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Sammanfattning 

Introduktion 

Fotbollen i Sverige är ett mansdominerat yrke, kvinnor tjänar generellt sett mindre än män 

och blir i stora drag nedprioriterade. Att ha ett jämställt samhälle är viktigt för att kvinnor och 

män ska ha lika rättigheter. Syftet med studien är att undersöka och analysera skillnader i 

personalkostnader, i förhållande till ekonomiska faktorer, mellan dam- och herrklubbar och 

därigenom se om elitfotbollen är jämställd i Sverige.  

 

Metod 

Data har samlats in från årsredovisningar av de 12 damlag som befann sig i damallsvenskan, 

och de 16 lag som befann sig i herrallsvenskan 2018. Dessa lag har sedan analyserats i en 

period mellan 2013-2018. OLS-regressioner har gjorts på den data som samlats in samtidigt 

som tabeller, diagram och deskriptiv statistik presenteras. Kvalitativa studier från 

Regeringskansliet, Croson och Gneezy samt Blau och Kahn har även undersökts. 

 

Resultat och slutsats 

Resultat från den deskriptiva statistiken visar att den genomsnittliga personalkostnaden 

mellan herr- och damlag skiljer sig med ca. 44 miljoner kr till herrarnas fördel. För att få fram 

vad en klubb, i form av personalkostnader, är villig att betala för en spelare på planen har 

föreningarnas personalkostnader dividerats med 11. Kvotens resultat visar att herrlag betalar 

ca. 4 miljoner kr mer än damlag för en startspelare. Denna kvot är även den beroende 

variabeln vi använt oss av i våra regressionsmodeller. Resultatet från den deskriptiva 

statistiken visar också att damlag generellt sett lägger en större andel av sina intäkter på 

personalkostnader gentemot herrlag. Resultatet från regressionsmodellerna visar sedan på en 

signifikant skillnad gällande att herrlag betalar mer för en startspelare, i form av 

personalkostnader, gentemot damlag. Flertalet lag har även mansdominerade styrelser vilket 

tyder på icke-jämställda strukturer. Utifrån resultatet bedömer vi att elitfotbollen i Sverige 

inte är jämställd. Viktigt att ta hänsyn till är dock att det är svårt att jämföra herr- och 

damfotboll på grund av att de har olika marknadsförutsättningar. 

 



 

Abstract 

Introduction 

Soccer in Sweden is a male dominated workplace, in general women earn less than men and 

men are often prioritized. To have an equal society is important so men and women have the 

same rights. The purpose with this essay is to analyze differences in employment costs, in 

relation to economic factors, between women and men elite soccer teams in Sweden and 

thereby see if it is equal.  

 

Method 

Data has been collected from annual accounts of the 12 teams in the women's elite league, 

and the 16 teams in the male elite league 2018. These teams are analyzed in a period between 

2013-2018. OLS-regressions have then been made of our data as well as charts and a table of 

descriptive statistics. Qualitative data from “Regeringskansliet”, Croson and Gneezy, and 

Blau and Kahn has been examined as well.  

 

Result and conclusions 

Our result from the descriptive statistics shows that the average employment cost for men and 

women has a difference of 44 million kr in advantage for men. To find out how much a team 

is willing to pay for a player on the field the employment cost has been divided with 11. The 

ratio shows that a men’s team invests about 4 million kr more on a starting player than a 

women’s team. The employment cost divided with 11 is the independent variable we use in 

our regression models. The result from the descriptive statistics also shows that a women’s 

team generally invests more of their total revenue in employment costs than men’s teams. 

The results from our regressions prove that an average men’s team pays more for a player on 

the field, in terms of employment costs, than a women’s team. A majority of the studied 

teams also have men dominated boards, which indicates on unequal structures. Based on the 

results our conclusion is that the elite soccer in Sweden is not equal. Although, it is difficult 

to compare men and women's soccer since they play on different conditions.  

  



 

Begreppsförklaringar 

 

Nettoomsättning - Intäkter från försäljning av varor och tjänster som ingår i ett företags 

verksamhet. Nettoomsättning inkluderar rabatter, avdrag av mervärdesskatt (moms) samt 

övriga skatter som på ett direkt vis kan kopplas till omsättningen.1 

 

Övriga rörelseintäkter - Intäkter som ej ingår i nettoomsättningen såsom medlemsavgifter, 

lotteriförsäljning, gåvor, bidrag och ersättningar. Tillsammans med nettoomsättning utgör 

övriga rörelseintäkter företagets totala intäkter.2 

 

Koncern - En koncern består av ett moder- och (en/flera) dotterföretag. Ett moderföretag är 

ett företag medan ett dotterföretag är en juridisk person. För att kunna vara ett dotterföretag 

måste moderföretaget äga dotterbolaget till minst 50%.3 

 

Ideell förening - En förening som drivs utan vinstintresse och som ägs av en grupp 

människor, ofta medlemmar. Föreningen kan bedriva en ekonomisk verksamhet men 

medlemmar i en ideell förening har ej något ekonomiskt ansvar.4 

 

Jämställdhet - Med jämställdhet menas att kvinnor och män ska ha “samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet”. Med detta menas att kvinnor och 

män ska ha lika stor makt i samhället och däribland samma möjligheter i arbetslivet.5 

 

  

                                                
1 SFS 1995:1554 1 kap. 3§. Årsredovisningslag.  
2 Fakturino. u.Å. Nettoomsättning.  
3 SFS 1995:1554 1 kap. 4§. Årsredovisningslag. 
4 Fakturino. u.Å. Ideell förening. 
5 Jämställdhetsmyndigheten. 2019. Vad är jämställdhet?. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Fotbollen är den största specialidrotten (idrott med speciell inriktning) i Sverige med ca. 1 

miljon medlemmar. Sporten är populär hos såväl män som kvinnor men totalt sett dominerar 

männen med mer än dubbelt så många aktiva utövare jämfört med kvinnorna.6 Elitidrotten är 

även ett starkt mansdominerat yrke där kvinnorna överlag tjänar mindre än vad männen gör. 

Detta kan tolkas som att fotbollen inte är jämställd i Sverige. 

 

Att ha ett jämställt samhälle är viktigt för att alla människor ska ha samma villkor och 

möjligheter i livet. Historiskt sett har det dock ej fungerat på detta sätt. Gällande fotbollen i 

Sverige blev kvinnor aktiva inom sporten först 50 år efter männen då kvinnor i princip 

förbjöds från idrotten innan dess.7 Att det finns skillnader mellan herr- och damfotboll är 

därför naturligt eftersom damfotbollen ligger långt efter i utvecklingen. Det är därmed heller 

inte helt enkelt att avgöra om sporten är jämställd eller inte, män och kvinnor spelar på olika 

villkor och har olika förutsättningar. För att kunna uttala sig om detta finns delvis 

jämställdhetsmål från regeringen och Sveriges Riksidrottsförbund samt lagar 

(Jämställdhetslagen och Diskrimineringslagen) till hjälp som talar om hur det bör/ska se ut.  

