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Sammanfattning- 
 
Titel: Påverkar resurser sportsliga resultat? 

 

Författare: Oscar Dahlberg & Ludvig Johansson 

 

Handledare: Sverker Hasselberg 

 

Nyckelord: Fotboll, Allsvenskan, sportsliga resultat, ekonomiska resurser, intäkter, humanka-

pital, personalkostnader, tabellposition 

 

Bakgrund: Fotboll är världens största sport och har en global spridning över hela världen. Den 

utveckling som fotbollen har genomgått under modern tid har resulterat i att resurser har fått 

en mer betydelsefull roll i fotbollsklubbar. Fotbollsklubbar fungerar numera som 

investeringsobjekt för miljardärer som investerar stora ekonomiska resurser i 

fotbollsklubbarna. En fotbollsklubbs resurser är betydelsefulla men hur mycket påverkar 

resurserna det sportsliga resultatet?  

 

Syfte: Syftet är att förklara hur de allsvenska fotbollsklubbarnas resurser påverkar deras 

sportsliga resultat. 

 

Metod: Den här studien är en kvantitativ studie med en deduktiv ansats. Primärdata bestående 

av årsredovisningar införskaffades från ekonomiansvarig på respektive fotbollsklubb samt från 

fotbollsklubbarnas hemsidor. Insamlad data användes för att genomföra statistiska analyser.  

 

Slutsats: Studiens resultat påvisar att det finns ett signifikant samband mellan 

fotbollsklubbarnas ekonomiska resurser och deras sportsliga resultat. Studiens resultat påvisar 

även ett signifikant samband mellan hur mycket resurser som fotbollsklubbarna spenderar på 

humankapitalet och deras sportsliga resultat. 
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Abstract- 
 

Title: Does resources have an impact on sporting success? 

  

Authors: Oscar Dahlberg & Ludvig Johansson 

 

Supervisor: Sverker Hasselberg 

 

Keywords: Football, Allsvenskan, sporting success, economic resources, revenue, human 

resources, personnel costs, table position 

 

Background: Football is the biggest sport in the world and has a global spread throughout the 

world. The development of football in modern times has evolved into the fact that resources 

has had an increasing impact on football clubs. Football clubs have become an investment 

object for billionaires who have invested resources into football clubs. How much does 

resources affect the sporting success and do the clubs with the most resources have the best 

sporting results?  

 

Purpose: The purpose is to explain how the resources of Swedish football clubs affect their 

sporting results.  

 

Method: This study is a quantitive study with a deductive approach. Data were obtained in the 

form of annual reports from financial managers at each football club but also from the clubs' 

websites. The data is used to perform a multivariate regression analysis. 

 

Conclusion: The study's result shows that there is a significant correlation between the football 

clubs' financial resources and sporting results. The result also shows that there is a significant 

correlation between resources that football clubs settle on human resources and sporting results.   
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Definitioner 
 

Allsvenskan: Högsta fotbollsserien för herrar i Sverige.  

Champions League: Den största turneringen för klubblag i Europa. 

Europa League: Den näst största turneringen för klubblag i Europa. 

UEFA: Union of European Football Associations   

HRM: Human Resources Management 

SHRM: Strategic Human Resources Management 

Superettan: Näst högsta fotbollsligan för herrar i Sverige.  

SvFF: Svenska fotbollsförbundet 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

 

Fotboll är en av världens största sporter och har en global spridning över hela världen. Nutidens 

regler grundades 1863 i England, då beslutet fattades att den dåvarande fotbollen skulle delas 

in i rugby och fotboll (Nationalencyklopedin, 2018). Internationella fotbollsförbundet FIFA 

grundades 1904 och detta medförde att fotbollen växte sig starkare världen över. Trots den 

globala spridningen är det ändå de europeiska fotbollsklubbarna som dominerar sporten 

(Peeters & Szymanski, 2014). Det övertag som de europeiska fotbollsklubbarna har, jämfört 

med den övriga världen beror till stor del på övertag i ekonomiska resurser. De europeiska 

klubbarna kan erbjuda höga löner och kan därmed locka till sig de bästa spelarna. De rikaste 

fotbollsklubbarna 2018 var enligt Deloitte (2019) de europeiska fotbollsklubbarna Real 

Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern München och Manchester City.  

 

Den utveckling som fotbollen har genomgått under modern tid har resulterat i att ekonomiska 

resurser har fått en allt mer betydelsefull roll. Fotbollsklubbar fungerar numera som 

investeringsobjekt för miljardärer som investerar stora ekonomiska resurser i 

fotbollsklubbarna. Det har medfört att fotbollsklubbar som tidigare inte hade resurserna som 

krävdes för att utmana på högsta nivån, nu ges möjlighet till detta tack vare ägarinsättningar. 

Ägarnas sätt att investera i fotbollsklubbarna har bidragit till att fotbollskartan har ritats om. 

Tidigare mindre ekonomiskt konkurrenskraftiga fotbollsklubbar exempelvis Chelsea, 

Manchester City och Paris Saint Germain finansieras nu med externt kapital och kan därmed 

utmana de tidigare storklubbarna. (SvD, 2016). 

 

Inom svensk fotboll är de ekonomiska resurserna mindre jämfört med övriga Europa. 

Resurserna kommer däremot att öka från och med 2020 eftersom Allsvenskan och Superettan 

har ingått ett nytt Tv-avtal samt ett nytt sponsoravtal. Det nya sponsoravtalet ger en garanterad 

intäktshöjning på 41% och Tv-avtalet ger klubbarna 550 miljoner att dela på. (Fotbollskanalen, 

2018a).  
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1.2 Problemformulering 

 

Dagens fotbollsvärld styrs av ekonomiska resurser där fotbollsspelare värderas till höga 

summor vilket enbart rika klubbar kan finansiera. En svensk landslagsspelare värderades till 

400 000 000 kronor vilket är ett exempel på de höga summorna inom fotbollsvärlden 

(Fotbollskanalen, 2018b). Fortsättningsvis resulterar höga spelarlöner i höga lönekostnader 

vilket enbart de rika klubbarna klarar av att finansiera. En konsekvens av detta är att mindre 

fotbollsklubbar har svårt att etablera sig och konkurrera med toppklubbarna. Generellt sätt är 

det de fotbollsklubbar med mest resurser som vanligtvis ligger i toppen av tabellen och även 

vinner ligan. Ett undantag är Leicester City som vann Premier League 2015/2016, trots att de 

hade mindre resurser än toppklubbarna. (BBC, 2016). 

 

Leder verkligen mer resurser till bättre sportsliga resultat? I en studie av Szymanski & Kuyper 

(1999) studerades sambandet mellan sportslig framgång och ekonomisk ställning genom olika 

ekonomiska variabler. Studien fann ett samband mellan resurser och sportsliga resultat. Om 

resultatet från Szymanski & Kuypers (1999) studie stämmer överens med övriga 

fotbollsvärlden, innebär det att fotbollsklubbar med stora resurser genererar bättre sportsliga 

resultat. I takt med att de ekonomiska resurserna i fotbollsvärlden har ökat och sannolikt 

kommer att fortsätta att öka, är det av intresse att studera ekonomiska resurser och dess 

påverkan på sportsliga resultat. (Fotbollskanalen, 2018a). Ytterligare en relevant aspekt att 

studera är hur mycket resurser som investeras på humankapitalet och om det i sin tur påverkar 

det sportsliga resultatet. 

 

1.3 Syfte   

Syftet är att förklara hur de allsvenska fotbollsklubbarnas resurser påverkar deras sportsliga 

resultat.  
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2. Institutionalia 

Följande avsnitt tydliggör hur svensk fotboll fungerar. Avsnittet börjar med att förklara 

ägarförhållandet inom svensk fotboll genom att klargöra 51% regeln. Därefter förklaras de 

förutsättningar som gäller i Allsvenskan. Avsnittet avslutas med att förklara hur fotbollsklubbar 

redovisar intäkter och personalkostnader.  

