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Titel  Företaget Manchester United – En kontraktsekonomisk studie 
 
 
 
 
Författare  Daniel Ellermann 
                    Hans Lönnefelt 
 
 
 

Sammanfattning 
 
Denna kontraktsekonomiska studie behandlar fotbollsklubben och företaget Manchester United, en av världens största och mest 
framgångsrika klubbar alla kategorier. Syftet med uppsatsen är att dels kartlägga Manchester Uniteds kontraktsnät, dels att 
begripliggöra de kontraktsrelationer som särskiljer Manchester United från vanliga nuvärdesmaximerande företag utifrån 
kontraktsekonomisk teori. 
 
Den ekonomiska teori som i huvudsak används i uppsatsen är kontraktsekonomisk teori som innefattar teorier om kontraktsnät, 
principal-agentrelationer och transaktionskostnader. 
 
Uppsatsen tar främst upp det som skiljer Manchester United från ett traditionellt företag. De kontraktsparter som vi fokuserar på är 
spelare, supportrar och sponsorer då dessa kontraktsparter är unika för företag som Manchester United. Kontrakten Manchester 
United har med sina spelare är till skillnad från traditionella anställningskontrakt tidsbegränsade. En förklaring till detta är att 
spelaren är användbar för Manchester United under ett fåtal år. Spelarkontrakten är även icke uppsägningsbara. En förklaring till 
detta är att det är en riskfylld verksamhet att vara spelare och spelarna har haft tillräcklig styrka i kontraktsrelationen för att få 
fotbollsklubben att stå för risken. 
 
Ekonomiska framgångar är åtminstone på lång sikt beroende av att de sportsliga framgångarna fortsätter. Sportsliga framgångar ger 
tillströmning av nya kunder och ger Manchester United möjlighet att skriva förmånliga sponsoravtal vilket påverkar företagets 
ekonomi på lång sikt. 
 
Det finns även många likheter mellan traditionella företag och Manchester United. Till skillnad från en del andra fotbollsklubbar 
verkar de ekonomiska och sportsliga målen gå hand i hand för företaget och fotbollsklubben Manchester United då framgångarna 
kontinuerligt har kommit både på och utanför fotbollsplanen.  
 
 
 

Nyckelord  Fotboll, institutioner, kontraktsnät, Manchester United, principal agent, spelare, sponsorer, supportrar, 
transaktionskostnader, varumärke. 
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1 Inledning 

 

I detta inledande kapitel ges en introduktion till uppsatsen, samt uppsatsens syfte och 

frågeställningar beskrivs. Vidare redovisas en metodgenomgång och vilka 

avgränsningar som gjorts. Slutligen följer uppsatsens disposition. 

  

1.1 Introduktion 

 

Fotboll, eller lekar som mer eller mindre kan liknas vid dagens fotboll har spelats 

sedan urminnes tider och för snart två sekel sedan började fotbollsföreningar bildas 

och regler och ligor utformas. Under dessa 200 år har fotbollen förändrats enormt. 

Likt alla andra idrotter utvecklas naturligtvis spelet på spelplanen under tidens gång, 

men det som intresserar oss än mer är spelet runt omkring spelplanen. Fotbollen har 

inte bara växt till världens mest populära sport utan också till en stor kommersiell 

industri där ekonomiska siffror och termer ofta florerar i dagspressen. 

 

Denna kommersialism har framför allt vuxit fram under de senaste decennierna och 

gjort det mer intressant att driva fotbollsklubbar som företag. Ökade prispengar i t.ex. 

Champions League, enorma övergångssummor, ökat intresse av tröjor och souvenirer 

och framförallt det ökade intresset från TV-bolagen är stora bidragande orsaker till 

fotbollsekonomins utveckling under senare tid. Det internationella fotbollsförbundet, 

FIFA, beräknar att fotbollen runt om i världen varje år genererar intäkter på över 235 

miljarder euro.1 

 

En del ser fortfarande fotbollsklubbar som just fotbollsklubbar och inte något mer, 

medan andra ser dessa klubbar som företag, precis som vilket annat traditionellt 

företag som helst. Många av dagens fotbollsklubbar, och framförallt de engelska är 

noterade som aktiebolag på börsen. Att undersöka huruvida de professionella 

fotbollsklubbar kan anses som vilket företag som helst eller inte är något som fångat 

författarnas intresse.  
                                                 
1 Marquez, Monica & Martin, Heliodoro: The New Football Business, s. 364. 
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När vilken klubb som skulle studera närmare valdes kom det fram att Manchester 

United var ett lämpligt val. Motivet för detta val är att denna klubb är en av få som 

går med vinst år efter år och även lyckas på det sportsliga planet. Klubben genererar 

också stort intresse runt om i världen och tas ofta som exempel för den ökade 

kommersialiseringen av fotbollen. Klubben har över 50 miljoner anhängare i alla 

världens länder2 och intresset har ökat år för år. Klubben är noterad på Londonbörsen 

och verksamheten omfattar långt ifrån bara fo tboll. 

 

Det som gör Manchester United extra intressant som företag är att EU har speciella 

regler för idrott, till exempel Bosmandomen, och att flera kontraktsparter är näst intill 

unika för idrotten, till exempel sponsorer. Fotbollsklubbar är även en rela tivt ny typ 

av företag och fotbollsmarknaden är en ny sorts marknad där både idrottsliga och 

ekonomiska intressen ligger i fokus. För supportrarna är fortfarande de sportsliga 

framgångarna viktigast medan aktieägarna självklart vill ha utdelning på sitt satsade 

kapital. 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att dels kartlägga Manchester Uniteds kontraktsnät, dels 

att begripliggöra de kontraktsrelationer som särskiljer Manchester United från vanliga 

nuvärdesmaximerande företag utifrån kontraktsekonomisk teori. Detta syfte leder oss 

fram till följande frågeställningar: 

 

♦ Hur ser Manchester Uniteds kontraktsnät ut? 

♦ Vilka mål strävar Manchester United efter och vilka strategier används för att 

uppnå dessa mål? 

♦ Hur skiljer sig en professionell fotbollsklubb som Manchester United från ett 

”vanligt” nuvärdesmaximerande företag?  

♦ Hur och varför skiljer sig kontrakten mellan Manchester United och 

spelarna/tränarna jämfört med ett traditionellt anställningskontrakt? 

                                                 
2 Manchester United Business Strategy. 
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1.3 Metod 

 

Redovisandet av data och information sker främst genom en kartläggning av 

Manchester Uniteds kontraktsparter. Informationen om de olika kontraktsparterna har 

främst hämtats från olika informationskällor på Internet. Mycket bra och informativ 

data har hittats genom att studera de senaste årens årsredovisningar som Manchester 

United har publicerat. En beskrivning av företagets mål och strategier har också gjorts 

som hjälp för att analysera kontraktsförhållandena mellan kontraktsparterna och 

Manchester United. Slutligen har kontraktsförhållandena analyserats. 

 

Analysen sker mest kvalitativt ty många intressanta kvantitativa data är inte 

offentliga. Till slut diskuteras de viktigaste punkterna i analysen i en slutdiskussion. 

En ordlista med fotbollsspecifika ord och listor över G14:s och Premier Leagues 

medlemmar finns med som appendix. Då många data inte är offentliga har i en del fall 

varit tvunget att använda mediaspekulationer vilket kan leda till att en del data tyvärr 

kan vara missvisande. Vissa andrahandskällor har också använts. Dessa nackdelar kan 

ha gjort att resultaten av analysen blivit något förskjutet gentemot verkligheten. Den 

valda analysmetoden, användandet av framför allt kvalitativa metoder, bör dock ha 

sett till att denna eventuella förskjutning fått ganska liten påverkan på resultaten. 

Intervjuer för att försöka bekräfta uppsatsens slutsatser har inte gjorts på grund av 

svårigheter att hitta lämpliga intervjuobjekt med tid tillgänglig. 

 

1.4 Avgränsningar 

 

En begränsning av vilka kontraktsförhållanden som analyseras har gjorts. 

Kontraktsförhållanden där tillräckligt mycket information inte har hittats är ej 

medtagna (exempelvis MU Finance). Kontraktsparter som inte på något sätt verkar 

skilja sig för Manchester United jämfört med ett ”vanligt” företag har inte tagits upp. 

En djupare analys har gjorts på de mest utmärkande kontraktsparterna för Manchester 

United, till exempel kontraktsparten spelare. Beskrivningen av Manchester Uniteds 

kontraktsnät är också mer övergripande för att ge en helhetsbild i stället för att 

fördjupa sig mycket i varje part. 
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1.5 Disposition 

 

Efter detta inledande kapitlet följer ett teorikapitel där kontraktsekonomisk teori tas 

upp. Sedan följer ett mer allmänt kapitel där fotbollen som marknad och Manchester 

Uniteds bakgrund beskrivs. Fjärde kapitlet beskriver Manchester Uniteds 

kontraktsparter och i det efterföljande kapitlet ges en bild över företagets mål och 

vilka strategier som företaget använder sig av för att nå dessa mål. Med hjälp av teorin 

och företagets mål och strategier analyseras sedan de olika kontraktsparterna. 

Slutligen vävs uppsatsen samman i en slutdiskussion.  
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2 Teori 

 

Detta teorikapitel kommer att beskriva vissa delar i den kontraktsekonomiska teorin 

med en inledande teori som berör företag som kontraktsnät och 

transaktionskostnader. Vidare beskrivs principal-agent-perspektivet och delar som är 

förknippade med detta område, såsom effektiv riskdelning, incitament, asymmetrisk 

information, moral hazard, adverse selection, asset specificity och hur man kan 

undvika opportunistiskt beteende. Kapitlet avslutas med en genomgång av formella 

och informella institutioner.  

 

2.1 Företag som kontraktsnät 

 

Det går att betrakta ett företag på många olika sätt. Ett sätt att betrakta det är att se 

företaget som ett nexus of contracts eller på svenska ett kontraktsnät. Med det menas 

att man bryter ner ett företag till ett antal kontrakt och analyserar både relationerna 

inom företaget och dess relationer med yttervärlden. Då man ser företaget som ett 

kontraktsnät kan man både analysera varför företaget existerar (det inre 

kontraktsnätet, t ex mellan anställda och företaget) och varför företaget gör de avtal 

som det gör (det yttre kontraktsnätet, t ex mellan kunder och företaget) genom att 

exempelvis analysera varje avtal ur ett principal-agent-perspektiv. Det är viktigt att 

komma ihåg att kontrakten inom kontraktsnätet kan variera i sin utformning.3 

 

2.2 Transaktionskostnader 

 

Att specialisering leder till högre produktivitet noterades redan på 1700-talet av 

ekonomen Smith4. Specialisering leder till att handel uppkommer. De fördelar som 

specialisering medför måste sättas i jämförelse med de nackdelar (kostnader) som 

specialiseringen innebär. Bland dessa kostnader märks bl.a. bestraffnings- och 

                                                 
3 Ricketts, s. 144-145. 
4 Adam Smith, (1723-1790).  
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övervakningskostnader. Denna avvägning är vanligt återkommande när det gäller 

”Theory of the Firm”. 5 

 

Genom handel och samverkan mellan ekonomiska aktörer förbättrar de sina 

situationer, men vinsten realiseras inte utan vidare. Kostnader som att söka motpart 

och bedöma alternativ, kostnader för att förhandla och utforma överenskommelser 

och kostnader för att kontrollera att avtalen följs finns alltid när två parter ska 

samverka. Dessa kostnader kallas för transaktionskostnader.6 

 

Även om samverkan mellan två parter ökar aktörernas nytta leder inte det till en 

självklarhet att transaktioner dem emellan kommer till stånd. Det finns många 

omständigheter som försvårar transaktioner – transaktionskostnader förekommer 

alltid. En grundläggande tanke i den kontraktsekonomiska analysen är att 

transaktionskostnader förklarar spelregler och sociala institutioner som marknader och 

företag. 7 Dessa kan betraktas som en respons för att hantera transaktionskostnader. 