 

Sverige är ett av de länder som har ett högt kvinnligt arbetskraftsdeltagande, dock finns det 

fortfarande märkbara löneskillnader mellan män och kvinnor.8 Vad detta beror på kan ha 

olika förklaringar. Ett vanligt sätt att försöka urskilja om diskriminering kan vara en 

delförklaring till detta lönegap är att analysera könslönegapet. För att beräkna könslönegapet 

jämförs kvoten av den genomsnittliga månadslönen.9 År 2017 redovisade kvoten att kvinnor 

tjänade i genomsnitt 88,7% av mäns löner.10   

 

Förutsättningarna år 2019 är att män inom idrott generellt sett har en fördel jämfört med 

kvinnor, bland annat tjänar svenska idrottsmän 2,9 miljarder kr mer än kvinnliga idrottare.11 

                                                
6 Norberg, Johan R., Faskunger, Johan och Dartsch, Christine. 2018. “Jämställd idrott i siffror”.  
7 Hjelm, Jonny. 2004. Amasoner på planen. s.14-15. 
8 Regeringskansliet Finansdepartementet. 2017. Olika kön olika lön. s.11. 
9 Ibid s.31. 
10 Medlingsinstitutet. 2017. Löneskillnader mellan kvinnor och män 2017. 
11 Åström, Gertrud. 2018. “Ojämställdhetens maktordning”. 
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Av de totalt 6 325 idrottsklubbar som fanns med i Riksidrottsförbundet år 2015 var andelen 

kvinnliga styrelsemedlemmar 37%, sekreterare 50% och andelen ordföranden 24%. Av de 

specialidrottsförbund som fanns var totalt ett förbund kvinnodominerat vilket motsvarar 1%. 

Endast 24% av dessa förbund hade en kvinna som ordförande.12 

 

I april 2019 släpptes siffror på de bäst betalda fotbollsspelare i världen, både kvinnor och 

män. Den bäst betalda manliga fotbollsspelaren, Lionel Messi, hade en årsinkomst (lön samt 

sponsor- och affärsintäkter) på 1,35 miljarder kr. Den bäst betalda kvinnliga fotbollsspelaren, 

Ada Hegerberg, hade en påtagligt lägre årsinkomst på 4,2 miljoner kr, endast 0,3% av Messis 

inkomst. När man tar hänsyn till övriga spelare på listan går det att se att mellan första och 

femte plats över bäst betalda herrspelare skiljer det sig 934 miljoner kr. Mellan första och 

femte plats över bäst betalda kvinnliga spelare skiljer det däremot endast 0,7 miljoner kr. 13  

 

Inom fotbollen finns som nämnt mer än dubbelt så många manliga idrottare som kvinnliga, 

trots detta är fotboll den näst största specialidrotten för kvinnor i Sverige.14 En förklaring till 

varför det finns färre kvinnor inom fotbollen är att tjejer väljer att sluta idrotta desto äldre de 

blir. 80% av alla tjejer i åldrarna 6-12 utövar någon form av idrott men endast 19% är aktiva 

mellan 19-25 år. Studier visar även på att flickor och damer nedprioriteras, endast 20% av 

idrottens totala resurser går till tjejerna och 80% hamnar hos pojkarna.15 Att detta är ett 

problem är därför påtagligt och studien syftar till att ta reda på varför situationen ser ut som 

det gör och om fotbollen är jämställd.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och analysera skillnader i personalkostnader, i 

förhållande till ekonomiska faktorer, mellan dam- och herrklubbar och därigenom se om 

elitfotbollen är jämställd i Sverige. 

 

                                                
12 Norberg, Johan R., Faskunger, Johan och Dartsch, Christine. 2018. “Jämställd idrott i siffror”.  
13 Salomonsson, Robin. 2019. Hegerbergs lön: 0,3 procent av Messis.  
14 Norberg, Johan R., Faskunger, Johan och Dartsch, Christine. 2018. “Jämställd idrott i siffror”.  
15 Wijkström, Linda och Grälls, Annika. 2016. Mer pengar till kvinnor gör alla till vinnare.  
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1.3 Frågeställningar 

Utifrån syftet blir frågeställningarna i studien följande: 

• Hur skiljer sig personalkostnaderna åt mellan dam- och herrallsvenskan när man tar 

hänsyn till totala intäkter? 

• Är elitfotbollen jämställd i Sverige?  

 

1.4 Avgränsningar 

Studien begränsas till att undersöka herr- och damfotbollsklubbar som var med i allsvenskan 

2018 och sedan analyseras dessa klubbar i en period mellan 2013-2018. Hädanefter när vi 

talar om allsvenskan menar vi både herr- och damallsvenskan, om annat specificeras det. 

Anledningen till varför vi har valt att begränsa oss till dessa år är på grund av bristande 

information innan år 2013. 
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2. Metod 

2.1 Metodval 

För att besvara syftet med studien har en kvantitativ forskningsmetod använts. Sekundärdata 

har analyserats och sammanställts från de valda fotbollsklubbarnas årsredovisningar för att på 

så vis ta reda på ifall damer inom fotbollen är diskriminerade. Damerna som detta gäller är 

antingen de kvinnor som spelar fotboll eller på något annat vis arbetar inom föreningen, 

exempelvis ledarposter eller inom styrelsen. Då det är konstaterat att det finns skillnader i 

löner mellan herr- och damspelare väljer vi att undersöka personalkostnaden i förhållande till 

ytterligare faktorer. Framförallt analyseras intäkternas påverkan på personalkostnader för att 

på så vis se om fotbollen är jämställd. Slutsatser dras främst från OLS-regressioner som har 

gjorts på den paneldata som samlats in. 

 

I kapitel 3, Teori och tidigare forskning, presenteras först grundläggande nationalekonomisk 

teori gällande lönesättning och därefter undersökningar som i senare delar av studien 

sammanlänkas med resultatet från vår data. Dessa undersökningar är nationalekonomiska 

sekundärkällor i form av en bok från Regeringskansliet16 tillsammans med artiklar från Blau 

och Kahn17 samt Croson och Gneezy. Alla dessa studier förklarar förhållandet mellan män 

och kvinnor, både när det gäller löneskillnader och mer generella skillnader mellan könen. 

Gemensamt är att forskningen diskuterar diskriminering som en orsak till skillnaderna. 

Varför vi har valt att ha med dessa studier även om de är relativt lika är då Regeringskansliet 

diskuterar förhållandet i Sverige, Blau och Kahn går mer in på djupet gällande löneskillnader 

och Croson och Gneezy studerar generella skillnader och inte specifikt löner. Alla dessa 

undersökningar har därmed ett värde för vår studie och kan bidra till att förklara resultatet av 

data. I kapitel 3 redogör vi även för lagar och mål gällande jämställdhet.  

 

2.2 Datainsamling 

Data som har samlats in från årsredovisningarna och som undersöks i studien är klubbarnas: 

- nettoomsättning 

- totala intäkter 

                                                
16 Regeringskansliet Finansdepartementet. 2017. Olika kön olika lön. 
17 Blau, Francine D. och Kahn, Lawrence M. 2017. The gender wage gap:extent, trends, and explanations. 
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- totala kostnader 

- personalkostnader 

- årets resultat 

- eget kapital 

- antal anställda 

- andel kvinnor i styrelsen 

Utöver detta har vi även noterat om klubben spelade i allsvenskan det studerade året samt 

deras tabellplacering. 