 

2.1 51% regeln 

 

Svensk fotboll styrs av 51 % regeln, vilket innebär att föreningsmedlemmarna äger 

rösträttsmajoritet i fotbollsklubbarna. Det innebär att en investerare som investerar kapital i en 

svensk fotbollsklubb inte får bestämmande inflytande över fotbollsklubben, vilket särskiljer 

Sverige från övriga fotbollsligor i världen (Riksidrottsförbundet, 2017). 

 

2.2 Förutsättningar Allsvenskan 

 

Allsvenskan är Sveriges högsta division i fotboll och består varje säsong av sexton olika 

fotbollsklubbar. Varje år degraderas två fotbollsklubbar från Allsvenskan och ersätts av två 

fotbollsklubbar från Superettan. Efter avslutad säsong spelas även två kvalmatcher om en sista 

plats i Allsvenskan. Kvalmatcherna spelas mellan ett lag från Allsvenskan och ett lag från 

Superettan (Allsvenskan, 2019). Vinnaren av Allsvenskan får chansen att kvala till Champions 

League. Om klubben misslyckas med att kvalificera sig till Champions League tilldelas 

klubben en möjlighet att kvalificera sig till Europa League. I Allsvenskan erbjuds även en 

kvalmöjlighet till Europa League för fotbollsklubbarna som positionerat sig som tvåa och trea 

i serien. Vid medverkan i de europeiska turneringarna erhåller fotbollsklubbarna en stor bonus 

(Allsvenskan, 2019). 
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Allsvenska fotbollsklubbar bedrivs som ideella föreningar där föreningen generellt ingår i en 

koncern. Flertalet fotbollsklubbar bedriver ett dotterbolag för herrlagets elitidrottsverksamhet, 

där fotbollsklubbarna har en elitlicens i ett Idrotts AB medan föreningen bedriver dam, ungdom 

och annan verksamhet. Flertalet fotbollsklubbar har även delat upp den övriga verksamheten i 

andra dotterbolag. IFK Göteborg äger exempelvis IFK Göteborg Promotion AB som bedriver 

föreningens merchandiseförsäljning och Malmö FF äger MFF Event AB som bedriver 

föreningens event (SvFF, 2018a) 

 

Kraven för en elitlicens i svensk fotboll utgörs av A och B kriterierna. Enligt A kriteriet får 

fotbollsklubbarna inte visa upp ett negativt eget kapital. Enligt B kriteriet ska klubbarna 

tillhandahålla SvFF de finansiella rapporterna senast den 31 mars. Örebro SK drabbades 2005 

av en tvångsdegradering till Superettan då de redovisade ett negativt eget kapital. (SvFF, 

2018b). 

 

2.3 Hur fotbollsklubbar redovisar intäkter 

 

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

reklamintäkter, intäkter från sålda souvenirer, intäkter från cupspel, spelarförsäljningar och 

intäkter från europaspel. De största intäktskällorna för en fotbollsklubb i Allsvenskan är 

matchintäkter, reklamintäkter och intäkter från spelarförsäljningar. De fotbollsklubbar som 

kvalificerar sig för europaspel får stora intäkter från UEFA för sitt deltagande. (SvFF (2018a).  

 

 

2.4 Hur fotbollsklubbar redovisar personalkostnader 

 

Fotbollsklubbar redovisar löner, sociala avgifter, försäkringar och pensionskostnader på raden 

personalkostnader i årsredovisningen. I personalkostnader ingår kostnader för spelare men 

även kostnader för den övriga personalen. Fotbollsklubbarna redovisar avskrivning av spelare 

under raden immateriella tillgångar (AIK, 2019).  I den här studien har avskrivningar på spelare 

därmed inte räknats med i personalkostnader.  
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3. Vetenskaplig Metod 

 

3.1 Forskningsansats och forskningsmetod  

 

I den här studien används en deduktiv ansats för att förklara hur de allsvenska 

fotbollsklubbarnas resurser påverkar deras sportsliga resultat. Den deduktiva ansatsen lägger 

en stor vikt på teoriprövning och utgår från teorier och tidigare forskning för att skapa en 

teoretisk referensram. Studiens teoretiska referensram är i huvudsak uppbyggd på 

resursberoendeteorin. Utifrån den teoretiska referensramen har hypoteser utformats som ska 

bekräftas eller förkastas (Bryman & Bell, 2017). 

 

3.2 Teorianvändning 

 

Studiens teoretiska utgångspunkt baseras utifrån resursberoende teorin. Teoriavsnittet inleds 

genom att övergripande förklara hur resurser definieras. Studien smalnar därefter ner 

resursberoendeteorin med inriktning mot humankapital och ekonomiska resurser eftersom de 

resurserna är mer applicerbara på studiens syfte. Studien använder olika teorier inom 

personalhantering för att utveckla förståelsen för resursen humankapital exempelvis Human 

Resource Management och Strategic Human Resource Management. De teorierna är relevanta 

för att förstå hur företag kan utveckla sin personal. Resursberoendeteorin tillämpas därefter på 

fotbollsklubbar för att få en bättre koppling till syftet med studien. Teoriavsnittet avslutas med 

att presentera tidigare forskning inom ämnet. 
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4. Teoretisk referensram och tidigare forskning   

 

4.1 Resursberoendeteori 

 

Resursberoendeteorin synliggör hur resurser kan påverka ett företags verksamhet samt 

företagets konkurrenskraft på en marknad. Enligt Wernerfeldt (1984) ska ett företags resurser 

användas för att skapa en marknadsposition för företaget. Wernerfeldt (1984) definerar även 

en resurs på följande sätt: “anything which could be thought of as a strentgh or weakness of a 

given firm”. Porter (1981) beskriver också ett företags resurser som alla tillgångar i ett företag. 

Fortsättningsvis beskriver Porter (1981) att ett företags resurser kan användas som 

konkurrensmedel men även implementeras i ett företags strategier. 

 

Barney (1991) beskriver ett företags resurser i följande kategorier: fysiska resurser, 

humankapital och organisatoriska resurser. Fysiska resurser omfattar företagets utrustning, 

maskiner och lokaler. Humankapitalet innefattar de anställda och deras kompetens. De 

organisatoriska resurserna består av företagets arbetssätt, hur de kontrollerar arbeten i företaget 

men även förhållanden inom och utom företaget gentemot kunder och andra intressenter. För 

att ett företag ska fungera på en marknad krävs det ekonomiska resurser. De ekonomiska 

resurserna är de finansiella medel som finns i företaget, exempelvis företagets intäkter och eget 

kapital. Ett företags finansiella prestationer mäts i hur väl företaget hanterar sina ekonomiska 

resurser, exempelvis kan det vara hur företaget kan generera intäkter och hur väl de hanterar 

intäkterna (Didin et al., 2018). 

  

Becerra (2008) beskriver att en resurs kan påverka och ge olika resultat beroende på vilket 

företag som innehar resursen och vilka övriga resurser företaget förfogar över. Beroende på 

hur företaget är strategiskt uppbyggt kan resurserna få olika användning men även olika 

resultat. Amit och Schoemaker (1993) påtalar att det är företagets förmåga att använda sina 

resurser som är det viktiga för att skapa konkurrensfördelar på marknaden och inte själva 

resursen i sig.  
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Enligt Holbeche (2004) ska företag arbeta med strategier för hur personalen ska arbeta på ett 

effektivt sätt för att nå företagets mål. Barney (1991) beskriver att ett effektivt ledarskap av 

humankapital är en viktig drivkraft för en fortsatt konkurrensfördel. Resurser i organisationer 

är sammanfattningsvis något som kan påverka verksamheten på ett positivt eller negativt sätt. 

