 

på uppgång redan sent 1970-tal. Även Nikoleava och Bicho (2010) visar på att frivillig 

rapportering varit ett växande fenomen ända sedan dess introduktion på 1970-talet fram till 

tidigt 2000-tal. Den positiva trenden håller enligt Morrow (2013) i sig än idag då 

redovisningen de senaste åren fått bevittna en växande trend av frivillig information i 

årsredovisningar och andra finansiella rapporter. Morrow (2013) menar att organisationers 

önskan att utlämna mer information än tidigare generellt sätt är välkomnad men att det även 

medför problem. Frivillig information är av naturliga skäl mindre standardiserad än de 

obligatoriska delarna i en årsredovisning vilket Morrow (2013) anser ökar risken för så kallad 

"management capture" då ledningen försöker styra debatten kring vad som är och vad som 

inte är att betrakta som lämpliga social- och samhällsaktiviteter. Med tanke på detta menar 

Morrow (2013) att förekomsten av frivillig information i en organisations finansiella rapporter 

i större utsträckning handlar om att göra reklam än om ansvarstagande. 

 

Morrow (2013) menar att fotbollsklubbars finansiella rapporter i nuläget inte skiljer sig i sak 

från de som produceras utav organisationer inom andra branscher. Som ett resultat av detta 

ligger huvudfokus på att förmedla användbar finansiell information till organisationens 

intressenter. Denna information koncentrerar sig på ekonomiska händelser och transaktioner 

och de förväntade ekonomiska effekterna av dessa. Morrow (2013) anser dock att den 

allmänna karaktären hos fotbollsklubbar i kombination med beteendet hos många av dess 

intressenter såsom exempelvis aktieägare och fans lämnar dessa finansiella rapporter dåligt 

anpassade för att kunna möta de upplevda målen och behoven från intressenternas sida. 

 

3.1.5 Internationell redovisning 

Sundgren, Nilsson och Nilsson (2013) menar att redovisningen på många sätt skiljer sig åt 

mellan organisationer i olika länder. Huvudanledningen till detta uppges vara att olika 

redovisningsprinciper tillämpas i olika länder. Nobes och Parker (2004) samt Roberts, 

Weetman och Gordon (1998) menar att det finns en mängd olika faktorer som medför 

internationella redovisningsskillnader. Som några av de mest betydelsefulla nämns kulturella 

skillnader, olika rättssystem samt olika skatteregelverk. Kulturella skillnader har enligt Nobes 

och Parker (2004) inverkan på så sätt att redovisningen påverkas av omgivningen och att 

organisationer inom ett land därmed påverkas av den rådande kulturen. Gällande rättssystem 

finns det främst två stycken olika sådana. Om det som är fallet i denna studie sker en 

jämförelse mellan organisationer från olika länder och vissa av dessa länder tillämpar olika 

rättssystem kommer det att kunna uppstå redovisningsskillnader. Olika länder tillämpar enligt 
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Roberts, Weetman och Gordon (1998) olika skatteregler och skattesatser vilket gör att 

skillnader dessa länder emellan uppstår. 

 

3.1.6 Marknadsmisslyckanden 

Med marknadsmisslyckanden menas enligt Bator (1958) misslyckanden av mer eller mindre 

idealiserade marknader att upprätthålla önskvärda aktiviteter eller att hindra aktiviteter som är 

icke önskvärda. Hur önskvärd en aktivitet är utvärderas utifrån förhållandet hos värdet av 

vissa underförstådda eller tydliga välfärdsproblem. Datta-Chaudhuri (1990) beskriver 

marknadsmisslyckanden som en marknadsekonomis oförmåga att reagera till vissa önskvärda 

utfall av resursanvändning.  

 

Agell (1999) skriver att marknader kan få ”felfunktion” på grund av externa händelser och att 

detta kan leda till marknadsmisslyckanden. Marknadsmisslyckanden kan ge förklaring till 

varför en arbetsmarknad som är oreglerad kan leda till ineffektivitet. Vidare skriver Agell 

(1999) att det finns ett flertal tillfällen då de fria marknadskrafterna skapar alldeles för stora 

löneskillnader.  

 

Bator (1958) beskriver i samband med marknadsmisslyckanden den så kallade 

paretoeffektiviteten, som kortfattat innebär att det inte går att omfördela resurser så att någon 

får det bättre utan att göra det sämre för någon annan. En marknad är enligt Besley (1994) och 

Akerlof (1976) effektiv då ingen pareto-förbättring går att göra, alltså när förhållandet är som 

beskrivs ovan att det inte går att förbättra läget för någon utan att någon annans situation blir 

lidande av detta. En marknad som inte inser en möjlig pareto-förbättring ses som ineffektiv. 

Professionell fotboll har en tydlig tendens att orsaka marknadsmisslyckanden.  

 

I figuren här nedan syftar Vöpel (2013) till att förklara två delar av financial fair play 

regelverket och vad det syftar till att åstadkomma. Första delen är break-even kravet som ska 

leda till en stabilare finansiell situation inom europeisk klubbfotboll. Den andra delen 

behandlar vad som i FFP regelverket betraktas som relevanta intäkter och hur detta syftar till 

att motverka ekonomisk dopning. Dessa två aspekter av FFP regelverket syftar som figuren 

illustrerar till att förbättra den rådande konkurrenssituationen för att klubbarna ska kunna 

tävla på mer rättvisa villkor. Vöpel (2013) föreslår att det ska införas någon form av 

restriktion för intäktsuppdelning i professionell fotboll för att motverka marknadsbristfällighet 

och undvika en situation som präglas av att det är ett fåtal klubbar som dominerar obestritt. 

Vöpel (2013) menar att en sådan förutsägbar situation riskerar att äventyra de huvudsakliga 

värdegrunderna inom idrott samt acceptansen bland supportrar och åskådare, som till en stor 

del är den kommersiella grunden för professionell idrott. 
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Figur 3. Modifierad figur Vöpel (2013) 

Lago, Simmons och Szymanski (2006) menar att följande två karakteristiska drag 

kännetecknar en kris eller ett marknadsmisslyckande inom fotbollsbranschen:  

 

 Det finns flera gemensamma problem som drabbar samtliga klubbar med negativa 

ekonomiska konsekvenser för samtliga, och  

 Krisen inom en eller ett fåtal klubbar hotar att skada den finansiella stabiliteten i andra 

klubbar.  

 

På detta plan skiljer sig fotbollsklubbar enligt Lago et al. (2006) från de flesta andra branscher 

och industrier där en finansiell kris inom en organisation är positivt snarare än negativt för 

andra organisationer inom samma bransch på så sätt att försvinnandet av en konkurrent ökar 

efterfrågan för andra företags produkter vilket leder till ökade intäkter och därmed också ökad 

finansiell stabilitet för de kvarvarande företagen.  

 

Även om det kan låta konstigt menar Lago et al. (2006) att en bidragande orsak till att 

fotbollsklubbarnas finansiella situation har förvärrats är ökade intäkter. Detta då denna 

intäktsökning, inte minst i form av TV-intäkter, har bidragit till en ännu större ökning vad 

gäller utgifter förknippade med spelarinköp och spelarlöner. Varför orsakar då ökade intäkter 

en sådan överspendering? Lago et al. (2006) spekulerar kring att en förväntad genomsnittlig 

ökning av intäkter medför att genomsnittliga utgifter då har en tendens att öka i samma 

paritet. I händelse av att den genomsnittliga ökningen skiljer sig åt mellan intäkter och utgifter 

tenderar organisationer som underpresterar att uppleva betydande finansieringsunderskott.  

 

Drut och Raballand (2012) visar utifrån en teoretisk modell att klubbar som tillåts redovisa 

underskott anställer fler talangfulla spelare och ökar därmed chanserna att nå sportsliga 

framgångar i relation till klubbar av motsvarande storlek som omfattas av budgetrestriktioner. 
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En empirisk undersökning gjort utifrån de fem stora europeiska ligorna (England, Spanien, 

Frankrike, Italien och Tyskland) visar att dessa teoretiska slutsatser även stämmer väl in på 

hur det ser ut i verkligheten. Detta då klubbar från Frankrike och Tyskland där det finns 

underskotts- och skuldbegränsningar historiskt sätt har överträffats i UEFA:s europeiska 

klubbturneringar utav Engelska, Spanska och Italienska lag som tillåts låna fritt. (Drut och 

Raballand, 2012) 

 

3.2 Teoretisk referensram 

Detta kapitel belyser teorier och modeller som är relevanta för studien. Här beskrivs 

institutionell teori och ”Equity theory”.  

 

3.2.1 Equity Theory 

Deegan och Unerman (2011) definierar utifrån paragraf 49c av International accounting 

standard boards (IASB) regelverk och Financial accounting standard board (FASB) ”equity” 

som tillgångar minus skulder, där ”equity” inom ett företag anses bestå utav aktieägarnas 

medel. Van Mourik (2010) menar på att det finns fyra huvudsakliga ”Equity theories”, varav 

tre anses kunna vara relevanta för denna studie; nämligen ”Proprietary theory”, ”Entity 

theory” och ”Enterprise theory”. Var och en av dessa teorier har sina egna värderingar 

gällande det perspektiv en organisation bör ta i sin redovisning. Dessa olika teorier tolkar 

enligt Hendriksen och Van Breda (1992) även organisationens ekonomiska situation på olika 

sätt och förespråkar med anledning av detta olika metoder och tillvägagångssätt vid en 

organisations offentliggörande av information med relevans för flertalet aktieägare och 

intressenter.  

 

Proprietary Theory 

Schroeder och Myrtle (1997) menar utifrån ”Proprietary theory” att alla företagets vinster och 

förluster omedelbart tillfaller ägarna och inte företaget. Med anledning av detta anses 

företaget utifrån ”Proprietary theory” existera för att göra det möjligt att genomföra 

transaktioner för ägarna.  

 

Van Mourik (2010) och Suandi (2010) hävdar att det viktigaste ansvaret som vilar på 

företagsledningen vid beslutsfattande utifrån ”Proprietary theory” först och främst är att tänka 

på vilket alternativ som är det mest fördelaktiga ur ett ägarperspektiv. Företagets tillgångar 

och skulder bör enligt ”Proprietary theory” betraktas som ägarens tillgångar och skulder, 

vilket enligt Van Mourik (2010) kan leda till det faktum att en vinstmaximering i ett företag 

kan liknas vid en maximering av aktieägarnas nettotillgångar.  

 

Hendriksen och Van Breda (1992) och Suandi (2010) skriver att ”Proprietary theory” lämpar 

sig bäst för företag med enskilt ägande såsom en enskild firma då det finns en personlig 

relation mellan ledningen av verksamheten och ägandet av densamma. Detta är något som 

skulle kunna innebära att hela konceptet kan tänkas vara mindre accepterat i större företag 

med en mer komplex ägarstruktur. 



 

24 
 

Entity Theory 

Van Mourik (2010) menar att ”Entity theories” är avsedda att analysera och värdera 

transaktioner utifrån den effekt de har på företagets redovisning. Samma princip gäller för 

företagets finansiella rapporter som är baserade på värderingarna hos ”Entity theory” och är 

tänkta att framställas enbart ur ett enhetsperspektiv. Baserat på värderingarna hos ”Entity 

theory” menar Van Mourik (2010) att det huvudsakliga syftet med ett företags balansräkning 

är att ge en tydlig indikation på säkerheten och eventuella faror som kan tänkas uppstå i 

företaget och påverka dess finansiella situation. Detta resonemang baseras utöver de 

grundläggande värderingarna hos ”Entity theories” även på det faktum att företagets 

resultaträkning har som syfte att mäta inkomstfördelningen från ett enhetsperspektiv (Van 

Mourik, 2010).  

 

”Entity theory” innebär enligt Hendriksen och Van Breda (1992) att en organisation antas 

vara nästintill självgående och ha sina egna värdegrunder. Det behöver heller inte 

nödvändigtvis vara så att organisationen och ägaren förknippas med varandra. 

 
Enterprise Theory 
Van Mourik (2010) menar att den allra viktigaste värderingen hos ”Enterprise theory” är att 

den ser de stora och framgångsrika företagen inom dagens samhälle som en funktion med ett 

stort socialt ansvar. Varje handling hos ett större företag har en större effekt än vad många tror 

på alla sorters människor. Exempelvis nämner Van Mourik (2010) aktieägare, kunder, 

anställda, långivare, regeringen samt den allmänna befolkningen. ”Enterprise theory” har 

alltid byggt på en syn av organisationen som en typ av social institution, och det är också så 

som förespråkare utav ”Enterprise theory” vill att företagens finansiella rapporter ska 

utformas.  

 

Van Mourik (2010) hävdar att de intäkter som genereras genom företaget utifrån ”Enterprise 

theory” är avsedda att undersökas för att kunna mäta i hur pass stor omfattning företaget 

bidrar till samhället. Suandi (2010) definierar ”Enterprise theory” som en teori med ett 

mycket bredare koncept än enhetsteorin och menar på att den växande trenden av sociala 

koncept på senare år har spelat en stor roll vad gäller utvecklingen av ”Enterprise theory”. 

Enligt Hendriksen och Van Breda (1992) visar teorin på hur organisationer har ett socialt 

ansvar mot flera olika intressegrupper. En vanligt förekommande uppfattning är att ansvaret 

endast är riktat mot aktieägare och långivare men denna teori påvisar att det utöver detta även 

finns ett betydande ansvar mot anställda, kunder, regeringen samt allmänheten i övrigt. 

Schroeder och Myrtle (1997) menar att det utifrån ett enterpriseperspektiv är av stor vikt för 

organisationer att bibehålla en så god relation som möjligt till samtliga intressegrupper. 

 

Förädlingsvärde 

Förädlingsvärdet utgår från ”Enterprise theory” och har sitt ursprung långt tillbaka i tiden. I 

USA var Waino Suojanen så tidigt som på 1950-talet inne på behovet av ett nytt 

redovisningsregelverk med avsikt att kunna hantera stora företag. En redovisningsmodell 

skapad enbart utifrån ett ägarperspektiv ansågs vara omodern, istället diskuterades det utifrån 

ett redovisningsteoretiskt perspektiv kring att redovisningen måste kunna möta behovet hos en 



 

25 
 

större mängd intressenter. Då organisationer utifrån ”Enterprise theory” beaktas som en typ av 

institution bör verksamheten också bedömas utifrån dess bidrag till samhället. Om de 

inkomster som organisationer genererar ska analyseras utifrån sociala överväganden ansågs 

den traditionella typen av resultaträkning vara otillräcklig. Därför utvecklades 

förädlingsvärdesanalysen (Suojanen, 1954). Hendriksen och Van Breda (1992) menar att det 

mest relevanta begreppet för inkomst med tanke på ”Enterprise theory” och organisationers 

ansvar mot samhället är förädlingsvärdeskonceptet.  

 

Syftet med förädlingsvärdeskonceptet inom en organisation är enligt Suojanen (1954) att 

genomföra en mätning av flödet och dess uppdelning mellan organisationens deltagare. 

Förädlingsvärdesanalysen kan enligt Morley (1979) ses som en redovisningsrapport som 

präglas av ett tydligt intressenttänkande. Analysen utarbetas av företaget med syfte att ge mer 

information till de olika deltagarna än de kan få från vare sig resultat- eller balansräkning. 

Den ses som ett komplement till dessa rapporter och innehåller analyser om förädlingsvärdet i 

produktionen och dess fördelning bland organisationens deltagare. (Suojanen, 1954) 

 

Förädlingen mäts enligt Morley (1978) samt Hendriksen och Van Breda (1992) som intäkter 

minus inköpta varor och tjänster från andra organisationer (externa kostnader). Således 

omfattar förädlingsvärdet all utdelning till aktieägare, ränta till borgenärer, löner till anställda, 

skatter till statliga myndigheter och balanserade vinstmedel i verksamheten. Därmed är alla 

anställda, ägare, långivare och myndigheter (genom beskattning) mottagare av organisationers 

intäkter. (Hendriksen och Van Breda, 1992) 

 

Med konceptet förädlingsvärde avses enligt Morley (1978) det välstånd som skapats av 

organisationen. Förädlingsvärdesanalysen ger ägarna en mer neutral plats bland de 

intressenter som får del av den skapade förädlingen via utdelning medan kvarhållen vinst 

betraktas som gemensamma resurser för framtiden. (Hendriksen och Van Breda, 1992) 

Hendriksen och Van Breda (1992) menar att en förädlingsvärdesanalys har som störst 

betydelse då den appliceras på stora organisationer vars beslut och handlingar påverkar 

vardagen för tusentals individer och har en allmän social och ekonomisk betydelse utöver 

ägarnas trångsynta intressen.  

 

3.2.2 Institutionell teori 

Institutionell teori har växt fram till ett av de dominerande teoretiska perspektiven inom 

organisationsteori och tillämpas allt oftare vid forskning inom redovisningsområdet. För att ge 

en övergripande blick handlar institutionell teori enligt Deegan och Unerman (2011) samt 

Dillard, Ringsby och Goodman (2004) om vilken form en organisation tar och har som avsikt 

att förklara hur det kommer sig att organisationer inom en viss bransch tenderar att likna 

varandra vad gäller egenskaper och struktur. Enligt institutionell teori arbetar organisationer 

utan något som helst ramverk av normer, värderingar och allmänt accepterade antaganden om 

vad som är lämpligt eller acceptabelt ekonomiskt beteende. (Deegan och Unerman, 2011) 
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Två framträdande forskare som lämnat viktiga bidrag till institutionell teori är DiMaggio och 

Powell. De ställer sig frågande till hur det kommer sig att organisationer inom samma bransch 

liknar varandra och ämnar då förklara homogenitet snarare än variation (DiMaggio och 

Powell, 1983). Homogenitet bland organisationer medför att dess struktur och därmed även 

dess sätt att rapportera tenderar att påverkas av vad grupper med stort inflytande inom 

samhället anser vara normalt. Då organisationer inte vill utmärka sig från det som anses vara 

normalt innebär detta att de efterliknar varandra i väldigt stor utsträckning. (Deegan och 

Unerman, 2011) 

 

Deegan och Unerman (2011) nämner två huvudsakliga modeller för institutionell teori, 

nämligen isomorphism och decoupling. Båda dessa ses som effektiva verktyg vad gäller att 

förklara organisationers redovisningspraxis. Denna teorigenomgång fokuserar på de olika 

isomorphismerna. 

 

Isomorphism: 

När DiMaggio och Powell (1983, sid. 149) beskriver begreppet isomorphism definierar de det 

hela som: “/…/a constraining process that forces one unit in a population to resemble other 

units that face the same set of environmental conditions”. Med andra ord kan organisationer 

som anammar strukturer eller processer, exempelvis rapporteringsprocesser, som skiljer sig 

från andra organisationers strukturer eller processer upptäcka att dessa skiljaktigheter medför 

kritik. (Deegan och Unerman, 2011)    

 

Isomorphism är enligt Deegan och Unerman (2011) och Dillard et al.(2004) en process som 

får en enhet i en population att likna andra enheter inom samma population som får utstå 

samma förutsättningar. På grund av isomorphism kommer organisationer med tiden alltså bli 

alltmer homogena och påverkas av omgivningen och dess förväntningar. DiMaggio och 

Powell (1983) pekar ut tre olika typer av isomorphismer: ”coercive isomorphism”, ”mimetic 

isomorphism” och ”normative isomorphism”.  