 

Totalt analyseras 16 herrallsvenska klubbar och 12 damallsvenska klubbar där majoriteten av 

lagen är ideella föreningar. En övervägande del av herrklubbarna är koncerner där 

dotterbolaget är i form av ett aktiebolag. Dalkurd FF och Trelleborgs FF är de enda herrlagen 

i analysen som ej är koncerner. Majoriteten av damföreningarna består, till skillnad från 

herrarna, inte av koncerner och ingen klubb är heller ett aktiebolag. Alla klubbar som 

analyseras har en akademi och/eller ett ungdomslag som ingår i de studerade siffrorna. Vissa 

herrlag redovisar även för siffror för damlaget inom föreningen och vice versa, dock anser 

inte vi att detta påverkar studien nämnvärt. Föreningarna som finns med i denna studie och 

som undersöks är: 

Herrallsvenskan Damallsvenskan 

AIK Djurgårdens IF 

BK Häcken Eskilstuna United 

Dalkurd FF FC Rosengård 

Djurgårdens IF Hammarby IF 

GIF Sundsvall IFK Kalmar 

Hammarby IF Kopparbergs/Göteborgs FC 

IF Brommapojkarna  Kristianstad DFF 

IF Elfsborg Limhamn Bunkeflo 

IFK Göteborg Linköpings FC 

IFK Norrköping Piteå IF 



6 
 

IK Sirius Vittsjö GIK 

Kalmar FF Växjö DFF 

Malmö FF  

Trelleborgs FF  

Örebro SK  

Östersund FK  

 

Nettoomsättningen för dessa föreningar består i huvuddrag av: publik- och matchintäkter, 

reklam och sponsoravtal, centrala TV-avtal, spelarförsäljningar, souvenirförsäljningar samt 

ersättningar från UEFA (the Union of European Football Associations). Övriga 

rörelseintäkter består mestadels av: ersättningar, bidrag, medlemsavgifter och gåvor. Något vi 

har märkt är att flertalet klubbar väljer att presentera siffror under nettoomsättning som 

egentligen borde finnas med under övriga rörelseintäkter. För att undvika oklarheter har vi 

vidare i studien endast valt att presentera de totala intäkterna för alla föreningar. Gällande de 

totala kostnaderna består dessa framförallt av: personalkostnader, inköp av varor och tjänster, 

av- och/eller nedskrivningar av materiella och/eller immateriella anläggningstillgångar samt 

handelsvaror.  

 

Då personalkostnaderna presenteras för alla heltidsanställda inom klubben uppstår vissa 

problem i och med att många damspelare inte räknas som heltidsanställda. Medelvärdet av 

antal anställda inom damklubbar är 15 heltidsanställda och ett antagande är då att många 

damspelare endast får en ersättning av klubben. Om denna ersättning ingår i 

personalkostnaden, och hur många som får en ersättning, redovisas dock ej av alla lag. 

Därmed har vi valt att skapa en kvot där personalkostnaden har dividerats med 11. Detta på 

grund av att det gemensamma med både herr- och damelitfotboll är att man ställer upp med 

11 spelare på planen. Vad som undersöks blir därmed vad klubben, i form av 

personalkostnader, är villig att betala för en spelare på planen. Det är även denna kvot som är 

den beroende variabeln i OLS-regressionerna som har gjorts. Vi har valt att konstruera sex 

olika OLS-modeller för att jämföra vad olika variabler har för påverkan på den beroende 

variabeln. För att upptäcka problem med multikollinearitet har vi dels skapat en 
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korrelationsmatris och sedan studerar vi även signifikansen och R2-värdet. VIF-tester har även 

gjorts på de skapade modellerna för att konstatera om testen lider av multikollinearitet. 

 

2.3 Metodkritik 

Studien grundar sig främst på årsredovisningarna från de studerade föreningarna. Ett 

genomgående problem i denna studie har dock varit att få tag på alla de årsredovisningar som 

krävs för att samla in den data vi behöver. Då flertalet klubbar inte skickat redovisningarna 

har vi ej tillgång till alla nödvändiga siffror och därmed är vår data bristfällig, framförallt när 

det gäller damlagen. Samtidigt bedömer vi att siffrorna för Djurgårdens IF- och Hammarby 

IFs damföreningar är missvisande då klubbarna ingår i stora koncerner jämfört med andra 

damföreningar. Båda dessa lag har kopplingar till herrlag som spelar i allsvenskan där det 

finns stora resurser. Data från Hammarby och Djurgårdens damlag har sedan inget med 

självaste herrverksamheten att göra men trots detta skiljer sig siffrorna märkbart från andra 

klubbar i damallsvenskan vilket kan vara ett potentiellt problem. Vi har dock valt att ha med 

resultaten från dessa lag på grund av bristande data från damlagen.  

 

Viktigt att poängtera med vårt metodval är även att kvoten där personalkostnaderna har 

dividerats med 11 inte representerar vad en spelare i klubben tjänar. Siffran talar om vad 

klubben betalar för en spelare på plan i form av personalkostnader för alla heltidsanställda 

inom föreningen. Därmed är dessa värden högre än vad en egentlig spelare faktiskt tjänar. I 

genomsnitt tjänar en damallsvensk spelare ca. 11% av en herrallsvensk spelares lön18, 

skillnaden i kvoten vi fått fram skiljer sig dock inte nämnvärt från detta. Alltså kan 

metodvalet representera hur verkligheten ser ut på ett ungefär, dock är det möjligt att 

resultatet inte är helt korrekt. På grund av detta är vi varsamma om att dra allt för starka 

slutsatser. 

 

  

                                                
18 Brenning, Patrik. 2017. Damspelarnas lön: en niondel av herrarnas. 
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3. Teori och tidigare forskning 

3.1 Ekonomisk löneteori 

Enligt grundläggande nationalekonomisk teori visar funktionen Y = F(K,L) att produktion är 

ett resultat av faktorerna kapital och arbetskraft givet att teknologin hålls konstant. 

Faktorpriserna för dessa kvantiteter styrs av lön till anställda samt räntan för kapital. Företags 

mål är att maximera sin vinst, detta görs genom en optimal kombination av kapital och 

arbetskraft. För att anställa rätt mängd arbetskraft använder sig företag av marginalprodukten 

för arbetskraft, MPL. MPL är den extra produktion som tillkommer då en arbetsgivare 

anställer ytterligare en person, givet att kapital hålls konstant. När arbetskraften ökar så ökar 

även MPL till en början men blir sedan avtagande. Detta eftersom kapitalet fortfarande hålls 

konstant då nyanställda inte får tillräckligt med utrymme att vara produktiva. Lönen som 

betalas är kostnaden att anställa ytterligare en person. Lönen utgörs alltså av priset på 

produktion multiplicerat med MPL; W = P 𝗑 MPL. Värdet av en arbetares produktion är 

därav likvärdig med arbetarens lön, enligt neoklassisk teori. Viktigt att ta hänsyn till är sedan 

att olika arbetare har olika produktivitet (MPL).19  

 

Den neoklassiska löneteorin går sedan att applicera på fotbollsmarknaden. Arbetskraften går i 

detta fall att tolka som spelare i klubben och därmed blir relationen; kostnaden för en klubb 

att köpa ytterligare en spelare med hänsyn till deras marginalproduktion för arbetskraft. 

Enligt nationalekonomisk teori beror lönen på produktivitet och i detta fall går det att tolka 

produktivitet som graden av skicklighet en fotbollsspelare har. Desto bättre en spelare 

presterar på planen, ju mer lön får personen. Ett antagande är att klubbarna vill maximera sin 

sportsliga verksamhet för att minimera förlusten, därigenom maximeras samtidigt vinsten. 

Det går även att se fotbollsklubbar som konkurrenter på arbetsmarknaden då föreningarna 

konkurrerar om att köpa spelare. På grund av detta anser vi att personalkostnaden för de 

studerade föreningarna är en väsentlig variabel som representerar klubben, och som därav bör 

analyseras. Något som också är värt att notera är att det finns en prisskillnad i vad herr- 

respektive damfotbollsmatcher har för kostnad vilket är väsentligt då lönen även beror på 

priset.  

 

                                                
19 Mankiw N. Gregory. 2009. Macroeconomics. kap. 3. 
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3.1 Skillnader mellan män och kvinnor 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring skillnader mellan män och kvinnor, både 

mer generella skillnader samt skillnader i löner. Detta kommer i senare delar av studien 

appliceras på hur situationen ser ut inom fotbollen för både spelare samt övrig personal inom 

klubben. 

 

3.1.1 Generella skillnader 

Croson och Gneezy har skrivit en rapport om könsskillnader i ekonomiska experiment. 