Transaktionskostnadsanalys är den del i den ekonomiska teorin som försöker förklara 

institutioner, spelregler, kontrakt och informella bindningar mellan parterna i 

ekonomin.8  

 

Transaktionskostnader kan indelas i sökkostnader, kostnader att finna motpart och 

kostnader för information om t.ex. priser, villkor och kvantiteter, kontraktskostnader, 

kostnader att förhandla och att upprätta kontrakt och kontrollkostnader, kostnader att 

kontrollera om motparten följer överenskommelsen och kostnader att bestraffa om 

motparten inte följer överenskommelsen. 9 

 

För att begränsa transaktionskostnader kan aktörerna välja att samverka med varandra 

under upprepning. Sökkostnaderna minskar när samarbete sker med samma part 

många gånger. Det är också lättare att komma överens om motparten är känd sedan 

                                                 
5 Ricketts, s. 115-116. 
6 Bjuggren & Skogh, s. 21-23. 
7 Ibid. 
8 Bjuggren & Skogh, s. 11. 
9 Bjuggren & Skogh s. 21-23. 
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tidigare. Om parterna förväntar sig att de gör affärer även i framtiden, finns det också 

incitament att vara ärlig, vilket leder till minskade kontrollproblem. Detta förutsätter 

emellertid viss långsiktighet. Om parterna är kortsiktiga och inte bryr sig om 

framtiden får upprepningar mindre intresse. 10 

 

Upprepning resulterar i en regelbundenhet i samarbetet och ett mönster tar form, 

antingen genom överenskommelser eller sedvänja. Förväntningarna och förståelsen 

mellan parterna kan resultera i sociala relationer och spelregler för det gemensamma 

beteendet. Detta kan i sin tur leda till institutioner i form av t.ex. företag eller 

marknader.11 

 

Överenskommelser eller kontrakt mellan parter kan både vara formella och 

informella. Kontrakten upprätthålls genom sanktioner och belöningar som också 

antigen är formella eller informella. Gemensamt för alla kontrakt är att de är 

ofullständiga. Universalkontrakt, där kontraktet reglerar alla skyldigheter och 

rättigheter under alla omständigheter är omöjliga att upprätta. 12 

 

Kontrakten tenderar att vara mer detaljrika om affären är stor. Är affären som görs en 

”småsak” blir kontraktskostnaderna stora i förhållande till vinsten av specifikt 

kontrakt vid en konflikt. Handlar parterna ofta med varandra, d v s upprepning av ett 

samarbete, behöver inte kontrakten vara lika detaljrika än om parterna handlar mer 

sällan med varandra. Vidare visar det sig att om parterna kan lita till relationen och 

den ömsesidiga sanktionsmöjligheten så behövs inte så komplicerade kontrakt.13 

                                                 
10 Bjuggren & Skogh, s. 21-23. 
11 Ibid. 
12 Bjuggren & Skogh, s. 35-36. 
13 Bjuggren & Skogh, s. 51. 
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2.3 Principal-agent 

 

Många kontraktsförhållandena uppvisar ett s k principal agent- förhållande. En kort 

definition på vad som menas med principal och agent är: 

 

”Agenten är en person som är anställd för att genomföra någon 

aktivitet för någon annans (principalens) räkning.”14 

 

När man analyserar ett kontraktsförhållande ur ett principal agent-perspektiv finns ett 

antal olika aspekter som kan studeras. Effektiv riskdelning, incitament, asymmetrisk 

information, moral hazard, adverse selection, asset specificity och hur undvikande av 

opportunistiskt beteende kan ske beskrivs. 

  

2.3.1 Effektiv riskdelning 

 

Om utfallet av produktion är osäkert så föreligger det risk. Den effektiva delning av 

risk som kan genomföras med hjälp av ett kontrakt är en anledning till att principal-

agent-förhållanden uppkommer. Om en riskneutral principal (ägare/företaget) står för 

hela risken och den riskaversiva agenten (anställde) får samma utdelning oavsett 

utfallet skulle detta innebära en effektiv fördelning av risken. 15 Det uppkommer dock 

andra problem med denna typ av kontrakt. Om agenten är likgiltig inför utfallet och 

utfallet även beror på utomstående faktorer så finns det en klar risk att agenten inte 

bryr sig om att göra sitt bästa. Detta är det s.k. principal-agent-problemet. 

 

                                                 
14 Fritt översatt från Ricketts, s. 116. Originalet lyder: …the agent as a person who is emp loyed to 

undertake some activity on behalf of someone else (the principal). 
15 Ricketts, s. 126. 
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2.3.2 Incitament 

 

Det ”bästa” möjliga kontraktet i praktiken, när principal-agent-problemet 

förekommer, innebär vanligen att perfekt riskfördelning offras till förmån för en 

incitamentsstruktur i kontraktet. Detta gäller då agentens insats inte är observerbar. 

Incitament ger effekten att agenten står för en del av risken, trots att agenten är mer 

riskaversiv än principalen. 16 

 

När agenten får stå för en del av risken i kontraktet mellan agenten och principalen 

skapas incitament för agenten att anstränga sig. Det leder dock till ineffektiv 

riskdelning.17 

 

Ett sätt att göra incitamentsstrukturen så att agenten gör sitt bästa är s k ”bonding”. 

När det gäller anställningsförhållande så kan det genomföras genom att öka lönen ju 

längre agenten arbetar hos principalen. Om agenten inte gör sitt bästa, slutar eller får 

sparken så går agenten miste om lönehöjningen. 18 

 

2.3.3 Asymmetrisk information 

 

Principal-agent-problemet uppkommer p g a asymmetrisk information, d v s den ena 

parten vet mer än den andra. Agenten vet hur mycket denne har ansträngt sig medan 

principalen inte vet det, utan bara har slutresultatet att dra sina slutsatser från. Om 

agentens ansträngning inte är helt observerbar ger den asymmetriska informationen 

upphov till att opportunistisk beteende kan förekomma. 

                                                 
16 Ricketts, s. 119. 
17 Ricketts, s. 137. 
18 Rubin, s. 58-60. 
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2.3.4 Moral hazard 

 

En typ av opportunistisk beteende som kan uppkomma p g a asymmetrisk informa tion 

är moral hazard. Moral hazard kan uppkomma när agentens aktioner inte är 

observerbara från slutresultatet, s k ”hidden action”. Detta beskrivs kanske lättast 

inom försäkringsområdet där Arrow summerade det ungefär så här: 

 

”Det allmänna problemet är svårigheten att skilja mellan utomstående 

faktorer och den försäkrades egna val. Som ett resultat kan varje 

försäkringspolicy minska eller ta bort effekten av incitament.”19 

 

Med andra ord så kan varje förskjutning av risk från agenten medföra att agenten 

beter sig annorlunda (och på ett sätt som missgynnar principalen) än tidigare. 

 

2.3.5 Adverse selection 

 

Adverse selection är en annan variant av opportunistiskt beteende när asymmetrisk 

information föreligger. Adverse selection kan uppkomma när principalen har 

bristande information om agentens beteende. Detta beskrivs också lättast inom 

försäkringsområdet. Om försäkringspremien bara är en fast summa så kommer främst 

de som vet att de har en förväntad kostnad över denna fasta summa att köpa 

försäkringen. Det leder till att kostnaderna blir större än intäkterna och 

försäkringspremien måste höjas vilket leder till de med minst förväntad kostnad inte 

köper försäkringen vilket innebär att försäkringspremien måste höjas ytterligare och 

samma effekt uppkommer om och om igen. 20 

                                                 
19 Fritt översatt från Ricketts, s. 29. 
20 Rubin, s. 155. 
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2.3.6 Asset specificity 

 

Ett annat problem som kan uppkomma är asset specificity. Ett exempel på detta är när 

den ena parten i ett kontraktsförhållande investerar i något som vars slutprodukt bara 

kan användas av den andra parten. Om ett kontrakt inte upprättas så har den 

mottagande parten ett betydligt bättre förhandlingsläge än den levererande parten. Det 

leder till att kontrakt bör upprättas innan en sådan investering görs ty den ena parten 

är betydligt mer beroende av affärsförhållandet än den andra parten är. Rubin visar att 

det är viktigt hur kontraktet utformas så hållhaken inte går över till den andra parten i 

en situation som det givna exemplet ovan.21 

 

2.3.7 Undvikande av opportunistiskt beteende 

 

En av de viktigaste försäkringarna för principalen mot riskerna med asymmetrisk 

information är det goda anseende som agenten (förhoppningsvis) har. Om agenten har 

ett anseende att inte agera opportunistiskt så föreligger det mindre risk för en 

intressekonflikt mellan principalen och agenten eftersom agenten kan förlora framtida 

intäkter ifall han eller hon förlorar sitt goda anseende. Då krävs det större incitament 

för att agenten ska agera opportunistiskt och förstöra sitt goda anseende.22 

 

Möjligheten till en transaktion är begränsad när asymmetrisk information föreligger 

och en risk föreligger att motparten agerar opportunistiskt. Det kräver dock att det 

finns en intressekonflikt i vad som är bäst för de båda parterna.23 För att principalen 

normalt ska gå med på transaktionen krävs att agenten inger förtroende hos 

principalen och att principalen tror att agenten kommer att bete sig som önskat. 

                                                 
21 Rubin, s. 12-13. 
22 Rubin, s. 36-37. 
23 Ricketts , s. 40. 
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2.4 Varför företag? 

 

Att någonting drivs som ett företag kan vara gynnsamt om transaktioner upprepas 

och/eller är osäkra. Om företaget tillverkar inom företaget i stället för att köpa utifrån 

kommer kostnader att sparas för exempelvis informationssökning och 

kontraktsskrivning. Det kan även vara lättare att kontrollera att agenten (nu som en 

anställd, i stället för affärspartner) gör sitt bästa. Genom att ha produktionsresurser i 

företaget i stället för att köpa in dem när någonting ska produceras blir man mindre 

utsatt för prisvariationer p g a utbud och efterfrågan. Dock så har företaget konstant 

en kostnad i stället. 

 

2.5 Institutioner24 

 

Ett hjälpmedel för att underlätta transaktioner som finns i samhället är institutioner. 

Institutionerna kan både vara formella (regler som människan satt upp) och informella 

(som konventioner och beteendenormer).25 Den viktigaste funktionen för institutioner 

är att hushålla med transaktionskostnader genom att upprätta en stabil struktur för 

samspelet mellan människor.26 För att upprätta och bibehålla denna stabila struktur 

krävs det tillräckligt hårda bestraffningar när någon bryter mot de formella och 

informella regler som institutionerna innebär och att risken att detta upptäcks är 

tillräckligt stor. Institutionella förändringar är en komplicerad process, då de 

exempelvis kan vara en följd av förändringar i regler, informella restriktioner27 men 

även kan bero på ändrade förutsättningar p g a omvärlden förändras.  

 

 

 

                                                 
24 Anmärkning: Även ordet regler kommer att användas i stället för ordet institutioner i nedanstående 

text. 
25 North, s. 16. 
26 North, s. 20. 
27 North, s. 20-21. 



 13 

North28 definierar institutioner på följande sätt: 

 ”Institutionerna är detsamma som spelreglerna i ett samhälle eller, mer formellt 

uttryckt, de restriktioner som människor sätter upp för att ange formerna för mänsklig 

samverkan.”29  

 

2.5.1 Formella institutioner 

 

Till formella regler hör bland annat politiska (och juridiska) regler, ekonomiska regler 

och kontrakt. De politiska reglerna anger i stort strukturen i styrelseskicket och dess 

beslutsstruktur 30, de juridiska vad som händer ifall kontrakt inte följs och de 

ekonomiska reglerna anger äganderätten. Kontrakt innehåller de speciella regler som 

gäller i en transaktion mellan två parter. Formella institutioner underlättar 

transaktioner då de till viss grad hindrar egoistiskt beteende.  

 

De formella reglerna varierar i hur svåra de är att förändra. Det är vanligt att 

grundlagar har hinder som ska motverka snabba förändringar medan ett kontrakt bara 

behöver en omförhandling. Mittemellan dessa extrempunkter finns vanliga lagar som 

exempelvis konkurrenslagstiftningen. En stor anledning till att kontrakt finns beror på 

att det inte går att komma på regler i förväg för alla möjliga problem. Dock kan inte 

heller kontrakt som skrivs mellan de två interagerande parterna beskriva vad som ska 

hända ifall något mer ovanligt inträffar. Det är en anledning till att informella 

institutioner behövs. 

 

2.5.2 Informella institutioner 

 

Under tidens lopp skapas också ofta informella regler. Ett exempel på detta är den 

oskrivna lag som finns inom fotbollen då ena laget får en spelare skadad så slår det 

andra laget ofta ut bollen från planen för att den skadade ska kunna få vård. Detta står 

                                                 
28 Douglass C. North (1920-), tilldelades 1993 års pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. 
29 North, s. 15. 
30 North, s. 79. 
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inte i någon regelbok utan är en informell regel. På samma sätt så måste inte det andra 

laget enligt de formella reglerna returnera bollen när den skadade spelaren fått vård. 