Även Cania (2014) betraktar humankapitalet som en viktig resurs för att få företaget 

konkurrenskraftigt. Cania (2014) påpekar även att det är viktigt att företaget rekryterar personal 

med rätt kompetens och att Human Resource management kan hjälpa företagen att öka 

humankapitalets produktivitet och effektivitet. Utveckling av humankapitalet sker genom 

kompetensutveckling men också med hjälp av olika belöningar till anställda för att få alla att 

känna sig viktiga och delaktiga i arbetet (Cania, 2014). Soni (2016) påpekar att det är viktigt 

att personalhanteringen är inriktad utifrån ett resultatperspektiv. Vidare menar Soni (2016) att 

de anställda ska vara medvetna om vilka mål som är uppsatta för att de ska kunna arbeta på ett 

mer effektivt sätt.  

 

Barney (1991) beskrev resurser i olika kategorier vilket har beskrivits tidigare, en 

fotbollsklubbs resurser kan delas in på ett liknande sätt. Fysiska resurser inom en fotbollsklubb 

omfattar träningsanläggningen, klubbhus och arenan. Organisatoriska resurser i en 

fotbollsklubb innefattar fotbollsklubbens arbetssätt, relationer med andra klubbar, klubbens 

rykte men också deras varumärke. Humankapitalet inom en fotbollsklubb omfattar 

fotbollsspelare, tränare, läkare, massörer och materialförvaltare. I humankapitalet ingår även 

spelarnas och den övriga personalens skickligheter och kunskaper. De ekonomiska resurserna 

i en fotbollsklubb är de finansiella medel som finns i klubben exempelvis ska de finansiella 

medlen finansiera löner, spelarköp eller underhåll av klubbens faciliteter.  
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4.2 Tidigare forskning 

 

Tidigare forskning visar hur olika resurser påverkar det sportsliga resultatet inom en 

fotbollsklubb. Barajas et al. (2005) beskrev i sin studie hur ekonomiska resurser kan påverka 

det sportsliga resultatet i en fotbollsklubb. Barajas et al. (2005) skildrade sambandet mellan 

sportsliga resultat och fotbollsklubbens resurser på följande sätt:  

 

“As we have explained, there is no evidence of whether performance on the pitch the cause of 

revenue levels is or if these revenues, along with structural funds, are themselves the origin of 

better performance. In any case, we can argue the existence of a relationship that might 

constitute a virtuous circle: good performance implies higher turnover and funds that may be 

invested on improving the sporting result.”  

(Barajas et al. 2005, s. 5) 

 

Barajas et.al (2005) konstaterade att det existerade ett samband mellan sportsliga resultat och 

intäkter men kunde i studien inte bevisa om det var sportsliga resultat som påverkade intäkterna 

eller om det var det motsatta. Sammanfattningsvis menade Barajas et.al (2005) att 

fotbollsmarknaden kan liknas vid en cirkel, där sportsliga resultat genererar ekonomiska 

resurser som sedan kan användas för att generera sportsliga resultat.  

 

Dimitropoulos (2009) genomförde en liknande studie för att undersöka om sportsliga resultat 

genererade ekonomiska resurser. Dimitropoulos (2009) operationaliserade sportsliga resultat 

som antal vunna matcher och ekonomiska resurser som nettoomsättning. I sin studie fann 

Dimitropoulos (2009) ett samband mellan nettoomsättning och fotbollsklubbarnas sportsliga 

resultat. Avslutningsvis konstaterade Dimitropoulos (2009) att mer vunna matcher genererade 

en ökad nettoomsättning. 
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Szymanski & Kuyper (1999) studerade den engelska fotbollen för att undersöka om det fanns 

ett samband mellan fotbollsklubbarnas resurser och deras sportsliga resultat. De fann ett 

samband mellan fotbollsklubbars sportsliga framgångar och deras spelarkostnader. Szymanski 

& Kuyper (1999) fastslog att större spelarkostnader genererade sportsliga framgångar. I 

spelarkostnader ingick lönekostnader men även övriga kostnader exempelvis avskrivning på 

spelare. Gasparetto (2012) studerade också sambandet mellan spelarlöner och sportsliga 

resultat. Han fann ett statistiskt samband mellan löner och sportsliga resultat, där högre löner 

genererade sportsliga resultat. Gasparetto (2012) använde sig enbart av spelarlöner i sin studie. 

 

4.3 Hypotesutveckling 

 

Wernerfeldt (1984) beskriver resurser som ett företags konkurrensmedel och används för att 

erhålla företaget en bättre marknadsposition. Becerra (2008) påpekar att en resurs kan ge olika 

utfall beroende på vem som använder resursen och hur resurserna används i företaget. Ett 

företags resurser kan därmed värderas olika, vanligen har de ekonomiska resurserna en 

betydelsefull roll för hur ett företag kan agera på en marknad. Enligt Didin et al. (2018) är de 

ekonomiska resurserna de finansiella medel som finns i företaget, exempelvis företagets 

intäkter och eget kapital. Resurser i en fotbollsklubb kan beskrivas på ett liknande sätt.  

 

De ekonomiska resurserna har en central roll i en fotbollsklubb eftersom det utgör en 

konkurrensfördel gentemot konkurrerande fotbollsklubbar. I en fotbollsklubb nyttjas de 

ekonomiska resurserna genom exempelvis investeringar i spelare och personal. 

Fotbollsklubbar med stora ekonomiska resurser har därmed en fördel jämfört med 

fotbollsklubbar med mindre ekonomiska resurser. En tydlig konkurrensfördel för en 

fotbollsklubb med stora ekonomiska resurser är att de har möjlighet att investera i dyra spelare 

vilket torde generera bättre sportsliga resultat. Resonemanget kan relateras till tidigare studier 

inom ämnet. I en studie av Dimitropoulos (2009) visade det sig att sportsliga resultat 

genererade ökade ekonomiska resurser. Barajas et. Al (2005) fann också ett samband mellan 

sportsliga resultat och ekonomiska resurser men kunde inte bevisa om det var de sportsliga 

resultaten som påverkade de ekonomiska resurserna eller om det var det motsatta. Utifrån det 

är studiens första hypotes formulerad på följande sätt:  
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Hypotes 1:  Det finns ett positivt samband mellan ekonomiska resurser och sportsliga resultat 

i Allsvenskan. 

 

Fotbollsklubbar strävar efter att uppnå sportsliga resultat och för att åstadkomma resultaten 

krävs det att fotbollsklubbarna besitter de resurser som behövs. Det krävs således att 

fotbollsklubben investerar i humankapital bestående av fotbollsspelare och övrig personal. 

Cania (2014) redogör för vikten av humankapital och hur viktigt det är att anlita rätt personal. 

Det är även viktigt att fotbollsklubbar arbetar strategiskt med sitt humankapital för att rekrytera 

rätt spelare med rätt egenskaper. Tidigare forskning inom ämnet har påvisat samband mellan 

sportliga resultat och humankapital, i tidigare studier har spelarkostnader använts som ett mått 

på hur mycket resurser som investeras på humankapital. Szymanski & Kuyper (1999) studerade 

den engelska fotbollen och fann ett samband mellan en fotbollsklubbs sportsliga framgångar 

och deras spelarkostnader. Szymański & Kuyper (1999) beskriver hur högre spelarkostnader 

generade bättre sportsliga resultat. Även Gasparetto (2012) menade i sin studie att högre 

spelarkostnader genererade bättre sportsliga resultat.  

 

En fungerande fotbollsklubb består av både spelare och övrig personal och det är därför 

relevant att utforska hur mycket resurser fotbollsklubbar investerar på sin personal. Utifrån 

tidigare teorier som beskrivit vikten av en fungerande personalstyrka och tidigare forskning 

som påträffat samband mellan en fotbollsklubbs spelarkostnader och sportsliga resultat är 

studiens andra hypotes formulerad på följande sätt: 

 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan hur mycket resurser som investeras på 

humankapitalet och sportsliga resultat i Allsvenskan. 
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5. Empirisk metod  

  

Studien tillämpar en kvantitativ metod eftersom empirin innehåller data från de allsvenska 

fotbollsklubbarnas årsredovisningar under åren 2014–2018. Den insamlade data består av 

siffror, således är den kvantitativa metoden mer lämplig än den kvalitativa (Bryman & Bell, 

2017). Studien undersöker om det existerar ett samband mellan de Allsvenska 

fotbollsklubbarnas totala intäkter, personalkostnader och tabellposition med hjälp av det 

statistiska dataprogrammet SPSS. Den statistiska undersökningen innehåller en univariat 

analys som beskriver den deskriptiva statistiken. Vidare innehåller den statistiska 

undersökningen även en bivariat analys för att undersöka korrelationen mellan modellens 

variabler. Avslutningsvis presenteras två multivariata regressionsanalyser. 