Experimenten mäter skillnader i män och kvinnors reaktioner till olika situationer inom 

ekonomi. Artikeln fokuserar på tre faktorer som tyder på att män och kvinnor har olika 

preferenser. Riskbenägenhet, tävlingsinriktning och sociala preferenser.20 I Croson och 

Gneezys rapport studeras en undersökning av Dwyer, Gilkesson och List gällande 

riskbenägenhet. I studien undersöks placering av fonder för att se hur siffrorna ser ut för män 

respektive kvinnor. Resultatet visade att män tar större risker än kvinnor vid investering av 

pengar.21 Liknande resultat ges i en annan undersökning som observerar skillnaden i män och 

kvinnors pensionssparande. En anledning, enligt Croson och Gneezy, till att det uppstår 

avvikelser i risktagande kan bero på att män och kvinnor är olika känslostyrda. Rapporten 

kommer fram till att kvinnor är mindre riskbenägna än män.22  

 

Croson och Gneezy hänvisar även till forskning av dels Brode och även Fujita, Diener och 

Sandvik att om det uppstår en situation som förväntas ha en negativ effekt så tenderar 

kvinnor att gå mot känslor av rädsla och nervositet medan män istället känner ilska.23 

Ytterligare en oberoende studie i artikeln har tagit fram fakta att när en individ känner ilska är 

denne mer risktagande än om individen känner rädsla.24 Underlag för detta har bland annat 

presenterats i en undersökning av Lerner, som nämns i Croson och Gneezys text, angående 

människors emotionella reaktioner till attackerna mot World Trade Center den 11 september. 

Resultatet visade att de flesta kvinnorna kände rädsla medan en större andel av männen sa att 

de var upprörda och kände ilska.25 I en studie av Block menas att en möjlig orsak till att män 

                                                
20 Croson, Rachel och Gneezy, Uri. 2009. Gender Differences in Preferences. s.448. 
21 Ibid s.454. 
22 Ibid. s.451. 
23 Ibid s.452. 
24 Ibid s.452. 
25 Ibid s.452. 
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tar fler risker än kvinnor är olikheten i motivationen mellan könen, exempelvis ser män ofta 

riskfyllda situationer som en utmaning. Kvinnor blir däremot generellt sett mindre 

uppmuntrande av utmaningar och undviker helst dessa situationer.26  

 

Gällande män och kvinnors olika inställning till tävlingsfokus förbättras mäns insatser mer 

när de är under press jämfört med kvinnor. Samtidigt har män en mer positiv inställning till 

tävling. Croson och Gneezy hänvisar till en studie av Gneezy, Niederle och Rustichini där 

detta har undersökts med ett experiment. Experimentet gick ut på att individer skulle lösa 

labyrinter på en dator. Varje person fick en dollar för varje löst labyrint och resultatet gav att 

män i genomsnitt löste 11,2 och kvinnor 9,7 experiment. När de sedan blev meddelade om att 

deras betalning skulle prissättas beroende på hur bra de var jämfört med andra höjdes 

männens resultat till 15 medan kvinnornas endast ökade till 10,8.27 Vandegrift och Brown 

samt Datta Gapta, Poulsen och Villeval hävdar dock, enligt Croson och Gneezy, att det finns 

andra studier som visar att kvinnor presterar lika bra som män men att män föredrar 

tävlingssituationer.28  

 

Gällande den sociala faktorn hävdar Babock och Laschever, enligt Croson och Gneezy, att 

kvinnor har en sämre förmåga att förhandla om löner jämfört med män. Kvinnor är mer 

benägna att acceptera en lägre lön för att undvika en social konflikt med arbetsgivare. Blau 

och Kahn redogör i en annan artikel för ett experiment av Liebbrant och List som kommer 

fram till att när det inte finns något utsagt om att förhandling är ett alternativ så tar kvinnor 

inte chansen själva att förhandla om sin lön. Män tar däremot oftare egna initiativ till 

löneförhandling.29   

 

3.1.2 Löneskillnader 

Blau och Kahn har skrivit en artikel som grundar sig på det konstaterandet som gjorts tidigare 

i studien, att det finns ett lönegap mellan män och kvinnor. Artikeln redovisar att detta 

globala lönegap har ändrats med tiden till det bättre och gradvis sjunker löneskillnaderna 

mellan könen. En bidragande faktor till att kvinnors löner har utvecklats är på grund av att 

                                                
26 Croson, Rachel och Gneezy, Uri. 2009. Gender Differences in Preferences. s.453. 
27 Ibid s.464. 
28 Ibid s.465. 
29 Blau, Francine D. och Kahn, Lawrence M. 2017. The gender wage gap:extent, trends, and explanations. 
s.843. 
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kvinnors arbetskraftsdeltagande har förändrats. I samband med att samhället har blivit mer 

jämställt menar Goldin, enligt Blau och Kahn, att fler kvinnor även har fått möjligheten att 

komma in på arbetsmarknaden och därför har lönegapet minskat. Det har även lett till att 

löneelasticiteten för kvinnor har minskat och kommit allt närmre elasticiteten för männens 

lön vilket tyder på att kvinnors löner närmar sig männens.30 

  

I takt med tiden har jämställdheten inom samhället utvecklats. Detta har bidragit till att 

många kvinnor idag är bättre utbildade än män. Det är dock inte bara utbildning som är 

väsentlig för en arbetsgivare utan tidigare arbetslivserfarenhet har också stor betydelse. Blau 

och Kahn hänvisar till en studie av Mincer och Polacheck som förklarar att kvinnor förväntas 

jobba mindre än män av anledningen att de kan få ett större familjeansvar i form av 

graviditet, mammaledighet och vård av sjukt barn. I och med detta minskar möjligheten för 

kvinnor att få jobb och därmed minskar deras arbetslivserfarenhet vilket leder till lägre löner 

jämfört med män.31 I andra studier av dels Sicherman, Royalty samt Keith och McWilliams 

menar man att det också finns en större chans att kvinnor slutar med vissa jobb på grund av 

sin roll i familjelivet och istället satsar på ett stabilt, men mindre kvalificerat arbete.32  

 

Den negativa effekten som kan förekomma när en kvinna har barn är alltså att det kan bli 

svårare att bli anställd men även svårigheter att åka på arbetsresor. På grund av detta kan det 

därmed finnas en chans att bli utsatt för diskriminering om en kvinna får barn, detta 

sammanfattar Sigle-Ruschton och Waldfogel enligt Blau och Kahn.33  

 

3.2 Lagar och mål 

Regeringen har antagit lagar för att minska skillnader mellan män och kvinnor i samhället. 

Diskrimineringslagen säger att oavsett kön ska man ha lika rättigheter för att på så vis 

motverka diskriminering. Med diskriminering menas att ingen ska missgynnas genom att bli 

behandlad sämre än någon annan. Lagen säger även att en arbetsgivare inte får diskriminera 

arbetssökande eller arbetstagare.34 Jämställdhetslagens ändamål är att främja ett jämställt 

                                                
30 Blau, Francine D. och Kahn, Lawrence M. 2017. The gender wage gap:extent, trends, and explanations.  
s.807-809. 
31 Ibid s.817. 
32 Ibid s.822. 
33 Ibid s.823. 
34 SFS 2008:567. Diskrimineringslagen.  
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arbetsliv. Lagen förklarar att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och förutsättningar när 

det gäller bland annat anställning och arbetsvillkor. Gällande löner är det upp till den enskilda 

arbetsgivaren att bedöma om löneskillnader mellan män och kvinnor har ett direkt samband 

med kön eller ej. Arbetsgivaren ska även varje år instifta en plan för sitt jämställdhetsarbete 

och jämställda löner.35 

  

Regeringen har även lagt upp mål för ett mer jämställt samhälle. Det som kan vara av värde i 

denna studie är målen att få “en jämn fördelning av makt och inflytande” (delmål 1) samt 

“ekonomisk jämställdhet” (delmål 2). Med delmål 1 menas att kvinnor och män ska ha 

samma makt att påverka samhället36. Inom fotbollen kan detta appliceras på att varje enskild 

förening ska sträva efter en jämn fördelning mellan könen i styrelsen. Delmål 2 innebär att 

kvinnor och män ska ha samma alternativ och villkor gällande betalt arbete37. I detta fall kan 

det betyda att män och kvinnor inom fotbollen ska ha en jämn fördelning av 

personalkostnader. Utöver dessa mål antog även riksidrottsförbundet jämställdhetsmål år 

2017 för att främja idrottsutvecklingen i Sverige. Målen handlar om att alla, oavsett kön, ska 

ha samma möjligheter att utöva idrott, medverka och påverka samt att alla ska värderas lika. 