Ett annat exempel på informella regler är sedvänjor och traditioner följs. 

 

Många informella regler förändras mycket långsamt då det ofta tar lång tid för 

exempelvis traditioner att ändras. Informella regler fyller en funktion genom att 

reglera delar av det som inte regleras av de formella reglerna. 
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3 Bakgrund 

 

För att ge en djupare förståelse för fotbollen som marknad och Manchester United 

både som fotbollsklubb och företag beskrivs i detta kapitel hur fotbollens utveckling 

är och har varit samt i kronologisk ordning beskriva hur Manchester United 

utvecklats till ett av världens stora fotbollsföreningar. 

 

3.1 Fotbollen som marknad 

 

Fotbollen som den ser ut idag skiljer sig på många sätt mot hur den såg ut för 200 år 

sedan. Självklart förändras spelet, rent prestationsmässigt, precis som de gör inom alla 

idrotter, men de kanske allra största förändringar sker inte på planen utan vid sidan 

om. Från ett spel som mest lektes på skolgårdar och bakgator har fotbollen inte bara 

utvecklats till en av världens största tävlingssporter utan även till en stor kommersiell 

industri. När fotbollsföreningar började grundas i mitten av 1800-talet var de bara 

enkla föreningar, bestående av en grupp män som samlades då och då för att spela 

matcher mot varandra. Det blev ofta diskussioner om regler, användandet av händer 

och fötter, antalet spelare och hur lång matchen skulle vara. Allt eftersom fotbollen 

blev mer populär och lockade mer spelare och publik utvecklades klara regler och 

organisationen utanför planen växte. Football Association (FA) bildades i England 

1863 och kort därefter arrangerades den första nationella tävlingen i världen, FA-

cupen. Alltsedan dess har serier i nästan alla världens länder startats. Det ökade 

intresset från media, publik, företag och andra intressenter har gjort fotboll till 

världens populäraste sport som utövas runt om i hela världen. 31 

 

Det ökade kommersiella intresset har lett till att stora och framgångsrika klubbar får 

större fördelar jämfört med mindre klubbar. För klubbar är stora supporterskaror 

viktigt för att lyckas sälja sina produkter och skapa ett intresse bland företag och 

media. I England har Manchester United, Liverpool, Newcastle, Arsenal och 

Tottenham flest supportrar och dessa klubbar har även de mest lönsamma 
                                                 
31 Sir Norman Chester Centre for Football Research: Fact Sheet 10: The ‘New’ Football Economics. 
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sponsoravtalen. Skillnaderna mellan stora och mindre fotbollsklubbar har vuxit under 

en längre tid. År 1950 hade lagen i den högsta engelska ligan dubbelt så stora intäkter 

som lagen i tredje ligan. I mitten av 90-talet var skillnaderna betydligt större. Lagen i 

den högsta ligan hade då intäkter som var tio gånger så stora som lagen i tredje ligan 

och skillnaden växer för varje år. Den nya kommersiella eran började i början av 60-

talet, då lönetaket för spelarna togs bort. Detta var startskottet för en ny livsstil och en 

ny identitet för fotbollsspelarna, som började bli stora nationella kändisar, med höga 

löner och med stort medieintresse som följd. I slutet av 70-talet började den stora 

kommersiella sponsringen ta fart inom fotbollen. Detta innebar att klubbarna nu 

kunde bära företagsnamn på matchtröjorna och i och med detta kunde klubbarna 

inbringa stora intäkter. På 90-talet började de stora klubbarna att marknadsföra sig på 

ett helt nytt sätt. En fotbollsmatch skulle inte bara innebära att man gick och såg på en 

fotbollsmatch. Det skulle vara mycket runtomkring- aktiviteter som skapar en större 

upplevelse bland supportrarna. Detta var något som hämtades från de stora sporterna i 

USA. De större klubbarna började nu satsa mer och mer på professionella 

administratörer och entreprenörer och sakta men säkert försvann de lokala 

”eldsjälarna”.32 

 

För fotbollsklubbarna och fotbollsligorna har det blivit viktigt att skapa ett starkt 

varumärke. Den nya ligan i England, FA Premier League, är ett starkt varumärke, och 

det mycket tack vare samarbeten med de stora TV-bolagen i England. TV-bolagen i 

England satsar varje år enorma summor på fotbollen. TV-bolagen slåss om 

sändningsrättigheterna vilket genererar stora summor till fotbollen. I England betalar 

tre bolag drygt 1,6 miljarder pund till den engelska ligan för att visa fotboll under en 

treårsperiod. I Europa utgör fotbollen ca 80 procent av TV-bolagens utgifter av 

sportsändningarna.33 Även bland klubbarna har TV-bolagen ett stort inflytande. Ett 

flertal engelska toppklubbar är inte nu längre ägda av lokala affärsmän utan av stora 

mediekoncerner. Även i övriga Europa ägs stora klubbar av TV-bolag. Exempel på 

klubbar som till viss del är ägda av TV-bolag är italienska AC Milan, schweiziska 

Servette och de franska klubbarna Paris Saint-Germain, Bordeaux och Lyon. I 

Grekland ägs AEK Aten av ett stort TV-bolag och i Tyskland har TV-bolag stort 

                                                 
32 Sir Norman Chester Centre for Football Research: Fact Sheet 10: The ‘New’ Football Economics.  
33 Marquez, Monica & Martin, Heliodoro: The New Football Business, s. 120. 
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inflytande i t ex Hamburger SV och Hertha Berlin.34 Detta har inte skett i samma 

omfattning i Sverige, delvis beroende på de svenska föreningarna är tvungna att 

behålla en majoritet av ägandet i föreningen. 

 

Många av de stora europeiska klubbarna är börsnoterade bolag. De engelska 

klubbarna har längst tradition på börsmarknaden. I Storbritannien är ett tjugotal 

fotbollslag noterade på London Stock Exchange eller på Alternative Investors Market 

(AIM). Detta innebär, precis som för vilket annat bolag som helst, att aktieägarna vill 

ha utdelning på sitt satsade kapital. Detta är relativt nytt inom fotbollen och många 

inser inte att fotbollslagen inte enbart kan tänka på resultat på fotbollsplanen. Richard 

Williams från tidningen The Guardian, skrev detta om de engelska fotbollsklubbarna:  

 

"Their fans (are) unaware of the sole duty of a publicly quoted operation which is to 

deliver the biggest possible profits to its shareholders. Such a club has not merely the 

right but the obligation to push its prices - for tickets, replica shirts and broadcasting 

rights - as high as the market will stand"  35 

 

Fotboll handlar alltså inte bara om fotbollsmatcher numera. Alla toppklubbar har idag 

stora butiker, där de säljer exklusiva officiella klubbprodukter. Denna marknad har 

exploderat under senare år. Många klubbar har sitt varumärke på andra producenters 

produkter. Manchester United har t.ex. ett eget Nintendospel, mineralvatten, öl och 

tomatsåser. De flesta föreningar har stora marknadsavdelningar där klubben samlar in 

information om deras supportrar och upprättar detaljerade databaser på produkt- och 

biljettförsäljning. En fotbollsklubbs varumärke bygger på supportrarnas och andra 

konsumenters hjärta och själ till klubben. Några få klubbar har möjligheten att växa 

till globala varumärken, som igenkänns och uppskattas runt om i världen. 

 

Det finns en del fördelar med ett fotbollsklubbs varumärke jämfört med andra 

varumärken. För det första är konsumenterna, eller supportrarna, mycket lojala med 

sin klubb. Det är mycket ovanligt att någon supporter byter klubbtillhörighet. För det 

andra berör fotboll alla sorters människor - ålder eller social klass spelar ingen roll. 

                                                 
34 Sir Norman Chester Centre for Football Research: Fact Sheet 10: The ‘New’ Football Economics. 
35 Sir Norman Chester Centre for Football Research: Fact Sheet 10: The ‘New’ Football Economics. 
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För det tredje är kostnaderna för marknadsföring relativt låg. Att marknadsföra sin 

produkt krävs knappt eftersom fotboll har stort utrymme i tv, tidningar och andra 

medier. De kommersiella intäkterna, d v s intäkter som inte kan kopplas direkt till 

fotbollsmatcher blir allt mer betydelsefulla. I genomsnitt kan mindre än hälften av de 

totala intäkterna kopplas till själva fotbollsmatchen. Manchester United är den klubb 

som är mest framgångsrik när det gäller produkter och service vid sidan av fotbollen 

och de erbjuder en mängd olika varor och tjänster till sina konsumenter.36 En nackdel 

med att sammankopplas med en fotbollsklubb är att supportrar till andra klubbar kan 

undvika företagets produkter p g a denna sammankoppling. 

                                                 
36  Sir Norman Chester Centre for Football Research: Fact Sheet 11: Branding, sponsorship and 

commerce in football. 
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3.2 Manchester United37 

 

Manchester United FC grundades 1878 som Newton Heath LYR och klubben blev 

professionell 1885.38 Newton Heath LYR gick med i ligan 1892. Finansiella problem 

plågade klubben och det ledde till att klubben bytte namn till Manchester United 

1902. Manchester United blev ett aktiebolag 1907.39 1908 vann Manchester United 

den engelska förstadivisionen för första gången och 1909 fortsatte framgången med 

att klubben lyckades vinna den engelska FA-cupen för första gången. I februari 1910 

spelade Manchester United sin första match på Old Trafford, deras hemmaarena än 

idag. 

 

Framgångarna ebbade dock ut och när Manchester United vann förstadivisionen 1952 

var det första gången på över 40 år. Med hjälp av bland annat många spelare från 

ungdomsleden vann Manchester United förstadivisionen både 1956 och 1957. 

 

Den sjätte februari 1958 hände något som förstörde möjligheten för Manchester 

United att vara så dominerande i engelsk fotboll som de kunde ha blivit för lång tid 

framöver. På väg hem från en Europacupmatch mot Röda Stjärnan hade laget oturen 

att råka ut för en flygkrasch, inte långt efter att de hade mellanlandat i München. 

Totalt dog 22 personer, därav sju spelare. Manchester United lyckades dock komma 

tillbaka och vann förstadivisionen 1965 och 1967. 

 

Manchester United hade än så länge, likt alla andra engelska lag, inte gjort något 

större intryck i Europacupspelet som började säsongen 1955-56. Manchester United 

lyckades dock vinna 1968.40 Klubben var dock på nedgång och relegerades från 

förstadivisionen säsongen 1973-74. 

 

                                                 
37 Källa i detta avsnitt om inget annat anges är Manchester Uniteds egen hemsida där de beskriver sin 

sportsliga historia. Se Manchester United History i källförteckningen. 
38 Rollin (red), s. 315. 
39 Rollin (red), s. 315. 
40 RSSSF European Champions’ Cup. 
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Klubben kom dock tillbaka och hade en hel del cupframgångar i slutet av 70-talet men 

var aldrig riktigt nära att vinna förstadivisionen igen. Manchester United började 80-

talet bättre än 70-talet men lyckades inte bryta Liverpools dominans i seriespelet än 

på många år. Nuvarande managern Alex Ferguson rekryterades i november 1986 från 

den lilla skotska klubben Aberdeen där han varit framgångsrik och t o m vunnit 

Cupvinnarcupen41. Det började bra för Ferguson men sedan kom motgångarna. Det 

spekuleras i att FA-cupsegern 1990 räddade Ferguson från att få sparken42. FA-

cuptiteln verkade ha fått igång laget som en maktfaktor då de vann Cupvinnarcupen 

säsongen efter. Under 1991 börsnoterades Manchester United på London Stock 

Exchange.43 Laget var 1992 nära att vinna förstadivisionen men kom till slut tvåa. 

Manchester United kom dock igen och vann både 1993 och 1994. Klubben missade 

ligatiteln 1995 men vann såväl 1996 som 1997. 