 

”Coercive isomorphism”:  

Så kallad ”coercive isomorphism” uppstår enligt Deegan och Unerman (2011) samt Mizruchi 

och Fein (1999) då en organisation förändrar sin struktur på grund av påtryckningar från de 

intressenter som organisationen är beroende utav. DiMaggio och Powell (1983) samt Dillard 

et al. (2004) instämmer i detta och menar att ”coercive isomorphism” kan uppstå som ett 

resultat av både informella- och formella påtryckningar. Vidare utvecklade DiMaggio och 

Powell (1983) två stycken hypoteser med kopplingar till denna isomorphism: 

 

 Ju mer beroende en organisation är utav en annan organisation ju större likheter kan 

ses mellan dessa beträffande organisationsstruktur, företagsklimat och beteende. 

 

 En organisations beroendegrad av andra organisationers resurser påverkar hur mycket 

den kommer att efterlikna andra organisationer inom samma bransch. Ju starkare 

denna beroendegrad är desto mer kommer de att likna varandra. 
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Deegan och Unerman (2011) nämner att det finns kopplingar mellan ”coercive isomorphism” 

och att organisationer väljer att använda sig av frivillig rapportering för att möta 

förväntningarna hos dess intressenter. Organisationen tvingas därmed informellt till att 

utforma sin redovisning på ett visst sätt. 

 

”Mimetic isomorphism”: 

Deegan och Unerman (2011) förklarar att ”mimetic isomorphism” är en process som bygger 

på att den egna organisationen strävar efter att kopiera och förbättra andra organisationers 

tillvägagångssätt för att på så sätt skapa sig en konkurrensfördel. När en organisation stöter på 

osäkerhet kan den välja att ta efter och lära sig av hur andra organisationer går tillväga. 

(DiMaggio och Powell, 1983 ; Mizruchi och Fein, 1999)  

 

Också för ”mimetic isomorphism” har DiMaggio och Powell (1983) kommit med två stycken 

generella hypoteser: 

 

 Ju osäkrare relationen är mellan en organisations mål och medel desto mer benägen 

kommer denna organisation vara att försöka ta efter andra organisationer som upplevs 

som framgångsrika. 

 Ju svårare en organisations mål är att förstå sig på desto större är chansen att denna 

organisation försöker ta efter andra organisationer som upplevs som framgångsrika. 

 

För att beskriva ”mimetic isomorphism” tar Haveman (1993) upp March's modell som går ut 

på att ju fler sociala aktörer som gör saker och ting på ett specifikt sätt, i desto större 

utsträckning kommer denna handling att tas för givet eller institutionaliseras. Därefter 

kommer andra sociala aktörer att ta efter denna handling utan att tänka efter. 

 

”Normative isomorphism”: 

Den tredje och sista isomorphismen, ”normative isomorphism”, innebär att en organisation på 

grund av påtryckningar från gruppnormer förändrar sin organisationsstruktur. Denna 

isomorphism kan exempelvis skapas då det finns förväntningar på att en organisations 

redovisning ska vara överensstämmande med rådande redovisningsstandards. (Deegan och 

Unerman, 2011) Precis som för de andra två isomorphismerna har DiMaggio och Powell 

(1983) tagit fram två hypoteser:  

 

 En organisations tillit till akademiska meriter i rekryteringsprocessen påverkar hur 

mycket den kommer att efterlikna andra organisationer inom samma bransch. Ju större 

denna tillit är desto mer kommer de att likna varandra. 

 

 Ju mer en organisations ledare engagerar sig i utbyten med andra organisationer och 

därmed byter idéer med dessa ju mer troligt är det att den egna organisationen kommer 

att efterlikna dessa andra organisationer. 

Dessa tre isomorphismer är inte nödvändigtvis empiriskt urskiljbara. Var och en innebär en 

separat process, men två eller flera kan arbeta samtidigt och deras effekter är inte alltid klart 

identifierbara. (DiMaggio och Powell, 1983; Mizruchi och Fein, 1999) 
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3.3 Tidigare forskning 

Detta avsnitt behandlar tidigare gjorda undersökningar som är av relevans för studien. 

Avsnittet inleds med en beskrivning av Vöpels (2013) modell och följs av tidigare forskning 

kring de olika faktorerna som undersöks i analysdelen. 

 

3.3.1 Resultatutjämning 

Enligt Beidleman (1973) utgör resultatutjämning organisationers försök att hålla resultatet på 

en stabil nivå och reducera resultatsvängningar i den utsträckning det är tillåtet enligt god 

redovisningssed. För att jämna ut resultatet till en mer fördelaktig nivå vidtar organisationer 

åtgärder för att öka det redovisade resultatet då resultatet är lågt och minska det redovisade 

resultatet då resultatet är förhållandevis högt (Fudenberg och Tirole, 1995). Ett exempel på en 

sådan åtgärd är enligt Iqbal och Strong (2010) utnyttjandet av periodiseringar för att påverka 

redovisat resultat i önskvärd riktning. Detta är något som förekommer mer frekvent i 

organisationer med hög skuldsättningsgrad (Iqbal och Strong, 2010). 

 

För att förtydliga vad som menas med begreppet resultatutjämning beskriver Fudenberg och 

Tirole (1995) två stycken metoder som organisationer kan tillämpa för att justera redovisat 

resultat. Den första bygger på användningen av den flexibilitet som tillåts i allmänt 

accepterade redovisningsprocedurer för att ändra det redovisade resultatet utan att för den 

sakens skull ändra det bakomliggande kassaflödet. Den andra metoden går ut på att jämna ut 

det redovisade resultatet genom åtgärder som inverkar på de bakomliggande kassaflödena. 

 

Fudenberg och Tirole (1995) menar att användandet av resultatutjämnande åtgärder inte bara 

är kopplat till nuläget utan att de också går att tillämpa för att påverka en organisations 

förväntade framtida prestation. Beidleman (1973) skriver att det dock är långt ifrån alla 

organisationer som ägnar sig åt resultatutjämning och de organisationer som väl väljer att göra 

det utnyttjar inte heller varje tillfälle som ges för att påverka resultatet i fördelaktig riktning. 

Alla organisationer är inte medvetna om fördelarna med en stabil resultatutveckling, eller om 

de är medvetna om detta anser de inte att fördelarna med utjämning överväger den förvirring 

och osäkerhet som kan uppstå. (Beidleman, 1973) 

 

Albornoz och Alcarria (2003) beskriver utifrån ”the income smoothing hypothesis” att 

företagsledare generellt drivs av en önskan att minska svängningarna kring en förutbestämd 

resultatnivå. Hypotesen beskrivs ofta som företagsledares benägenhet att välja 

redovisningsprinciper som ökar det redovisade resultatet för den nuvarande 

redovisningsperioden i händelse av att resultatet underskrider förutbestämda mål (Albornoz 

och Alcarria, 2003). Enligt DeFond och Park (1997) är ”the income smoothing hypothesis” 

inriktad på de olika faktorer som motiverar en företagsledning till användning av 

resultatutjämning samt de metoder som finns till förfogande för att uppnå önskvärt resultat. 

Utifrån denna hypotes handlar alltså resultatutjämning främst om att det redovisade resultatet 

ska vara det mest gynnsamma med utgångspunkt från vad rådande redovisningsregler tillåter. 

Det är dock inte alltid givet att ett maximalt redovisat resultat är det mest gynnsamma för en 
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organisation utan beroende på vilka de bidragande faktorerna är kan det i vissa fall vara mer 

gynnsamt att redovisa ett lägre resultat. (DeFond och Park, 1997) 

 

Riahi-Belkaoui (2004) och Watts och Zimmerman (1990) tar upp en hypotes som kan kopplas 

till fenomenet resultatutjämning, nämligen ”The bonus plan hypothesis”. Denna hypotes går 

ut på att företagsledare i organisationer är mer benägna att vidta resultatutjämnande åtgärder 

om de tillämpar bonussystem som kan kopplas till det redovisade resultatet. Healy (1985) 

använder information från bonussystem för att identifiera situationer då en företagsledning 

förväntas vidta resultatutjämnande åtgärder för att kunna redovisa ett lägre resultat. Studiens 

resultat visar på att en företagsledning genom manipulering av periodiseringar påverkar det 

redovisade resultatet och därmed även deras bonusar. Gaver, Gaver och Austin (1993) bygger 

vidare på Healys (1985) studie genom att undersöka förhållandet mellan godtyckliga 

periodiseringar och förpliktelser vad gäller bonussystem. Men till skillnad från Healy kom de 

fram till att då resultatet före periodiseringar hamnar under gränsen då bonus infaller väljer 

företagsledare att tillämpa resultathöjande periodiseringar, och vice versa.  

 

“The political cost hypothesis” innebär att större organisationer i högre utsträckning än 

mindre organisationer gör redovisningsval med syfte att minska redovisat resultat (Watts och 

Zimmerman, 1990 ; Riahi-Belkaoui, 2004). Enligt Deegan och Unerman (2011)  kommer en 

företagsledning som misstänker att de är under politisk granskning, förutsatt att allt annat är 

oförändrat, överväga att anamma redovisningsmetoder som minskar det redovisade resultatet.  

 

Inom fotbollsbranschen löper enligt Brooks (2012) de klubbar som har högst lönekostnader 

och som aktivt försöker undvika att bryta mot regleringarna i UEFA:s FFP regelverk störst 

risk att engagera sig i olika former av resultatmanipulering. En anledning till detta är att dessa 

klubbar vill framstå som finansiellt stabila för att på så sätt undvika ytterligare granskning och 

de eventuella negativa effekter som detta kan medföra. Styrka vad gäller bolagsstyrning och 

redovisningskvalitet har visat sig vara förmildrande faktorer som förknippas med 

begränsningen av aggressiv resultatmanipulering. Brooks (2012) menar att dessa resultat 

tillsammans kan illustrera de eventuella negativa effekterna utav det nya regelverket inom 

europeisk klubbfotboll och även ytterligare styrka vikten av en sund finanspolitik och åtgärder 

för att skydda aktieägarnas intressen.  

 

Fagerström (2002) menar att i stort sett alla studier inom området resultatutjämning sedan sent 

1960-tal på något vis grundar sig i Gordons (1964) idéer. Gordon (1964) menar att det finns 

ett problem på så sätt att många redovisningsekonomer är mer fokuserade på själva 

upprättandet av redovisningsprinciper snarare än att fundera kring hur det egentligen bör 

göras. I sin studie ämnar han att föreslå ett kriterium gällande val mellan olika 

redovisningsprinciper, argumentera för fördelarna med detta kriterium samt föreslå hur det 

kan användas. Han hävdar att företagsledare tillämpar olika redovisningsmetoder för att 

uppnå önskvärd ekonomisk vinst för en viss tidsperiod. Den hypotes Gordon (1964) 

utvecklade bygger på att organisationers vinst manipuleras med syfte att åstadkomma en 

önskvärd och jämn resultatutveckling. Denna hypotes är avsedd att kunna tillämpas för 
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organisationer som styrs av en professionell ledning i kontrast till organisationer som 

kontrolleras av sina ägare.  

 

Carlson och Bathala (1997) undersöker sambandet mellan skillnader vad gäller ägarstruktur 

och resultatutjämning i företag som en följd av avvikelser i den totala inkomsttillförseln. För 

att kunna svara upp på detta fokuserar de på så kallad artificiell utjämning (avsiktlig 

utjämning av resultatet) snarare än vanlig utjämning (utjämning som uppstår då ledningen 

vidtar åtgärder som syftar till att strukturera organisationens ekonomiska händelser). De 

organisationer som inkluderas i studien delas in i två grupper: utjämnare och icke-utjämnare. 

Urvalet består utav 265 stycken organisationer, varav 172 stycken identifieras som 

inkomstutjämnare medan resterande 93 klassificeras som icke-utjämnare. En multivariat 

regressionsmodell tillämpas i studien för att kunna svara upp på hypoteserna på ett bättre sätt 

än vad som hade kunnat göras med hjälp av en univariat analys som ofta används i andra 

studier. Resultaten av Carlsons och Bathalas (1997) studie visar på att skillnader vad gäller 

ägarstruktur och organisationens lönsamhet är viktiga begrepp för att förklara organisationers 

beteende vad gäller resultatutjämning. Mer specifikt kommer studien fram till slutsatsen att ju 

lägre andelen ”inside ownership” är, desto högre är sannolikheten att organisationen tillämpar 

resultatutjämning. Dessutom är organisationer som har en högre grad av institutionellt ägande 

och skuldfinansiering mer troliga att hamna i kategorin resultatutjämnare.  

 

I sin studie testar Moses (1987) en hypotes som bygger på att vissa faktorer, som varierar från 

företag till företag, ger företagsledningen incitament att använda redovisningsval för att 

manipulera sitt resultat och som en följd av detta varierar beteende vad gäller 

resultatutjämning mellan olika organisationer. I studien tillämpas T-tester och 

regressionsanalyser för att undersöka förhållandet mellan resultatutjämning och en rad olika 

förklarande variabler. Studiens resultat visar på att det finns ett samband mellan användandet 

av resultatutjämning och organisationens storlek, förekomsten av bonussystem samt hur de 

faktiska inkomsterna skiljer sig från de förväntade inkomsterna. Dessutom visar studien på att 

resultatutjämning förknippas med effekterna av förändringar vad gäller det resultat som 

redovisas. Det vill säga om resultatet avviker från förväntad nivå ökar sannolikheten att 

företagsledningen använder sig av resultatutjämnande åtgärder. (Moses, 1987) 

 

Trueman och Titman (1988) beskriver det som allmänt accepterat att företagsledare ofta ägnar 

sig åt resultatutjämning med syfte att minska svängningarna för organisationens resultat. Ett 

skäl till detta är att företagsledare är övertygade om att investerare är benägna att betala mer 

för en organisation med jämnare inkomstströmmar. Det finns mängder med studier som 

undersökt huruvida resultatutjämning faktiskt sker, men väldigt få har försökt förklara varför 

företagsledare vill manipulera organisationens resultat. Utifrån detta ämnar Trueman och 

Titman (1988) med sin studie att förklara varför organisationer väljer att resultatutjämna och 

hur detta kan resultera i ökad aktiekurs. Studiens resultat visar på att ”sale of debt” (en 

populär strategi för organisationer som vill förbättra kassaflödet och minska skulderna i 

balansräkningen) medför ett incitament för organisationer att utöva resultatutjämning. 

Ytterligare ett incitament för en företagsledning att utjämna är att minska fordringsägarnas 

uppfattning gällande variansen av organisationens underliggande ekonomiska resultat. Detta 



 

31 
 

visade sig i sin tur ha en positiv inverkan på organisationens marknadsvärde (Trueman och 

Titman, 1988) 

 

McNichols och Wilson (1988) utreder huruvida företagsledare manipulerar resultatet. De 

utgår från en modell baserad på generellt accepterade redovisningsprinciper och som 

upprättas utifrån hur tillhandahållande av osäkra fordringar skulle rapporteras i avsaknad av 

resultathantering. För att undersöka förekomsten av resultatutjämning delas urvalet upp i olika 

delar där beteendet av godtyckliga periodiseringar förutspås utifrån olika 

resultatutjämningshypoteser. Det är följande två hypoteser som testas i studien: ”the income 

smoothing hypothesis” och en hypotes framtagen av Healy (1985). Det tillvägagångssätt som 

används i studien skiljer sig från tidigare studier inom resultatutjämning på så sätt att de utgår 

från en enskild faktor, osäkra fordringar, snarare än ett flertal olika faktorer. Studiens resultat 

visar på att organisationer manipulerar sitt resultat i önskvärd riktning genom att tillämpa 

resultatminskande åtgärder då resultatet är högt. McNichols och Wilson (1988) kommer fram 

till att resultaten från testen av modellen och de resultatutjämningshypoteser som används 

rimligtvis kan antas representera en företagslednings försök att manipulera resultatet snarare 

än att de beror på exogena ekonomiska förhållanden. 

 

Dechow, Sloan och Sweeney (1995) utvärderar i sin studie alternativa periodiseringsbaserade 

modeller och dess förmåga att upptäcka resultatutjämning. Forskarna utvärderar detta genom 

att jämföra specifikationer och styrkan av vanligt förekommande teststatistik med den relativa 

prestandan hos de olika modellerna. De resultat som Dechow et al. (1995) kom fram till i sin 

studie rörande resultatutjämning är följande. Först och främst är det oavsett vilken modell 

som används svårt att upptäcka resultatutjämning. Detta då styrkan av testen är för låg för att 

kunna identifiera resultatutjämning av ekonomiskt rimliga mått. Dessutom, i händelse av att 

resultatutjämningen och dess fördelningsvariabel är korrelerad med organisationens resultat är 

tester för resultatutjämning potentiellt missvisande för alla de modeller som testades.  

 

Dimitropoulos (2011) genomförde en studie med syfte att undersöka bolagsstyrning och 

resultatutjämning hos fotbollsklubbar. Studiens empiriska resultat stödjer påståendet om att 

kvaliteten på bolagsstyrning dämpar aggressiv resultatmanipulering från klubbar och dess 

managers, mätt såsom inkomstutjämning, utnyttjande av periodiseringar och tendensen att 

uppvisa ett litet positivt resultat. Dimitropoulos (2011) menar att detta påvisar 

nödvändigheten av att ha sunda principer vad gäller bolagsstyrning för att på så sätt kunna 

skydda aktieägarnas intressen och för att förhindra att ägarnas rikedom utnyttjas. 

 

3.3.2 Storlekspåverkan 

Empiriska studier har enligt Gernon och Wallace (1995) visat att storleksattribut kan fungera 

som effektiva förklaringsvariabler. Hall och Weiss (1967) undersöker sambandet mellan 

organisationers storlek och dess lönsamhet. Detta gör de genom att undersöka en hypotes, om 

att storlek tenderar att resultera i högre lönsamhet. Dessutom utgår hypotesen i grova drag 

från att stora organisationer har alla de valmöjligheter som små organisationer har och 

dessutom möjligheten att göra investeringar som de mindre organisationerna inte kan. 
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Studiens urval bestod av 341 organisationer med tillgångar som varierar från 33 miljoner upp 

till 11 miljarder dollar. Varje år för varje organisation behandlas som en separat observation i 

studien. Studiens resultat styrker den testade hypotesen då det visade sig att en organisations 

storlek har inverkan på lönsamheten. Med andra ord påvisar studien att större organisationer 

har bättre förutsättningar att uppnå högre lönsamhet än mindre företag. (Hall och Weiss, 

1967) 

 

I sin studie undersöker Marcus (1969) vilket samband som finns mellan organisationsstorlek 

och lönsamhet. Han testar i sin studie samma hypotes som Hall och Weiss (1967), vilket gör 

att hypotesen finns beskriven ovan. Marcus (1969) syftar till att ompröva hypotesen mot nya 

data i en förbättrad analytisk ram. Studien sträcker sig över en treårsperiod och dess urval 

består av 118 stycken industrier. Resultaten skiljer sig till viss del från det som Hall och 

Weiss (1967) kommer fram till och konkluderas i att organisationsstorlek påverkar 

lönsamheten till viss del men inte för alla industrier. I 74 av de 118 industrierna kunde inte 

nollhypotesen (som går ut på att storlek inte har någon påverkan på avkastningen) förkastas 

enligt ett 95 procentigt konfidensintervall. Marcus (1969) menar därför att hypotesen inte fullt 

ut kan styrkas. 

 

Lee (2009) undersöker om större organisationer är mer lönsamma än mindre organisationer. 