Ett mål är även att inget kön ska vara representerat med mindre än 40% i beslutande och 

rådgivande organ.38  

 

3.3 Diskrimineringsteorier inom nationalekonomi 

Inom nationalekonomi finns det tre typer av diskrimineringsteorier: preferensdiskriminering, 

statistisk diskriminering och implicit diskriminering.39 När det gäller dessa teorier kommer de 

främst appliceras på anställda inom klubben som ej är fotbollsspelare. 

Preferensdiskriminering innebär att arbetsgivaren föredrar att anställa män framför kvinnor. 

Oftast är arbetsgivaren även beredd att ta ekonomiska konsekvenser för detta genom att 

männen får högre lön än kvinnorna, trots likvärdiga kvalitéer. Problemet med att upptäcka 

denna teori är att preferensdiskriminering sker informellt och bryter dessutom mot 

diskrimineringslagen.40  

                                                
35 SFS 1994:443. Jämställdhetslagen. 
36 Regeringskansliet. 2017. Delmål 1: En jämn fördelning av makt och inflytande.  
37 Regeringskansliet. 2017. Delmål 2: Ekonomisk jämställdhet. 
38 Riksidrottsförbundet. 2017. Jämställdhetsmål.  
39 Regeringskansliet Finansdepartementet. 2017. Olika kön olika lön. s.17. 
40 Ibid s.20. 
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Statistisk diskriminering uppstår på grund av asymmetrisk information. Detta innebär att 

arbetsgivaren har bristande information gällande en arbetstagare och gör istället egna 

uppfattningar baserat på individens kön. Alltså utgår inte arbetsgivaren efter den sökandes 

faktiska meriter utan normer gällande män och kvinnor. Denna form av diskriminering kan 

vanligen förekomma i arbetssituationer med unga arbetstagare då unga personer har färre 

meriter och därmed blir det lättare för arbetsgivaren att observera egenskaper som kön. 

Statistisk diskriminering kan även leda till att det förekommer en slags dominoeffekt då en 

grupp individer blir bortprioriterade och tvingas istället söka ett jobb som kräver mindre 

kvalifikation. Detta leder sedan till att dessa personer i sin tur har svårare att få avancerade 

anställningar i framtiden då de ej fått möjlighet att skaffa den erfarenhet som krävs.41  

 

Implicit diskriminering grundas på normer som finns i samhället. Egenskaper som 

exempelvis dominant, tävlingsinriktad, och god ledarskapsförmåga är starkt kopplat till det 

manliga könet. Kvinnor beskrivs istället med egenskaper som vårdande, känslomässiga och 

vänliga. Problemet med denna teori är att det är svårt att veta om arbetsgivare medvetet tar 

hänsyn till könsstereotyper eller om de omedvetet bedömer en arbetstagares egenskaper 

utefter normer.42 

  

                                                
41 Regeringskansliet Finansdepartementet. 2017. Olika kön olika lön. s.21-22. 
42 Ibid s.24. 
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4. Resultat 

Inledningsvis presenteras tabeller med deskriptiv statistik (tabell 1 och 2), därefter en 

korrelationsmatris (tabell 3) och sedan OLS-regressionerna (tabell 4) som har skapats. 

Slutligen presenteras relevanta tabeller och diagram från den data vi sammanställt.  

 
Tabell 1. Deskriptiv statistik   

 Medelvärde Median Maxvärde Minvärde Standardavvikel
se 

Totala intäkter 60 003 962 40 819 000 503 000 000 1 071 000 78 103 512 

Totala 
kostnader 

63 894 725 42 348 303 301 000 000 1 444 000 63 404 133 

Personalkostna
der 

3 4499 147 24 500 000 148 000 000 803 250 32 113 548 

Totala 
intäkter/11 

6 273 087 3 710 818 45 751 636 97 363,6 7 100 319 

Personalkostna
der/11 

3 136 286 2 227 273 13 435 000 73 022,7 2 919 413 

Personalkostna
der/totala 
intäkter 

59,3% 57,3% 155,2% 24,8% 15,9% 

Årets resultat 4 000 764 85 000 232 000 000 -16 845 000 24 135 473 

Eget kapital 29 371 175 4 579 000 497 000 000 -6 310 000 79 021 068 

n=145 

 

Den deskriptiva statistiken innehåller medelvärde, median, max- och minvärden samt 

standardavvikelse för de valda variablerna. Siffrorna gäller både herr- och damlag för alla 

perioder där data finns tillgängligt, totalt antal observationer är 145 st. Värt att notera är att 

det finns fler observationer för herrlag än damlag, därmed påverkar herrlagets resultat 

värdena mer än damlagens. På grund av detta har vi valt att redovisa medelvärden för herr- 

och damlag separat i tabell 2. Något som går att tolka från den deskriptiva statistiken är att 

alla maxvärden är värden som kommer från herrklubbar medan alla minvärden är hämtade 

från damförenignarna. Att maxvärdena är så pass höga beror till stor del på Malmö FF. 

Föreningen har överlag mycket högre värden än andra herrlag på grund av deras framgångar 

den sen senaste tiden. Av de studerade åren har de vunnit allsvenskan fyra gånger och därmed 

har laget deltagit i Champions League vilket har genererat stora summor pengar. Gällande det 
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egna kapitalet har exempelvis Malmö FF det maximala värdet på nästan 500 miljoner kr 

(2018), vilket är mycket mer än något annat lag.  

 
Tabell 2. Medelvärden för herr- och damklubbar separat 

 Herr Dam 

Totala intäkter 102 663 311 12 281 724 

Totala kostnader 94 887 584 11 666 017 

Personalkostnader 50 661 797 7 262 089 

Totala intäkter/11 9 333 028 1 116 520 

Personalkostnader/11 4 605 618 660 189,9 

Personalkostnader/totala intäkter 56,3% 64,5% 

Årets resultat 6 215 561 268 422 

Eget kapital 45 167 400 2 751 612 

Antal anställda 60 15 

 

Tabell 2 består av separata medelvärden för herr- och damklubbarna. Från tabellen går det att 

utläsa skillnaden mellan personalkostnader där herrföreningar har en genomsnittlig kostnad 

på ca. 51 miljoner kr medan damföreningar har en genomsnittlig personalkostnad på ca. 7 

miljoner kr. När man sedan dividerar personalkostnaden på 11 har herrar i genomsnitt 4 

miljoner kr mer i personalkostnader per år jämfört med damer. Skillnaden i totala intäkter är 

ca. 90 miljoner kr till herrarnas fördel och skillnaden i andel personalkostnader av totala 

intäkter är 8,2 procentenheter till damernas fördel.  
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Tabell 3. Korrelationsmatris 

 Totala intäkter Totala 
kostnader 

Personalkostna
der 

Årets resultat Eget kapital 

Totala intäkter 1,0 0,955 0,943 0,658 0,767 

Totala 
kostnader 

0,955 1,0 0,991 0,414 0,709 

Personalkostna
der 

0,943 0,991 1,0 0,397 0,697 

Årets resultat 0,658 0,414 0,397 1,0 0,559 

Eget kapital 0,767 0,709 0,697 0,559 1,0 

 

I korrelationsmatrisen syns både en del starka, men även mindre starka samband. Något som 

går att konstatera är att alla variabler har positiva samband. De variabler som korrelerar mest 

är totala kostnader och personalkostnader (0,991). Överlag korrelerar flertalet variabler starkt 

med varandra vilket kan anses som rimligt då många av dessa variabler förklarar samma sak. 