 

Som ett steg mot en ännu större mediaexponering startade Manchester United en egen 

TV-kanal i samarbete med Sky och Granada Television. Sändningarna började 17/9 

september 1998. Kanalen sänder dock inga matcher live från Premier League.44 

British Sky Broadcasting Group (även känt som BSkyB) ville ungefär vid samma 

tidpunkt köpa upp hela Manchester United men i mars 199945 tillkännagavs att EU 

inte tillät uppköpet p g a konkurrensskäl.46 

 

Framgångarna skulle dock bli ännu större och lagets mest framgångsrika säsong än så 

länge är 1999 då laget vann den inhemska ligan, FA-cupen och framför allt 

Europacupen, som nu hade döpts om till Champions League. November 1999 

lyckades Manchester United även vinna Interkontinentalcupen47. Laget lyckades för 

första gången vinna ligan för tredje året i rad säsongen 2001. Det blev dock ingen 

fjärde ligaseger i rad men klubben vann igen den senast avslutade säsongen (2003). 

                                                 
41 Cupvinnarcupen, en numera nerlagd europeisk cupturnering för de nationella cupvinnarna. 
42 Manchester United: History (Supportersida). 
43 About Manchester United PLC. 
44 BBC News: Manchester United TV goes on air. 
45 EU-rapport konkurrenssituation, s. 228. 
46 Sammanfattning EU-rapport konkurrenssituation. 
47 En match som vanligtvis spelas i Tokyo mellan vinnarna av Champions League (tidigare 

Europacupen) och Copa Libertadores (Sydamerikas motsvarighet till Champions League) . 
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Framgångarna det senaste decenniet har gjort Manchester United till en av världens 

största klubbar i folks ögon.  

 

Företaget Manchester United har också vuxit kraftigt de senaste åren. Vid bokslutet 

1999 hade företaget en omsättning på 110 miljoner pund medan det senaste bokslutet 

visar en omsättning på hela 173 miljoner pund. Företaget går också med en stor vinst 

(har gått med minst 30 miljoner pund i rörelseresultat före skatt de 5 senaste åren).48 

 

Fotbollslaget har varit så framgångsrikt att de inte verkar ha några större problem att 

attrahera sponsorer. I månadsskiftet november/december 2003 tillkännagavs att 

Vodafone knutits som sponsor de närmaste fyra åren. Detta sponsoravtal ger 

Manchester United 36 miljoner pund, en ökning med 20 procent jämfört med det förra 

sponsoravtalet.49 

 

I början av 2004 har ryktena om ett möjligt uppköp av Manchester United ökat i 

omfattning i och med Malcolm Glazer, redan ägare till det amerikanska fotbollslaget 

Tampa Bay Buccaneers, köpt aktier och även Cubic Express Company med irländska 

ägare köpt ut BSkyB ur Manchester United.50 Glazer äger nu över 18 procent av 

företaget medan Cubic Express Company äger mer än 28 procent.51 

 

 

                                                 
48 Manchester United Financial Data. 
49 Soccernet: United land new £36m Vodafone deal. 
50 Ananova – Manchester United takeover speculation mounts. 
51 Soccernet: Glazer renews investment in Man Utd. 
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4 Kontraktsparterna 

 

I detta kapitel ges först en skiss över vilka olika kontraktsparter som Manchester 

United har. Senare beskrivs vissa av dessa kontraktsparter mer ingående, uppdelade i 

interna och externa kontraktsparter.  

 

Ett företag påverkas av de intressenter företaget har. Att beskriva företag utifrån dess 

intressenter brukar kallas intressentmodellen. En intressent är en part som har ett 

intresse i företaget och därmed påverkar företaget att bete sig på ett visst sätt. Det 

finns både interna intressenter inom företaget (ex: anställda, ledning, ägare) och 

externa intressenter (ex: leverantörer, kunder, konkurrenter). 

 

Företaget har med intressenterna mer eller mindre formella kontrakt. Till de formella 

där företaget varit aktivt och själva skrivit kontrakt hör exempelvis 

anställningskontrakt, avtal med kunder och leverantörer. Till de mer informella 

kontrakten hör exempelvis ”kontrakten” med myndigheter om miljöbestämmelser och 

avtalsrätt där villkoren visserligen är givna men inget som företaget direkt skrivit på 

utan bara har att följa lagar och förordningar. 

 

Där företaget själv varit aktivt och skrivit kontrakt bör bägge parter tjäna på att ingå 

avtalet eftersom båda parter frivilligt valt att ingå avtal. Det finns även en skillnad 

mellan interna avtal och externa avtal. Interna parter finns där av den anledningen av 

att företaget tjänar på att motparten finns inom företaget i stället för utanför. Därför 

har kartläggningen av kontraktsparter delats in först och främst mellan interna och 

externa och gått in djupare på de parter som är utmärkande för Manchester United och 

även avstått från att beskriva de parter som tillräcklig information inte har hittats om 

och som inte bedömts vara utmärkande för Manchester United. På nästa sida finns en 

figur som visar många av vilka interna och externa kontraktsparter som Manchester 

United har. 
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Figur 1 : Skiss över Manchester Uniteds kontraktsnät 
 

 

4.1 Interna kontraktsparter 
 

4.1.1 Spelarna 

 

Spelarna i Manchester United har till skillnad från anställda i ett vanligt företag 

tidsbegränsade kontrakt. I de fall spelarna har köpts in från andra klubbar finns de 

som en tillgång i balansräkningen. Spelarna skrivs av på de år som det första 

kontraktet sträcker sig över. De spelare som Manchester United själva har fått fram 

har inget bokfört värde och därför blir hela försäljningssumman en bokföringsmässig 

vinst. Ett tydligt exempel på skillnaden mellan inköpta spelare och spelare från egna 

ungdomslaget är försäljningarna av David Beckham och Juan Sebastian Verón inför 

senaste säsongen. Försäljningen av David Beckham till Real Madrid gav en 

bokföringsvinst på 15.9 miljoner pund 52 medan Juan Sebastian Verón som såldes till 

Chelsea för 12.5 miljoner pund 53 gav en bokföringsförlust på 4.5 miljoner pund 54. 

                                                 
52 Manchester Uniteds årsredovisning 2003, s. 3. 
53 Football Transfers Information England. 
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Detta beror på att Juan Sebastian Verón köptes in från Italien för 28.1 miljoner pund 55 

medan David Beckham kom från ungdomslaget. Det innebär att spelare från egna 

leden ger större vinster när de säljs och är billigare i drift när bokslut görs (eftersom 

de inte skrivs av då deras anskaffningsvärde i bokslutet är 0). 

 

Manchester United har under de senaste åren haft mellan 60 och 70 spelare anställda. 

Detta kan jämföras med närmare 500 anställda som Manchester United har totalt. 

 

Spelarlöner är inte offentliga eftersom lönerna används som ett sätt att attrahera 

spelare från andra klubbar. Däremot offentliggör Manchester United sina totala 

kostnader för personal. De var för bokslutet 2003 79,5 miljoner pund.56 Detta kan 

jämföras med den totala omsättningen exklusive spelaravskrivningar och 

spelarövergångar på 173 miljoner pund 57. 

 

Större delen av kostnaderna för personal är med stor sannolikhet spelarlöner. De 

bättre spelarna har femsiffriga belopp i pund per vecka. Förutom fast lön har de också 

ofta olika typer av bonus i sitt kontrakt. Enligt tidningsuppgifter för några år sedan 

hade Roy Keane ca 90 000 pund i veckan. 58 Uppgifter i pressen har också gjort 

gällande att Nicky Butt, som vill lämna Manchester United för att få speltid, har runt 

50 000 pund i veckan. 59 Jämfört med många andra klubbar har dock Manchester 

United en låg personalkostnad i förhållande till omsättningen. En anledning till att 

spelarlöner ökat kraftigt de senaste åren är att spelarna har fått mer rättigheter 

angående kontrakt gentemot klubbarna. Innan Bosmandomen60 blev 

övergångssumman för spelaren avgjord i ett skiljeförfarande. Storbritannien införde 

Bosmandomen även nationellt för spelare över en viss ålder vilket gjorde att fler 

spelare gick på fri transfer. I de senaste regeländringar för fotbollsövergångar som EU 

                                                                                                                                            
54 Manchester Uniteds årsredovisning 2003, s. 3. 
55 BBC Sport: Record Breakers. 
56 Manchester Uniteds årsredovisning 2003, s. 67. 
57 Manchester Uniteds årsredovisning 2003, s. 58. 
58 Soccernet: United wages are obscene. 
59 Telegraph: Chelsea chasing Robben. 
60 Dom i EU-domstolen som gör att spelare utan kontrakt får byta klubb utan övergångskostnad när den 

nya klubben är i ett annat land. 
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drivit igenom finns en klausul om att spelare har rätt till att häva sitt kontrakt ifall de 

inte får speltid. 

 

EU:s nya regler har gjort att kontrakt inte får skrivas på längre tid än fem år. Det finns 

även särskilda regler med givna övergångssummor när kriterier på spelarens ålder och 

kontraktstiden är uppfyllda. EU införde också att en spelare bara får byta klubb en 

gång om året och det i speciella perioder. Icke-EU-spelare måste få arbetstillstånd 

från de brittiska myndigheterna. För det krävs att en spelare spelat i 75 procent av 

landskamperna de senaste två åren och deras land tillhör de 60 högst rankade i världen 

eller att spelaren anses ha extraordinär talang. 

 

Spelarna i England är organiserade i fackförbundet PFA (Professional Footballers’ 

Association) 61 och klubbarna får som största bestraffning bötfälla spelarna med två 

veckolöner62. 

 

4.1.2 Manager 

 

Managern Sir Alex Ferguson som har varit manager närmare 20 år i Manchester 

United har större inflytande än de flesta andra managers. Nyligen gick Manchester 

United ut med att Ferguson skrivit på ett rullande kontrakt som gäller ett år i taget.63 

Att det inte blev längre kan bero på att de största ägarna satte sig emot det.64 Det kan 

vara ett gott karriärsteg även att vara assisterande manager i Manchester United. 

Exempel på detta är Brian Kidd (som var manager i Blackburn), Steve McClaren 

(som är manager i Middlesbrough) och Carlos Queiroz (som är manager i Real 

Madrid) även om inte alla av dessa har lyckats speciellt bra i sina nya managerjobb. 

 

Precis som spelarna har tränarstaben kontrakt som är tidsbegränsade. Managern styr 

vilka spelare som får spela och har troligen (åtminstone i Manchester United för 

                                                 
61 PFA. 
62 SoccerAge: Fowler fine. 
63 Manchester United Press Release. 
64 Soccernet: Ferguson contract talks. 
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närvarande) stor makt vad gäller spelartransfers. Managers i England är organiserade i 

LMA (League Managers Association). Det krävs att man genomgått utbildning hos 

FA eller ha en licens från UEFA för att få jobba som manager.65 

 

4.1.3 Aktieägarna 

 

Manchester United är ett börsnoterat företag. Målet för företaget gentemot 

aktieägarna är precis som ett vanligt företag att generera så hög avkastning som 

möjligt till aktieägarna. De senaste månaderna har två parter (Malcolm Glazer och 

Cubic Expressions) ökat sina innehav av aktier i Manchester United kraftigt.66 Detta 

tillsammans med uttalanden från Glazers företag har gjort att det ryktas om ett uppköp 

av företaget.67 

 

Personerna bakom Cubic Expressions har nyligen krävts svar på en mängd frågor som 

de skickat till företagsledningen. De flesta frågorna rör spelartransfers. Många 

supportrar till klubben har dock sett det som en personlig vendetta gentemot 

managern Alex Ferguson då Ferguson stämt en av personerna bakom Cubic 

Expressions angående avelsrättigheter för en häst.68  

 

 

Huvudägare Antal aktier Ägarandel (%)  
The Cubic Expression Company Limited 75,736,960 28.89 

Malcolm I Glazer Family Limited Partnership 42,758,029 16.31 
Mountbarrow Investments Limited 17,000,000 6.48 
Legal & General Group Plc 8,156,644 3.11 

 

Figur 2 : Ägarstruktur 16 februari 200469 

                                                 
65 Soccernet: Leeds discuss Gray’s position with LMA. 
66 Soccernet: United shareholders jockey for position. 
67 Soccernet: Glazer ‘considering options’ for United. 
68 Soccernet: Racing duo pose 99 questions for United. 
69 Manchester United Capital Structure. 
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4.1.4 Företagsledning/styrelse 

 

Manchester United är ett aktiebolag med en styrelse utsedd av aktieägarna. Styrelsen 

som styr företaget består av sex ledamöter med Sir Roy Gardner som 

styrelseordförande. Två av ledamöterna är arbetande styrelsemedlemmar. David Gill 

är sedan år 2001 verkställande direktör medan Nick Humby är finansdirektör sedan 

2002. De övriga styrelsemedlemmarna är Maurice Watkins, Philip Yea och Ian 

Much.70 Under 2003 avgick förre verkställande direktören Peter Kenyon och tillträdde 

i stället som verkställande direktör i konkurrerande fotbollslaget Chelsea.71  

 

Styrelsen ansvarar för nödvändiga förändringar inom företaget och är ansvarig 

gentemot företagets aktieägare. Styrelsen träffas regelbundet under året och kontakten 

mellan ledamöterna är frekvent, för att utveckla företaget ytterligare. Styrelsens 

huvuduppgift är att fastställa företagets strategier och kontrollera verkställandet av 

dessa strategier. Utöver det, har styrelsen infört en formell beslutsprocedur för hur de 

fattar sina beslut, inkluderande godkännande av viktiga spelartransfers, spelarkontrakt 

och större kapitalutgifter, tillsättandet av rådgivare, hantering av företagets kapital och 

i en övervakande kapacitet, företagsgruppens hälso-, säkerhets- och miljöpolicies. 