För att kunna svara upp på detta används ett urval bestående av 7158 stycken amerikanska 

börsnoterade organisationer under tidsperioden 1987-2006. Studiens resultat visar på att 

organisationsstorlek är en viktig faktor vad gäller att förklara lönsamhet och hur den kan 

variera. Studien påvisar ett samband mellan organisationsstorlek och lönsamhet på det viset 

att lönsamheten är högre för större organisationer än för små men att ökningen är avtagande. 

Lönsamheten fortsätter alltså inte öka lika mycket i takt med större organisationer. 

 

3.3.3 Nationspåverkan 

Buckley et al. (1978) undersöker vilken påverkan organisationers storlek och nationella 

ursprung har på tillväxt och lönsamhet bland världens största organisationer. Studiens data 

består av tillgångar, vinst och försäljning för tidsperioden 1962 till och med 1972. Urvalet 

består av de 500 största amerikanska organisationerna för var och ett av de tio åren, de 200 

största icke-amerikanska organisationerna år 1962 och 1967 samt de 300 största icke-

amerikanska år 1972. För att beskriva studiens resultat visade sig sambandet mellan 

organisationers storlek och tillväxt vara signifikant och stabilt medan sambandet mellan 

storlek och lönsamhet visade sig vara väldigt svagt. Studien undersökte även sambandet 

mellan organisationernas nationella ursprung och lönsamhet/tillväxt. Resultatet från detta 

visade att nationellt ursprung var en starkt påverkande faktor på lönsamhet och tillväxt för 

samtliga tidsperioder då de amerikanska organisationerna inkluderades. Däremot var detta 

samband betydligt osäkrare vad gäller de icke-amerikanska organisationerna (Buckley et al., 

1978). 
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3.3.4 Sportsliga framgångar  

Vöpel (2013) menar att det finns två anledningar till varför professionell fotboll behöver 

regleras. För det första är konkurrensbalansen i sig instabil på grund av att framgångsrika 

klubbar ständigt fortsätter växa vilket i sin tur leder till att oligopol etableras inom fotbollen. 

För det andra så medför den rådande konkurrensen bland fotbollsklubbar att de tar stora 

ekonomiska risker. Anledningen till detta är enligt Vöpel (2013) som tidigare nämnts att 

fotbollsklubbar skiljer sig från vanliga organisationer genom att de strävar efter att uppnå 

sportsliga framgångar snarare än stora ekonomiska vinster. Idrotten är utformad på så sätt att 

endast ett lag/en person till slut står som segrare. Akerlof (1976) menar att det inom idrotten 

råder en mentalitet av att ”the winner takes it all” på så sätt att det laget/den individen som 

står som segrare blir ekonomiskt överlägsna de andra på grund av prispengar samt ökade 

sponsor- och TV-intäkter. Detta leder enligt Akerlof (1976) till att framgång föder framgång 

då ökade ekonomiska muskler förbättrar förutsättningarna för att lyckas igen nästa säsong 

eller nästa tävling. Vöpel (2013) fortsätter resonemanget och hävdar att klubbar med tanke på 

framgång föder framgång resonemanget tar stora ekonomiska risker för att förbättra 

förutsättningarna till att lyckas. Ett sådant beteende resulterar i överinvesteringar och 

överspendering då alla klubbar inte kan lyckas samtidigt. 

 

Dimitropoulos (2009) undersöker i sin studie sambandet mellan lönsamhet och sportsliga 

framgångar för grekiska fotbollsklubbar under tidsperioden 1994-2004. Studiens urval består 

utav 17 fotbollsklubbar från den grekiska högsta divisionen. Dimitropoulos (2009)  menar att 

ingen tidigare ordentligt har undersökt fenomenet lönsamhet och de olika faktorer som bidrar 

till vinst. Studiens resultat tyder på att det finns ett tydligt samband mellan lönsamhet och 

sportsliga framgångar, i alla fall på kort sikt, medan det på lång sikt är mer osäkert. 

 

Pinnuck och Potter (2006) undersöker sambandet mellan sportsliga framgångar och 

finansiella prestationer för klubbar i den australiensiska ligan AFL (australisk fotboll). 

Studiens tidsperiod sträcker sig från 1993-2002 och den data som används består av 

finansiella rapporter som huvudsakligen samlats in direkt från AFL. Studiens resultat visar att 

det finns ett samband mellan sportsliga framgångar (både på lång och kort sikt) och lönsamhet 

(genom högre publikintäkter och ökat medlemsantal).  

 

3.4 Analysmodell 

Baserat på studiens referensram har följande analysmodell upprättats. Som kan avläsas i 

figuren inkluderar analysmodellen sex olika faktorer plus en faktor som benämns övrigt. 

Analysmodellen är förankrad i referensramen då var och en av faktorerna behandlas i den 

teoretiska referensramen eller tidigare forskning. I figuren visas vilket eller vilka avsnitt från 

referensramen som de olika faktorerna är förankrade i. Denna modell ligger sedan till grund 

för studiens analys. 
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Figur 4. Analysmodell 

Var och en av faktorerna kommer att behandlas i ett eget avsnitt i analyskapitlet.  Där 

undersöks det huruvida det finns något samband mellan dessa och klubbarnas finansiella 

resultat eller om det på något annat sätt går att koppla dem till fotbollsklubbarnas ekonomiska 

ställning. 
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4. Empiri och inledande analys  
I detta kapitel presenteras en sammanfattande tabell över de empiriska data som 

sammanställts utifrån dokumentstudien. Utifrån de olika ekonomiska måtten har klubbarna 

tilldelats en genomsnittlig ranking som baserar sig på deras resultat i studiens tre 

ekonomiska modeller. Klubbarna delas utifrån denna genomsnittsranking in i tre kategorier: 

Ekonomiskt starka, ekonomiskt medelstarka samt ekonomiskt svaga klubbar. Avsnittet 

avslutas med den expertintervju som genomförts med svenskafotbollsförbundets ekonomichef. 

 

4.1 Gruppering av klubbar 
Här nedan följer en sammanfattande tabell som visar förädlingsvärdet, kassaflödet och ett 

resultat framtaget med hjälp av Henning Vöpels (2013) modell. De data som presenteras i 

tabellen baserar sig på de ackumulerade tabellerna som återfinns som bilagor för varje enskild 

klubb. I tabellen presenteras också en ranking över hur klubbarna förhåller sig till varandra för 

var och ett av dessa tre mått på ekonomisk ställning. Ju högre positivt värde desto bättre är en 

princip som gäller för samtliga av de tre måtten. Siffran 1 betecknar då den klubben med det 

mest fördelaktiga värdet för respektive mått, siffran 2 den klubben med det näst mest 

fördelaktiga värdet och så vidare. De tre rankingar som framtagits utgör sedan grunden för en 

genomsnittsranking som också presenteras i tabellen. 

Klubbar Förädlingsvärde Rank Kassaflöde Rank2 Vöpels modell Rank3 Genomsnittsrank 

AC Milan 3 198 400 11 474 400 12 14 948 000 11 11,33 

AFC Ajax 1 729 400 14 4 914 600 5 2 470 200 16 11,67 

Arsenal FC 28 268 061 7 9 961 942 4 41 670 200 6 5,67 

Atletico Madrid * -3 969 463 17 -1 224 272 16 21 515 629 10 14,33 

Borussia Dortmund 29 582 533 6 760 037 11 32 860 872 7 8,00 

Celtic FC 3 179 254 12 971 982 10 4 262 121 14 12,00 

Chelsea FC -891 384 16 3 437 104 8 -474 489 18 14,00 

FC Barcelona 89 309 000 2 14 184 800 1 100 745 000 2 1,67 

FC Basel 2 408 005 13 3 623 408 7 2 669 996 15 11,67 

FC Bayern München * 36 303 041 5 - - 44 550 000 5 5,00 

FC Köpenhamn 1 278 226 15 57 566 13 10 198 958 12 13,33 

FC Porto -16 699 351 19 2 855 881 9 -7 225 035 20 16,00 

FC Schalke 04 16 448 433 9 - - 28 194 135 8 8,50 

Galatasaray SK ** -28 798 566 20 - - -507 088 19 19,50 

Juventus FC  20 011 614 8 -5 265 451 17 25 981 089 9 11,33 

Manchester City * -50 084 025 21 -952 039 15 -40 234 706 21 19,00 

Manchester United 36 937 617 4 13 382 827 2 78 929 932 3 3,00 

Real Madrid CF * 144 953 500 1 10 987 750 3 160 081 000 1 1,67 

Real Sociedad ** 6 454 538 10 - - 6 922 940 13 11,50 

SL Benfica -13 422 678 18 -42 560 14 1 081 186 17 16,33 

SSC Napoli 49 459 094 3 4 696 869 6 51 591 922 4 4,33 

Genomsnittsvärde 16 935 964 
 

3 695 579 
 

27 630 089 
  Tabell 2. Sammanfattande tabell ackumulerade värden 

* Ackumulerat värde som givit ett medelår består endast av 4 år 

** Ackumulerat värde som givit ett medelår består endast av 2 år 
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Klubbarna i studien har utifrån resultatet i förädlingsvärdesanalysen, kassaflödesanalysen och 

Vöpels (2013) modell delats in i tre olika grupper: ”ekonomiskt starka klubbar” (markeras 

med grön färg i tabell 2), ”ekonomiskt medelstarka klubbar” (gul färg) samt ”ekonomiskt 

svaga klubbar” (röd färg). När det i studien talas om ekonomiskt starka, ekonomiskt 

medelstarka och ekonomiskt svaga klubbar avses deras ekonomiska ställning utifrån de tre 

olika måtten som framtagits. Den gruppering som presenteras här kommer också utgöra 

grunden för hur de granskas fortsättningsvis i analysen, snarare än att klubbarna granskas var 

för sig. Tyngdpunkten läggs på klubbarna inom grupperingarna ekonomiskt starka och 

ekonomiskt svaga klubbar eftersom att dessa bedöms vara de mest intressanta för studien. De 

siffror som anges i analysen som följer är ackumulerade värden om inte annat anges. 

 

Balansräkningen för ett fåtal av klubbarna har inte varit tillräckligt utförliga och detaljerade 

för att upprätta kassaflödesanalyser enligt den modell som tillämpats. Därmed betecknas 

dessa klubbars kassaflöden med ett streck i tabellen för att tydliggöra detta. 

 

De värden som presenteras i tabellen ovan är ackumulerade, vilket innebär att de med vissa 

undantag representerar hela den avgränsade femårsperioden. Då det ackumulerade värdet, 

som framgår av tabellen ovan, för vissa klubbar inte innefattar resultat för alla fem åren hade 

värdena som presenteras i tabellen inte varit jämförbara klubbarna emellan om de presenterats 

med olika antal år inkluderade i beräkningen. Med syfte att öka jämförbarheten har därför ett 

medelvärde som motsvarar ett år räknats fram för respektive klubb. Alltså om en klubbs 

ackumulerade värde består av samtliga fem år divideras detta värde med fem, och en klubb 

vars ackumulerade värde endast inkluderar två av åren divideras med två. Ett 

genomsnittsvärde för alla klubbarna har räknats fram för att enkelt plocka ut en klubb och se 

hur den förhåller sig mot genomsnittet.  

 

Indelningen av klubbarna i de olika grupperna grundar sig på den genomsnittsranking som i 

den sammanfattande tabellen finns i anslutning till var och ett av de tre måtten. Hänsyn tas till 

alla tre rankingar och dessa har vägts samman för att utifrån detta kunna göra en bedömning 

av vilken gruppering respektive klubb passar bäst in på. De fyra klubbar där 

kassaflödesanalys inte har kunnat upprättas grundar sig då fullt ut på de andra två måtten och 

skulle därför kunna vara missvisande om det visade sig att kassaflödet avviker från de resultat 

som bedömningen grundar sig på. För varje klubb summeras rankingen för de mått som 

återfinns i tabellen. För att sedan få fram klubbens genomsnittsrank divideras denna summa 

med antalet, det vill säga tre för de klubbar där samtliga mått har kunnat upprättas och två för 

de klubbar som saknar kassaflödesanalys. 

 

Indelningen av klubbarna ser ut som följer:  

Ekonomiskt starka klubbar: Real Madrid CF, FC Barcelona, Manchester United, SSC 

Napoli, Arsenal FC och FC Bayern München  

Ekonomiskt medelstarka klubbar: Juventus FC, Borussia Dortmund, Celtic FC, FC Basel, 

FC Köpenhamn, FC Schalke 04, Real Sociedad, AFC Ajax och AC Milan 
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Ekonomiskt svaga klubbar: Manchester City, SL Benfica, FC Porto, Chelsea FC, Atletico 

Madrid och Galatasaray SK 

 

Här under redogörs för vilka beräkningar som har tillämpats för att räkna fram 

förädlingsvärdet, kassaflödet och Vöpels resultat. Men för att se vilka siffror som ligger till 

grund för de olika värdena i tabellen och få en tydligare bild av hur beräkningarna används, se 

bilagorna.  

 

Förädlingsvärde 

Intäkter - Externa kostnader = Förädlingsvärdet 

Förädlingsvärde - Lönekostnader - Utdelning - Finansiella kostnader = Kvar till framtida 

investeringar (detta presenteras som förädlingsvärdet i tabell 2). 

 

Kassaflöde 

Hur kassaflödet räknas fram är lite komplicerat och har redan beskrivits detaljerat i 

metoddelen. För att få en bild över detta hänvisas till metoddelen med kassaflödesbilagorna 

som ett komplement. 

 

Vöpels modell 

Vinsten = Fotbollsrelaterade intäkter – Lönekostnader – Fasta kostnader  

 

Förädlingsvärdesanalysen och Vöpels (2013) modell liknar varandra på många sätt och vis. 

Bägge måtten bygger på att kostnader subtraheras från intäkter och att lönekostnader särskiljs 

från övriga kostnader. De skiljer sig dock från varandra på så sätt att förädlingsvärdesanalysen 

inkluderar finansiella kostnader och utdelning, två poster som inte ingår i Vöpels modell. De 

två måtten har också samma förhållningssätt till avskrivningar och lönekostnader, två poster 

som visat sig vara väldigt stora och betydelsefulla för många av fotbollsklubbarna. Både 

förädlingsvärdesanalys och Vöpels modell exkluderar avskrivningar och inkluderar 

lönekostnader i beräkningen. Som sagt liknar dessa två måtten varandra i stor utsträckning 

med den stora skillnaden att Vöpels modell exkluderar två poster med negativ inverkan på 

resultatet som inkluderas i förädlingsvärdesanalysen. Det faller sig med detta i åtanke 

naturligt att resultatet av förädlingsvärdesanalysen är lite lägre än Vöpels modell, även om 

skillnaderna i de flesta fallen inte är speciellt stora.  

 

Kassaflödesanalysen tar endast hänsyn till de poster som har en inverkan på in- och utflöde av 

likvida medel i verksamheten. Denna analys avser att mäta någonting helt annat än de övriga 

två måtten. Detta är något som också kan ses i tabellen då värdet för kassaflöde för de flesta 

klubbarna skiljer sig väldigt mycket från de andra två måtten. En starkt påverkande faktor till 

denna avvikelse är att hänsyn tas till avskrivningar i kassaflödesanalysen, vilket som tidigare 

nämnts inte är fallet för förädlingsvärdesanalysen och Vöpels modell. Avskrivningar i sig 

ingår inte i de kassaflödesanalyser som upprättats, däremot tas hänsyn till investeringar i 

anläggningstillgångar där avskrivningar är en påverkande faktor (se not 1 i bilaga 4 för 

exempel). 
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Syftet med att dela in klubbarna på det här sättet är främst för att fokus då kan riktas på de 

klubbar som är mest intressanta för studien, nämligen de som hamnar inom grupperingarna 

ekonomiskt starka och ekonomiskt svaga klubbar. Dessutom skulle det som läsare bli svårare 

att följa resonemanget om klubbarna analyserades och jämfördes var och en för sig än vad 

detta upplägg medför.  

 

4.1.1 Ekonomiskt starka klubbar  

I detta avsnitt beskrivs och analyseras de ekonomiskt starka klubbarnas resultat utifrån de tre 

finansiella måtten. Samtliga siffror som anges härefter är ackumulerade värden om inte annat 

anges.  

 

Vöpels modell: Det som vid Vöpels modell kännetecknar de ekonomiskt starka klubbarna är 

främst väldigt höga intäkter. Som illustreras av tabellen nedan är det egentligen bara SSC 

Napoli som avviker från de övriga genom lägre intäkter. Majoriteten av de ekonomiskt starka 

klubbarna har en relativt rak utvecklingskurva vad gäller intäkter vilket innebär att intäkterna i 

stort sett ökat från år till år. Här är det endast Arsenal FC som avviker från de andra då det för 

denna klubb inte finns något tydligt samband då intäkterna ökat ett år för att sedan minska 

året därefter.  

 

Utvecklingen gällande lönekostnader följer samma mönster som intäkterna på så sätt att 

lönerna för de flesta klubbarna har ökat från år till år. FC Bayern München är undantaget för 

detta mönster då de mellan säsongen 2009/10 och säsongen 2010/11 hade en kraftig nedgång 

för att sedan öka de två kommande åren. Utvecklingskurvan för fasta kostnader har varit mer 

oregelbunden i jämförelse med intäkter och lönekostnader. Ett samband som kan dras är dock 

att alla klubbarna med undantag för Arsenal FC har högre fasta kostnader säsongen 2012/13 

än vad de hade 2008/09. 

Ekonomiskt starka  Intäkter Löner Löner/Intäkter 

Arsenal FC 1 210 625 053 527 191 976 43,5% 

FC Barcelona 2 180 206 000 1 147 898 000 52,7% 

FC Bayern München 1 329 000 000 750 800 000 56,5% 

Manchester United 1 307 319 256 620 571 214 47,5% 

Real Madrid 2 358 561 000 1 075 496 000 45,6% 

SSC Napoli 658 389 518 246 236 819 37,4% 

Genomsnitt 1 507 350 138 728 032 335 48,3% 

Tabell 3. Ekonomiskt starka: Löner i förhållande till intäkter 

Tabellen ovan är avsedd att illustrera förhållandet mellan lönekostnader och intäkter för de 

klubbar som ingår i grupperingen ekonomiskt starka. Som tabellen visar utgör lönekostnader 

för de ekonomiskt starka 48,3 % i förhållande till intäkter. SSC Napoli exemplifierar en klubb 

med ett hälsosamt värde på 37,4 % vad gäller lönekostnader i förhållande till intäkter. 

 

Det faktum att SSC Napoli har avsevärt lägre intäkter än de andra ekonomiskt starka medför 

inte att de får ett dåligt resultat utifrån Vöpels modell jämfört med de andra. Detta genom att 

de kompenserar de förhållandevis låga intäkterna med att även ha betydligt lägre fasta- och 
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lönekostnader än de övriga, vilket gör att de hamnar på ett resultat i paritet med övriga 

ekonomiskt starka klubbar. 