Personalkostnaden är en del av de totala kostnaderna och intäkter och kostnader är ungefär 

detsamma, dessa påverkar även det egna kapitalet samt årets resultat. De variabler som har 

lägst korrelation är personalkostnader och årets resultat (0,397). Genomgående anser vi att 

just denna modell kan ha problem med multikollinearitet på grund av de höga korrelationerna 

vissa variabler har. På grund av detta har vi valt att ta bort flertalet av dessa variabler i 

regressionerna.  
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Tabell 4. OLS-skattning  

Beroende variabel: logaritmerad personalkostnad/11 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Intercept 15,110*** 
(0,078) 

1,899*** 
(0,308) 

14,240*** 
(0,107) 

15,465*** 
(0,158) 

2,669*** 
(0,334) 

2,736*** 
(0,342) 

Ddamlag -1,913*** 
(0,128) 

-0,187*** 
(0,053) 

-1,869*** 
(0,099) 

-1,906*** 
(0,128) 

-0,300*** 
(0,055) 

-0,311*** 
(0,056) 

ltotala 
intäkter/11 

 0,840*** 
(0,020) 

  0,781*** 
(0,022) 

0,779*** 
(0,023) 

Dallsvenskan   1,115*** 
(0,114) 

 0,206*** 
(0,045) 

0,192*** 
(0,046) 

t2013    -0,482** 
(0,239) 

 -0,060 
(0,063) 

t2014    -0,624*** 
(0,212) 

 -0,055 
(0,056) 

t2015    -0,454** 
(0,210) 

 -0,047 
(0,055) 

t2016    -0,399* 
(0,209) 

 -0,006 
(0,054) 

t2017    -0,213 
(0,207) 

 0,037 
(0,053) 

R2 0,608 0,972 0,767 0,637 0,976 0,977 

n 145 145 145 145 145 145 

* 10% signifikansnivå, ** 5% signifikansnivå, ***1% signifikansnivå. Standardfel inom parentes. Ddamlag är 

en dummyvariabel som förklarar om det gäller ett damlag. ltotala intäkter/11 är de logaritmerade totala 

intäkterna dividerat med 11. Dallsvenskan är en dummyvariabel som förklarar om laget spelat i allsvenskan. n är 

antal observationer.  

 

Totalt har vi skapat sex olika regressionsmodeller där den beroende variabeln, i alla modeller, 

är personalkostnaden dividerat med 11 som har blivit logaritmerad. För att uppnå ett bättre 

resultat har vi även valt att logaritmera den oberoende variabeln, totala intäkter dividerat med 

11. Anledningen till varför vi gjort detta är då dessa variabler presenteras i relativt stora tal, 

vilket med fördel logaritmeras för enklare tolkning. Den variabeln som är bestående i alla 

modeller är en dummy som har skapats om det är ett damlag, vilket i detta fall jämförs med 

herrlag.  
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Från tabellen går det att utläsa att dummyn för om laget är en damförening har en negativ 

koefficient i alla modeller. Alltså har damlag en negativ påverkan på personalkostnaden 

oavsett vilka förklaringsvariabler som finns med i modellerna. I princip alla oberoende 

variabler är sedan signifikanta, majoriteten på 1% signifikansnivå. R2-värdet är även högt i 

alla modeller. VIF-test har analyserats för varje enskild modell och inget resultat hade ett 

VIF-värde som var 5 eller högre.  

 

Utifrån modellernas signifikans och förklaringsgrad, tillsammans med resultatet från VIF-

testen anar vi inga problem med multikollinearitet, förutom möjligtvis modell 6. Samtidigt 

har även alla förklarande variabler i modellerna plottats mot den beroende variabeln och 

utifrån resultatet kan vi ej ana några problem med heteroskedasticitet. Regressioner för 

robusta standardfel har även gjorts för varje modell men resultatet blev snarlikt OLS-

modellerna som presenteras, detta påvisar att modellerna ej lider av problem med 

heteroskedasticitet. Vi anar heller inga problem med autokorrelation i modellerna. Histogram 

för varje modell har till slut skapats där resultatet blev att modell 5 och 6 påvisade bäst 

normalfördelning. 

 

Modell 4 och 6 är de enda modellerna där alla variabler inte är signifikanta, dessa variabler är 

tidsperioderna. På grund av detta bedömer vi att tid inte är betydande för den beroende 

variabeln, personalkostnaden dividerat med 11. När vi sedan studerar förklaringsgraden har 

modell 2 och 5 ett högre R2-värde än modell 1 och 3. Därmed anser vi att modell 2 och 5 är 

mer väsentliga när det gäller att förklara vad som påverkar personalkostnaden. Av dessa två 

modeller har vi valt att utgå från modell 5 då vi anser att denna är mest adekvat. Anledningen 

till detta är dels på grund av att modellen innehåller fler förklaringsvariabler än modell 2, och 

variabeln som tillkommer (dummy om laget befunnit sig i allsvenskan) anser vi som viktig 

när man studerar personalkostnaden. Samtidigt hade modell 5 en bättre normalfördelning 

jämfört med modell 2. Eftersom vi utgår från modell 5 väljer vi att endast kommentera 

resultatet från denna modell.  

 

I modell 5 analyseras dummyn för damlag tillsammans med totala intäkter (dividerat med 11) 

och dummyn för om laget befunnit sig i allsvenskan. Denna modell visar att om det är ett 

damlag minskar personalkostnaden för en spelare med 30% jämfört med ett herrlag, allt annat 

lika. De totala intäkterna påverkar den beroende variabeln positivt, en 1% ökning i totala 
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intäkter leder till att personalkostnaden ökar med 0,781%, allt annat lika. Om laget befunnit 

sig i allsvenskan påverkar det personalkostnaden så att den ökar med 20,6% jämfört med om 

laget ej spelat i allsvenskan. Alla variabler är signifikanta på 1% signifikansnivå och R2-

värdet är 0,976. VIF-testet påtalar heller inga problem med multikollinearitet då alla värden 

ligger under 3.  

 

Nedan presenteras tabeller och diagram som visar på könsfördelningen i styrelser (figur 1) 

samt förhållandet mellan tabellplacering och totala personalkostnader (figur 2).   

 
Figur 1. Andel kvinnor i styrelsen 

 
 

Figur 1 är ett cirkeldiagram som visar hur många föreningar som har minst 40% kvinnor i 

styrelsen. I diagrammet presenteras resultatet för både herrar och damer. Totalt går det att 

utläsa att det endast finns 10%, av totalt 103, styrelser (10 st) som består av minst 40% 

kvinnor. 90% av styrelserna (93 st) representeras därmed med mindre än 40% kvinnor. 

Anledningen till varför vi endast har data för 103 styrelser är på grund av bristande 

årsredovisningar. För herrarna lyckades vi samla in data från totalt 82 årsredovisningar och 2 

av dessa bestod av minst 40% kvinnor. För damlagen har vi ej haft lika tillgänglig data och 

endast 21 styrelser har analyserats men av dessa representerades 8 st med minst 40% kvinnor.  
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I figur 2 presenteras sambandet mellan personalkostnader och tabellplacering.  

 
Figur 2. Personalkostnader och tabellplacering 

 
 
Data har studerats från de valda lagen under de tidsperioder som undersöks. Om laget varken 

befunnit sig i allsvenskan, superettan (näst högsta divisionen för herrar) eller elitettan (näst 

högsta divisionen för damer) har data sållats bort. Då både första- och andraligan har tagits 

hänsyn till har vi valt att numrera andraligan löpande efter förstaligans positioner. 