 

5.1 Datainsamling & Källkritiskt tänkande 

 

Studien innehåller primärdata bestående av årsredovisningar från de 24 olika fotbollsklubbarna 

som spelade i Allsvenskan under åren 2014–2018. Årsredovisningarna införskaffades genom 

mailkontakt med den ekonomiansvarige på respektive fotbollsklubb men även genom 

fotbollsklubbarnas hemsidor. De fåtal årsredovisningar som inte kunde erhållas införskaffades 

genom svenska fotbollsförbundet som varje år genomför en analys på de Allsvenska 

fotbollsklubbarnas ekonomiska ställning. Svenska fotbollsförbundet är en trovärdig 

sekundärkälla eftersom de anses vara en opartisk och oberoende källa.  
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5.2 Bolagsnivå 

 

Studien har införskaffat data ifrån de allsvenska fotbollsklubbarnas årsredovisningar. 

Koncernbolagsredovisningen är den bolagsnivån som använts mest i studien eftersom 

fotbollsklubbarna i Allsvenskan bedrivs i huvudsak på koncernbolagsnivå. Såvida en 

fotbollsklubb i Allsvenskan presenterat en koncernbolagsredovisning har den använts i studien. 

Om fotbollsklubbarna har presenterat en gemensam koncernredovisning för fler sporter än 

fotboll har däremot dotterbolagets årsredovisning använts för att exkludera intäkter och 

personalkostnader från övriga sporter. I dotterbolaget ingår enbart de intäkter och kostnader 

som tillhör fotbollsverksamheten. Ett fåtal fotbollsklubbar bedriver hela fotbollsverksamheten 

på föreningsnivå, i de fallen har föreningens årsredovisning använts i studien. Studien använder 

således årsredovisningar från olika bolagsnivåer eftersom fotbollsklubbarnas verksamheter inte 

är enhetliga. Sammanfattningsvis har studien i huvudsak använt koncernbolagens 

årsredovisningar.  

 

5.3 Urval 

 

I den här studien studeras Allsvenskan vilket är Sveriges högsta division i fotboll för herrar. 

Allsvenskan används i studien eftersom de Allsvenska fotbollsklubbarnas årsredovisningar är 

mer lättillgängliga jämfört med den övriga fotbollsvärlden. Urvalet begränsades genom att 

enbart studera de fotbollsklubbar som spelade i Allsvenskan under åren 2014 till 2018. 

Allsvenskan består varje säsong av 16 olika fotbollsklubbar och under åren 2014 till 2018 har 

24 olika fotbollsklubbar spelat i Allsvenskan. Studien undersöker åren 2014 till 2018 för att 

studien ska vara aktuell samt för att förenkla datainsamlingen. Studien innehåller ett bortfall 

eftersom Dalkurd FF:s årsredovisning inte kunde införskaffas trots flertalet försök att kontakta 

fotbollsklubben. År 2018 innehåller således 15 fotbollsklubbar och studien innefattar därmed 

79 observationer. Allsvenskans historiska tabeller har införskaffats för åren 2014–2018 

(Svensk fotboll, 2018). Sammanfattningsvis består urvalet av 24 fotbollsklubbar som spelade 

i Allsvenskan under 2014 till 2018. I bilaga 1 följer en tabell på vilka fotbollsklubbar som 

använts i studien samt vilken årsredovisning som tillämpats för respektive fotbollsklubb.  
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5.4 Operationalisering 

  

5.4.1 Beroende variabel 

 

Enligt Bryman & Bell (2017) är den beroende variabeln den variabel som ska undersökas och 

som förväntas påverkas av en oberoende variabel. Den beroende variabeln som 

operationaliserats i den här studien är sportsliga resultat. 

 

I en studie av Karlsson & Syversen Franklin (2014) intervjuades representanter från några av 

Sveriges största klubbar. I studien framgick det att fotbollsklubbar ofta mäter sportsliga resultat 

genom antal vunna matcher, vilken position fotbollsklubben slutade på i Allsvenskan men även 

genom framgångar inom de nationella och internationella turneringarna. Den beroende 

variabeln sportsliga resultat har i den här studien operationaliserats som tabellplacering. 

Tabellplacering används som ett mått på sportsliga resultat genom att fotbollsklubben som 

presterat bäst sportsliga resultat slutar högst upp i tabellen. I tidigare forskning som studerat 

sambandet mellan sportsliga resultat och fotbollsklubbarnas resurser har sportsliga resultat 

operationaliserats som tabellplacering (Barajas et al, 2005; Szymański & Kuyper, 1999). 

 

Tabellplacering har kodats om där tabellplacering ett har värdet 16 och tabellplacering 16 har 

värdet ett för att skapa ett positivt samband i modellen. Det innebär att den fotbollsklubb som 

presterat bäst sportsliga resultat får värdet 16 och den fotbollsklubb som presterat sämst 

sportsliga resultat får värdet ett. Det betyder således att siffrorna har kodats om för att visa att 

bättre sportsliga resultat ger variabeln ett högre värde. Existerar det ett samband mellan en 

bättre tabellplacering och ett högt värde på den oberoende variabeln kommer modellen att visa 

ett positivt samband. Ett negativt samband skulle uppstå om den beroende variabeln 

tabellplacering inte kodats om.  
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5.4.2 Oberoende variabler 

 

Enligt Bryman& Bell (2017) är en oberoende variabel, en variabel som förväntas påverka den 

beroende variabeln. Studiens syfte är att förklara hur de allsvenska fotbollsklubbarnas resurser 

påverkar deras sportsliga resultat. För att besvara studiens syfte används två oberoende 

variabler. 

 

Den första oberoende variabeln som undersöks i studien är ekonomiska resurser. Den 

oberoende variabeln ekonomiska resurser operationaliseras som totala intäkter vilket 

inkluderar TV-intäkter, match-intäkter, reklamintäkter, intäkter från sålda souvenirer, intäkter 

från cupspel, spelarförsäljningar och intäkter från europaspel. I tidigare forskning har 

nettoomsättning använts för att undersöka sambandet mellan sportsliga resultat och 

ekonomiska resurser (Barajas et al., 2005; Dimitropoulos, 2009). Förutsatt att ekonomiska 

resurser operationaliserats som nettoomsättning skulle flera betydande intäkter exkluderats 

från studien exempelvis spelarförsäljningar och UEFA intäkter eftersom de redovisas som 

övriga intäkter. Till följd av att fotbollsklubbarna redovisar intäkter olika har ekonomiska 

resurser operationaliserats som totala intäkter för att få data så jämförbar som möjligt.  

 

Den andra oberoende variabeln som undersöks i studien är humankapital. Den oberoende 

variabeln humankapital operationaliseras som personalkostnader vilket inkluderar 

försäkringar, löner, pensioner och sociala avgifter till klubbens spelare och övrig personal. 

Personalkostnader definieras i den här studien som ett mått på hur mycket resurser som 

investeras på humankapitalet. Data hämtades från raden personalkostnader i 

årsredovisningarna. 

 

5.4.3 Kontrollvariabler 

 

En kontrollvariabel är en variabel som antas påverka sambandet mellan två andra variabler. 

Kontrollvariablerna ingår i modellen för att kunna säkerställa att studiens resultat går att 

hänföra till de oberoende variablerna och att det inte är någon tredje part som påverkar 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). Den här studien innehåller tre olika kontrollvariabler. De 

kontrollvariabler som använts är år, nya lag och europaspel.  
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ÅR 

 

År används som en kontrollvariabel för att utesluta makroekonomiska konsekvenser som 

exempelvis konjunkturer. År 2014 har plockats bort ur den multivariata analysen eftersom den 

får representera referensår. Det innebär att det är åren 2015–2018 som används som 

kontrollvariabler i den multivariata analysen. Variabeln År har kodats som en dummyvariabel 

där ett är det valda året och noll är de övriga åren.  