 

Förädlingsvärdesanalys: Siffrorna som ligger till grund för är samma som de som används i 

Vöpels modell och därför redogörs inte ytterligare för dessa här med syfte att slippa 

återupprepning. Det intressanta blir istället att se hur förädlingsvärdet har fördelats mellan de 

olika posterna. Utdelningen är svåranalyserad då det visat sig vara väldigt sällsynt att 

klubbarna redogör för någon utdelning i sina årsredovisningar. Av de ekonomiskt starka 

klubbarna redovisade Manchester United utdelning år 2011/12 och FC Bayern München för 

åren 2010/11 och 2011/12. Finansiella kostnader har för de ekonomiskt starka klubbarna 

generellt sätt minskat under den avgränsade femårsperioden. Manchester United utgör dock 

ett undantag för detta då de under denna period totalt haft finansiella kostnader på över 200 

miljoner euro. De har också gjort en ganska stor ökning då början av perioden jämförs med 

slutet av densamma, trots att de finansiella kostnaderna i jämförelse med de andra klubbarna 

var väldigt höga redan 2008/09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Ekonomiskt starka klubbar: Lönernas andel av förädlingsvärdet 

Tabellen ovan är avsedd att ge en bild av hur stor andel lönerna tilldelas vid fördelning av 

förädlingsvärdet. Detta då klubbarna har visat sig fördela en väldigt stor del av det tillgängliga 

förädlingsvärdet på just lönekostnader. Som kan avläsas från tabellen lägger klubbarna i 

genomsnitt 66,7 % av det tillgängliga förädlingsvärdet på lönekostnader. Även här utgör SSC 

Napoli ett föredömligt exempel då klubbens kostnader lönekostnader ”endast” utgör 48,8 % 

av förädlingsvärdet. 

 

Kassaflödesanalys: Omsättningstillgångar (OT) och kortfristiga skulder (KS) har minskat 

kraftigt för tre av fem klubbar (kassaflöde har inte kunnat upprättas för FC Bayern München). 

Detta får ses som ganska logiskt då kortfristiga skulder är avsedda att betalas av inom ett års 

tid. En ökning av denna post kan enbart förklaras med att OT har ökat (införskaffats) eller att 

nya KS har uppkommit. Det som är avvikande bland klubbarna här är att FC Barcelona har en 

ökning av denna post med hela 186 miljoner euro under perioden. Anläggningstillgångar (AT) 

har minskat för samtliga av de ekonomiskt starka klubbarna. Detta är något som i detta fall får 

ses som naturligt då avskrivningar som är en väldigt stor post för fotbollsklubbar kommer 

med i beräkningen (se not 1 i bilaga 4 för exempel). Med tanke på avskrivningarnas storlek 

skulle endast en extremt stor ökning av anläggningstillgångar kunna få detta ackumulerade 

värde att bli positivt. Vad gäller långfristiga skulder (LS) har dessa minskat för samtliga 

Ekonomiskt starka  Förädlingsvärde Löner Löner/Förädlingsvärde 

Arsenal FC 736 033 114 527 191 976 71,6% 

FC Barcelona 1 651 623 000 1 147 898 000 69,5% 

FC Bayern München 929 000 000 750 800 000 80,8% 

Manchester United 1 015 220 875 620 571 214 61,1% 

Real Madrid 1 715 820 000 1 075 496 000 62,7% 

SSC Napoli 504 196 428 246 236 819 48,8% 

Genomsnitt 1 091 982 236 728 032 335 66,7% 
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klubbar utom SSC Napoli som endast har en liten ökning. Detta skulle kunna tolkas som att 

klubbarnas ekonomiska synsätt har förändrats och att de med anledning av detta börjat 

återbetala sina skulder.  

 

Gällande ägarfinansiering (utdelning med negativ påverkan eller tillskott med positiv 

påverkan på kassaflödet) har SSC Napoli och Arsenal FC vare sig ägartillskott eller utdelning. 

Detta stämmer överens med det dessa klubbar presenterar i sina årsredovisningar och som 

därmed även presenteras i respektive klubbs förädlingsvärdesanalyser. För övriga tre klubbar 

stämmer inte siffrorna för ägartillskott/utdelning med motsvarande siffror från 

förädlingsvärdesanalyserna vilket gör att dessa kan ifrågasättas. Klubbarna Real Madrid CF 

och FC Barcelona har siffror som inte är av någon större storlek utan landar på tillskott 

respektive utdelning på omkring en halv miljon euro. Manchester United däremot avviker 

kraftigt från de övriga då de har ägartillskott på närmare 400 miljoner euro. Året 2009/10 är 

speciellt intressant då tillskott på hela 335 miljoner euro sker. Detta förklaras av att OT 

samma år har ökat med 330 miljoner euro och det stora ägartillskottet förmodligen används 

till att finansiera dessa inköp. 

 

4.1.2 Ekonomiskt svaga klubbar 

I detta avsnitt beskrivs och analyseras de ekonomiskt svaga klubbarnas resultat utifrån de tre 

finansiella måtten. Samtliga siffror som anges härefter är ackumulerade värden om inte annat 

anges. 

 

Vöpels modell: Intäkterna varierar en hel del storleksmässigt mellan de klubbar som 

klassificeras som ekonomiskt svaga. Den likhet som går att finna är att samtliga klubbar har 

högre intäkter år 2012/13 än vad de hade 2008/09. En klubb som måste nämnas i detta 

sammanhang är Manchester City som ha en helt vansinnig utvecklingskurva för intäkter då 

dessa har mer än tredubblats under den avgränsade tidsperioden. De fasta kostnaderna varierar 

mellan klubbarna. Chelsea FC och FC Porto har fördubblat sina fasta kostnader under 

femårsperioden. SL Benfica, Galatasaray SK och Manchester City har också ökad denna post 

men inte i samma utsträckning som de två tidigare. Detta medan Atletico Madrid har hållit sig 

på en väldigt stabil nivå. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Tabell 5. Ekonomiskt svaga klubbar: Löner i förhållande till intäkter 

Tabell 5 här ovan avses illustrera förhållandet mellan lönekostnader och intäkter för de 

klubbar som ingår i grupperingen ekonomiskt svaga klubbar. Detta då en betydande anledning 

Ekonomiskt svaga Intäkter Löner Löner/Intäkter 

Atletico Madrid 557 301 334 330 259 596 59,3% 

Chelsea FC 955 635 066 724 314 061 75,8% 

FC Porto 366 196 465 240 524 356 65,7% 

Galatasaray SK 320 230 634 213 173 303 66,6% 

Manchester City 717 780 948 682 531 104 95,1% 

SL Benfica 319 634 583 209 511 028 65,5% 

Genomsnitt 539 463 172 400 052 241 74,2% 
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till att dessa klubbar får ett så dåligt resultat utifrån Vöpels modell är på grund av att 

lönekostnaderna i förhållande till intäkterna är väldigt stora. Detta förhållande ger ett 

genomsnitt på 74,2 % för de ekonomiskt svaga klubbarna. Manchester City får återigen utgöra 

skräckexempel då de har löner som uppgår till 95,1 % i jämförelse med intäkterna.  

 

Atletico Madrids resultat från Vöpels modell är inte anledningen till att de klassificeras som 

ekonomiskt svag klubb då de jämfört med de andra ekonomiskt svaga klubbarna har ett 

relativt bra värde enligt detta mått.  

 

Förädlingsvärdesanalys: Som betonades i samband med genomgången av de ekonomiskt 

starka klubbarna är det samma siffror som används i Vöpels modell som utgör 

förädlingsvärdet och det intressanta är fördelningen av detta värde. Utdelningen är som 

tidigare nämnts svår att analysera då utdelning presenterat i de finansiella rapporterna visat sig 

vara väldigt ovanligt. Atletico Madrid är den enda av de ekonomiskt svaga klubbarna som 

redogör för någon utdelning, nämligen åren 2011/12 och 2012/13. Beträffande finansiella 

kostnader har Chelsea FC ett väldigt lågt värde. Klubbarna SL Benfica, Manchester City och 

FC Porto är relativt jämna och har inga häpnadsväckande siffror. Atletico Madrid däremot har 

ett mycket högt värde vilket också är en väldigt starkt bidragande orsak till deras dåliga 

resultat i förädlingsvärdesanalysen jämfört med Vöpels modell. Sedan har vi Galatasaray SK 

som siffror saknas för tre år vilket gör dem lite svårare att analysera, men de värden som finns 

är dock väldigt höga.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 6. Ekonomiskt svaga klubbar: Lönernas andel av förädlingsvärdet 

Tabellen ovan har för avsikt att visa på hur stor del av förädlingsvärdet som klubbarna väljer 

att fördela på lönekostnader. Överlag för de ekonomiskt svaga klubbarna fördelas extremt stor 

andel av förädlingsvärdet på lönekostnader och för fyra av dessa klubbar överstiger till och 

med lönekostnaderna det värde som står till förfogande för klubbarna.  

 

Kassaflödesanalys: Av de ekonomiskt svaga klubbarna har fyra av fem (kassaflöde har inte 

kunnat upprättas för Galatasaray SK) haft en ökning av OT och KS under den avgränsade 

tidsperioden. En ökning som förklaras antingen av att nya OT har införskaffats, nya KS har 

uppkommit eller genom en kombination av dessa. Manchester City är den klubben som 

avviker från de övriga då de har minskat kraftigt. Samtliga av de ekonomiskt svaga klubbarna 

har haft en minskning beträffande AT. Detta kommer som en naturlig följd av att 

avskrivningar, som är en väldigt stor post för fotbollsklubbar, kommer med i beräkningen. 

Bland de ekonomiskt svaga klubbarna har förändringen av långfristiga skulder varierat 

Ekonomiskt svaga Förädlingsvärde Löner Löner/Förädlingsvärde 

Atletico Madrid 416 322 113 330 259 596 79,3% 

Chelsea FC 721 941 617 724 314 061 100,3% 

FC Porto 204 399 181 240 524 356 117,7% 

Galatasaray SK 212 159 127 213 173 303 100,5% 

Manchester City 521 592 281 682 531 104 130,9% 

SL Benfica 214 916 960 209 511 028 97,5% 

Genomsnitt 381 888 547 400 052 241 104,8% 
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kraftigt. LS har ökat för de två portugisiska klubbarna FC Porto och SL Benfica samtidigt 

som Manchester City har haft en liten minskning. Atletico Madrid har haft en relativt stor 

minskning av LS medan Chelsea FC haft en väldigt stor minskning som är i paritet med de 

klubbar som klassificeras som ekonomiskt starka. Då utvecklingen av LS har varierat så pass 

mycket de ekonomiskt svaga klubbarna emellan är det svårt att dra generella slutsatser för 

dessa. Två klubbar har en markant minskning av denna post vilket skulle kunna tyda på en 

förändring vad gäller ekonomiskt synsätt. Detta medan två andra klubbar ökat samma post 

vilket tyder på motsatsen. 

 

Gällande ägarfinansiering (utdelning eller ägartillskott) för de ekonomiskt svaga klubbarna är 

det enbart Atletico Madrid som, i händelse av utdelning, har överensstämmande värden i 

kassaflödesanalysen och förädlingsvärdesanalysen (värden för utdelning hämtas från 

klubbarnas finansiella rapporter). Som nämndes i samband med genomgången av de 

ekonomiskt starka klubbarna är detta något som kan reflekteras kring. Av de andra klubbarna 

har SL Benfica vare sig utdelning eller ägartillskott för fyra av de fem åren, men 2009/10 har 

de ett betydande ägartillskott på 40 miljoner euro. FC Porto har i kassaflödesanalysen små 

utdelningar varje år, medan de i sina årsredovisningar inte redogör för någon utdelning alls. 

De övriga två klubbarna, Chelsea FC och Manchester City har väldigt stora ägartillskott. 

 

4.1.3 Ekonomiskt medelstarka klubbar 

Som tidigare nämnts ligger fokus i denna studie på de klubbar som grupperar sig som 

ekonomiskt starka och ekonomiskt svaga då dessa värden är de som sticker ut mest och 

därmed utgör mer intressanta analysobjekt. En kort redogörelse sker dock även över de 

klubbar som placerat sig som ekonomiskt medelstarka för att visa hur dessa står sig i 

jämförelse med de andra två grupperingarna.  

Tabell 7. Ekonomiskt medelstarka klubbar: Löner i förhållande till intäkter 

Som kan avläsas från tabell 7 har de ekonomiskt medelstarka klubbarna ett genomsnittligt 

värde på 55,6 % vad gäller förhållandet mellan lönekostnader och intäkter. Detta gör att de 

placerar sig mellan de ekonomiskt starka klubbarna med motsvarande värde på 48,3 % och de 

ekonomiskt svaga klubbarna med 74,2 %. Detta faller sig ganska logiskt med tanke på 

grunderna indelningen skedde på och eftersom att dessa klubbar delats in i gruppen 

ekonomiskt medelstarka och därmed rimligtvis även borde få neutrala siffror i jämförelse med 

Ekonomiskt medekstarka  Intäkter Löner Löner/Intäkter 

AC Milan 1 393 915 000 938 410 000 67,3% 

AFC Ajax 443 861 000 234 979 000 52,9% 

Borussia Dortmund 827 732 291 323 200 518 39,0% 

Celtic FC 259 848 242 151 038 611 58,1% 

FC Basel 311 264 032 155 278 117 49,9% 

FC Köpenhamn 182 510 680 66 730 660 36,6% 

FC Schalke 04 873 533 267 409 018 872 46,8% 

Juventus FC 1 129 820 131 729 147 960 64,5% 

Real Sociedad 82 345 001 53 274 945 64,7% 

Genomsnitt 611 647 738 340 119 854 55,6% 
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de övriga. De som avviker mest från de övriga är FC Köpenhamn och Borussia Dortmund 

med värden på under 40 % vilket endast en av de ekonomiskt starka klubbarna uppnår, 

nämligen SSC Napoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8. Ekonomiskt medelstarka klubbar: Lönernas andel av förädlingsvärdet 

Även vad gäller lönekostnadernas andel av förädlingsvärdet intar de ekonomiskt medelstarka 

klubbarna (83,1 %) den placering som kan förväntas av dem, alltså emellan de ekonomiskt 

starka klubbarna på 66,7 % och de ekonomiskt svaga klubbarna med ett värde på 104,8 %. 

Återigen avviker FC Köpenhamn med ett väldigt bra värde på 56,7 % vilket placerar dem som 

näst bästa klubb efter SSC Napoli.  

 

4.2 Jämförelse ekonomiskt starka och ekonomiskt svaga klubbar 

Här sker en jämförelse mellan de ekonomiskt starka och de ekonomiskt svaga klubbarnas 

resultat i studiens tre finansiella mått. Likheter och skillnader mellan dessa grupperingar 

analyseras och diskuteras.  

 

Vöpels modell: Utifrån denna modell går det som vi kan se i tabell 2 tydligt att utläsa att 

samtliga av de klubbar vilka grupperats som ekonomiskt starka ligger över genomsnittsvärdet 

på 27 630 089. Av de ekonomiskt svaga klubbarna däremot återfinns fem av sex med god 

marginal under genomsnittet, varav fyra till och med har negativa resultat enligt Vöpels 

modell. Undantaget är Atletico Madrid som har betydligt bättre värde än övriga av de 

ekonomiskt svaga klubbarna och faktiskt inte placerar sig långt under genomsnittsvärdet. 

Tabell 9. Jämförande tabell: Löner i förhållande till intäkter 

Som kan ses i tabellen ovan är intäktsskillnaden mellan de ekonomiskt starka och de 

ekonomiskt svaga klubbarna extremt stor. De ekonomiskt starka klubbarna har intäkter som är 

nästan tre gånger så stora. Trots detta är skillnaden vad gäller lönekostnader som vi kan se 

betydligt mindre då lönerna för de ekonomiskt starka klubbarna jämfört med de ekonomiskt 

Ekonomiskt 
medelstarka  Förädlingsvärde Löner Löner/Förädlingsvärde 

AC Milan 1 013 150 000 938 410 000 92,6% 

AFC Ajax 247 330 000 234 979 000 95,0% 

Borussia Dortmund 487 504 880 323 200 518 66,3% 

Celtic FC 172 349 218 151 038 611 87,6% 

FC Basel 168 673 099 155 278 117 92,1% 

FC Köpenhamn 117 675 450 66 730 660 56,7% 

FC Schalke 04 549 989 548 409 018 872 74,4% 

Juventus FC 859 053 403 729 147 960 84,9% 

Real Sociedad 67 120 842 53 274 945 79,4% 

Genomsnitt 409 205 160 340 119 854 83,1% 

Typ av klubb (genomsnitt) Intäkter Löner Löner/Intäkter 

Ekonomiskt starka klubbar 1 507 350 138 728 032 335 48,3% 

Ekonomiskt svaga klubbar 539 463 172 400 052 241 74,2% 
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svaga inte ens uppgår till det dubbla. När lönekostnaderna då ställs i proportion till intäkterna 

blir skillnaden naturligtvis stor mellan de två grupperingarna. Detta då de ekonomiskt starka 

klubbarna i genomsnitt har lönekostnader på 48,3 % i förhållande till intäkterna medan de 

ekonomiskt svaga klubbarna har motsvarande värde på hela 74,2 %. Skillnaden mellan de två 

procentsatserna är väldigt stor vilket gör det föga förvånande att klubbarna ifråga 

kategoriseras som de gör. Det går också att fundera kring huruvida detta går att koppla till 

klubbarna inom de olika grupperingarna och deras respektive ekonomiska synsätt. Väljer en 

klubb att spendera 74,2 % av intäkterna på lönekostnader finns inte speciellt stora ekonomiska 

medel kvar till annat. Det blir då som Vöpel (2013) uttrycker det uppenbart att de sportsliga 

målen om att uppnå kortsiktig framgång är den drivande kraften och den ekonomiska biten 

med anledning av detta riskerar hamna i andra hand.  

 

Förädlingsvärdesanalys: Resultaten av förädlingsvärdesanalyserna (den summa som finns 

kvar till framtida investeringar) visar som tabell 2 illustrerar att samtliga av de ekonomiskt 

svaga klubbarna inte bara befinner sig långt under genomsnittsvärdet, utan även har värden av 

negativ art. Detta innebär att dessa klubbar inte har någonting kvar att återinvestera i 

verksamheten utan istället skulle behöva ägartillskott för att undvika negativa resultat. 

Samtliga av de klubbar som klassificeras som ekonomiskt starka har värden som med 

marginal överstiger genomsnittsvärdet i förädlingsvärdesanalysen.    

 

Typ av klubb (genomsnitt) Förädlingsvärde Löner Löner/Förädlingsvärde 

Ekonomiskt starka klubbar 1 091 982 236 728 032 335 66,7% 

Ekonomiskt svaga klubbar 381 888 547 400 052 241 104,8% 
 Tabell 10. Jämförande tabell: Lönernas andel av förädlingsvärdet 

I tabell 10 visas hur stor del av förädlingsvärdet klubbarna i de olika grupperingarna i 

genomsnitt väljer att fördela på lönekostnader. Som kan ses i tabellen blir siffrorna här 

häpnadsväckande. Detta då de ekonomiskt svaga klubbarna i genomsnitt visar sig spendera 

över 400 miljoner euro på löner medan det tillgängliga förädlingsvärdet endast uppgår till 

knappa 382 miljoner vilket innebär att lönerna utgör 104,8 % av det disponibla 

förädlingsvärdet. De ekonomiskt starka klubbarna har ett förädlingsvärde som uppgår till 

nästan det tredubbla av de ekonomiskt svagas värde. Trots detta är de ekonomiskt starka 

klubbarnas lönekostnader som tidigare nämnts inte ens dubbelt så stora som de ekonomiskt 

svagas. Detta är något som också avspeglar sig i procentsatsen som utgör lönekostnadernas 

andel av förädlingsvärdet. Som en kontrast till de ekonomiskt svaga klubbarnas extremt höga 

procentsats på 104,8 % har de ekonomiskt starka klubbarna en betydligt lägre siffra på 66,7 

%.  