Enligt bolagsordningen måste en tredjedel av ledamöterna i styrelsen väljas om varje 

år, och styrelseledamöterna måste väljas om minst en gång var tredje år. Styrelsen 

företräder även de tre underkommittéerna; revisionskommittén, 

nomineringskommittén och lönekommittén, vilka är till för att ta hand om särskilda 

frågor inom dessa områden. 72 

 

4.1.5 MUTV73 

 

MUTV är Manchester Uniteds egna TV-kanal. Den startades i samarbete med Sky 

och Granada Television 1998. TV-kanalen sänder inga matcher live eftersom de inte 
                                                 
70 Manchester United Directors. 
71 Manchester Uniteds årsredovisning 2003, s.46. 
72 Manchester Uniteds årsredovisning 2003, s.48-49. 
73 MUTV är inte att förväxla med MU.TV som är klubbens onlinesändningar. 
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har rättigheter till det. De sänder dock samtliga matcher från Premier League, Carling 

Cup och Champions League i efterhand (oftast dagen efter). De sänder även exklusiva 

intervjuer med spelare och tränare både före och efter matcher. MUTV sänder även 

klubbens reservlagsmatcher.74  

 

TV-kanalen erbjuds ofta i ett paket med Sky Digital vilket gör att de kan attrahera fler 

prenumeranter. På hemsidan finns telefonnummer för hur man som kund får TV-

kanalen i Irland, Storbritannien, alla nordiska länderna, Grekland, Förenade 

Arabemiraten och Saudiarabien. 75 

                                                 
74 Manchester United MUTV What’s On. 
75 Manchester United MUTV Subscribe. 
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4.2 Externa kontraktsparter 

 

4.2.1 Publik och supportrar 

 

Manchester Uniteds kontraktsförhållande med publik sker dels genom säsongsbiljetter 

som garanterar biljett till de vanliga hemmamatcherna och även försäljning av 

matchbiljetter. Eftersom arenan med nuvarande framgångar lätt fylls måste man i 

princip vara medlem i klubben för att få biljett. 

 

Förutom de supportrar som går på matcher har Manchester United många supportrar 

både i England och utomlands. Uppskattningsvis finns det över 50 miljoner 

Manchester United-supportrar världen över. Manchester United delar ofta upp sina 

supportrar i fem olika grupper; säsongsbiljettsmedlemmar, matchmedlemmar, e-

medlemmar, medlemmar i Storbritanien och internationella medlemmar.76 

 

En av de strategier Manchester United har för att åstadkomma en mer framgångsrik 

affärsverksamhet är att klubbens supportrar blir företagets kunder i stället för bara 

supportrar. Klubben har därför utvecklat en stor databas där man försöker att 

registrera så många supportrar som möjligt och kartlägga vilka produkter de 

eftertraktar. Nu finns ca 1,9 miljoner supportrar med i denna databas och denna siffra 

ökar årligen och år 2005 är målet att ha 3,5 miljoner supportrar registrerade i 

databasen. 77 På Manchester Uniteds hemsida finns speciella supportersidor, där 

supportrar kan delta i tävlingar, skriva inlägg om klubben eller bara chatta med andra 

supportrar. Manchester United försöker att erbjuda många varor och tjänster till sina 

supportrarna och det mest framgångsrika är tröjförsäljningen. Manchester United är 

den klubb som säljer flest matchtröjor, ca 2,5 miljoner/år.78 De träningsmatcher som 

äger rum under försäsongen styrs till stor del var Manchester United försöker etablera 

sig som varumärke och var företaget vill hitta nya supportrar. Exempelvis var de i 

Asien 2002 och inför senaste säsongen var de i USA. Fördelen med att ha en stor 
                                                 
76 Manchester United Club & News. 
77 Manchester Uniteds årsredovisning 2003, s.30. 
78 Manchester Uniteds årsredovisning 2003, s.23. 
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supporterskara är inte bara att de konsumerar Manchester Uniteds varor och tjänster 

utan att det även lockar sponsorer. 

 

4.2.2 Agenter 

 

Spelare, tränare och även klubbar företräds ofta av en agent. FIFA har ställt upp ett 

regelverk för agenter. Agenter måste bli godkända på ett prov som det na tionella 

förbundet har som bland annat testar regelverket angående transfers och lagar för 

kontrakt. Agenterna måste också ha en ”ansvarsförsäkring” eller deponera 100 000 

schweizerfranc som en buffert mot eventuella skadeståndskrav på agenten. 79 

 

Agenterna kan ses som mellanhänder mellan spelare och klubbar. Spelaragenter 

brukar i regel ta en avgift som i genomsnitt är mellan 5-10 procent av spelarens lön. 80 

Agenten skriver avtal med flera spelare och företräder dessa vid förhandlingar mellan 

spelaren och klubbarna. Vid en övergång mellan två olika lag eller när spelaren 

förlänger kontraktet hos sin nuvarande arbetsgivare får agenten en viss procent på vad 

övergången eller det nya kontraktet är värt. Det finns även agenter som Manchester 

United själva använder. Deras huvuduppgift är att hitta lämpliga spelare som passar in 

i laget och ta en första kontakt med spelaren eller med dennes agent. 

 

I samband med Manchester Uniteds senaste stora transfer, köpet av Louis Saha från 

Fulham för nästan 13 miljoner pund, gick Manchester United ut med att de betalade 

750 000 pund till agenter för deras inblandning i affären. 81 

 

4.2.3 Andra klubbar 

 

Det kontraktsförhållande som finns mellan de olika klubbarna är ofta reglerade av 

landsförbundet (i England FA) eller av UEFA82 och FIFA83. Andra klubbar är 
                                                 
79 FIFA: Player Agents Regulations. 
80 Kinnander, Martin: Spelarhandel inom fotbollen, s.12. 
81 Soccernet: £12.8m Saha says sorry. 
82 Det europeiska fotbollsförbundet. 
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konkurrenter på fotbollsplanen, men utan dessa konkurrenter skulle det inte vara 

möjligt för en fotbollsmarknad att finnas. FA, UEFA eller FIFA arrangerar ligor och 

turneringar där föreningarna möter varandra och ser till att konkurrensen fungerar på 

ett tillbörligt sätt. Det är denna konkurrens som skapar attraktionen runt fotbollen.  

 

De olika klubbarna skapar genom sin konkurrens, rivalitet och kontinuerliga möten 

tillsammans det värde produkten idrott generellt innebär för de olika intressenterna. 

En specifik klubb kan inte agera i sin ensamhet utan måste samarbeta med de andra 

klubbarna och ligan som enhet för att därigenom bygga upp intresset kring idrotten 

som helhet. En klubbs varumärke består av två olika dimensioner; en som de har svårt 

att påverka på egen hand, d v s ligan de verkar inom och beroendet av de andra 

klubbarna, samt en del som är klubbens eget varumärke, den del som de själva 

förfogar över och kan styra och påverka. Det är därför svårt att bygga upp en stark 

enhet, d v s klubb, om det inte finns en stark helhet, d v s liga. Klubben och dess 

varumärke är beroende av hur ligan och de andra klubbarna uppfattas, vilket påverkar 

hur den specifika klubben uppfattas av de olika intressenterna.  

 

Det är ofta en skillnad mellan hur svenska och utländska klubbar ser på detta 

beroendeförhållande och därigenom också samarbetet med andra klubbar. I Sverige 

dominerar en syn på varandra som konkurrenter medan det i utlandet föreligger en lite 

annan syn på att specifika klubbar är beroende av att de konkurrerande klubbarna 

också är starka, för att helheten, d v s ligan, därigenom ska betraktas som attraktiv och 

intressant. Enligt företrädare för Manchester United och Arsenal delar klubbarna i 

engelsk fotboll kontinuerligt information med varandra genom ett bra samarbete och 

en utvecklad dialog. De försöker dela så mycket information som möjligt med 

varandra, för att därigenom bygga upp intresset kring fotbollen i stort.84    

 

Manchester United har också väl utvecklade samarbetsavtal med flera klubbar utanför 

Storbritannien som ger klubbarna möjligheter att låna och köpa spelare av varandra. 

Det lag som de kanske har mest utbyte med är Royal Antwerpen i Belgien som ofta 

                                                                                                                                            
83 Det internationella fotbollsförbundet. 
84 Hegborn, Daniel & Olovzon, Niklas: Idrottsvarumärken, s.106-108. 
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har 3-4 spelare på lån som tillhör Manchester United.85 Ett exempel med svensk 

anknytning är att Manchester United åtminstone hade ett samarbete med IFK 

Göteborg. Det enda kända resultatet av det samarbetet är att IFK Göteborg lånade 

Erik Nevland från Manchester United för några år sedan. 86 Ett stort samarbete mellan 

de största klubbarna i Europa är det s.k. G14-samarbetet där arton europeiska 

storklubbar tillsammans bildar en organisation för att utveckla Europas fotboll. 

Manchester United är en av klubbarna i G14-samarbetet.  

 

4.2.4 Sponsorer 

 

”Sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för 

kommunikation, marknadsföring och försäljning. Sponsring bygger på ett 

kommersiellt avtal mellan normalt två parter där ett företag betalar för kommersiella 

rättigheter att utnyttja en association, en person, organisation, ett projekt etc.” 87 

 

Sponsringen är ingen välgörenhet utan i allra högsta grad en affärsmässig 

överenskommelse mellan parterna. Långsiktighet är ett nyckelord inom sponsringen. 

Företag som hoppar in och ut ur den har svårare att nå uppsatta mål än de sponsorer 

som under många år bygger upp ett fruktbart samarbete och håller fast vid det.88 

 

Från det att sponsringen blev ett begrepp i idrottsvärlden under 70-talet har den vuxit 

sig allt starkare år från år. Idag finns det sällan professionella idrottsklubbar och 

idrottsmän som inte är beroende av intäkter från olika sponsorer. 

 

Manchester United har idag större sponsoravtal eller partneravtal med tio stora 

företag; Vodafone, Nike, Lycos, Century Radio, Budweiser, Ladbrokes, Dimension 

Data, Fuji, Pepsi och Wilkinson Sword. Dessa sponsorer kallas för Platinum-

sponsorer och avtalen gäller i regel minst tre till fyra år. Vodafone är Manchester 

                                                 
85 Manchester United Online (Supportersida). 
86 IFK Göteborg Nyheter januari 1999. 
87 Grönkvist, s.10. 
88 Grönkvist, s.26. 
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Uniteds huvudsponsor och är förutom tröjsponsor med och utvecklar särskilda 

mobiltelefonprodukter och mobiltelefonservice för Manchester United-supportrarna.89 

Vodafone är världens största telekommunikationsföretag med över 95 miljoner 

kunder i 28 olika länder i fem olika kontinenter. I slutet av 2003 skrevs ett nytt avtal 

mellan parterna som gäller från den första juni 2004 och sträcker sig över fyra år. 