 

Nyuppflyttade lag i Allsvenskan 

 

Ett nyuppflyttat lag i Allsvenskan används som en kontrollvariabel i modellen. De 

fotbollsklubbar som flyttas upp från Superettan har inte lika stora resurser som de 

fotbollsklubbar som spelar i Allsvenskan (Fotbollskanalen, 2018a). Det kan därmed dröja ett 

par år för de nyuppflyttade fotbollsklubbarna att konkurrera på samma nivå jämfört med de 

övriga fotbollsklubbarna som spelat i Allsvenskan under en längre tid. Nya lag används därmed 

som en kontrollvariabel i studien. För att sammanställa vilka nya lag som spelat i Allsvenskan 

under åren 2014–2018 har Allsvenskans historiska tabeller använts (Svensk fotboll, 2018). Nya 

lag har kodats som en dummyvariabel för varje år, där ett är nya fotbollsklubbar det året och 

noll är de övriga fotbollsklubbarna.  

 

Europaspel 

 

Europaspel används som en kontrollvariabel i modellen eftersom de fotbollsklubbar som spelat 

i Europa har spelat fler matcher än de övriga fotbollsklubbarna under säsongen. Det innebär att 

vissa fotbollsklubbar har spelat flera matcher i veckan vilket kan medföra en negativ påverkan 

på spelarna i form av utmattning och brist på motivation. Europaspel kan även generera positiva 

effekter genom ökade intäkter. De ökade intäkterna leder till att klubbarna kan investera i bättre 

spelare och personal. Europaspel kan även användas till att attrahera nya spelare till 

fotbollsklubben. För att sammanställa vilka fotbollsklubbar som spelat i Europa under åren 

2014–2018 har Allsvenskans historiska tabeller använts (Svensk fotboll, 2018). Variabeln 

Europaspel har kodats som en dummyvariabel, där ett är de fotbollsklubbarna som spelat i 

Europa det året och noll är de övriga fotbollsklubbarna som inte spelat europaspel det året.  
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Tabell 1: Definitioner av variabelnamn 

Variabelnamn Förkortning Förväntat 

samband 

Beskrivning 

Beroende variabel    

Tabellplacering TBL  Omvänd Tabellplacering i 

Allsvenskan där värde 16=bäst 

värde 1=sämst. 

    

Oberoende variabler    

    

Totala intäkter Totint + Klubbens totala intäkter  

   det undersökta året. 

    

Personalkostnad PK + Klubbens Personalkostnad 

   det undersökta året. 

Kontrollvariabler    

År 2018 År18 +/- Allsvenskan 2018 

År2017 År17 +/- Allsvenskan 2017 

År 2016 År16 +/- Allsvenskan 2016 

År 2015 År15 +/- Allsvenskan 2015 

År 2014 År14 +/- Allsvenskan 2014 

    

Nytt lag i Allsvenskan NL - Om klubben är nykomling i  

   Allsvenskan det valda året 

    

Europaspel ES +/- Om klubben spelat i Europa  

   under den säsongen. 
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5.5 Reliabilitet och validitet- 

 

Studien använder årsredovisningar som är offentliga dokument. Årsredovisningar är en 

primärkälla vilket innebär att data inte vinklats eller styrts åt något håll som kan påverka 

trovärdigheten eftersom det inte är tillåtet enligt årsredovisningslagen (David & Sutton, 2016). 

Datamaterialet består även av en sekundärkälla för att göra datamaterialet fullständigt. 

Sekundärkällan är trovärdig eftersom det är Svenska fotbollsförbundet som är utgivare och som 

har genomfört en ekonomisk analys av de Allsvenska fotbollsklubbarnas ekonomiska ställning. 

Det svenska fotbollsförbundet har använt primärkällor bestående av de allsvenska 

fotbollsklubbarnas årsredovisningar och kan därmed anses vara opartiska och oberoende. 

Kodningen i modellen har genomförts vid två separata tillfällen av båda författarna och har 

utförts på samma sätt med samma resultat för att stärka reliabiliteten. I operationaliseringen 

definieras studiens variabler för att ytterligare styrka reliabiliteten (Bryman & Bell, 2017). 

 

Bryman & Bell (2017) beskriver validitet som hur väl slutsatserna i studien skildrar 

verkligheten. Det innebär att det samband som studien har funnit verkligen visar att de 

oberoende variablerna påverkar den beroende variabeln eller om det finns andra aspekter att ta 

med i beräkningen. Kontrollvariabler används för att säkerhetsställa att andra aspekter inte 

påverkar sambandet i studien. Det är även viktigt att studiens slutsatser om samband beskrivs 

försiktigt i studien. (Bryman & Bell, 2017)  
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5.6 Etik 

 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver de viktigaste reglerna och hur en text ska skrivas utifrån ett 

etiskt förhållningssätt. Vetenskapsrådet listar fyra huvudkrav som ska följas. De fyra kraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska förklara för undersökningsdeltagare och 

uppgiftslämnare att de är med i studien och vad de har för roll i arbetet samt vad de har för 

villkor i sin roll. Det är även viktigt att underrätta deltagare att de kan lämna och därmed 

avbryta sin medverkan när de själva önskar. Samtyckeskravet innebär att det krävs att alla 

deltagare har lämnat sitt samtycke för att delta i studien samt att de kan lämna studien utan 

negativa konsekvenser. Konfidentialitetskravet innebär att känslig och privat information om 

deltagare i undersökningen ska förvaras på ett tryggt sätt för att ingen obehörig part ska ha 

möjlighet att ta del av informationen. Studien använder offentliga dokument som inte 

innehåller privat eller känslig information och hanteras därmed på ett etiskt sätt utifrån 

konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet betyder att de uppgifter som samlats in om deltagarna 

enbart får användas i studien och inte för några andra ändamål. Insamlad information används 

endast i studiens syfte.  
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6. Resultat/Analys 

 

Analysen har genomförts i det statistiska mjukvaruprogrammet SPSS och består av tre delar. 

Inledningsvis innehåller analysen en univariat analys som presenterar deskriptiv statistik 

gällande variablerna i studien. Nästföljande del innehåller en bivariat analys och presenteras 

genom ett pearson r test för att visa korrelationen mellan de olika variablerna i modellen. 

Avslutningsvis presenteras multivariata regressionsanalyser som påvisar vilken 

förklaringsgrad modellen har på den beroende variabeln och vilken påverkan de oberoende 

variablerna har på den beroende variabeln.  

 

6.1 Normalfördelning 

 

I SPSS genomfördes ett test på modellens variabler för att undersöka om variablerna var 

normalfördelade. Det framgick i testet att de oberoende variablerna totala intäkter och 

personalkostnader inte var normalfördelade. Variablerna har därför logaritmerats för att 

transformera variablerna till normalfördelning (Pallant, 2007). Enligt testerna som 

genomfördes var den beroende variabeln tabellplacering däremot normalfördelad. 

Kontrollvariablerna som används i studien är kodade som dummyvariabler och är därför inte 

normalfördelade eftersom deras värde antingen är ett eller noll (Djurfeldt et. al, 2018).  

 

6.2 Univariat Analys 

Den univariata analysen innehåller deskriptiv statistik som baseras på tabell 2a och tabell 2b. 

Studien innehåller 79 observationer från Allsvenskan under åren 2014 till och med 2018.   