 

Utdelningen i förädlingsvärdesanalyserna har visat sig vara väldigt svåranalyserad då det är 

väldigt ovanligt att klubbarna redovisar någon utdelning i de finansiella rapporterna. I de 

sällsynta fall då det faktiskt förekommer utdelning i dessa rapporter är den oftast väldigt liten 

i jämförelse med de övriga posterna som utgör förädlingsvärdets fördelning. Detta gör det 

svårt att analysera skillnader mellan de klubbar som klassificerats som ekonomiskt starka och 

de klubbar som klassificerats som ekonomiskt svaga, i och med att inga generella slutsatser 

kan dras inom de olika grupperna. De finansiella kostnaderna skiljer sig inte åt speciellt 
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mycket storleksmässigt mellan de ekonomiskt starka och de ekonomiskt svaga klubbarna. Det 

är enbart två stycken som avviker från de övriga genom väldigt höga värden, en från vardera 

gruppering. 

 

För att analysera förädlingsvärdet och hur klubbarna i de olika grupperingarna skiljer sig åt 

vad gäller fördelningen av detta så kan egentligen inga givande slutsatser dras utifrån 

utdelning. Inte heller en analys av de finansiella kostnaderna leder till något intressant då de 

visat sig vara likvärdiga för bägge grupperingarna. Än så länge återfinns inga större skillnader 

gällande ekonomiskt starka respektive ekonomiskt svaga klubbar och det sätt som de väljer att 

disponera förädlingsvärdet på. Det är först när lönekostnaderna granskas som det hela börjar 

bli intressant då det skiljer sig väldigt mycket mellan de två grupperna. De ekonomiskt svaga 

klubbarna lägger en betydligt större andel av det disponibla förädlingsvärdet på lönekostnader 

jämfört med de ekonomiskt starka klubbarna vilket är anledningen till att dessa klubbar får så 

pass dåliga resultat i förädlingsvärdesanalysen (kvar till framtida investeringar). Det säger sig 

självt att det inte är hållbart i det långa loppet att spendera mer på löner än vad det disponibla 

förädlingsvärdet uppgår till.  

 

Kassaflödesanalys: Som kan avläsas i tabell 2 placerar sig samtliga av de ekonomiskt svaga 

klubbarna under genomsnittsvärdet för kassaflödesanalysen, precis som för de övriga två 

måtten. Det är dock inte lika stort beloppsmässigt gap mellan det bästa och det sämsta värdet i 

kassaflödesanalysen som det varit i de andra två fallen. Detta gör att flera av de klubbar som 

klassificeras som ekonomiskt svaga placerar sig relativt nära genomsnittsvärdet på 3 695 579 

euro. De ekonomiskt starka klubbarna har precis som tidigare värden som gör att samtliga 

hamnar ovanför genomsnittsvärdet. 

 

 

 

 

 
  

 

 

Tabell 11. Jämförande tabell: Kassaflödesanalys 

Tabellen ovan visar precis som tabell 2 på ett genomsnittsår för klubbarna. Detta eftersom alla 

klubbarna inte inkluderar 5 år och det ackumulerade värdet med anledning av detta inte skulle 

visa en helt rättvis bild. De värden som presenteras i tabellen har sedan räknats fram som ett 

genomsnittsvärde för klubbarna inom respektive gruppering. Avsikten med tabellen är att visa 

hur de ekonomiskt starka och de ekonomiskt svaga klubbarna skiljer sig åt för respektive post 

i kassaflödet.  

 

Posten kassaflöde från rörelsen hämtas från den resultaträkning som upprättats i samband med 

kassaflödesanalyserna (se bilaga 4 för exempel). Posten utgörs av årets resultat exklusive 

Genomsnittsår Ekonomisk starka Ekonomiskt svaga 

Kassaflöde från rörelsen 75 436 690 8 201 663 

Justerat för förändring OT och KS -4 011 274 -1 841 672 

Justerat kassaflöde från rörelsen 71 425 416 6 359 991 

Investeringar (AT) -61 299 818 -54 370 273 

Finansiering (LS) -15 413 685 -12 525 238 

Ägarfinansiering (tillskott/utdelning) 15 930 924 61 350 344 

Förändring likvida medel 10 642 837 814 823 
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avskrivningar. Som kan avläsas i tabell 11 har klubbarna som klassificeras som ekonomiskt 

starka ett mycket högre värde än vad de som klassificeras som ekonomiskt svaga har. Detta 

faller sig ganska naturligt då det är resultatet, som visat sig bli väldigt avgörande för den 

slutgiltiga posten förändring likvida medel, som ligger till grund för denna post. Förändringen 

av OT och KS är ganska likvärdig då både de ekonomiskt starka och de ekonomiskt svaga 

klubbarna har en relativt liten minskning. Skillnaden mellan grupperingarna för posten 

justerat kassaflöde från rörelsen blir då logiskt ganska stor då de ekonomiskt starka klubbarna 

har betydligt större kassaflöde från rörelsen än de ekonomiskt svaga samtidigt som 

förändringen av OT och KS är ganska likvärdig. 

 

Ekonomiskt starka och ekonomiskt svaga klubbar har under den avgränsade tidsperioden en 

liknande utvecklingskurva vad gäller investeringar i AT. Som ses i tabellen är förändringen 

lite större för de klubbar som klassificeras som ekonomiskt starka vilket innebär att dessa 

antagligen har spenderat mer pengar på investeringar i nya anläggningstillgångar. Även 

finansiering i form av LS är likvärdig mellan respektive grupp. Här har de ekonomiskt starka 

klubbarna en större förändring än de ekonomiskt svaga vilket innebär att de har betalat av 

befintliga lån i större utsträckning än de ekonomiskt svaga, tagit mindre nya lån alternativt en 

kombination av dessa två.  

 

Vid posten ägarfinansiering återfinns som tabell 11 påvisar den stora differensen mellan de 

ekonomiskt starka och de ekonomiskt svaga klubbarna. Ägartillskotten är nästan fyra gånger 

så stora för de ekonomiskt svaga klubbarna jämfört med de ekonomiskt starka. Trots detta 

redovisar de ekonomiskt svaga klubbarna en betydligt sämre förändring för likvida medel 

jämfört med de ekonomiskt starka, något som visar på att de ekonomiskt svaga klubbarna är i 

behov av väldigt stora ägartillskott för att inte redovisa stora negativa siffror. Detta är något 

som överlag inte gäller för de ekonomiskt starka klubbarna som till stor del kan redovisa 

positiva värden utan betydande tillskott.  

 

Som tabell 11 visar är skillnaderna mellan de ekonomiskt starka och de ekonomiskt svaga 

klubbarna enormt stora vid justerat kassaflöde från rörelsen. Detta med anledning av att 

posten kassaflöde från rörelsen skiljer sig åt så pass mycket mellan de bägge grupperingarna. 

Trots att skillnaderna är så pass stora grupperingarna emellan vid justerat kassaflöde från 

rörelsen har de jämnat ut sig en hel del fram till posten förändring likvida medel. Då 

förändring AT och förändring LS är ganska likvärdiga förklaras denna utjämning genom de 

ekonomiskt svaga klubbarnas enorma ägartillskott. Detta visar på att de ekonomiskt svaga 

klubbarna behöver stora ägartillskott för att hantera de löpande kostnaderna och även för att 

kompensera för de jämförelsevis dåliga resultat som redovisas. 

 

4.3 Expertintervju 

En intervju har genomförts med Kjell Sahlström som är ekonomichef på svenska 

fotbollsförbundet. Intervjun genomfördes via mail och bestod endast av ett fåtal specifika 

frågor gällande studiens tre modeller och undersökta faktorer. I övrigt tilläts respondenten 

reflektera fritt inom studiens område. 
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Vad anser du om studiens tre modeller: kassaflödesanalys, förädlingsvärdesanalys samt 

Vöpels modell? Utgör de bra mått för att mäta ekonomisk ställning? 

 

- Kassaflödesanalys är viktigt. I slutändan är det alltid likvida medel (eller snarare avsaknaden 

av dem) som styr en klubb. Dock kan även kassaflödesanalyser bygga på att det finns 

finansiella överenskommelser och andra avtal som är svåra att se igenom utan en 

balansräkning och en resultaträkning med noter. Därför tror jag inte att det går att bara 

använda kassaflödesanalys. 

- Förädlingsvärde tycker jag är bra att använda. Det kan vara bra att välja om det är 

förädlingsvärde eller kvar till framtida investeringar som fokus ska ligga på. Det blir 

kommunikativt lättare genom att ett av begreppen väljs och jag skulle i så fall använda 

förädlingsvärde, i alla fall nedbruten på olika delverksamheter i det operativa, för det tror jag 

ger mest praktisk nytta. Kvar till framtida investeringar är väl främst av intresse vid 

investeringsbeslut och blir väl då egentligen en mix av resultattänkande och 

kassaflödestänkande, där som sagt likviditeten alltid styr.   

 

- Vöpels modell är jag osäker på om den egentligen behövs. Jag tror att tidseftersläpningen 

beträffande intäkter är större än vad modellen antar. Vad jag menar med det är att det nog går 

att bibehålla intäkter i högre grad för en mer etablerad klubb som gör en dålig insats något 

eller några år. 

 

- Dock delar jag Vöpels slutsats angående fotbollsklubbar (som ju gäller alla idéburna 

organisationers ekonomiska mål) att återinvesteringar görs för att stärka verksamheten. 

Skillnader i rankingen jämförande förädlingsvärde är inte heller stor och då skulle jag välja 

förädlingsvärde som metod och komplettera med kassaflödesanalys. Det borde räcka och 

riskerar inte heller obalans vid viktning av företeelser.  

 

Vad anser du om de faktorer som undersöks i studien? 

 

- Jag tror att klubbars sportsliga prestationer, t.ex. de senaste tio årens ligasegrar och hur långt 

klubbarna nått i UEFA:s klubblagstävlingar, är viktigt vid vårdande och byggande av klubbars 

varumärke. Jag tror att en tidseftersläpning kan antas mellan sportsliga framgångar och 

genomslag i intäkter och som följd av dessa varumärkesvärderingar. För att nå sportsliga 

framgångar krävs dock, i den konkurrenssituation som råder inom fotbollsmarknadens olika 

delar (t.ex. konkurrens om spelare mellan klubbar), utgifter på en ganska hög nivå. Vilket kan 

innebära svårigheter för en ny klubb att finansiera satsningar och möjligheter för en etablerad 

klubb att behålla intäkter om klubben inte når sportsliga framgångar något eller några år. Med 

den bakgrunden kan det kanske vara svårare för en klubb att avancera i näringskedjan. UEFA 

FFP med break-even kriteriet inklusive fair-value justeringarna är naturligtvis bra, men gör 

det kanske svårare för klubbar underifrån att avancera och utmana de etablerade 

storklubbarna.  
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- Jag kan förstå nationalitet som faktor, men å andra sidan i ett allt mer integrerat Europa och 

en alltmer globaliserad värld kanske marknadspotential är viktigare? En klubb kan ju ha en 

stor marknad utanför hemlandet. Publik på matcher genererar intäkter från matcher och 

intäkter från marknadssamarbetspartners (reklam, rättigheter m.m.) samt Tv-rättigheter stärker 

samantaget klubbens varumärke och ger utrymme för investeringar. 

 

Kan du tänka dig några övriga faktorer som påverkar fotbollsklubbars ekonomi? 

 

- Vad som i övrigt påverkar en fotbollsklubbs ekonomiska situation är som jag ser det (utöver 

vad som utretts) t.ex.; bidrag (statliga eller lån från andra än ägare), att klubben klarar UEFA-

licenskraven, marknadspotential, var i utvecklingskurvan klubben befinner sig, 

skatteförutsättningar (beroende på nationella regleringar), arenaklavitet och villkor för 

upplåtelser av arena, förmågan att förädla spelare samt CSR. 

 

Övriga komentarer? 

 

- Det krävs sannolikt en långsiktigt uthållig ägare för att slå sig in i på toppfotbollsmarknaden 

i Europa, men även då är det svårt med tanke på hur mycket ägartillskott som break-even 

reglerna tillåter. 

- Viktigt för klubbarna borde bli marknadspotentialen. De fair-value korrigeringarna som 

uppkommit i och med UEFA FFP och break-even kraven gör det rimligen svårare för klubbar 

på mindre marknader (oavsett vilken sponsorintäkt de förmår att avtala). 
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5. Sammanfattande analys och resultat 

Detta kapitel utgår från den analysmodell som presenterades i referensramen. Utifrån 

grupperingarna ekonomiskt starka, ekonomiskt medelstarka och ekonomiskt svaga klubbar 

undersöks huruvida det finns något samband mellan dessa faktorer och den 

genomsnittsranking som representerar klubbarnas finansiella resultat från kassaflödesanalys, 

förädlingsvärdesanalys och Vöpels modell. Detta sammanfattas sedan med en modell där 

bara de faktorer där samband helt eller delvis kunnat styrkas ingår. 

 

5.1 Storlekspåverkan 

Här presenteras storlekspåverkan som tidigare har behandlats i avsnitt 3.3.2. I denna del 

diskuteras om det finns något samband mellan klubbarnas storlek och vilken av de tre 

grupperingarna de placerar sig i. Det som analyseras är med andra ord om klubbarnas 

finansiella prestationer utifrån studiens tre ekonomiska mått kan kopplas samman med hur 

stora de är. I avsnittet används intäkter som storleksmått. I tabell 12 nedan har varje klubbs 

ackumulerade intäkter dividerats med antalet år intäktsuppgifter har kunnat hämtas från och 

på så sätt resulterat i ett jämförbart genomsnittsår. Klubbarna har sedan tilldelats en inbördes 

ranking där klubben med högst genomsnittliga intäkter tilldelats rankingen 1. De sex bäst 

rankade klubbarna (utifrån intäkter) markeras i tabellen med färgen grön, de sex sämsta med 

färgen röd och de övriga med färgen gul. Detta för att på ett bra sätt illustrera likheter och 

skillnader med genomsnittsrankingen (hämtad från tabell 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 12. Storlekspåverkan 

Klubbar Intäkter genomsnittsår Rank storlek Genomsnittsrank 

AC Milan 278 783 000 4 11,33 

AFC Ajax 88 763 200 15 11,67 

Arsenal FC 242 125 011 6 5,67 

Atletico Madrid * 139 325 334 13 14,33 

Borussia Dortmund 165 546 458 11 8,00 

Celtic FC 51 969 648 19 12,00 

Chelsea FC 191 127 013 8 14,00 

FC Barcelona 436 041 200 2 1,67 

FC Basel 62 252 806 18 11,67 

FC Bayern München * 332 250 000 3 5,00 

FC Köpenhamn 36 502 136 21 13,33 

FC Porto 73 239 293 16 16,00 

FC Schalke 04 174 706 653 10 8,50 

Galatasaray SK ** 160 115 317 12 19,50 

Juventus FC 225 964 026 7 11,33 

Manchester City * 179 445 237 9 19,00 

Manchester United 261 463 851 5 3,00 

Real Madrid CF * 589 640 250 1 1,67 

Real Sociedad ** 41 172 501 20 11,50 

SL Benfica 63 926 917 17 16,33 

SSC Napoli 131 677 904 14 4,33 
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* Ackumulerat värde som givit ett genomsnittsår består endast av 4 år 

** Ackumulerat värde som givit ett genomsnittsår består endast av 2 år 

 

Som nämnts tidigare är de klubbar som utifrån genomsnittsrankingen grupperats som 

ekonomiskt starka markerade med grönt, de ekonomiskt svaga med rött och de ekonomiskt 

medelstarka med gult. 

 

Av de sex klubbar som utifrån genomsnittsrankingen grupperats som ekonomiskt starka 

tillhör också fem av dessa topp sex vad gäller storlek. Den klubb som avviker är SSC Napoli 

som trots väldigt bra värde på genomsnittsrankingen endast placerar sig på en fjortondeplats 

storleksmässigt. Noterbart är också att de två allra bästa klubbarna enligt 

genomsnittsrankingen Real Madrid CF och FC Barcelona även är de två största mätt efter 

intäkter. Från grupperingen ekonomiskt svaga klubbar är det endast två stycken som tillhör de 

sex minsta storleksmässigt. De övriga fyra ligger istället som gulmarkerade vilket innebär att 

de håller sig i mittenskiktet storleksmässigt. Värt att notera bland de ekonomiskt medelstarka 

klubbarna är att fyra av nio stycken hamnar bland de sex minsta sett till storlek. AC Milan är 

storleksmässigt fjärde störst, detta trots att de ingår i kategorin ekonomiskt medelstarka 

klubbar och har en bra bit upp till klassificeringsgruppen ekonomiskt starka. Något som 

utifrån tabellen kan se riktigt missvisande ut är att AFC Ajax hamnar som medelstor- och inte 

liten klubb då deras intäkter är betydligt närmare storleksranking sexton än fjorton. 

Anledningen till att det är upplagt på det sättet är att det ska bli samma antal stora och små 

klubbar som ekonomiskt starka och ekonomiskt svaga. 

 

Den slutsats som kan dras utifrån detta är att de storleksmässigt största klubbarna också är de 

som placerar sig bäst på genomsnittsrankingen. Det går därmed att se ett samband mellan 

dessa två variabler på så sätt att de största klubbarna också är de som presterar bäst resultat 

utifrån de i studien tillämpade finansiella måtten. Det finns däremot inget lika tydligt samband 

som visar att de mista klubbarna också är de som placerar sig som ekonomiskt svaga klubbar 

på genomsnittsrankingen. Istället är det flera av de medelstora klubbarna som presenterar 

sämre resultat vilket gör att de placerar sig inom grupperingen ekonomiskt svaga klubbar. 

Utifrån det faktum att många av de medelstora klubbarna grupperas som ekonomiskt svaga 

och flera av de små klubbarna grupperas som ekonomiskt medelstarka är det rimligt att 

sambandet mellan storlek och bra resultat inte är lika starkt för dessa som för de största 

klubbarna. 

 

Tidigare studier om storlekspåverkan har genomförts av Hall och Weiss (1967), Lee (2009), 

Marcus (1969) samt Buckley et al. (1978). Dessa fyra studier undersöker sambandet mellan 

organisationsstorlek och lönsamhet. Hall och Weiss (1967) samt Lee (2009) kommer till 

slutsatsen att större organisationer har bättre förutsättningar att uppnå högre lönsamhet än vad 

mindre organisationer har. Resultatet av Marcus (1969) studie skiljer sig lite åt då han menar 

att detta inte fullt ut går att styrka sambandet då det är starkt i vissa fall men inte i andra. 

Resultatet av Buckley et al. (1978) studie däremot visar på ett väldigt svagt samband mellan 

organisationers storlek och lönsamhet. Det resultat denna studie kommer fram till angående 

storlekspåverkan är mer överensstämmande med Marcus (1969) resultat än vad Hall och 
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Weiss (1967) samt Lee (2009) kommer fram till. Detta då det finns ett starkt samband mellan 

storlek och resultat från studiens finansiella mått för de ekonomiskt starka klubbarna medan 

sambandet inte alls är lika starkt för de ekonomiskt medelstarka samt ekonomiskt svaga 

klubbarna. 

 

Något som bör tas i beaktande vid jämförandet av denna studie och de övriga två är att denna 

studie tillämpar intäkter som storleksmått vilket inte nödvändigtvis behöver vara fallet i de 

övriga två. Dessutom studeras fotbollsklubbar i denna studie medan de övriga två behandlar 

vanliga vinstorienterade organisationer. 