Avtalet värderas till ca 36 miljoner engelska pund.90 Ett annat stort avtal är det 13-

årsavtal som finns med Nike och som började gälla från augusti 2002. Nike är 

Manchester Uniteds officiella utrustningsleverantör och Nike har rättigheterna att 

sälja Manchester Uniteds matchtröjor i hela världen. Avtalet beräknas ge Manchester 

United ca 300 miljoner pund över trettonårsperioden. 91 

 

Gemensamt för alla stora sponsoravtal som skrivs med Manchester United är att 

sponsorerna blir officiella partners och därmed får använda Manchester Uniteds namn 

och får rättigheterna att sälja sina produkter eller tjänster vid t.ex. matcher och andra 

evenemang som förknippas med Manchester United. T.ex. är Lycos den officiella 

internetpartnern, Century Radio den officiella radiostation, Budweiser det officiella 

ölet, Ladbrokes den officiella spelpartnern och Pepsi den officiella 

dryckesleverantören. 92 Förutom dessa stora sponsorer/partners finns en mängd olika 

mindre sponsorer som samarbetar med Manchester United. Dessutom har Premier 

League- lagen gemensamma sponsorer. Under 2003 hade Manchester United 

sponsorintäkter på totalt ca 40 miljoner pund och sponsorintäkterna från 

Platinumsponsorerna ökade med 37 procent från föregående år.93  

 

4.2.5 Premier League 

 

Premier League, den högsta ligan i England, bildades 1992 och ägs av de 20 Premier 

League-klubbarna. Premier League bildades bland annat för att öka klubbarnas 

                                                 
89 Manchester United Sponsors. 
90 The UK Sponsorship Database. 
91 Manchester Uniteds årsredovisning 2002, s. 16. 
92 Manchester United Sponsors. 
93 Manchester Uniteds årsredovisning 2003, s.33-34. 
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förhandlingsstyrka gentemot det nationella förbundet (FA). Varje år relegeras tre lag 

och lika många flyttas upp till ligan. 

 

Premier League förhandlar åt alla klubbar om ligans TV-rättigheter. Klubbarna kan 

alltså inte själva förhandla om TV-rättigheterna för ligamatcherna. Manchester United 

skulle förmodligen på kort sikt få mer pengar om de förhandlade själva med TV-

bolagen om sina matcher i stället för att göra det gemensamt i Premier League. En 

stor fördel med gemensam förhandling är monopolsituationen som då uppstår. 

Monopolsituationen ger en trevlig förhandlingssits gentemot TV-bolagen. På senare 

tid har dock EU reagerat på monopolsituationen och försäljning enbart till ett TV-

bolag. Premier League-klubbarnas försvar är att de stora klubbarna skulle få mer på 

bekostnad av de små klubbarna utan gemensam förhandling. 

 

Det ligger i Manchester Uniteds ekonomiska intresse att ha relativt god konkurrens i 

Premier League. Annars finns det risk att intresset svalnar för Premier League om 

många matcher ses som avgjorda på förhand. Att klubbarna förhandlar gemensamt 

genom Premier League kan också ses som en del av traditionens makt. Så har 

förhandlingarna alltid gått till. 

 

4.2.6 FA 

 

Det engelska fotbollsförbundet (FA) bildades redan 1863 och var bland de första 

nationsförbunden att ansluta sig till det internationella fotbollsförbundet.94 FA utser 

bland annat vilka lag som får tävla i de olika europeiska cuperna. FA följer visserligen 

vissa regler om hur lagen ska tas ut men FA kan låta bli att ta ut ett specifikt lag ifall 

de vill. FA arrangerar också FA-cupen och Carling Cup (f. d. Ligacupen), som 

Manchester United deltar i. Klubbarna, inklusive Manchester United, har på sätt och 

vis redan revolterat och frigjort sig gentemot FA när de bildade Premier League men 

FA fortsätter vara en viktig kontraktspart. Kontraktsförhållandet är mycket så att FA 

dikterar och Manchester United tvingas följa efter. Exempelvis så lär Rio Ferdinands 

avstängning, för ett missat dopingprov, på åtta månader inte varit alltför omtyckt hos 

                                                 
94 FIFA: Organisation.  
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Manchester United. Anledningen till att klubbarna inklusive Manchester United fö ljer 

FA:s beslut är att de kan vidta sanktioner mot klubbarna, som exempelvis böter, 

poängstraff eller nerflyttning till en lägre division. FA skulle även kunna utesluta 

klubbar ur de olika divisionerna helt och hållet.  

 

Manchester United, som de flesta andra storklubbar, ogillar också att 

nationsförbunden kan ta ut klubbarnas spelare till landskamper utan att klubbarna får 

ersättning för det. FA tvingar också klubbarna att delta i FA-cupen och Carling Cup. 

De större klubbarna, inklusive Manchester United, har replikerat med att ofta inte 

ställa upp med de ordinarie spelarna. Det mest uppmärksammade exemplet på 

turnering som Manchester United tvingats vara med i av FA är FIFA:s Club World 

Championships år 2000 som gjorde att Manchester United kände sig tvungna att dra 

sig ur FA-cupen. 95  

 

Den kollektiva makten hos klubbarna har dock gjort att kontraktsförhållandet med FA 

går mot mer jämlika kontraktsparter. Ett tecken på att parterna blivit mer jämlika är 

att det blir allt vanligare att spelare får vila från ett landslagsuppdrag när klubben vill 

det. Bägge parter behöver varandra än så länge i alla fall.  

 

4.2.7 UEFA 

 

UEFA är det europeiska fotbollsförbundet där alla nationella europeiska 

fotbollsförbund är medlemmar. Manchester United deltar p g a sina framgångar i 

engelsk fotboll årligen (än så länge i alla fall) i Champions League som UEFA 

arrangerar. Då klubbarna inte har så mycket att säga till om i det här 

kontraktsförhållandet utan UEFA mer eller mindre dikterar har de stora klubbarna 

slutit sig samman och hotar emellanåt att starta en egen liga för att få en större del av 

TV-intäkterna från Champions League.  

 

UEFA har delvis tvingats ge vika för de större klubbarna då de under 90-talet 

tvingades ändra vilka lag som fick spela Champions League. UEFA arrangerar också 

                                                 
95 BBC News: Cup withdrawal will never happen again. 
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europamästerskap för nationer vart fjärde år och kvalspel till dessa europamästerskap. 

Nationerna har rätt att ta ut spelare från klubbarna till dessa tävlingsmatcher enligt 

FIFA:s regler. 

 

4.2.8 FIFA 

 

Det internationella fotbollsförbundet – FIFA är det högsta organet inom fotbollen. 

FIFA arrangerar var fjärde år världsmästerskap för nationslag, som vid sidan av de 

olympiska spelen är världens största idrottsarrangemang. Manchester United har inte 

ett direkt kontrakt med FIFA utan påverkas via FA (det engelska fotbollsförbundet). 

FIFA är den dominerande parten i kontraktsförhållandet då FIFA kan vidta sanktioner 

i de fall Manchester United inte följer FIFA:s direktiv. FIFA har regelverk för i 

princip allting och om förändringar genomförs är nationsförbunden skyldiga att följa 

efter. 

 

Enligt FIFA:s regelverk har de olika nationsförbunden rätt att ta ut spelare till 

tävlingslandskamper utan att klubbarna kan vägra. Om spelaren inte kommer till 

landslagssamlingen kan nationsförbundet begära att spelaren blir avstängd från 

klubblaget under en kortare period. Manchester United vill som de flesta andra storlag 

minska ner på antalet landskamper. FIFA införde nyligen en begränsning av antalet 

byten i vänskapslandskamper vilket knappast uppskattas av Manchester United som 

ofta fick igenom sitt önskemål om att klubbens spelare max skulle spela en halvlek för 

att inte bli utbrända. 

 

FIFA har framfört rekommendationen att minska antalet klubbmatcher på nationell 

nivå för att ge plats åt en klubblagsturnering som i framtiden ska ersätta 

Interkontinentalcupen. I denna nya klubblagsturnering är det tänkt att alla 

kontinenters mästare ska delta i. Manchester United har uttalat sig emot denna 

klubblagsturnering och alla Premier League- lag var emot den minskning av antalet 

lag i Premier League som skulle innebära färre matcher. 
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4.2.9 G14 

 

Manchester United är en av medlemmarna i G14, en frivillig sammanslutning mellan 

de ledande fotbollsklubbarna i Europa. Medlemskap sker genom att de nuvarande 

medlemmarna röstar för ett inval. Antalet röster i G14 beror på tidigare meriter i de 

europeiska cuperna 96. Det är alltså inte en röst per medlemsklubb. 

 

G14 är till för att hävda klubbarnas intressen gentemot FIFA och UEFA angående 

bland annat TV-avtal och ersättning till klubbar när spelarna representerar sitt 

landslag. Det påtryckningsmedel som G14 använder är främst hotet om en egen 

Europaliga.  

 

4.2.10 EU 

 

EU påverkar genom de regler och lagar de har, till exempel inom arbetsrätt och 

konkurrensrätt. Genom de lagar och förordningar som EU stiftar påverkas Manchester 

United. De största effekterna är genom EU-domstolen som förändrade fotbollsvärlden 

genom den s k Bosmandomen, som innebar att spelare hade rätt att efter kontraktet 

löpt ut gå till en annan klubb i ett annat land utan att den gamla klubben erhöll någon 

ersättning. 

 

EU:s gemensamma marknad har också gjort att andelen utlänningar ökat i nästan 

varje fotbollslag på elitnivå inom hela EU. Innan EU:s inblandning var det i de flesta 

högsta serier tillåtet med högst tre utlänningar. Även i England var det tillåtet med tre 

utlänningar men skottar, walesare, irländare och nordirländare räknades ej som 

utlänningar. Dock räknades de som utlänningar i de olika Europacuperna.  

 

På senare tid har Manchester United påverkats genom att EU krävde förändringar i 

spelarkontrakten.  FIFA och UEFA la fram en lösning som fick EU:s godkännande.  

 

                                                 
96 G14. 
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5 Företagets mål 

 

I detta kapitel kommer beskrivs de olika mål och strategier som Manchester United 

som företag har och ge exempel på hur företaget agerar för att med hjälp av dessa 

strategier nå de uppsatta målen.   

 

5.1 Mål och strategi 

 

“I intend to continue to pursue the central objective that has guided our progress in 

the recent past: to grow Manchester United not just as a football club, but also as a 

global brand.”97  

 

Citatet ovan kommer från Manchester Uniteds VD David Gill och finns i 

årsredovisningen från 2003. Traditionella företag har också liknande mål om att ha 

den bästa produkten som i förlängningen ger ekonomisk framgång. Sportslig succé 

innebär dock inte att företaget automatiskt är framgångsrikt på det ekonomiska planet. 

Det visar även att det ekonomiska målet, att nå så stor vinst och så stor avkastning 

som möjligt till sina aktieägare, kombineras med de idrottsliga målen.  

 

De kontraktspartners som finns i Manchester Uniteds kontraktsnät har alla frivilligt 

valt att samarbeta med Manchester United, och valt detta utifrån sina egna specifika 

ändamål. Alla dessa ingår samarbetet för att själva dra nytta av det. Manchester 

United kan inte bara se till sina egna (spelarnas, ledarnas, styrelsens) mål, utan måste 

även ta hänsyn till alla sina intressenters mål. Intressenter som aktieägare, sponsorer 

och tv-bolag har alla ett rent ekonomiskt intresse medan publiken vill uppleva 

underhållningen som ges på fotbollsplanen.  

 

I grund och botten är det de idrottsliga framgångarna som ger ekonomisk vinst. Utan 

dessa framgångar minskar intresset hos publiken och därmed minskar även intresset 

hos sponsorer och tv-bolag vilket ger sämre ekonomiska förutsättningar. Samtidigt 
                                                 
97 Manchester Uniteds årsredovisning 2003, s. 7, David Gill VD. 
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ger ekonomiska vinster förutsättningar att satsa på ett starkare fotbollslag. Således är 

de idrottsliga och ekonomiska framgångarna tätt knutna till varandra. Att 

fotbollsverksamheten är en mycket viktig del av verksamheten visar nedanstående 

citat från 2002 av dåvarande VD:n Peter Kenyon: 

 

“The business of Manchester United is built on the three strong foundations of 

football, fans, and media. Football is our core activity, the fans are our greatest asset 

and the media the most effective means of bringing the two together.”98 

 

Manchester Uniteds huvudsakliga mål är att utveckla sitt fotbollslag och bli det mest 

framgångsrika fotbollslaget i världen. Detta ska åstadkommas genom att utveckla en 

framgångsrik och ihållande affärsverksamhet. För att målet ska uppnås måste 

fotbollen och de kommersiella insatserna arbeta hand i hand. Manchester United har i 

huvudsak fyra strategier för att nå sitt mål. 99 Dessa är:  

 

• Bibehålla de sportsliga framgångarna 

• Stärka det globala varumärket 

• Utveckla värdet av mediarättigheter 

• Omvandla fler supportrar till kunder 

 

För att bibehålla de sportsliga framgångarna krävs en fortsatt utveckling av A-

lagstruppen, dels genom inköp och försäljning av erfarna spelare och dels genom 

utveckling av egna yngre spelare. Under det senaste året är inköpet av Rio Ferdinand 

och A-lagsdebuterna av de egna produkterna Wes Brown och John O´Shea exempel 

på förnyandet och utvecklingen av fotbollslaget. De yngre spelarna i Manchester 

United utvecklas i den egna fotbollsakademin eller i de ”systerklubbar” som 

Manchester United har runt om i världen.  