 

Tabell 2a: Deskriptiv statistik (N=79) 

Variabel Frekvens (f) Andel (%) 

Kontrollvarabler   

År 18 15 19 

År 17 16 20,3 

År 16 16 20,3 

År 15 16 20,3 

År 14 16 20,3 

NL 11 13,9 

ES 20 25,3 
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Tabell 2b: Deskriptiv statistik (N=79) 

Variabelnamn Medelvärde Min värde Max värde Standardavikelse 

Beroende variabel     

Tabellplacering  1 16  

Oberoende 

variabler 

    

Totala intäkter 106 876 451 20 300 000 503 268 000 81 421 570,6 

Personalkostnad 51 298 166,2 16 500 000  147 785 000 27 690 931,5 

 

 

I tabell 2a presenteras deskriptiv statistik angående studiens kontrollvariabler. Enligt tabell 2a 

innehåller varje år 16 fotbollsklubbar bortsett från 2018 som endast innehåller 15 

fotbollsklubbar. År 2018 innehåller ett bortfall eftersom Dalkurd FF:s årsredovisning inte 

kunde införskaffas. Under de undersökta åren har svenska fotbollsklubbar spelat europaspel 20 

gånger och 11 fotbollsklubbar har avancerat från Superettan till Allsvenskan.  

 

Vidare är det relevant att diskutera deskriptiv statistik om de oberoende variablerna. I tabell 2b 

kan det utläsas att minimumvärdet för de totala intäkterna bland de undersökta 

fotbollsklubbarna uppgick till 20 300 000 kronor och maximumvärdet uppgick till 503 268 000 

kronor. AFC Eskilstuna redovisade år 2017 de lägsta intäkterna och Malmö FF redovisade år 

2015 de högsta intäkterna. Medelvärdet för de totala intäkterna bland de allsvenska 

fotbollsklubbarna mellan åren 2014–2018 uppgick till 106 876 451 kr. Malmö FF redovisade 

högre totala intäkter än de övriga fotbollsklubbarna i Allsvenskan eftersom de har deltagit i 

europaspel vilket genererade intäkter som är markant större än intäkterna från Allsvenskan. 

Vid jämförelse mellan medelvärdet, maxvärdet och minimumvärdet kan det uttydas att det att 

det är stora ekonomiska skillnader mellan fotbollsklubbarna i Allsvenskan. På grund av de 

ekonomiska skillnaderna i Allsvenskan kan det innebära svårigheter för nykomlingar att 

etableras i Allsvenskan. Det innebär även svårigheter för de nya fotbollsklubbarna att prestera 

sportsliga resultat när de övriga fotbollsklubbarna har större resurser att spendera. 

Standardavvikelsen för de totala intäkterna är 81 421 571 kr vilket är en hög siffra och tyder 

på att det är stora ekonomiska skillnader i Allsvenskan.  

 



 
 

 

 28 

I tabell 2b kan det utläsas att minimumvärdet för personalkostnader bland de undersökta 

fotbollsklubbarna uppgick till 16 500 000 kronor och maximumvärdet uppgick till 147 785 000 

kronor. Falkenberg redovisade år 2014 de lägsta personalkostnaderna och Malmö FF 

redovisade år 2018 de högsta personalkostnaderna. Medelvärdet för personalkostnaderna bland 

de allsvenska fotbollsklubbarna mellan åren 2014–2018 uppgick till 51 298 166 kr. Vid 

jämförelse mellan medelvärdet, maxvärdet och minimumvärdet kan det uttydas att det att det 

är stora skillnader i personalkostnader mellan fotbollsklubbarna i Allsvenskan. 

Standardavvikelsen för personalkostnader är 27 690 931 kr vilket är en hög siffra och tyder på 

att det är stora ekonomiska skillnaderna i Allsvenskan.  

 

De ekonomiska skillnaderna har inneburit att fotbollsklubbarna i Allsvenskan spenderat olika 

mycket resurser på spelare och övrig personal. De allsvenska toppklubbarna har som 

målsättning att spela i Europa och måste därmed investera i breda spelartrupper med flera 

välbetalda spelare. Gentemot toppklubbarna i Allsvenskan har de mindre klubbarna inte 

tillräckligt med resurser att investera i spelartruppen. Personalkostnaderna kan även påverkas 

av investeringar i övrig personal som kan förbättra fotbollsklubbens förutsättningar att nå 

sportsliga resultat.  Medelvärde och standardavvikelse för den beroende variabeln 

tabellplacering har inte framförts eftersom det inte är relevant och inte är något som påverkar 

studien. 

 

6.3 Bivariat analys 

 

Studien tillämpar ett korrelationstest för att synliggöra korrelation mellan de olika variablerna. 

Korrelationstestet utfördes genom ett Pearson two tailed test för att undersöka negativ och 

positiv korrelation mellan variablerna vilket presenteras i tabell 3. Såvida 

korrelationskoefficienterna är nära 1 eller –1 innebär det stor korrelation mellan variablerna 

medan ett värde närmare 0 innebär mindre korrelation. Enligt Pallant (2007) har 

korrelationskoefficienter över 0,7 en risk för multikollinaritet eftersom variablerna kan vara för 

mycket korrelerade. Pallant (2007) framhäver även riktlinjer gällande styrkan på korrelationen 

mellan olika variabler. Svag korrelation innebär en korrelationskoefficient mellan 0,1 till 0,29 

och stark korrelation innebär en korrelationskoefficient mellan 0,5 till 1,0.  
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Tabell 3: Korrelationsmatris, Pearsons r  
 

 TBL TotInt PK ÅR1

8 

ÅR17 ÅR16 ÅR15 År14 NL ES 

TBL 

 

1          

TotInt 0,772*

* 

1         

PK 0,764*

* 

0,962*

* 

1        

ÅR18 

 

0,037 0,126 0,200 1       

ÅR17 -0,009 0,029 0,061 -

,0244

* 

1      

ÅR16 -0,009 0,009 -,067 -

0,244

* 

-

0,254* 

1     

ÅR15 -0,009 -0,021 -0,054 -

0,244

* 

-

,0254* 

-

0,254* 

1    

År14 -0,009 -0,140 

 

-0,135 -

0,244

* 

-

0,254* 

-

0,254* 

-

0,254* 

1   

NL -

0,299*

* 

-

0,334*

* 

-

0,374** 

-

0,008 

0,070 -0,021 -0,021 -0,021 1  

ES 0,606*

* 

0,623*

* 

0,598** 0,015 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -

0,234* 

1 

 

**. Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå. (two-tailed) 

*. Korrelationen är signifikant på 0,05 nivå. (two-tailed) 
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I tabell 3 illustreras ett pearson two tailed test som visar korrelationen mellan de olika 

variablerna i modellen. Det finns en signifikant korrelation mellan den beroende variabeln TBL 

och den oberoende variabeln TotInt där korrelationskoefficienten är 0,772. Det förekommer 

även en signifikant korrelation mellan TBL och PK med en korrelationskoefficient på 0,764. 

Mellan de oberoende variablerna PK och TotInt förekommer det en hög korrelation på 0,962, 

därmed finns det risk för multikollinaritet vilket hanteras i den multivariata analysen. Tabell 3 

indikerar även på en signifikant negativ korrelation mellan den beroende variabeln TBL och 

kontrollvariabeln NL, på -0,299. Fortsättningsvis indikerar även tabell 3 en signifikant 

korrelation på 0,606 mellan TBL och kontrollvariabeln ES. 

 

Den oberoende variabeln TotInt påvisar en signifikant negativ korrelation med 

kontrollvariabeln NL men även en signifikant korrelation med ES. Även den oberoende 

variabeln PK påvisar en signifikant negativ korrelation med kontrollvariabeln NL och en 

signifikant korrelation med ES. 

 

6.4 Multivariat analys 

 

Studien tillämpar två multivariata regressionsanalyser för att besvara studiens hypoteser, 

regressionsanalyserna presenteras i tabell 4a och 4b. I tabell 4a presenteras den oberoende 

variabeln TotInt och dess påverkan på den beroende variabeln TBL tillsammans med 

modellens kontrollvariabler. Vidare presenteras i tabell 4b den oberoende variabeln PK och 

dess påverkan på den beroende variabeln TBL tillsammans med modellens kontrollvariabler. 