Exempelvis ger en förstaplats i superettan placering 17 då herrallsvenskan består av 16 lag. 

Den blåa trendlinjen gäller för dam- och herrklubbar tillsammans, den röda endast för herrar 

och den gula endast för damer. Av tabellen går det att observera ett samband som säger att 

desto högre personalkostnader, ju högre upp i tabellen placerar man sig, dock är trenden 

svagare för damklubbar.  
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5. Diskussion  

5.1 Teoridiskussion 

Fotboll är en tävlingssport där ens prestation jämfört med andras är väsentlig. Lönesättningen 

inom fotbollen är därav beroende av hur skicklig och efterfrågad en spelare är. Detta kan 

resultera i högre press på individers prestationer. Studier från Croson och Gneezy hävdar att 

män presterar bättre under press samt att de är mer riskbenägna i riskfyllda situationer jämfört 

med kvinnor. Kravet på prestation gör att fotbollsyrket kan ses som en riskfylld karriär, 

särskilt inom damfotbollen som har mindre kapital och resurser. För de lag som vi har 

analyserat har herrföreningar betydligt högre personalkostnader jämfört med damföreningar. 

Herrarna har i genomsnitt en personalkostnad som är ca. 44 miljoner högre än damernas och 

de drar även in ca. 91 miljoner mer i intäkter jämfört med damlagen. Skillnaden då man 

dividerar personalkostnaden på 11 säger att en kvinnlig startspelare tjänar ca. 14% av 

männens personalkostnad. Denna siffra är snarlik siffran som presenterades i metodavsnittet, 

att en damallsvensk spelare i genomsnitt tjänar 11% av en herrallsvensk spelares lön. Enligt 

Croson och Gneezy undviker även kvinnor utmaningar i högre grad vilket också kan vara en 

förklaring till varför det finns färre tjejer inom fotbollen jämfört med killar. Samtidigt 

förklaras män som mer positiva till tävling, och fotbollen är som nämnt en tävlingssport. 

 

Blau och Kahns resonemang gällande familjeansvaret kvinnor oftast har kan även vara en 

förklaring till varför det finns få kvinnor inom elitfotbollen. En graviditet utesluter 

fotbollsspel under en lång period, jämfört med ett “vanligt” jobb hindras man från arbetet 

längre då fotbollen är en sådan fysisk sport. Detta går att koppla till statistisk diskriminering, 

dock blir det svårt att tillämpa teorin på just denna situation. Gällande fotbollsspelare har 

arbetsgivaren i en klubb inget val än att anställa ett visst kön då dam- och herrfotboll är 

uppdelat. Det finns därav ingen risk att fotbollsspelande kvinnor statistiskt diskrimineras. 

Inom ledningen för klubben är det däremot möjligt att arbetsgivaren anställer män på grund 

av asymmetrisk information.  

 

När det gäller preferensdiskriminering är även denna teori svår att applicera på just 

fotbollsspelare då damer och herrar inte konkurrerar om samma jobb. Dels är 

preferensdiskriminering svårt att bevisa och samtidigt bryter detta mot diskrimineringslagen. 

Ett antagande är därmed att ingen fotbollsförening vi studerat använder sig av 
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preferensdiskriminering. En tänkbar förklaring till varför män dominerar fotbollen även på 

styrelsenivå kan, enligt Croson och Gneezy, vara på grund av att kvinnor är sämre på att 

förhandla då tjejer överlag undviker sociala konflikter. Detta kan därmed ha sin grund i 

implicit diskriminering men denna teori är även svår att koppla till fotbollsspelare.  

 

Gällande ledningen inom fotbollsklubbar är det dock möjligt att någon form av 

diskriminering sker, även om denna studie inte kan bevisa det. I resultatet konstaterades att 

endast 10% av de styrelser vi granskat uppnår Riksidrottsförbundets mål om att inget kön ska 

vara representerat med mindre än 40% i beslutande och rådgivande organ. Detta tyder på att 

flertalet föreningar har problem gällande jämställdhet. Framförallt är detta mål bristande i 

herrklubbar. Endast två av de styrelser som har undersökts från herrlag uppnådde 

riksidrottsförbundets mål medan en tredjedel av damföreningarna gjorde detta. Samtidigt har 

regeringen som mål att män och kvinnor ska ha lika makt samhället (delmål 1). Detta gäller 

exempelvis styrelser i föreningar och enligt vår data brister det således även i detta mål. 

 

Regeringens jämställdhetsmål om att kvinnor och män ska ha samma alternativ och villkor 

gällande betalt arbete (delmål 2) skulle kunna indikera att personalkostnaderna i vårt resultat 

bör vara jämnt fördelat. Det vi fastställt är en skillnad på 44 miljoner kr i genomsnittliga 

personalkostnader för män och kvinnor. I detta fall är det dock viktigt att ta hänsyn till att 

dam- och herrfotboll har två helt olika marknader med olika efterfrågan. Därför kan det bli 

svårt att jämföra dessa då förutsättningarna inte är naturligt lika.  

 

Enligt årsredovisningarna vi har analyserat redovisar dessutom herr- och damklubbar resultat 

på olika sätt. Hur personalkostnader är fördelade framgår inte i alla årsredovisningar, i 

synnerhet är de bristande när det gäller damföreningarna. En annan komplikation är även att 

en damklubb i genomsnitt har 15 anställda. Detta tyder på att det främst är ledare, styrelse 

och kontorsarbetare som får lön i dessa klubbar och att spelarna snarare får en ersättning. Det 

som går att konstatera utifrån detta är det faktum att flertalet damklubbar inte räknar spelare 

inom klubben som heltidsanställda, vilket herrspelare görs. Något annat som tyder på att det 

finns tydliga skillnader mellan herr och damklubbar är resultatet från figur 2 som visar på 

sambandet mellan personalkostnader och tabellplacering. Herrklubbar har en starkare trend 

som säger att desto högre personalkostnader, ju bättre tabellplacering. Damernas trend är inte 

alls lika stark och detta påvisar faktumet att det finns skillnader mellan dam- och herrlag, lag 

i damallsvenskan är mer jämna varandra i resultat jämfört med lag i herrallsvenskan. 
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5.2 Diskussion av modeller 

Positivt med alla regressionsmodeller som har gjorts är att det inte går att ana problem med 

multikollinearitet enligt resultaten från VIF-testen. Vi förmodar heller inga problem med 

autokorrelation eller heteroskedasticitet i någon modell. Därmed anser vi att resultaten från 

modellerna går att tolka och diskutera. Vi väljer att kommentera resultat från alla modeller 

för en djupare diskussion, dock grundar vi vårt resultat i senare kapitel på svaret från modell 

5. Diskussionen av övriga modeller påvisar även styrkorna modell 5 har. 

 

I både den deskriptiva statistiken samt i OLS-regressionerna går det att utläsa att ett damlag 

har en negativ påverkan på den beroende variabeln, personalkostnader dividerat med 11. De 

negativa sambanden är även starka, i modell 1 har damlag en negativ påverkan på 191,3% 

jämfört med ett herrlag. När vi sedan tar hänsyn till intäkter i modell 2 ser vi att den negativa 

koefficienten för damlag sjunker till 18,7%. Förklaringsgraden för modellen ökar även och 

detta indikerar att intäkter har en betydelse för påverkan på personalkostnad. En förklaring till 

den stora förändringen i koefficienten dummyn får kan vara att damlag avsätter en större del 

av sina intäkter till personalkostnader än vad herrarna gör. I genomsnitt lägger en damklubb 

8,2 procentenheter mer av sina intäkter på personalkostnader jämfört med herrklubbar.  