 

Vid grupperingen av klubbar hade det kunnat vara intressant att utöver genomsnittsrankingen 

även väga in klubbarnas storlek. Detta då en klubb av Real Madrid CFs kaliber med 

genomsnittliga intäkter på nästan 590 miljoner euro naturligt uppnår högre resultat utifrån 

studiens tre finansiella mått i jämförelse med en klubb av FC Köpenhamns storlek med 

motsvarande värde på knappa 37 miljoner.  

 

5.2 Olika nationer 

Som beskrevs i avsnitt 3.1.5 internationell redovisning finns redovisningsskillnader mellan 

organisationer från olika länder. I kapitel 3.3.3 presenteras också tidigare forskning om 

sambandet mellan nationellt ursprung och lönsamhet. I denna del av studien analyseras 

huruvida det finns något samband mellan genomsnittsrankingen och vilken nation klubben 

kommer från. Tabell 13 syftar till att rangordna de olika nationerna baserat på klubbarnas 

genomsnittsranking. Denna rangordning genomförs på det viset att genomsnittsrankingen 

summeras för alla klubbar från respektive nation, denna summa divideras sedan med antalet 

klubbar inom nationen och resulterar då i nationens genomsnittsvärde. Utifrån detta 

genomsnittsvärde markeras nationerna utifrån inbördes rangordning med olika färger i 

tabellen. De tre nationerna med bäst genomsnittsvärde markeras med grönt, de tre med sämst 

värde markeras med rött och de övriga med gult.  I tabellen klargörs också hur många klubbar 

varje nation inkluderar samt hur dessa fördelar sig på grupperingarna ekonomiskt starka och 

ekonomiskt svaga klubbar.  

Nation Antal klubbar 
Ekonomiskt 

starka 
Ekonomiskt 

svaga Genomsnittsrank Ranking länder 

Danmark 1 0 0 13,33 8 

England 4 2 2 10,42 4 

Italien 3 1 0 9,00 3 

Nederländerna 1 0 0 11,67 5 

Portugal 2 0 2 16,17 9 

Schweiz 1 0 0 11,67 5 

Skottland 1 0 0 12,00 7 

Spanien 4 2 1 7,29 2 

Turkiet 1 0 1 19,50 10 

Tyskland 3 1 0 7,17 1 
Tabell 13. Nationspåverkan 
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Som kan avläsas från tabellen ovan placerar sig nationerna Turkiet och Portugal sist 

respektive näst sist vilket inte kan påstås vara speciellt förvånande då samtliga klubbar från 

dessa nationer ingår i grupperingen ekonomiskt svaga klubbar. Danmark, Skottland, 

Nederländerna och Schweiz inkluderar alla endast en klubb, som dessutom är klassificerad 

som ekonomiskt medelstarka i alla fallen. Det är därför inte anmärkningsvärt att de ligger på 

de positioner som de gör på rankingen och det ska heller inte dras för stora växlar av att 

Danmark hamnar som en av de tre sämsta nationerna då det lika gärna kunde varit någon av 

de andra tre. England är kanske den intressantaste nationen då den inte inkluderar några 

ekonomiskt medelstarka klubbar utan enbart ekonomiskt starka och ekonomiskt svaga. Detta 

gör att klubbarna tar ut varandra och en placering bland de fyra mittersta nationerna blir 

därmed logisk. Spaniens och Tysklands genomsnittsvärde hamnar väldigt nära varandra. Det 

som gör att Tyskland kniper förstaplatsen på nationsrankingen är att Spanien trots två klubbar 

från gruppen ekonomiskt starka och en ekonomiskt medelstarka även inkluderar en 

ekonomiskt svaga klubb. Detta medan Tyskland inte innefattar någon ekonomiskt svag klubb 

utan endast en ekonomiskt stark och två stycken ekonomiskt medelstarka. 

 

Utifrån detta kan slutsatsen dras att sambandet mellan genomsnittsrankingen och vilken 

nation klubben kommer inte är speciellt starkt. Detta på grund av två nationer: England och 

Spanien. England utgör det största skälet till detta då de inkluderar två ekonomiskt starka och 

två ekonomiskt svaga klubbar. Det är givetvis svårt att utifrån detta hävda att en klubb är 

ekonomiskt stark eller ekonomiskt svag bara för att den kommer från en viss nation. Spanien 

utgör ytterligare ett, om än inte lika starkt, exempel för detta då de precis som England 

inkluderar klubbar både från den ekonomiskt starka och den ekonomiskt svaga grupperingen. 

Sambandet blir då svårt att styrka eftersom klubbar från samma nation visat sig kunna hamna 

i helt motsatta grupperingar. 

 

Nobes och Parker (2004) hävdar att det finns flera olika faktorer som medför 

redovisningsskillnader mellan olika nationer. Bland de som är mest betydelsefulla nämner de 

kulturella skillnader, olika rättssystem och att olika skatteregelverk tillämpas. Något samband 

mellan nationellt ursprung och genomsnittsrankingen har inte kunnat påvisas. Det blir därför 

inte heller speciellt relevant att undersöka faktorer för att styrka ett samband som inte kunnat 

hittas. Det är något som hade kunnat stämma in för de portugisiska klubbarna då båda dessa 

hamnar i samma gruppering och det skulle kunna tänkas att någon av de ovan nämnda 

skillnaderna spelar in i detta. I och med att detta endast gäller ett av tio länder kan som sagt 

inga större slutsatser dras utifrån detta. 

 

Buckley et al. (1978)  genomförde en studie om sambandet mellan organisationers nationella 

ursprung och lönsamhet samt tillväxt. Resultatet från deras studie varierade lite då sambandet 

visade sig vara sig vara starkt när amerikanska organisationer ingick i urvalet men betydligt 

svagare då hänsyn enbart togs till icke-amerikanska organisationer. För att koppla det resultat 

som Buckley et al. (1978) kom fram till med denna studies resultat går både likheter och 

olikheter att se. Detta då inget samband kunde påvisas mellan klubbarnas nationalitet och 

genomsnittsrankingen vilket stämmer överens med Buckley et al. (1978)  resultat då enbart 

icke-amerikanska organisationer undersöktes. Däremot stämmer det inte överens med det de 
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kom fram till då även de amerikanska organisationerna inkluderades och ett tydligt samband 

kunde påvisas. Detta kan förklaras av att den här studien inte inkluderar några amerikanska 

klubbar och det därmed är logiskt att resultatet är mer likartat det som Buckley et al. (1978)  

kom fram till när inga amerikanska organisationer ingick. 

 

5.3 Sportslig framgång 

Sportslig framgång har tidigare i studien presenterats under avsnittet 3.3.4 i referensramen. 

Tabellen här under är avsedd att påvisa sambandet mellan fotbollsklubbarnas sportsliga 

framgång och den genomsnittsranking de tidigare (i koppling till tabell 2) tilldelades utifrån 

resultaten av studiens tre finansiella mått. För att rangordna klubbarna utifrån sportsliga 

framgångar utgår studien från deras prestationer i UEFA Champions League den avgränsade 

femårsperioden 2008/09-2012/13. Värdet för de sportsliga framgångarna har för varje år 

delats in i åtta olika nivåer (se de olika nivåerna och dess poängfördelning i bilaga 2). 

Poängen för de fem åren har sedan summerats och utgör då det värde som återfinns i 

kolumnen sportsliga framgångar. Utifrån detta värde har klubbarna sedan i nästföljande 

kolumn rangordnats (ju lägre värde desto större sportsliga framgångar). Beträffande färgerna 

gäller samma princip som tidigare, vilket innebär att de sex klubbarna som placerar sig bäst 

på rankingen över sportsliga framgångar tilldelas grön färg, de sex sämsta röd färg och de 

övriga gul färg. 

Tabell 14. Sportsliga framgångar 

Klubbar Sportsliga framgångar Rank sportslig framgång Genomsnittsrank 

AC Milan 27 7 11,33 

AFC Ajax 34 16 11,67 

Arsenal FC 22 6 5,67 

Atletico Madrid  35 18 14,33 

Borussia Dortmund 32 11 8,00 

Celtic FC 33 15 12,00 

Chelsea FC 19 3 14,00 

FC Barcelona 11 1 1,67 

FC Basel 32 11 11,67 

FC Bayern München  14 2 5,00 

FC Köpenhamn 34 16 13,33 

FC Porto 28 8 16,00 

FC Schalke 04 31 9 8,50 

Galatasaray SK  35 18 19,50 

Juventus FC  31 9 11,33 

Manchester City  36 20 19,00 

Manchester United 19 3 3,00 

Real Madrid CF  19 3 1,67 

Real Sociedad  32 11 11,50 

SL Benfica 32 11 16,33 

SSC Napoli 37 21 4,33 
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Utifrån tabellen går att utläsa att fem av sex från grupperingen ekonomiskt starka också 

återfinns bland de sex som haft störst sportsliga framgångar under den avgränsade 

femårsperioden. Undantaget är SSC Napoli som trots att de utifrån genomsnittsrankingen är 

fjärde bäst av samtliga klubbar placerar sig på en sistaplats vad gäller sportsliga framgångar. 

Av de sex ekonomiskt svaga klubbarna är det tre stycken som även återfinns i botten då de 

sportsliga framgångarna mäts. Även från den här kategorin finns ett stort avvikande exempel. 

Det rör sig om Chelsea FC som utifrån de sportsliga framgångarna placerar sig på en delad 

tredjeplats medan de utifrån genomsnittsrankingen befinner sig i botten. Detta är helt klart 

intressant då inga andra liknande exempel går att utläsa.  

 

Utifrån de siffror som presenteras i tabell 14 kan utläsas att samband finns mellan klubbarnas 

sportsliga presentationer och deras finansiella resultat utifrån studiens tre finansiella mått. 

Detta då majoriteten av de klubbar med störst sportsliga framgångar kommer från 

grupperingen ekonomiskt starka. Som kan ses utifrån färg i tabellen har även många av de 

ekonomiskt svaga och ekonomiskt medelstarka klubbarna samma färg både i kolumnen 

sportslig framgång och genomsnittsrank vilket styrker ett samband mellan dessa två. Det finns 

dock som tidigare nämnts två klart lysande undantag från detta samband: SSC Napoli och 

Chelsea FC. Dessa undantag till trots går ett tydligt samband att utläsa mellan sportsliga 

framgångar och finansiella resultat. 

 

Akerlof (1976) för ett resonemang att idrottsbranschen präglas av en ”the winner takes it all” 

mentalitet vilket innebär att det lag som segrar blir ekonomiskt överlägsna de övriga med 

anledning av prispengar samt ökade sponsor- och TV-intäkter. Ökade ekonomiska muskler 

ger bättre förutsättningar för att lyckas igen nästa säsong vilket leder till att framgång föder 

framgång. Detta stämmer bra överens med det samband denna studie kunnat påvisa mellan 

sportsliga framgångar och bra finansiella resultat. Ett väldigt starkt samband fanns mellan de 

sex klubbar som utifrån finansiella resultat grupperats som ekonomiskt stark och deras 

sportsliga framgångar. Detta styrker Akerlofs (1976) resonemang om att de som segrar får en 

stor ekonomisk fördel och på så sätt förbättrar förutsättningarna för att lyckas igen. Vöpel 

(2013) spinner vidare på framgång föder framgång resonemanget och menar att klubbar med 

anledning av detta tenderar att ta stora ekonomiska risker för att förbättra chanserna att lyckas. 

Detta leder i sin tur till överinvesteringar och överspendering då alla klubbar som tidigare 

nämnts inte kan lyckas samtidigt. Detta är något som utifrån denna studies resultat kan 

förklara varför de klubbarna som har haft sämre sportsliga framgångar också i stor 

utsträckning redovisar dåliga finansiella resultat. Något som kan förklara detta är att klubbar 

precis som Vöpel (2013) beskriver det tar större ekonomiska risker för att förbättra 

förutsättningarna för att uppnå sportsliga framgångar. Om detta risktagande misslyckas 

genom att de sportsliga framgångarna uteblir leder detta till att överinvesteringarna och 

överspenderingen snarare försämrar än förbättrar klubbarnas finansiella resultat.   

 
Tidigare studier om sambandet mellan sportsliga framgångar och lönsamhet har gjorts av 

Dimitropoulos (2009) samt Pinnuck och Potter (2006). Dimitropoulos (2009) kommer fram 

till slutsatsen att det finns ett tydligt samband mellan lönsamhet och sportsliga framgångar på 

kort sikt men att sambandet är mer osäkert på längre sikt. Detta stämmer bra överens med 
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denna studies resultat då ett mycket starkt samband har kunnat urskiljas mellan dessa två 

faktorer. Eftersom denna studie endast innefattar sportsliga framgångar under en femårsperiod 

får det ses som ganska kortsiktigt medan Dimitropoulos (2009) utgår från en tioårsperiod och 

därmed också kan dra slutsatser på längre sikt. Alltså finns ett starkt samband med 

Dimitropoulos (2009) studie på kort sikt medan en jämförelse på lång sikt inte går att göra 

med anledning av denna studies tidsavgränsning.  

 

Även Pinnuck och Potter (2006) undersökte sambandet mellan sportsliga framgångar och 

finansiella prestationer för idrottsklubbar. Deras resultat indikerar att det finns ett samband 

mellan sportsliga framgångar och lönsamhet både på kort och på lång sikt. Precis som vid 

jämförelsen med Dimitropoulos (2009) studie stämmer Pinnucks och Potters (2006) resultat 

väldigt bra överens med denna studies resultat på kort sikt. Detta medan en jämförelse på lång 

sikt inte är möjlig med anledning av denna studies tidsavgränsning. Intressant att notera är 

dock att Dimitropoulos (2009) samt Pinnuck och Potter (2006) kommer fram till helt olika 

slutsatser vad gäller sambandet på längre sikt. 

 

5.4 Institutionella faktorer 

En presentation av institutionell teori har tidigare skett i avsnitt 3.2.2 i referensramen. Deegan 

och Unerman (2011) samt Dillard et al.(2004) menar att institutionell teori förklarar varför 

organisationer inom samma bransch har en tendens att efterlikna varandra. Detta är någonting 

som även kan tänkas tillämpas för fotbollsklubbar och det är detta som kommer analyseras i 

denna del.  

 

För att kunna analysera detta finns det enligt DiMaggio och Powell (1983) tre stycken olika 

isomorphismer att tillgå varav en bedöms vara speciellt tillämpbar för denna studie, nämligen 

”mimetic isomorphism”. Denna isomorphism bygger enligt Mizruchi och Fein (1999) på att 

organisationer har en strävan efter att ta efter framgångsrika organisationer inom samma 

bransch med syfte att skapa sig konkurrensfördelar.  

 

Ett av syftena med detta avsnitt är att undersöka om mindre framgångsrika klubbar tar efter 

mer framgångsrika klubbar mätt i sportsliga framgångar. Ett starkt samband har kunnat 

påvisas i denna studie mellan sportsliga framgångar och finansiella resultat. Detta innebär att 

de sportsligt mest framgångsrika klubbarna som kan ses i tabell 14 i väldigt stor utsträckning 

också är de mest framgångsrika finansiellt sätt. Med anledning av detta är utgångspunkten 

även i denna analys samma grupperingar som tidigare, det vill säga den indelning som skedde 

utifrån resultaten i kassaflödesanalyserna, förädlingsvärdesanalyserna samt Vöpels modell. 

Tabell 15 här nedan är en sammanslagning av tabell 9 och 10 och avses illustrera förhållandet 

mellan löner och intäkter samt löner och förädlingsvärde för grupperingarna ekonomiskt 

starka respektive ekonomiskt svaga klubbar. 
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Tabell 15. Lönernas andel av förädlingsvärde respektive intäkter 

Som kan ses i tabellen har de ekonomiskt starka klubbarna i genomsnitt nästan tre gånger så 

stora intäkter och förädlingsvärden som de ekonomiskt svaga klubbarna. Denna stora skillnad 

till trots spenderar de ekonomiskt svaga klubbarna i genomsnitt mer än hälften så mycket som 

de ekonomiskt starka på lönekostnader. Tydliga kopplingar kan dras mellan detta och 

”mimetic isomorphism”. Denna isomorphism som enligt Mizruchi och Fein (1999) går ut på 

att organisationer väljer att efterlikna andra mer framgångsrika organisationer inom samma 

bransch kan definitivt appliceras på fotbollsbranschen. Detta på så sätt att de ekonomiskt 

svaga klubbarna visat sig spendera en betydligt större andel av de disponibla ekonomiska 

medlen (intäkter och förädlingsvärde) på lönekostnader jämfört med de ekonomiskt starka 

klubbarna. Det här följer som en konsekvens av att de ekonomiskt svaga klubbarna försöker 

efterlikna de ekonomiskt starka klubbarna och bli mer sportsligt konkurrenskraftiga. 

Problemet är att de inte alls har samma ekonomiska förutsättningar som de ekonomiskt starka 

klubbarna och genom att ta efter dessa klubbars lönekostnader hamnar de ekonomiskt svaga 

klubbarna i en situation som präglas av överspendering. Detta illustreras tydligt i tabellen då 

de ekonomiskt svaga klubbarnas lönekostnader i genomsnitt uppgår till 104,8 % av det 

disponibla förädlingsvärdet och 74,2 % av de totala intäkterna.  

 

En hypotes för ”mimetic isomorphism” har framtagits av DiMaggio och Powell (1983) och 

den formuleras som följer: Ju osäkrare relationen är mellan en organisations mål och medel 

desto mer benägen kommer denna organisation vara att försöka efterlikna andra 

organisationer som upplevs som framgångsrika. Vöpel (2013) menar att det är allmänt 

accepterat att fotbollsklubbar strävar efter att uppnå sportslig framgång snarare än att 

maximera sina vinster. Detta innebär att klubbar både inom den ekonomiskt starka och den 

ekonomiskt svaga grupperingen har som mål att uppnå sportslig framgång, däremot är det mer 

osäkert hur det är med de medel (finansiella) som krävs för att uppnå målet. De klubbarna 

som klassificeras som ekonomiskt svaga har tilldelats denna gruppering på grund av att de 

befinner sig i en mindre bra finansiell situation. Dessa tar som tidigare nämnts efter de mer 

framgångsrika klubbarna som bevisligen har hittat ett fungerande koncept för att lyckas. Detta 

genom att de ekonomiskt svaga klubbarna, i proportion till intäkter och förädlingsvärde, 

spendera avsevärt mer än de ekonomiskt starka på lönekostnader utan att tänka speciellt 

mycket på de konsekvenser det medför.  

 

Haveman (1993) beskriver en modell som bygger på att ju fler aktörer som gör någonting på 

ett visst sätt i desto större utsträckning kommer denna handling att tas för givet eller 

institutionaliseras. Andra aktörer kommer då att återupprepa denna handling utan att tänka 

Poster 
Genomsnitt ekonomiskt 

starka klubbar 
Genomsnitt ekonomiskt svaga 

klubbar 

Intäkter 1 507 350 138 539 463 172 

Löner 728 032 335 400 052 241 

Förädlingsvärde 1 091 982 236 381 888 547 

Löner/Intäkter 48,3% 74,2% 

Löner/Förädlingsvärde 66,7% 104,8% 
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efter vilka konsekvenser det får. Fotbollsklubbar strävar efter att ha ett så sportsligt 

konkurrenskraftigt lag som möjligt och spenderar med anledning av detta väldigt stora 

summor på lönekostnader. Med tanke på att så pass många klubbar i studien visat sig agera på 

detta sätt kan det utifrån den beskrivna modellen tänkas att detta beteende institutionaliserats. 

Detta gör precis som modellen förklarar att fler tillämpar detta beteende utan att tänka efter 

vad detta kan komma att innebära i det långa loppet. 