De oberoende variablerna är uppdelade i två olika multivariata regressioner eftersom VIF 

värdet blev för högt när både TotInt och PK inkluderades i modellen. Enligt Pallant (2007) ska 

VIF värdet inte överstiga 10 för att undvika multikollinaritet. VIF värdet för TotInt blev 16,329 

och 16,852 för PK när de oberoende variablerna inkluderades i samma modell vilket illustreras 

i appendix A. De oberoende variablerna har därför delats upp i två separata multivariata 

regressionsanalyser för att utesluta multikollinaritet. Kontrollvariabeln ÅR 2014 har uteslutits 

ur de multivariata regressionsanalyserna eftersom det illustrerades som referensår i studien.  
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Tabell 4a: Multivariat analys (N=79) Beroende variabel: TBL  

Variabler B-koefficient Signifikans VIF-värde Std. Error 

TotInt 0,659 0,000 1,834 1,545 

NL -0,032 0,682 1,140 1,019 

ES 0,189 0,046 1,661 0,979 

ÅR 2018 -0,104 0,263 1,647 1,081 

ÅR 2017 -0,086 0,354 1,641 1,053 

ÅR 2016 -0,078 0,399 1,621 1,046 

ÅR2015 -0,062 0,500 1,611 1,043 

     

R square 0,631    

justerad R square 0,594    

Signifikans 0,000    

Constant  B 

-73,729 

Std error 

12,035 

t 

-6,126 

Sig 

0,000 

 

 

Enligt Pallant (2007) besvarar B-koefficienten hur mycket varje enskild variabel påverkar den 

beroende variabeln. I tabell 4a kan det utläsas att B-koefficienten för TotInt är 0,659 vilket 

innebär att ett steg uppåt på den oberoende variabeln resulterar i en förbättrad tabellplacering 

på 0,659. Signifikansnivån ligger under 0,05 vilket betyder att det finns ett signifikant samband 

mellan variablerna TBL och TotInt. Tabellen påvisar även en förklaringsgrad på 0,631 och en 

justerad förklaringsgrad på 0,594. Det innebär att 59,4 % av variationen i den beroende 

variabeln kan förklaras av modellen. Det finns även ett signifikant samband mellan den 

beroende variabeln TBL och kontrollvariabeln ES.  

 

Resultatet i tabell 4a påvisar att hypotes 1 inte går att förkasta eftersom det existerar ett positivt 

signifikant samband mellan ekonomiska resurser operationaliserat som totala intäkter och 

sportsliga resultat operationaliserat som tabellplacering.  

 

Hypotes 1:  Det finns ett positivt samband mellan ekonomiska resurser och sportsliga 

resultat i Allsvenskan - kan ej förkastas. 
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Tabell 4b: Multivariat analys (N=79) Beroende variabel TBL 

Variabler B-koefficient Signifikans VIF-värde Std. Error 

PK 0,674 0,000 1,893 1,920 

NL -0,006 0,935 1,188 1,035 

ES 0,206 0,026 1,600 0,956 

ÅR 2018 -0,146 0,122 1,700 1,093 

ÅR 2017 -0,106 0,254 1,659 1,053 

ÅR 2016 -0,037 0,688 1,601 1,035 

ÅR2015 -0,044 0,631 1,603 1,035 

     

R square 0,634    

justerad R square 0,598    

Signifikans 0,000    

Constant B 

-91,521 

Std error 

14,488 

t 

-6,317 

Sig 

0,000 

 

 

I tabell 4b kan det utläsas att B-koefficienten för PK är 0,674 vilket innebär att ett steg uppåt 

på den oberoende variabeln resulterar i en förbättrad tabellplacering med 0,674. 

Signifikansnivån ligger under 0,05 vilket betyder att det finns ett signifikant samband mellan 

variablerna TBL och PK. Tabellen påvisar även en förklaringsgrad på 0,634 och en justerad 

förklaringsgrad på 0,598. Det innebär att 59,8 % av variationen i den beroende variabeln kan 

förklaras av modellen. Det går även att utläsa att det finns ett signifikant samband mellan den 

beroende variabeln TBL och kontrollvariabeln ES 

 

Resultatet i tabell 4b påvisar att hypotes 2 inte går att förkasta eftersom det existerar ett positivt 

signifikant samband mellan hur mycket resurser som investeras på humankapital 

operationaliserat som personalkostnader och sportsliga resultat operationaliserat som 

tabellplacering. 

 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan hur mycket resurser som investeras på 

humankapital och sportsliga resultat i Allsvenskan-Kan ej förkastas.   
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7. Diskussion och Slutsats 

 

7.1 Diskussion 

 

Utifrån den teoretiska referensramen diskuteras studiens resultat och analys. Diskussionen 

berör till största delen de oberoende variablernas påverkan på fotbollsklubbarnas sportsliga 

resultat i Allsvenskan. Avslutningsvis diskuteras kontrollvariablernas påverkan på studien. 

 

Studiens resultat påvisar att det finns ett positivt samband mellan de Allsvenska 

fotbollsklubbarnas totala intäkter och deras sportsliga resultat. Resultatet stöds av de tidigare 

presenterade teorierna kring resurser exempelvis resursberoendeteorin som innebär att allt som 

kan påverka ett företags verksamhet kan anses vara en resurs (Wernerfeldt, 1984). Enligt 

Wernerfeldt (1984) ska ett företags resurser även användas för att skapa en marknadsposition 

för företaget. Det resonemanget kan ge en förklaring till varför det finns ett samband mellan 

ekonomiska resurser och sportsliga resultat i Allsvenskan. Sambandet kan förklaras genom att 

fotbollsklubbar med stora ekonomiska resurser har en konkurrensfördel och kan investera i 

spelare med stor skicklighet jämfört med andra fotbollbollsklubbar med mindre resurser. 

Fotbollsklubbar med stora ekonomiska resurser har även ekonomiska möjligheter att utnyttja 

sina resurser på övriga faciliteter, exempelvis på en bättre träningsanläggning vilket kan 

medföra bättre sportsliga resultatet. Stora ekonomiska resurser skapar marknadspositioner som 

leder till att fotbollsklubbar med mindre resurser vanligen inte kan generera samma sportsliga 

resultat.  

 

Tidigare forskning som undersökt sambandet mellan ekonomiska resurser och sportsliga 

resultat har funnit ett samband. Barajas et al. (2005) fann ett samband men kunde inte 

konstatera om det var de ekonomiska resurserna som påverkade det sportsliga resultatet eller 

om det var sportsliga resultat som påverkade de ekonomiska resurserna. Fortsättningsvis 

påpekade Barajas et al. (2005) att sambandet fungerade som en cirkel, där sportsliga resultat 

genererade ekonomiska resurser som sedan kunde användas för att generera sportsliga resultat. 

Barajas et al. (2005) konstaterande stämmer överens med resultatet från den här studien som 

påvisar ett samband mellan ekonomiska resurser och sportsliga resultat i Allsvenskan.  
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Studiens resultat påvisar även ett positivt samband mellan hur mycket resurser som investeras 

på humankapital och dess påverkan på de sportsliga resultaten i Allsvenskan. Resultatet stöds 

av tidigare presenterade teorier som påvisar vikten av humankapital. Enligt Cania (2014) är 

humankapitalet en viktig resurs för att ett företag ska vara konkurrenskraftigt. Fortsättningsvis 

menar Cania (2014) även att Human Resource Management kan medföra att arbetskraften blir 

mer produktiva och effektiva. Det resonemanget kan vara en förklaring till varför det finns ett 

samband mellan de Allsvenska fotbollsklubbarnas personalkostnader och deras sportsliga 

resultat. Fotbollsklubbar som investerar resurser på sin personal kan medföra en 

marknadsposition som är bättre än övriga fotbollsklubbar eftersom de kan erbjuda högre löner 

och bättre förmåner vilket kan leda till att mer kompetent personal anställs. Humankapitalet är 

som tidigare nämnt viktigt i alla företag, även i fotbollsklubbar. Fotbollsklubbarna investerar 

resurser på personalen för att det ska leda till bättre sportsliga resultat. Investeringarna omfattar 

inte enbart bättre spelare utan även övrig personal som behövs för att spelarna ska prestera på 

en högre nivå. Fotbollsklubbarna skapar således en konkurrensfördel genom att investera sina 

resurser på spelare och övrig kompetent personal.  