 

Viktigt att tänka på är att herrarna har högre intäkter än damerna och därav har de större 

möjligheter att lägga pengar på annat. Exempelvis går det att utläsa från resultatet att herrarna 

har betydligt mer i eget kapital, många damlag har vid flera tidpunkter även haft ett negativt 

eget kapital. Därmed är det möjligt att herrklubbar väljer att spara en större andel av sina 

intäkter än damklubbar.  

 

I vår tredje regressionsmodell inkluderade vi en dummy om laget deltagit i allsvenskan eller 

inte. Vi får i då fram att deltagande i allsvenskan har en väsentlig påverkan på 

personalkostnad då det genererar en ökning till 111,5% om laget deltagit. De olika 

tidsperiodens relevans för personalkostnaden som undersöks i modell 4 utgår från år 2018. 

Den negativa koefficienten för alla år visar att tidsperioderna har en negativ påverkan jämfört 

med 2018. Vi ser även att koefficienterna inte är signifikanta och därmed är denna modell 

inte är av större betydelse. Den negativa effekten tidsperioderna har är förmodligen på grund 
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av den förändring i inflation som skett mellan de undersökta åren43. Av samma anledning 

som vi konstaterat att modell 4 inte är av betydelse anser vi också att resultatet från modell 6 

inte är förklarande för vår studie.  

 

I modell 5 har vi med alla tidigare nämnda variabler förutom tidsperioderna då vi valde att 

utesluta dessa på grund av resultatet i modell 4. Alla variabler är signifikanta på 1% 

signifikansnivå och vi har fått ett högt R2 vilket gör att modellen kan klassas som pålitlig. 

Dummyn för damlag har en negativ koefficient som visar att ett damlag minskar 

personalkostnaden för en spelare på plan med 30% jämfört med ett herrlag. Detta stämmer 

överens med svaren från vår deskriptiva statistik att herrlag har större personalkostnader än 

damer. Eftersom modellen även består av totala intäkter blir dock svaret från dummyn sevärt 

eftersom vi konstaterat i tabell 2 att damlag lägger en större andel av sina totala intäkter på 

personalkostnader, jämfört med herrlag. Varför dummyn för damlag fortfarande är negativ 

kan bero på att herrlag har så pass mycket större personalkostnader att intäkter inte påverkar 

dummyn så den blir positiv. Dock är det viktigt att påpeka att dummyn inte alls har en lika 

stor negativ påverkan på personalkostnader som i modellerna där totala intäkter inte finns 

med, vilket är rimligt.  

 

5.3 Vidare studier  

Då vi inte funnit tidigare forskning som diskuterar syftet vår studie ämnar sig åt bedömer vi 

att vidare studier bör göras inom området. Vi har haft svårigheter att få tag på 

årsredovisningar och därmed rekommenderar vi att mer grundläggande studier görs med mer 

data över en längre period. Något som hade varit av intresse att analysera är om det blir några 

märkvärdiga skillnader om avvikande värden för exempelvis Malmö FF tas bort vid 

regressioner. I och med den tidsram vi hade för studien kunde vi inte genomföra sådana test. 

Vi har vidare inte kunnat analysera styrelserna och ledningen inom föreningarna djupgående 

vilket hade varit av intresse för att studera jämställdhet inom elitfotbollsklubbar i Sverige. 

Framförallt bedömer vi att vidare studier bör göras för att närmare granska spelarlönerna för 

dam- och herrspelare separat då vi ej kunde få tag på denna information.   

                                                
43 Statistiska Centralbyrån. 2017. Inflation i Sverige 1831-2016. 
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6. Slutsats 

Frågeställningarna som ska besvaras i denna studie är följande: 

• Hur skiljer sig personalkostnaderna åt mellan dam- och herrallsvenskan när man tar 

hänsyn till totala intäkter? 

• Är elitfotbollen jämställd i Sverige?   

 

De skillnader i personalkostnader mellan dam- och herrallsvenskan vi kommit fram till är 

dels den märkbara differensen för den genomsnittliga personalkostnaden på ca. 44 miljoner 

kr till herrarnas fördel. Skillnaden mellan dam- och herrspelare då man dividerar 

personalkostnaderna med 11 är sedan 4 miljoner kr till herrarnas fördel. Detta förklarar att en 

herrklubb satsar i genomsnitt 4 miljoner kr mer för en startspelare (med hänseende till totala 

personalkostnader) jämfört med ett damlag. Denna kvot talar även om att en genomsnittlig 

damklubb betalar ca. 14% av vad en genomsnittlig herrklubb gör i form av startspelare. 

Skillnaden i totala intäkter är 90 miljoner kr till herrarnas fördel och skillnaden i andel 

personalkostnader av totala intäkter är 8,2 procentenheter till damernas fördel. 

Sammanfattningsvis har herrarna en högre personalkostnad, dock lägger damlag en större 

andel av sina intäkter på personalkostnader.  

 

Elitfotbollen i Sverige domineras sedan av män vilket indikerar att fotbollen inte är jämställd. 

Tänkbara förklaringar till detta kan vara att män, enligt studier, är mer risktagande och 

tävlingsinriktade jämfört med kvinnor. En annan orsak kan vara att kvinnor väljer bort 

fotbollskarriären på grund av familjeansvaret. Att fotbollen domineras av män kan sedan bero 

på att män började spela elitfotboll 50 år innan kvinnorna, därmed ligger damfotbollen längre 

bak i utvecklingen vilket kan förklara vissa skillnader mellan herr- och damfotboll.  

 

Om elitfotbollen i Sverige är jämställd eller inte är svårt att fastställa då herr- och 

damfotbollen är två olika marknader med olika förutsättningar. Herrfotboll är en produkt som 

är mer eftertraktad utifrån jämfört med damfotbollen och därmed har herrklubbar mer 

resurser. Det går inte att antyda att det sker någon form av diskriminering gällande 

rekrytering av spelare baserat på de resultat som vi har fått fram. Det går att spekulera i att 

det förekommer någon form av statistisk- eller implicit diskriminering i och med den 

övervägande majoriteten män i styrelser, trots jämställdhetsmålen som finns i samhället. 

Detta är dock inget vi kan säkerställa.  
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Slutligen går det att konstatera att elitfotbollen inte förefaller som jämställd med stöd av våra 

regressionsmodeller. Enligt modell 5, som vi utgår från, minskar personalkostnaden för en 

spelare på planen med 30% om det är ett damlag jämfört med ett herrlag. Här har totala 

intäkter och om laget spelar i allsvenskan tagits hänsyn till vilket är faktorer som påverkar 

personalkostnaden. Trots att damlag lägger en större andel av sina intäkter på 

personalkostnader kan modell 5 konstatera att ett damlag ändå har en negativ påverkan 

jämfört med herrar på personalkostnaden. Vi kan även konstatera att graden av jämställdhet 

är bristande i flertalet föreningar i och med att det finns så pass många mansdominerade 

styrelser. Att många damspelare inte räknas som heltidsanställda är även något som indikerar 

att fotbollen ej går att se som jämställd. Vi vill dock vara varsamma med våra slutsatser på 

grund av bristande data samt de naturliga skillnaderna som finns mellan dam- och 

herrfotbollen. Med hänseende till vårt resultat och vår data bedömer vi att elitfotbollen inte är 

jämställd i Sverige. 
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8. Appendix 

Nedan presenteras tabellen för deskriptiv statistik (tabell två har skapats genom beräknade 

medelvärden i Excel), korrelationsmatrisen och våra sex OLS-regressioner tillsammans med 

VIF-testen som är gjorda i programmet Eviews. Tabeller för robusta standardfel och 

normalfördelning presenteras också. 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik 

 
 

Tabell 3. Korrelationsmatris 
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Modell 1 
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Modell 2 
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Modell 3 
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Modell 4 
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Modell 5 
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Modell 6:  
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