 

Den slutsats som utifrån detta avsnitt kan dras är att det finns tendenser som tyder på att 

”mimetic isomorphism” kan tillämpas på fotbollsklubbar. Detta då mindre framgångsrika 

klubbar tar efter mer framgångsrika. I denna studie visar det sig främst i form av 

lönekostnader då dessa i proportion till intäkter respektive förädlingsvärde är mycket större 

för de ekonomiskt svaga klubbarna än för de ekonomiskt starka. 

 

5.5 Equity Theory 

”Equity theory” och dess olika delar presenterades i avsnitt 3.2.1 i den teoretiska 

referensramen. Van Mourik (2010) menar att ”Enterprise theory”, ”Entity theory” och 

”Proprietary theory” är tre huvudsakliga teorier inom ”equity”. Var och en av dessa teorier har 

olika värderingar gällande vilket perspektiv organisationer bör utgå från i sin redovisning.  

 

Den teori av störst relevans för denna studie är ”Enterprise theory” som enligt Van Mourik 

(2010) innebär att stora och framgångsrika organisationer i dagens samhälle har ett stort 

socialt ansvar. Detta på så sätt att varje enskilt beslut från en större organisation har en större 

effekt på alla sorters människor än vad många tror. Förädlingsvärdesanalysen som utgör en av 

denna studies tre ekonomiska modeller har sitt ursprung i ”Enterprise theory” och grundar sig 

på denna teoris värderingar. Enligt Suojanen (1954) fanns redan på 1950-talet ett behov av en 

redovisningsmodell som inte enbart utgick från ett ägarperspektiv utan också kunde tillgodose 

behov hos en större mängd intressenter. Detta med anledning av att den traditionella 

resultaträkningen ansågs vara otillräcklig. 

 

Förädlingsvärdesanalysen är det som i denna studie blir relevant att diskutera i samband med 

”Enterprise theory”. Detta då denna teori som tidigare nämnts förespråkar ekonomiska 

modeller som inkluderar flera olika intressegrupper. I förädlingsvärdesanalysen sker det 

genom att förädlingsvärdet fördelas på flera olika grupper. Exempelvis fördelas värdet ut på 

anställda i form av löner, ägare genom utdelning, borgenärer i form av räntekostnader samt 

statliga myndigheter genom skattekostnader.  

 

I tabellen nedan redogörs för klubbarnas resultat från de förädlingsvärdesanalyser som 

upprättats. Detta resultat ställs sedan i relation till den genomsnittsranking som utöver 

förädlingsvärdesanalysen även representerar studiens övriga två ekonomiska modeller. Det 

blir intressant att se hur en modell som grundar sig i ”Enterprise theory” står sig i förhållande 

till den genomsnittsranking som i denna studie representerar fotbollsklubbarnas ekonomiska 

ställning.  
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Tabell 16. Equity theory: Förädlingsvärde 

 

Kolumnen som i tabell 16 benämns rank visar på klubbarnas inbördes ranking utifrån 

resultaten av studiens förädlingsvärdesanalyser. Precis som i tidigare tabeller indikerar 

färgerna hur klubbarna rangordnas. I kolumnen förädlingsvärde representerar färgen grön de 

sex klubbar som har högst värde, färgen röd de sex med lägst värde och färgen gul de övriga. 

Samma princip gäller för genomsnittsrankingen. 

 

I tabell 16 är skillnaderna mellan rankingen från förädlingsvärdet och genomsnittsrankingen 

väldigt små. Sett till de olika grupperingarna (som illustreras genom färgsättningen) är det 

endast en av de ekonomiskt starka klubbarna och en av de ekonomiskt medelstarka som byter 

plats med varandra. Det faktum att 19 av 21 klubbar befinner sig i samma skikt på rankingen 

både vad gäller förädlingsvärdesanalysen och genomsnittsrankingen tyder på att ett väldigt 

starkt samband finns mellan dessa. Detta får ses som väldigt naturligt då just 

förädlingsvärdesanalysen är en av de tre modeller som utgör genomsnittsrankingen. Med 

tanke på detta hade det varit väldigt konstigt om inget samband alls hade gått att påvisa.  

 

Förädlingsvärdesanalysen har som beskrevs tidigare en väldigt tydlig koppling till ”Enterprise 

theory” då den från början togs fram baserat på denna teoris värderingar. Trots att det finns ett 

starkt samband mellan resultat från förädlingsvärdesanalys och ekonomisk ställning betyder 

Klubbar Förädlingsvärde Rank Genomsnittsrank 

AC Milan 3 198 400 11 11,33 

AFC Ajax 1 729 400 14 11,67 

Arsenal FC 28 268 061 7 5,67 

Atletico Madrid  -3 969 463 17 14,33 

Borussia Dortmund 29 582 533 6 8,00 

Celtic FC 3 179 254 12 12,00 

Chelsea FC -891 384 16 14,00 

FC Barcelona 89 309 000 2 1,67 

FC Basel 2 408 005 13 11,67 

FC Bayern München  36 303 041 5 5,00 

FC Köpenhamn 1 278 226 15 13,33 

FC Porto -16 699 351 19 16,00 

FC Schalke 04 16 448 433 9 8,50 

Galatasaray SK  -28 798 566 20 19,50 

Juventus FC  20 011 614 8 11,33 

Manchester City  -50 084 025 21 19,00 

Manchester United 36 937 617 4 3,00 

Real Madrid CF  144 953 500 1 1,67 

Real Sociedad  6 454 538 10 11,50 

SL Benfica -13 422 678 18 16,33 

SSC Napoli 49 459 094 3 4,33 
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detta inte nödvändigtvis att ett lika starkt samband finns mellan ”Enterprise theory” och 

ekonomisk ställning.  

 

Det går alltså att komma till slutsatsen att det finns ett väldigt tydligt samband mellan 

klubbarnas resultat för förädlingsvärdesanalysen och deras ekonomiska ställning. Detta 

innebär däremot inte nödvändigtvis att sambandet är lika starkt mellan ”Enterprise theory” 

som en helhet och klubbarnas ekonomiska ställning. 

 

5.6 Resultatutjämning 

För detta område har tidigare forskning presenterats under rubrik 3.3.1. Detta avsnitt är avsett 

att behandla resultatutjämning och undersöka huruvida det utifrån studiens empiriska material 

går att utläsa om klubbarna tillämpat resultatutjämnande åtgärder. 

 

Fenomenet resultatutjämning har under studiens gång varit en av de faktorer som avsetts 

undersökas och analyseras studien. En stor anledning till valet att utifrån Elmgren-Warbergs 

och Ingblads (1980) modell upprätta egna kassaflödesanalyser istället för att utgå från de som 

klubbarna själva presenterar var att se om några resultatutjämnande åtgärder gick att avläsa. 

Samtliga studiens tre finansiella mått, förutom de egenupprättade kassaflödesanalyserna också 

förädlingsvärdesanalyserna och Vöpels modell har dessvärre visat sig vara otillräckliga vad 

gäller detta. Det har helt enkelt inte funnits empirisk data som kan bevisa att klubbarna ägnat 

sig åt resultatutjämning. Det har uppkommit siffror och poster som helt klart kan verka 

suspekta men utifrån denna studies metod har det visat sig vara omöjligt att med säkerhet 

konstatera att det är resultatmanipulerande åtgärder som ligger till grund för dessa siffror och 

poster. 

 

Då studiens tre finansiella mått visat sig vara otillräckliga för att påvisa eventuell förekomst 

av resultatutjämning bland klubbarna går det att reflektera kring om några andra mått eller 

modeller hade lämpat sig bättre. Resultatet av Dechows et al. (1995) studie visar att det är 

väldigt svårt att upptäcka resultatutjämning oavsett vilka modeller som används. Detta 

eftersom att det ställs väldigt höga krav på modellerna och dess utformning för att de ska 

klara av att identifiera resultatutjämning av ekonomiskt rimliga mått (Dechow et al.,1995). 

Detta resultat visar på att det hade varit väldigt svårt att i denna studie bevisa förekomsten av 

resultatutjämning även om tillvägagångssättet varit ett annat. 

 

Andra studier som Carlson och Bathala (1997)  samt Moses (1987) har trots allt kommit fram 

till intressanta resultat gällande resultatutjämning. Carlson och Bathala (1997) kommer fram 

till att lönsamhet och ägarstruktur är viktiga faktorer för att kunna förklara organisationers 

beteende vad gäller resultatutjämning. Om en organisation har en hög grad av institutionellt 

ägande och skuldfinansiering är sannolikheten större att de ägnar sig åt resultatutjämning. 

Moses (1987) finner samband mellan användandet av resultatutjämnande åtgärder och 

organisationsstorlek samt förekomsten av bonussystem. Dessutom visar studiens resultat att 

sannolikheten att en organisation använder sig av resultatutjämning ökar dådet redovisade 

resultatet avviker från förväntad nivå (Moses, 1987). Detta visar att det är möjligt att 
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genomföra studier om resultatutjämning och åstadkomma resultat av intresse. Dessa båda 

studier utgår dock från ”vanliga organisationer” och det skulle vara intressant att se en studie 

genomförd med fotbollsklubbar som utgångspunkt.  

 

5.7 Övrigt 

I detta avsnitt kommer några ytterligare faktorer som kan tänkas vara av intresse att tas upp. 

De bedöms inte vara tillräckligt stora för att tilldelas ett eget avsnitt i analysen utan hamnar 

istället tillsammans som övrigt. 

 

Börsnoterade klubbar 

Här undersöks huruvida det finns något samband mellan de klubbar som är börsnoterade och 

genomsnittsrankingen som illustrerar resultaten från studiens tre finansiella mått 

(kassaflödesanalys, förädlingsvärdesanalys och Vöpels modell). Nio stycken klubbar är 

börsnoterade och de övriga tolv är icke-noterade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 17. Börsnoterade klubbar 

Som tabell 17 visar är fem av de sex ekonomiskt starka klubbarna icke-noterade samtidigt 

som tre av ekonomiskt svaga är börsnoterade. Detta tyder på att det skulle kunna finnas ett 

samband på så sätt att en börsnotering medför sämre resultat från studiens finansiella mått 

(genomsnittsranking). Det varierar dock relativt kraftigt med hur börsnoterade och icke-

Klubbar Börsnoterade Genomsnittsrank 

AC Milan Nej 11,33 

AFC Ajax Ja 11,67 

Arsenal FC Nej 5,67 

Atletico Madrid Nej 14,33 

Borussia Dortmund Ja 8,00 

Celtic FC Ja 12,00 

Chelsea FC Nej 14,00 

FC Barcelona Nej 1,67 

FC Basel Nej 11,67 

FC Bayern München Nej 5,00 

FC Köpenhamn Ja 13,33 

FC Porto Ja 16,00 

FC Schalke 04 Nej 8,50 

Galatasaray SK Ja 19,50 

Juventus FC  Ja 11,33 

Manchester City Nej 19,00 

Manchester United Ja 3,00 

Real Madrid CF Nej 1,67 

Real Sociedad Nej 11,50 

SL Benfica Ja 16,33 

SSC Napoli Nej 4,33 
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noterade placerar sig på genomsnittsrankingen. Det går med anledning av detta inte att se 

några genomgående mönster vilket gör att ett eventuellt samband får bedömas som svagt. 

 

Klubbarnas ålder 

Här undersöks om det kan tänkas finnas något samband mellan när klubbarna grundades och 

den genomsnittsranking som illustrerar resultaten från studiens tre finansiella mått. I tabell 

nedan har klubbarna rangordnats efter när de är grundade. Den klubb som är grundad först har 

tilldelats rankingen 1 och så vidare. Denna åldersranking har sedan jämförts med klubbens 

genomsnittsranking vilket kan ses utifrån färgerna i tabellen. De sex klubbarna som är äldst 

har markerats med grönt, de sju yngsta med rött och övriga med gult. Anledningen till att det 

blir sju stycken röda och inte sex som i tidigare tabeller är för att två klubbar placerar sig på 

den sista rödmarkerade platsen på rangordningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 18. Ålder klubbar 

Utifrån tabellen ovan är det egentligen omöjligt att hitta någon form av samband mellan en 

klubbs ålder och dess finansiella prestationer. Detta då endast två av de sex ekonomiskt starka 

klubbarna placerar sig bland de sex äldsta. Samtidigt är det också bara två av de ekonomiskt 

svaga klubbarna som tillhör de sju yngsta. Inte heller de ekonomiskt medelstarka klubbarna 

bidrar till något samband mellan faktorerna ålder och finansiella resultat då endast två av 

dessa, som illustreras av färgerna i tabellen, även befinner sig i mittenskiktet gällande ålder. 

 

Klubbar Grundad Rank ålder Genomsnittsrank 

AC Milan 1899 9 11,33 

AFC Ajax 1900 11 11,67 

Arsenal FC 1886 3 5,67 

Atletico Madrid 1903 14 14,33 

Borussia Dortmund 1909 19 8,00 

Celtic FC 1887 4 12,00 

Chelsea FC 1905 17 14,00 

FC Barcelona 1899 9 1,67 

FC Basel 1893 5 11,67 

FC Bayern München 1900 11 5,00 

FC Köpenhamn 1876 1 13,33 

FC Porto 1893 5 16,00 

FC Schalke 04 1904 15 8,50 

Galatasaray SK 1905 17 19,50 

Juventus FC  1897 8 11,33 

Manchester City 1894 7 19,00 

Manchester United 1878 2 3,00 

Real Madrid CF 1902 13 1,67 

Real Sociedad 1909 19 11,50 

SL Benfica 1904 15 16,33 

SSC Napoli 1926 21 4,33 
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5.8 Avslutande analysmodell 

Här presenteras en justerad variant av modellen som introducerades i avsnitt 3.4. Skillnaden 

är att i denna modell inkluderas enbart de faktorer där ett samband med finansiella resultat 

helt eller delvis i analysen har kunnat påvisas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Justerad analysmodell 

För samtliga faktorer i figuren har alltså någon typ av samband kunnat påvisas med 

fotbollsklubbarnas ekonomiska ställning mätt utifrån studiens genomsnittsranking. I figuren 

visas även från vilket avsnitt i analysdelen som de olika faktorerna behandlats. Här nedan 

redogörs kortfattat för var och en av de fem faktorerna och de samband som kunnat påvisas. 

 

Sportsliga resultat: Sambandet mellan sportsliga resultat och genomsnittsrankingen visade 

sig vara väldigt starkt även om det fanns två stora undantag i Chelsea FC och SSC Napoli. 

 

Storlek: Sambandet mellan klubbarnas storlek och genomsnittsrankingen var väldigt starkt 

för de allra största klubbarna då dessa också i stor utsträckning placerade sig högt upp på 

genomsnittsrankingen. Däremot fanns inte ett lika tydligt samband mellan storlek och 

genomsnittsranking för de mindre samt medelstora klubbarna. 

 

Institutionella faktorer: Studien kunde påvisa tendenser som tyder på att ”mimetic 

isomorphism” kan tillämpas på fotbollsklubbar på så sätt att mindre framgångsrika klubbar tar 

efter mer framgångsrika sådana. Detta visade sig i denna studie främst genom lönekostnader 
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då dessa i proportion till intäkter respektive förädlingsvärde var mycket större för de 

ekonomiskt svaga klubbarna än för de ekonomiskt starka. 

 

Equity theory: Det visade sig finnas ett väldigt starkt samband mellan klubbarnas resultat i 

förädlingsvärdesanalysen och genomsnittsrankingen. Detta behöver dock inte nödvändigtvis 

betyda att sambandet är lika starkt mellan ”Enterprise theory” som en helhet och 

genomsnittsrankingen. 

 

Övrigt: För de två faktorer som i denna studie testades under rubriken övrigt kunde inget 

starkt samband hittas med genomsnittsrankingen som representerar klubbarnas ekonomiska 

ställning. Trots detta får denna faktor stå kvar i den justerade analysmodellen eftersom det kan 

finnas andra faktorer som inte testats i denna studie med inverkan på klubbarnas ekonomiska 

ställning. 

 

5.9 Praktisk analys 

Här reflekteras kring de synpunkter som erhölls via den expertintervju som genomförts med 

svenska fotbollsförbundets ekonomichef Kjell Sahlström. Intervjun i sin helhet återfinns i 

avsnitt 4.3. 

 

Vad gäller studiens tre modeller för ekonomisk situation ställer sig Kjell frågande till 

huruvida Vöpels modell verkligen behövs. Eftersom de resultat som Vöpels modell genererar 

skiljer sig väldigt lite från förädlingsvärdet anser han att det är bättre att enbart använda 

förädlingsvärdet som komplement till kassaflödesanalysen. De många likheterna mellan just 

Vöpels modell och förädlingsvärdet är något som diskuterats tidigare i studien vilket gör att 

åsikterna samstämmer.  

 

De två övriga modellerna; kassaflödesanalys och förädlingsvärdesanalys anses av Kjell vara 

bra att använda för denna studie. Beträffande kassaflödesanalys menar han att det är ett viktigt 

mått på så sätt att det alltid är likvida medel (eller snarare avsaknaden av dem) som styr en 

klubb. Dessa åsikter stämmer väldigt bra och det går inte att göra annat än att instämma i 

detta. Vad gäller förädlingsvärdesanalysen hade Kjell dock gärna sett att studien valt att 

fokusera på ett av begreppen förädlingsvärde och kvar till framtida investeringar. Detta för att 

göra det lättare rent kommunikativt. Han föreslår då att förädlingsvärdet uppdelat på olika 

delposter används. Som Kjell säger hade det säkert blivit lättare rent kommunikativt att bara 

välja ett av dessa begrepp, men anledningen till att båda begreppen tillämpas i denna studie är 

för att både illustrera hur uppdelningen av förädlingsvärdet ser ut och hur mycket klubbarna 

har kvar att investera efteråt.  

 

Angående de faktorer som undersöks i denna studie anser Kjell att sportsliga framgångar 

utgör en intressant faktor att undersöka. Dock hade han gärna sett en längre tidsperiod än de 

fem åren som tillämpats i studien. Detta då han menar att det uppstår en tidseftersläpning 

mellan sportsliga framgångar och genomslag i intäkter. Vidare menar han att det krävs höga 

utgifter för att nå sportslig framgång vilket medför att det blir väldigt svårt för ”nya” klubbar 

att finansiera satsningar och avancera i näringskedjan. Tidseftersläpningen är något som inte 
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behandlats i denna studie, men det är en väldigt intressant aspekt och hänsyn till detta borde 

kanske ha tagits i studien. Vad beträffar det Kjell säger om att det krävs stora utgifter för att 

nå sportslig framgång och att det är svårt för en ”ny” klubb att lyckas visade resultatet av 

denna studie ett starkt samband mellan sportslig framgång och ekonomisk ställning. Något 

som till viss del bekräftar det han säger då klubbarna med stora ekonomiska resurser också är 

de som lyckas bäst sportsligt.  

 

En annan faktor som kommenteras av Kjell är klubbars nationalitet. Han säger sig förstå valet 

att undersöka faktorn nationalitet men ställer sig frågande till om inte marknadspotential är 

viktigare i en allt mer integrerat Europa och en allt mer globaliserad värld. Detta då en klubb 

kan ha en stor marknad utanför sitt hemland. Med tanke på det svaga sambandet som 

påträffades mellan nationalitet och ekonomisk ställning är det rimligt att tänka sig att det 

istället hade varit mer intressant att undersöka ett eventuellt samband med marknadspotential. 