 

Stärkandet av företagets globala varumärke sker genom utveckling av nya produkter 

och ny service tillsammans med världsledande partners som tilltalar supportrar 

överallt. Ett exempel är det samarbete som finns med Nike där samarbetet är utformat 

                                                 
98 Manchester Uniteds årsredovisning 2002, s. 6, Peter Kenyon dåvarande VD. 
99 Manchester Uniteds årsredovisning 2003, s. 4-5. 
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så att Manchester Uniteds varumärke ökar i värde genom att använda Nikes 

produktutveckling, marknadsföring och distribution för att tillgodose Manchester 

Uniteds nuvarande kunder i Storbritannien och nya kunder i Asien. Samarbetet har 

startat och blivit en succé för både Nike och Manchester United. Exempelvis har över 

2,5 miljoner tröjor sålts under 2003. Ett annat nytt grepp för att sprida varumärket är 

de försäsongsmatcher som Manchester United genomförde i USA. På fyra matcher 

lockades över 270 000 supportrar att se laget spela.  

 

Genom de TV-avtal som finns mellan TV-bolagen och FA Premier League får 

fotbollslagen stora summor pengar varje år. Under 2003 skrevs ett nytt TV-avtal 

mellan dessa båda parter som löper till år 2007. Ett nytt led i att utöka det mediala 

intresset för Manchester United är att själva försöka kontrollera och utveckla egna 

vägar när det gäller medierättigheter. På så sätt vill företaget på ett mer effektivt sätt 

exploatera klubbens resultat och varumärke, i stället för att förlita sig på kollektiva 

framgångar för fotbollen som helhet. Genom satsningar på den egna TV-kanalen 

MUTV, den nya hemsidan, lanseringen av mobiltelefontjänsterna MU NOW! i 

samarbete med Vodafone, vill Manchester United öka möjligheten att nå ut med 

tjänster till supportrarna i hela världen. Under 2003 återfick Manchester United 

arkivrätten till UEFA Champions League vilket är ett viktigt steg framåt i 

mediesatsningen.  

 

För att omvandla supportrarna till kunder har Manchester United utvecklat ett CRM-

system (Customer Relationship Management-system) för att ta till sig supportrarnas 

intressen och för att kunna utveckla produkter och service för dessa. På detta sätt får 

företaget en tätare kontakt med sina supportrar vilket gör att dessa känner sig mer 

speciella. I databasen finns information som hjälper företaget att sälja rätt produkt till 

rätt kunder. Manchester United tillhandahåller en mängd olika produkter och tjänster 

för sina supportrar. Eget låneinstitut, restauranger, spelbolag och biografer på eller i 

närheten av Old Trafford, är några av de nyaste tjänster som finns.  

För att Manchester United ska lyckas med sina strategier, behövs stöd från sponsorer 

och marknadspartners. Manchester United samarbetar nästan uteslutande med 

världsledande företag, som t.ex. Nike, Levy Restaurants, Pepsi Cola, Vodafone, 

Wilkinson Sword, Budweiser och Ladbrokes. Med hjälp av dessa företag kan 
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Manchester United exploatera sitt varumärke i hela världen utan att satsa för mycket 

eget kapital och kan i stället kan använda kapitalet inom andra områden i företaget.100 

De fyra strategierna som presenterats ovan, ska garantera framtida tillväxt och ett ökat 

företagsvärde, samt försäkra att Manchester United även i fortsättningen förblir ett 

fotbollslag i absolut världsklass. Precis som rätt lagtaktik är nödvändig för succé på 

fotbollsplanen, behövs rätt företagsstrategi för att åstadkomma högre lönsamhet för 

hela företaget. 

 

                                                 
100 Manchester Uniteds årsredovisning 2003, s. 25 och s. 29. 
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6 Analys 

 

I detta kapitel analyseras de kontraktsrelationer som anses mest intressanta av de 

kontraktsparter som tidigare tagits upp i uppsatsen och med hjälp av 

kontraktsekonomisk teori beskrivs varför Manchester United har dessa 

kontraktsparter och begripliggöra kontraktsstruktur och innehåll. De interna 

kontraktsparter som analyseras är spelare, manager, aktieägare, företagsledning och 

MUTV medan de externa kontraktsparterna som valts att analyseras är 

publik/supportrar, agenter, andra klubbar och sponsorer. 

 

6.1 Interna kontraktsparter 

 

6.1.1 Spelare 

 

Interna kontrakt 

 

Traditionellt så är spelarkontrakt generellt inom fotbollsvärlden interna även om 

externa kontrakt existerar då klubbar lånar spelare från varandra. Dessutom är det 

ganska vanligt förekommande i Sydamerika att företag/privatpersoner äger 

spelarkontrakt och de sedan hyr ut dem till en fotbollsklubb. Liknande företeelser har 

även blivit vanligare i Europa med riskkapitalbolag. Ett exempel på det är Manchester 

Uniteds rival Leeds Uniteds leasade spelare från ett företag. Riskkapitalbolag och 

dylikt är ett sätt att finansiera ”köp” av spelare när en klubb har dåligt med likvida 

medel. 

 

Manchester United har valt att inte använda riskkapitalbolag för att anskaffa spelare. 

Flera orsaker finns troligen till detta. Det finns nämligen ett antal nackdelar med det 

tillvägagångssättet också. En stor nackdel är att om någon utomstående part 

finansierade köpet av spelaren skulle denna part ta en stor del av eventuell förtjänst 

vid en vidareförsäljning. Detta gällde främst under 90-talet då köpeskillingen av 

spelare steg kraftigt år för år. En annan nackdel är att om någon är villig att ”låna” ut 

pengar till köp av spelare vill de ha ersättning med avkastning, vilket i längden 
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innebär att det ofta kostar klubben mer att köpa spelare på ”avbetalning” än direkt. 

Ytterligare en anledning till att Manchester United inte använde detta 

tillvägagångssätt är att de i början av 90-talet fick fram många talanger från de egna 

leden och klubben blev mycket framgångsrik redan i början av 90-talet. Detta 

tillsammans med att klubben var bra på att marknadsföra sig gjorde att klubben fick in 

kapital att köpa de nya spelare som klubben behövde. 

 

Alternativet att låna in spelare är möjligt för Manchester United fast med en viss 

begränsning. Då framstående klubbar knappast lånar ut sina mest framstående spelare 

i stället för att själva använda dem håller de spelare som finns tillgängliga på lån 

sällan världsklass. Då Manchester United siktar på att vara ett framgångsrikt lag 

skulle spelarlån möjligtvis fungera för s k ut fyllnadsspelare. Att införskaffa dessa 

utfyllnadsspelare är dock en kostnad som Manchester United har råd med. En fördel 

att själva äga spelarkontrakten i stället för exempelvis lån är att klubben i större grad 

själv kan kontrollera vilka spelare som tillkommer och försvinner. Då spelare stannar 

i klubben längre tid jämfört med lån så blir spelarna mer samspelta och då är det 

lättare att åstadkomma goda resultat. 

 

En annan orsak till att spelarlån inte är så vanliga i Premier League är att innan den 

senaste säsongen (2003/04) fick Premier League-lag inte låna spelare av varandra 

vilket innebar att om ett lag ville låna en bra spelare fick de låna från en utländsk 

klubb, eftersom tillgången på bra spelare för lån från lägre divisioner i England är 

ganska liten. Spelare i utländska klubbar är rimligtvis mindre benägna att flytta till en 

klubb i England för ett lån jämfört med spelare från engelska klubbar. 

 

En inlånad spelare, om det inte finns något incitament som ett framtida kontrakt, är 

troligtvis dessutom mindre benägen att ge sitt yttersta för klubben jämfört med en 

spelare i klubben som spelar för ett förnyat kontrakt. Ytterligare en anledning till att 

äga spelarkontrakten är ju att klubben har större kontroll över att de största 

konkurrenterna inte kommer att använda spelaren i matcher emot klubben. Att spelare 

oftast har kontrakt som sträcker sig minst ett år i stället för att hyras in för varje match 

har också med effektiv riskdelning att göra. Manchester United är betydligt mer 

riskneutral än vad en enskild spelare är. Med tanke på att fotboll på sätt och vis är en 

riskfylld verksamhet, det är inte ovanligt att spelare blir skadade för ett par månader. 
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Spelarna behöver då någon typ av säkerhet och det ger ett kontrakt som sträcker sig 

över lite längre tid. 

 

Tidsbegränsade kontrakt 

 

En orsak till tidsbegränsade kontrakt är att arbetstagarens, spelarens, kapacitet i sitt 

yrke inte nödvändigtvis är större eller ens lika stor efter exempelvis tre år som när 

spelaren kom till klubben. Yrket fotbollsspelare ställer också stora krav på fysisk 

förmåga vilket gör det allt svårare för en spelare att konkurrera ju äldre spelaren blir. 

De flesta fotbollsspelare tvingas gå ner i divisionerna eller slutar helt och hållet någon 

gång mellan 32-35 år. Detta gäller utespelare medan målvakter ofta klarar sig cirka 

fem år längre på elitnivå. Det finns väldigt få exempel på utespelare över 40 år på 

elitnivå i modern tid. 

 

Tidsbegränsade kontrakt ger också incitament för spelarna att anstränga sig hårdare 

för att få erbjudande om ett nytt kontrakt när kontraktstiden går ut. Goda insatser av 

spelaren kan också innebära att spelaren får bättre villkor i ett nytt kontrakt. 

Tidsbegränsningen i kontrakten gör att principalen (klubben) har en 

bestraffningsmetod gentemot agenten (spelaren) ifall klubben inte är nöjd med 

spelarens insats. 

 

En nackdel med tidsbegränsade kontrakt för fotbollsklubben är att en bra spelare kan 

låta kontraktet löpa ut och spelaren kan lämna klubben utan att klubben får ersättning. 

Att spelare kan byta klubb utan ersättning till den gamla klubben när kontraktet gått ut 

är både positivt och negativt för Manchester United. Då de är en av de största 

klubbarna i världen är många spelare villiga att skriva på för Manchester United ifall 

de får chansen. Däremot är det negativt ifall någon av de bättre spelarna vill lämna 

Manchester United. Totalt sett är det nog positivt för fotbollsklubben Manchester 

United då de kan utnyttja tidsbegränsade kontrakt gentemot fler klubbar än det finns 

klubbar som kan utnyttja det gentemot Manchester United. Elitklubbar, inklusive 

Manchester United, försöker också i möjligaste mån se till att stjärnspelarna har lång 

tid kvar på kontrakten genom att börja kontraktsförhandlingarna lång tid innan det 

gamla kontraktet går ut. 
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Icke uppsägningsbara kontrakt 

 

En anledning till att spelare är bundna av kontrakt och inte kan säga upp sig som 

vanliga anställda är traditioner. I den professionella fotbollens begynnelse i England 

kunde en spelare inte byta klubb på något sätt utan den dåvarande klubbens tillåtelse. 

Dessa övergångsregler har under tidens lopp förskjutits mer och mer från att vara på 

arbetsgivarnas villkor till att mer vara på arbetstagarnas villkor precis som 

arbetsvillkoren rent allmänt i Västeuropa har blivit mer på arbetstagarnas villkor. Den 

s k Bosmandomen gjorde att spelarna lättare kunde välja mellan olika arbetsgivare. 

 

En fördel med kontrakt (som inte går att säga upp) från klubbarnas sida är att klubben 

kan vara säker på att kunna ställa upp med ett (förhoppningsvis) samspelt lag och 

motståndarna inte kan köpa sig en seger genom att erbjuda spelare bättre kontrakt 

dagen innan matchen eller något liknande. Som kontrakten ser ut idag har klubbarna 

en relativt säker tillgång (om det bortses från skador) på produktionsresursen spelare 

och vet om i god tid när de riskerar att förlora en spelarresurs. En anledning till att 

reglerna inte tillåter att spelarna säger upp sig är att Manchester United investerar 

pengar i träning av spelaren, vilket kan ses som en s k asset specificity. Försvinner 

spelaren från klubben är den investeringen ingenting värd. Klubben har heller inte fått 

ut något av investeringen innan spelaren har spelat i A- laget eller blivit såld. De s k 

utbildningsbidragen som gäller alla transfers där spelare under 23 är inblandade ger 

klubbar ersättning för investeringen i träning av spelaren.  