 

Tidigare forskning inom ämnet som studerade sambandet mellan sportsliga resultat och 

spelarkostnader fann ett samband där högre spelarkostnader resulterade i bättre sportsliga 

resultat. I de studierna undersöktes enbart spelarkostnaderna och inte de totala 

personalkostnaderna i fotbollsklubbarna (Szymański & Kuyper, 1999; Gasparetto, 2012). 

 

I operationaliseringen nämndes att europaspel kunde innebära negativa effekter på 

tabellplaceringen eftersom fotbollsklubbarna spelar mycket matcher vilket kan leda till att 

spelarna blir slitna och presterar sämre i ligan. Vidare i operationaliseringen nämndes även de 

positiva effekterna för europaspel som innebar ökade intäkter för fotbollsklubbarna. Studien 

påvisade ett positivt signifikant samband mellan europaspel och tabellplacering vilket innebär 

att fotbollsklubbarna som slutade i toppen av tabellen föregående säsong och därmed fick spela 

europaspel även slutade i toppen av tabellen kommande säsong. Det innebär att det är en 

segmenterad topp i Allsvenskan där det vanligen är samma fotbollsklubbar som slutar i toppen 

och även får spela i Europa. 
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7.2 Slutsats 

 

Studiens resultat påvisar ett signifikant samband mellan ekonomiska resurser operationaliserat 

som totala intäkter och sportsliga resultat operationaliserat som tabellplacering i Allsvenskan. 

Det innebär att hypotes 1 inte kan förkastas eftersom det finns ett positivt samband mellan 

ekonomiska resurser och sportsliga resultat. Studien påvisar även ett signifikant samband 

mellan resurser som investeras på humankapital operationaliserat som personalkostnader och 

sportsliga resultat operationaliserat som tabellplacering i Allsvenskan. Det innebär att hypotes 

2 inte kan förkastas eftersom det finns ett positivt samband mellan hur mycket resurser som 

investeras på humankapital och sportsliga resultat. 

 

 

7.3 Bidrag 

 

Det finns tidigare forskning som undersökt fotbollsklubbarnas resurser och deras påverkan på 

sportsliga resultat men skillnaden är att den här studien gentemot tidigare studier undersöker 

fotbollsklubbarnas totala personalkostnad. De tidigare studierna undersökte enbart 

spelarkostnader medan den här studien undersöker fotbollsklubbarnas totala personalkostnader 

eftersom den övriga personalen kan bidra till bättre sportsliga resultat. Ytterligare något som 

skiljer den här studien gentemot övriga studier är att tidigare studier undersöker 

fotbollsklubbarnas nettoomsättning medan den här studien undersöker fotbollsklubbarnas 

totala intäkter. Studien bidrar till ökad förståelse för hur de Allsvenska fotbollsklubbarnas 

resurser kan påverka det sportsliga resultatet. Studien visar även att det finns ett signifikant 

samband mellan fotbollsklubbarnas ekonomiska resurser och deras sportsliga resultat. 

Fortsättningsvis visar studien att det finns ett signifikant samband mellan hur mycket resurser 

som investeras på humankapital operationaliserat som personalkostnader och sportsliga 

resultat. Sammanfattningsvis bidrar studien till att förstå betydelsen av de allsvenska 

fotbollsklubbarnas resurser och resursernas påverkan på de sportsliga resultaten.  
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7.4 Fortsatt forskning 

 

Studien undersöker enbart svenska fotbollsklubbar som har spelat i Allsvenskan men för att 

fortsätta forskningen kan framtida studier tillämpa samma undersökning på den övriga 

fotbollsvärlden. Det kan vara intressant att jämföra andra länder gentemot Sverige för att 

studera skillnader och likheter gällande fotbollsklubbarnas resurser och dess påverkan på 

sportsliga resultat. Fortsättningsvis skulle det vara intressant att jämföra svenska 

fotbollsklubbar med övriga länder eftersom Sverige tillämpar 51% regeln vilket övriga länder 

inte tillämpar.  

 

En fortsättning på studien kan vara att undersöka andra ekonomiska variabler som exempelvis 

vinst eller kassaflöde för att undersöka om de variablerna har någon påverkan på de sportsliga 

resultaten. Det skulle även vara intressant att undersöka det egna kapitalets påverkan på de 

sportsliga resultaten samt jämföra med övriga länder eftersom svenska fotbollsklubbar måste 

redovisa ett positivt eget kapital (SvFF, 2018b). Fortsättningsvis hade det varit intressant att 

jämföra skillnader mellan de olika variablerna och deras påverkan på det sportsliga resultat 

vilket hade kompletterat studien ytterligare och eventuellt stärkt resultatet. 

 

Det skulle även vara intressant att tillämpa en mer kvalitativ inriktning innehållandes intervjuer 

med representanter från de allsvenska fotbollsklubbarna, gällande deras resurser för att få en 

bättre förståelse hur fotbollsklubbarna använder sina resurser. En mer kvalitativ inriktning kan 

även leda till en ökad förståelse hur fotbollsklubbarna betraktar resurser och vilka resurser de 

anser är viktigast i en fotbollsklubb. Det kvalitativa inslaget kan därmed komplettera bilden 

över fotbollsklubbarnas resurshantering. 

 

Avslutningsvis kan det även vara intressant att använda poäng som den beroende variabeln 

istället för tabellplacering eftersom poäng kan vara ett bättre mått att operationalisera som 

sportsliga resultat än tabellplacering. Anledningen till att poäng kan vara bättre att 

operationaliseras än tabellplacering beror på att det kan vara stora skillnader i kvalité på 

Allsvenskan och att det kan vara skillnader mellan hur många poäng som krävs för att vinna 

Allsvenskan de olika åren. Det innebär att poängskörden i Allsvenskan kan räcka till en tredje 

position i Allsvenskan ett år men kan vara tillräcklig för att vinna Allsvenskan ett annat år. 

Poängskörden för att komma trea kan innebära likvärdigt sportsligt resultat som att vinna 

Allsvenskan ett annat år på samma poäng.  
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Bilagor 

Bilaga 1-De undersökta fotbollsklubbarna och val av årsredovisning. 

 

1. AIK (Koncernens årsredovisning) 

2. IFK Norrköping (Koncernens årsredovisning) 

3. Malmö FF (Koncernens årsredovisning) 

4. Hammarby FF (Koncernens årsredovisning) 

5. BK Häcken (Koncernens årsredovisning)  

6. Östersund FK (Koncernens årsredovisning) Förutom 2016 då Östersund inte upprättade en 

koncernredovisning, det året användes föreningens årsredovisning.  

7. Djurgårdens IF (Koncernens årsredovisning) 

8. Sundsvall IF (Koncernens årsredovisning)  

9. Örebro SK (ÖSK Elitfoboll AB) (Dotterbolagets årsredovisning)  

10. Kalmar FF (Koncernens årsredovisning) 

11. IFK Göteborg (Koncernens årsredovisning)  

12. Elfsborgs IF (Koncernens årsredovisning) 

13. IK Sirius FK (Koncernens årsredovisning) 

14. IF Brommapojkarna (Koncernens årsredovisning) 

15. Dalkurds FF BORTFALL 

16. Trelleborgs FF (Föreningens årsredovisning) 

17. Jönköping södra IF (Föreningens årsredovisning) 

18. Halmstad BK (Koncernens årsredovisning) 

19. AFC Eskilstuna (Koncernens årsredovisning)  

20. Helsingborgs IF (Koncernens årsredovisning) 

21. Gefle IF (Föreningens årsredovisning)  

22. Falkenbergs FF (Föreningens årsredovisning)  

23. Åtvidabergs FF (Föreningens årsredovisning)  

24. Mjällby AIF (Föreningens årsredovisning) 
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Appendix 

Appendix A- Multikollinaritet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