 

Kjell föreslog också ett antal andra faktorer som han anser kunna ha en inverkan på 

fotbollsklubbars ekonomiska ställning. Dessa är bidrag (statliga eller lån från andra än ägare), 

att klubben klarar UEFA-licenskraven, marknadspotential, var i utvecklingskurvan klubben 

befinner sig, skatteförutsättningar (beroende på nationella regleringar), arenaklavitet och 

villkor för upplåtelser av arena, förmågan att förädla spelare samt CSR. Flera av dessa 

faktorer hade säkerligen varit intressanta att undersöka, men samtidigt hade det varit väldigt 

svårt att genomföra i en studie av denna art.  
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6. Slutsatser 

I detta avsnitt redogörs för de slutsatser som har kunnat dras utifrån materialet som 

presenterats i avsnitt 4: ”empiri och inledande analys” samt avsnitt 5: ”Sammanfattande 

analys och resultat”. Denna del svarar upp på studiens syfte och frågeställning. 

  

6.1 Teoretiska slutsatser 

Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som påverkar den ekonomiska ställningen hos 

internationella fotbollsklubbar med en omsättning på över 40 miljoner euro. De slutsatser som 

kunnat dras för var och en av de sex faktorerna presenteras var för sig här nedan. Av de sex 

faktorer som undersökts visade sig fyra av dessa ha ett samband med fotbollsklubbarnas 

ekonomiska ställning. Medan inget samband kunde påvisas för de övriga två. 

 

Studiens resultat visar att det finns ett samband mellan klubbarnas storlek (intäkter utgör 

storleksmått) och deras ekonomiska ställning (har framtagits med hjälp av studiens tre 

finansiella modeller). Sambandet visade sig vara väldigt starkt för de största klubbarna medan 

det var svagare för mindre klubbar. Tidigare studier som till exempel Hall och Weiss (1967) 

samt Lee (2009) har kunnat påvisa ett starkt samband mellan storlek och lönsamhet. Detta 

medan resultatet från Marcus (1969) studie visar på att sambandet är starkt i vissa fall men 

inte lika starkt i andra. Resultatet från denna studie stämmer till viss del överens med Halls 

och Weiss (1967) samt Lees (2009) resultat men framförallt med Marcus (1969) studie då 

sambandet visade sig vara väldigt starkt för de största klubbarna men svagare för de mindre. 

 

Ett väldigt starkt samband har visat sig finnas mellan klubbarnas sportsliga framgångar 

(baseras på prestationer i UEFA Champions League) och deras ekonomiska ställning. De 

klubbar som haft störst sportsliga framgångar visade sig alltså också överlag vara de som är 

ekonomiskt starkast. Detta resultat styrks av Akerlofs (1976) teori om att det inom 

idrottsbranschen råder en ”the winner takes it all” mentalitet vilket innebär att de klubbar som 

når sportsliga framgångar också blir ekonomiskt dominerande på grund av prispengar samt 

ökade sponsor- och TV-intäkter. Vidare menar Akerlof (1976) att dessa ekonomiska fördelar 

också förbättrar förutsättningarna för de sportsligt framgångsrika klubbarna att lyckas på nytt. 

Dimitropoulos (2009) samt Pinnuck och Potter (2006) har genomfört studier där sambandet 

mellan sportsliga framgångar och lönsamhet undersöks. Båda dessa studier kommer till 

slutsatsen att ett tydligt samband finns på kort sikt. Detta stämmer bra överens med denna 

studies resultat då ett väldigt starkt samband kunnat påvisas under den avgränsade 

femårsperioden (som får anses vara relativt kortsiktig). 

 

Studiens resultat tyder också på att institutionella faktorer har en inverkan på klubbarnas 

ekonomiska ställning och det är då framförallt ”mimetic isomorphism” som kan tillämpas på 

fotbollsklubbarna. Mizruchi och Fein (1999) menar att denna isomorphism innebär att 

organisationer strävar efter att efterlika andra mer framgångsrika organisationer inom samma 

bransch. Detta har i denna studie främst visat sig i form av att ekonomiskt sämre klubbar tar 

efter ekonomiskt mer framgångsrika klubbar beträffande lönekostnader. I studien ställs 
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lönekostnaderna i proportion till intäkter respektive förädlingsvärde. Det visade sig då att de 

sämre klubbarna spenderar en betydligt större andel av intäkterna respektive förädlingsvärdet 

på lönekostnader än vad de bättre klubbarna gör. Detta tyder på att de sämre klubbarna 

försöker efterlikna bättre klubbar för att själva också uppnå framgångar.  

 

Vad gäller ”Equity theory” har studien kunnat påvisa en väldigt stark koppling mellan 

klubbarnas förädlingsvärde och deras ekonomiska ställning. Detta är dock inte speciellt 

konstigt då just förädlingsvärdesanalysen är en av de tre modeller som i studien utgör grunden 

för klubbarnas ekonomiska ställning. Förädlingsvärdesanalysen har enligt Suojanen (1954) en 

väldigt tydlig koppling till ”Enterprise theory” och därmed också till ”Equity theory”. 

Slutsatsen som kan dras är att det finns ett väldigt starkt samband mellan klubbarnas resultat 

för förädlingsvärdesanalysen och deras ekonomiska ställning. Detta behöver dock inte 

nödvändigtvis innebära att sambandet är lika starkt mellan ”Enterprise theory” som en helhet 

och klubbarnas ekonomiska ställning. 

 

Studiens resultat visar på att sambandet mellan klubbarnas ekonomiska ställning och deras 

nationella ursprung inte är speciellt starkt. En annan studie som undersöker detta samband är 

Buckley et al. (1978). Resultatet från deras studie varierar en del då sambandet var starkt när 

amerikanska organisationer ingick i urvalet men betydligt svagare då enbart icke-amerikanska 

organisationer ingick. Denna studies resultat stämmer överens med Buckleys et al. (1978) 

resultat då enbart icke-amerikanska organisationer inkluderades. Däremot är det inte 

överensstämmande då även amerikanska organisationer inkluderades. Detta kan förklaras av 

att denna studie inte innefattar några amerikanska klubbar.   

 

Resultatutjämning var också en av de faktorer som undersöktes i studien. Studiens tre 

finansiella modeller visade sig dock vara otillräckliga för att kunna påvisa att 

resultatutjämning förekommer bland klubbarna. Dechow et al. (1995) kommer i sin studie 

fram till slutsatsen att det är mycket svårt att upptäcka resultatutjämning oavsett vilka 

modeller som tillämpas. Detta resultat visar att det hade varit svårt att upptäcka 

resultatutjämning även om studien använt andra tillvägagångssätt.  

 

Ytterligare två faktorer med tänkbar inverkan på klubbarnas ekonomiska ställning 

undersöktes under rubriken övrigt. Dessa två var börsnotering och när klubbarna grundades. 

Något samband med ekonomisk ställning kunde inte hittas för någon av dessa två tänkbara 

faktorer.  

 

6.2 Praktiska slutsatser 

Här redogörs för de praktiska slutsatser som kunnat dras utifrån intervjun med Kjell 

Sahlström, ekonomichefen på svenska fotbollsförbundet, och den praktiska analys som 

baseras på intervjun. 

 

Utifrån de synpunker som erhölls via intervjun Kjell samt de reflektioner som gjorts tidigare i 

arbetet kring studiens tre olika modeller går att dra slutsatsen att Vöpels modell inte fyller 
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något större syfte då den till stor del påminner om förädlingsvärdesanalysen. Det hade istället 

varit bättre att fokusera enbart på en kombination av kassaflödesanalys och 

förädlingsvärdesanlys.  

 

Av de faktorer som undersöks i studien är det egentligen bara två stycken som Kjell lämnar 

några kommentarer kring; sportsliga framgångar och klubbarnas nationalitet. De slutsatser 

som kan dras angående sportsliga framgångar är att det precis som han är inne på kanske hade 

varit bättre att tillämpa en längre tidsperiod. Detta med anledning av den tidseftersläpning 

som enligt Kjell kan uppstå mellan sportsliga framgångar och genomslag i intäkter. Rörande 

nationalitet går det utifrån de synpunkter som Kjell lämnade att dra slutsatsen att det hade 

varit intressant att byta ut denna faktor för att istället undersöka marknadspotential och vilket 

påverkan det hade fått. Detta som en följd av att Europa blir allt mer integrerat och världen 

allt mer global, vilket gör att en klubb kan ha en stor marknad även utanför sitt hemland.   

 

Kjell lämnar även förslag på ytterligare faktorer som han anser påverkar fotbollsklubbars 

ekonomiska ställning. Det går därför att konstatera att det finns betydligt fler faktorer som 

hade kunnat undersökas för att se vilken betydelse de har för klubbarnas ekonomi. 

 

6.3 Metodreflektion 

De metoder som har tillämpats i denna studie har överlag fungerat bra även om det finns vissa 

delar som möjligtvis hade fungerat bättre om andra metodval hade gjorts. Detta gäller främst 

förekomsten av resultatutjämning som inte har kunnat påvisas med denna studies metod. 

Studiens tre ekonomiska modeller: förädlingsvärdesanalysen, kassaflödesanalysen och Vöpels 

modell var inte tillräckliga för att kunna visa på att resultatutjämnande åtgärder använts av 

klubbarna. Dechow et al. (1995) menar dock att det är väldigt svårt att upptäcka 

resultatutjämning oavsett vilka modeller en studie tillämpar. Det är alltså inte alls säkert att 

andra metodval hade varit effektivare vad gäller detta. 

 

När en dokumentstudie tillämpas menar Andersen (1994) att forskaren bör vara medveten om 

att denna typ av undersökning medför svagheter då materialet har en tendens att vara väldigt 

styrt. Då denna studie utgått från de årsredovisningar och andra finansiella rapporter som 

klubbarna själva publicerat finns precis som Andersen (1994) är inne på en risk att materialet 

är påverkat. För att i viss mån undvika detta har i denna studie egenupprättade 

kassaflödesanalyser utifrån Elmgren-Warbergs och Ingblads (1980) modell tillämpats istället 

för att använda de kassaflödesanalyser klubbarna själva framställt. 

 

Studien har ett relativt stort bortfall på 11 av 32 klubbar. Bortfallet beror främst på att 

klubbarna inte har publicerat och offentliggjort årsredovisningar eller andra finansiella 

rapporter för studiens tidsavgränsning. Andra anledningar har varit språkliga barriärer som 

har försvårat insamlandet och granskandet av vissa rapporter samt det faktum att vissa klubbar 

ingår i större koncerner och att deras finansiella rapporter med anledning av detta inte kunnat 

urskiljas från hela koncernens. Om denna studie inte varit tidsbegränsad hade det möjligtvis 

gått att kontakta fotbollsklubbarna för att på så sätt eventuellt minska bortfallet.  
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Som beskrivs under rubriken 2.4.3 analytiskt jämförande inkluderas inte skattekostnader i 

fördelning av förädlingsvärdet. Detta får ses som en svaghet då det får en viss påverkan av 

studiens resultat. I och med att olika länder har olika skatteregler hade skatternas påverkan 

varit olika stor för klubbar från olika länder. Ursprungstanken med att exkludera 

skattekostnader i förädlingsvärdesanalyserna var dock att detta skulle öka jämförbarheten 

klubbarna emellan.  

 

Det hade också kunnat vara intressant att få med skattepåverkan som en av de undersökta 

faktorerna. Detta var något som också påpekades av svenska fotbollsförbundets ekonomichef 

Kjell Sahlström och om intervjun med honom hade genomförts i ett tidigare skede av 

arbetsgången hade detta säkerligen övervägts.  

 

6.4 Förslag till framtida forskning 

En av de faktorer denna studie ämnade undersöka och analysera var resultatutjämning. Denna 

studies tre finansiella mått visade sig vara otillräckliga för att kunna påvisa eventuell 

förekomst av resultatutjämning bland fotbollsklubbarna. Tidigare forskning inom andra 

branscher än fotbollsbranschen har dock kommit fram till intressanta slutsatser inom området 

resultatutjämning. Med anledning av detta skulle det vara intressant att se en studie som 

undersöker resultatutjämning just inom fotbollsbranschen.  

 

I intervjun med Kjell Sahlström framkom ett antal faktorer som möjligtvis har inverkan på 

fotbollsklubbars ekonomiska ställning. Dessa var: bidrag (statliga eller lån från andra än 

ägare), att klubben klarar UEFA-licenskraven, marknadspotential, var i utvecklingskurvan 

klubben befinner sig, skatteförutsättningar (beroende på nationella regleringar), arenaklavitet 

och villkor för upplåtelser av arena, förmågan att förädla spelare samt CSR. Dessa utgör 

faktorer som framtida studier av liknande art skulle kunna undersöka.  
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Bilaga 1: Deltagande klubbar 

 

    Börsnoterade 

Belgien 

RSC Anderlecht NEJ 

 

Danmark 

FC Köpenhamn JA 

 

England 

Arsenal FC  NEJ 

Chelsea FC  NEJ 

    

Manchester City NEJ  

Manchester United JA 

 

Frankrike 

Olympique Marseille NEJ 

Paris Saint-Germain NEJ 

 

Grekland 

Olympiakos FC NEJ 

 

Italien 

AC Milan   NEJ 

Juventus FC   JA 

SSC Napoli  NEJ 

 

Nederländerna 

AFC Ajax    JA 

 

Portugal 

FC Porto                       JA 

SL Benfica   JA 

 

Rumänien 

FC Steaua Bukarest NEJ 

 

  Börsnoterade 

Ryssland 

CSKA Moskva NEJ 

FK Zenit St Petersburg NEJ 

 

Schweiz 

FC Basel  NEJ 

   

Skottland 

Celtic FC    JA 

     

Spanien 

Atlético Madrid NEJ 

FC Barcelona NEJ 

Real Madrid CF NEJ 

Real Sociedad NEJ 

 

Tjeckien 

FC Viktoria Plzeň NEJ 

 

Turkiet 

Galatasaray SK JA 

 

Tyskland 

Bayer 04 Leverkusen NEJ 

FC Bayern München NEJ 

Borussia Dortmund JA 

FC Schalke 04 NEJ 

 

Ukraina 

FK Sjachtar Donetsk NEJ 

 

Österike 

FK Austria Wien NEJ 
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Bilaga 2: Nivåförklaringar sportsliga framgångar 

 

Sportsligt resultat  Antal Poäng 

Seger i UEFA Champions League   1 poäng 

Finalförlust    2 poäng 

Ut i semifinal  3 poäng 

Ut i kvartsfinal  4 poäng 

Ut i åttondelsfinal   5 poäng 

Ut i gruppspelsfasen  6 poäng 

Ut i kval till turneringen  7 poäng 

Deltog ej i turneringen  8 poäng 
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Bilaga 3: Exempel på ackumulerade tabeller (AC Milan) 
Milan (kassaflöde) 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 Ackumulerat värde 

Kassaflöde från rörelsen 50 017 000 -7 980 000 -10 547 000 34 116 000 -22 054 000 43 552 000 

Justerat för förändring OT och KS -39 061 000 446 000 -9 466 000 40 088 000 22 170 000 14 177 000 

Justerat kassaflöde från rörelsen 10 956 000 -7 534 000 -20 013 000 74 204 000 116 000 57 729 000 

Investeringar (AT) -22 756 000 -82 538 000 -82 280 000 -86 461 000 -36 113 000 -310 148 000 

Finansiering (LS) -14 646 000 1 871 000 57 256 000 7 529 000 -10 370 000 41 640 000 

Ägarfinansiering (utdelning/tillskott) 29 000 000 86 936 000 45 036 000 2 340 000 49 839 000 213 151 000 

Förändring likvida medel 2 554 000 -1 265 000 -1 000 -2 388 000 3 472 000 2 372 000 

 
Milan (förädlingsvärde) 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 Ackumulerat värde 

Intäkter 329 307 000 266 163 000 253 196 000 307 349 000 237 900 000 1 393 915 000 

Externa kostnader 83 033 000 74 574 000 78 369 000 74 974 000 69 815 000 380 765 000 

Förädlingsvärde 246 274 000 191 589 000 174 827 000 232 375 000 168 085 000 1 013 150 000 

       Fördelning av förädlingsvärdet 
      Löner 183 806 000 206 485 000 192 805 000 178 809 000 176 505 000 938 410 000 

Utdelning 0 0 0 0 0 0 

Räntekostnader/finansiella kostnader 13 635 000 11 650 000 9 005 000 9 827 000 14 631 000 58 748 000 

Kvar till framtida investeringar 48 833 000 -26 546 000 -26 983 000 43 739 000 -23 051 000 15 992 000 

 
Milan (Vöpels modell) 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 Ackumulerat värde 

Fotbollsrelaterade Intäkter (Rti) 329 307 000 266 163 000 253 196 000 307 349 000 237 900 000 1 393 915 000 

Löner (Wti) 183 806 000 206 485 000 192 805 000 178 809 000 176 505 000 938 410 000 

Fasta kostnader (FC) 83 033 000 74 574 000 78 369 000 74 974 000 69 815 000 380 765 000 

Summa 62 468 000 -14 896 000 -17 978 000 53 566 000 -8 420 000 74 740 000 
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Bilaga 4: Exempel på kassaflödesanalys (AC Milan 2012/13) 
RR Resultat Påverkande Ej Påverkande - BR IB UB Förändring Kolumn1 PLUS MINUS 

Intäkter exkl spelarhandel 275 870 000 275 870 000 
  

Anläggningstillgångar 234 041 000 199 923 000 -34 118 000 
  

22 756 000 

Intäkter spelarhandel 53 437 000 53 437 000 
  

Omsättningstillgångar 128 544 000 130 636 000 2 092 000 
  

2 092 000 

Finansiella intäkter  171 000 171 000 
  

Likvida medel 1 171 000 3 725 000 2 554 000 
   Summa intäkter 329 478 000 329 478 000 

  
Summa 363 756 000 334 284 000 -29 472 000 

   

            Kostnader exkl avskrivningar 266 142 000 266 142 000 
  

Aktiekapital 24 960 000 24 960 000 0 
   Kostnader spelarhandel 1 313 000 1 313 000 

  
Övrigt eget kapital -67 210 000 -6 733 000 60 477 000 

   Avskrivningar 56 874 000 0 56 874 000 
 

Balanserat resultat -34 841 000 -66 318 000 -31 477 000 
   Finansiella kostnader 13 635 000 13 635 000 

  
Årets resultat 0 -6 857 000 -6 857 000 

 
50 017 000 

 Extraordinära poster 7 529 000 7 529 000 
  

Summa Eget Kapital -77 091 000 -54 948 000 22 143 000 
   Skattekostnader 5 900 000 5 900 000 

  
Långfristiga skulder 106 406 000 91 760 000 -14 646 000 

  
14 646 000 

Summa kostnader 336 335 000 279 461 000 
  

Kortfristiga skulder 334 441 000 297 472 000 -36 969 000 
  

36 969 000 

     
Summa 363 756 000 334 284 000 -29 472 000 

 
50 017 000 76 463 000 

Resultat -6 857 000 50 017 000 
     

Förändring likvida medel -26 446 000 
 

     
Kontrollfunktion 0 0 

    

     
T=EK+S 

      NOT 1: Anläggningstillgångar 
           UB+Avskrivningar-IB = Saldo 
    

Kontroll likvida medel 2 554 000 
     22 756 000 

            

Not 2: Eget Kapital avstämning EK Kolumn1 

 
IB -77 091 000 

 
Res -6 857 000 

 
Utdelning 0 

 
Tillskott 29 000 000 

 
UB -54 948 000 

  