 

Fördelen för klubbar att spelaren inte kan försvinna hur som helst till en annan klubb 

gäller ju i första hand framstående spelare som det inte går tretton på dussinet på. För 

mindre framstående spelare är icke uppsägningsbara kontrakt en fördel då de får 

jobbsäkerhet när de väl fått kontraktet.  

 

En nackdel för klubbarna är att om en spelare blir skadad eller blir betydligt sämre. 

Klubben måste fortfarande betala ut lön till spela ren och kan inte använda 

lönepengarna till en ersättare. Ur ett principal-agent-perspektiv gynnar det agenten 

(spelaren) med icke uppsägningsbara kontrakt då det är svårt att bestraffa 

opportunistiskt beteende då klubben inte kan använda uppsägning som en sanktion 

när klubben tycker att spelaren inte gör sitt bästa. En risk med icke uppsägningsbara 



 46 

kontrakt är också att moral hazard kan förekomma, dvs att spelaren i det här fallet 

beter sig annorlunda när spelaren vill ha ett nytt kontrakt och på ett annat mindre bra 

sätt för klubben när det nya kontraktet är i hamn. 

 

Höga löner 

 

Fotbollsspelare i större klubbar som Manchester United har jämfört med en vanlig 

arbetare höga löner. De flesta, om inte alla, ordinarie spelare i Manchester United lär 

ha löner på femsiffriga belopp i pund i veckan. Det finns många förklaringar till 

varför lönerna är så höga som de är.  

 

En förklaring som brukar tas upp när det förekommer debatter om att det är orättvist 

att fotbollsspelare får så höga löner är att spelarna kan utöva sitt yrke under ganska 

begränsad tid (10-15 år) på högsta nivå vilket är betydligt kortare än en vanlig 

arbetare. Därför behöver spelare ha en högre lön för att kompensera ett kortare 

arbetsliv. 

 

En annan förklaring som också ganska ofta används är att spelarna inte kan leva ett 

normalt liv när de är fotbollsspelare, exempelvis vad gäller ledigt på helger, t.ex. vid 

jul och andra högtider. 

 

En förklaring med utgångspunkt i utbud/efterfråge-analys finns för de stora 

stjärnorna. Till exempel går inte Manchester Uniteds anfallare Ruud van Nistelrooy 

att ersätta med vem som helst. Det finns på sin höjd ett dussin spelare som skulle 

kunna ersätta den spelarens insatser. Däremot skulle van Nistelrooy kunna välja och 

vraka mellan vilka klubbar han vill spela i om han fick bestämma helt själv. Med 

andra ord så är utbudet på stjärnspelare betydligt mindre än efterfrågan på dem vid 

vanliga lönenivåer. Det har gjort att lönenivåerna för stjärnspelare är mycket höga. De 

klubbar som har stjärnspelare vill heller knappast bli av dem utan stor ersättning. 

 

Denna förklaring gällande lönenivån för stjärnspelare förklarar ju inte varför i stort 

sett alla spelare i de bästa ligorna har betydligt mer betalt än en vanlig lön för en 

normalperson. En orsak till det kan vara den enorma ökningen av värdet av TV-

rättigheter under 90-talet. Såväl TV-rättigheter till engelska ligan som europeiska 
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Champions League ger stora pengar till de deltagande klubbarna. Många 

klubbstyrelser lär ha sett det här som en möjlighet att gå med stora vinster. För att nå 

exempelvis Champions League behövdes ett slagkraftigt lag som kunde ta en 

topplacering i den nationella serien och därmed kvalificera sig till Champions League. 

Därför värvade lag ofta etablerade spelare för höga transfersummor och höga 

spelarlöner för att bli tillräckligt bra för att kunna bli ett topplag. Manchester United 

var redan ett topplag men då andra klubbar höjde ersättningsnivån till spelare 

tvingades Manchester United så småningom följa efter för att vara med i 

konkurrensen. 

 

En annan orsak är den s k Bosmandomen som gjorde att spelare utan giltigt kontrakt 

kunde byta klubb utan att den gamla klubben hade rätt till ersättning. Det gjorde att de 

pengar som lades på transfersummor till stor del gick över från den gamla klubben till 

spelaren som högre lön och s k ”signing-on fees”. I samband med Bosmandomen 

försvann också begränsningen med bara tre utlänningar i engelska ligan på sätt och 

vis då EU-medborgare plötsligt räknades som icke-utlänningar. 

 

Prestationsbaserade löner 

 

Att spelarna har höga fasta löner i stället för att ha mer prestationsbaserad lön beror 

till stor del på traditioner men även till viss del effektiv riskdelning. Manchester 

United är mindre riskavert än vad individuella spelare är. Mot det resonemanget kan 

ställas resonemanget om adverse selection, d v s att de spelare som vill ha hög fast lön 

i stället för prestationsbaserad lön är de som inte tror att de kommer att prestera.  

 

Prestationsbaserade löner kan också få motsatt effekt. Det finns nämligen en klar risk 

för suboptimering, d v s att prestationen som mäts förbättras medan totalresultatet för 

fotbollsklubben blir sämre. Detta gäller individuella typer av prestationsbonus som 

bonus för mål och bonus för varje spelad match. En bonus för mål kan innebära att 

spelaren väljer att avsluta själv i stället för att passa en medspelare som har ett bättre 

läge. Varierande storlek på målbonusen kan också innebära att spelarna kommer 

överens om att låta den med högst bonus få försöka göra nästan alla mål i stället för 

att den spelare med störst chans att göra mål får avsluta. Målbonus och liknande typer 

av bonus kan mycket leda till att lagmoralen försämras och att opportunistiskt 
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beteende premieras. Dock så finns det ofta olika typer av individuell bonus i kontrakt 

för att spelarna ska anstränga sig mer. 

 

Om spelarens bonus i stället innebär att spelaren får ett visst belopp när denne uppnått 

exempelvis 30 matcher på en säsong kan det vara lönsamt för klubben att lyfta bort 

spelaren från laget när denne gjort 29 matcher ifall laget inte längre tid har någonting 

att spela för. Det kan också leda till att spelaren håller tyst om eventuella skador för 

att nå upp i tillräckligt många matcher. 

 

Bonus som bygger på lagets prestationer finns också. Exempel på sådana är att 

spelaren får en bonus ifall laget kvalificerar sig till spel i Europa eller vinner serien. 

Bonus för vunnen match bör vara ett bra incitament för spelarna att anstränga sig 

extra och denna typ av bonus premierar önskvärt beteende hos spelarna. 

 

Transfersummorna 

 

I den professionella fotbollens begynnelse i England kunde inte spelare byta klubb. 

Efter ett tag började klubbarna köpa spelare av varandra. En klubb kunde dock vägra 

att sälja en spelare om de ville oavsett om spelaren hade kontrakt eller inte. Senare 

fick spelaren rättighet att bli ”unrestricted free agent”101. Detta innebar att ett år efter 

att det gamla kontraktet gått ut fick spelaren själv rätt att helt fritt välja ny 

arbetsgivare. Ibland fick sådana övergångar avgöras i ett s k skiljeförfarande. Detta 

skiljeförfarande avgjorde fall där spelarens kontrakt hade gått ut, men klubbarna inte 

kom överens om en övergångssumma. Övergångssumman bestämdes då i 

skiljeförfarandet. 

 

Transfersummornas storlek växte närmast exponentiellt under 1990-talet. I början av 

90-talet slogs det s k transferrekordet när Gianluigi Lentini102 gick från Torino till AC 

Milan för det officiella priset av 13 miljoner pund 103. Transfersummorna har 

emellertid minskat under 2000-talet med några få undantag, främst beroende på dålig 

                                                 
101 Spelare som har rätt till en fri transfer utan några begränsningar. 
102 Före detta italiensk landslagsspelare. 
103 Football Transfers Information Italy. 
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ekonomi hos de flesta klubbar. Detta har gynnat Manchester United som fortfarande 

är finansiellt starka. Manchester United har därmed haft mindre konkurrens om de 

bästa spelarna då väldigt få klubbar har den finansiella styrkan att bjuda över 

Manchester Uniteds bud på spelare. Att Manchester United är ett börsnoterat 

aktiebolag gör dock att klubben ofta sätter en lägre gräns vad de är villiga att betala 

för en spelare än många andra storklubbar är villiga att betala för samma spelare 

vilket gjort att andra klubbar ibland snuvat dem på spelare. Ett exempel på det är 

Ronaldinho104 som gick till Barcelona i stället för till Manchester United. 

 

Trots att Manchester United är ett börsnoterat aktiebolag köper de spelare för stora 

summor emellanåt. Ett exempel på det är köpet av Rio Ferdinand 105 för 29,1 miljoner 

pund106. Är det möjligt att det är en lönsam investering? Spelare får enligt de nya EU-

reglerna längst skriva kontrakt på fem år. Det ger en avskrivningskostnad på nästan 

sex miljoner pund per år (29,1 miljoner och fem års kontrakt). Förbättrar då den 

spelaren resultatet (intäkter – kostnader) i övrigt med säg nio miljoner pund (sex 

miljoner i avskrivning och tre miljoner i lön107 per år? Det måste åtminstone 

konstateras att det är oerhört osäkert om spelaren i sig gör det. De höga 

transfersummorna som Manchester United betalar, som i och för sig är ganska 

blygsamma jämfört med andra storklubbar, kan också hänföras till Manchester 

Uniteds mål, att bibehålla de sportsliga framgångarna och göra det mesta av det 

globala varumärket. Manchester Uniteds varumärke är nära förknippat med att vara 

nummer ett och då krävs det att fotbollslaget presterar. Dyra spelarövergångar ger 

även publicitet och ökat intresse bland allmänheten vilket även det ökar värdet på 

varumärket och på så sätt blir de förståeliga även ur ett strikt ekonomiskt perspektiv. 

Spelare är emellertid riskfyllda investeringar, se bara på Rio Ferdinands avstängning 

för ett missat dopingprov. Då spelarinvesteringar är ganska riskfyllda bör det krävas 

en ganska stor förväntad avkastning på investeringen. Ett problem med att bedöma 

                                                 
104 Brasiliansk landslagsspelare. 
105 Engelsk landslagsman som köptes från Leeds United. 
106 Football Transfers Information England. 
107 Antagande: Rio Ferdinand har lite drygt 60 000 pund i veckan och därmed ca tre miljoner pund i lön 

per år. 
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avkastningen på en spelarinvestering är att det inte att fastställa hur resultatet hade 

blivit utan spelarens insats på planen. 

 

6.1.2 Manager 

 

Kontrakten mellan klubb och manager är snarlika spelarkontrakten. 

Managerkontrakten är också tidsbegränsade och löper i allmänhet ofta en säsong eller 

två säsonger. Man kan anta att en anledning till att de är korta är att det inte ska kosta 

klubben alltför mycket att sparka managern ifall det går dåligt. Managern är ofta den 

som får skulden ifall det går dåligt på fotbollsplanen trots att spelarna mycket väl kan 

vara lika skyldiga till det. Det går betydligt snabbare och billigare att ersätta en 

manager än att byta ut ett helt lag. Manchester Uniteds manager, Alex Ferguson, har 

varit manager i nästan 20 år för Manchester United. Så långa perioder är mycket 

sällsynta i toppfotbollen idag. Den enda, oss veterligen, som kan konkurrera med det 

är Guy Roux i Auxerre108 som varit manager åt dem i runt 40 år med ett uppehåll för 

ett år. Dock så är Ferguson den som varit längst på posten av de nuvarande managers i 

de europeiska topplagen. Det senaste årtiondet har också varit mycket framgångsrikt 

för Manchester United och än så länge lär Ferguson sitta säkert på sin post även om 

det gått mindre bra i början av 2004. 

 

En rimlig anledning till att Manchester United ogärna byter manager så länge det går 

bra och i stället förlänger kontraktet är att en ny manager innebär ofta ändringar i 

spelsystem och det ger ofta sämre resultat på kort sikt innan spelarna har anpassat sig. 

En ny manager innebär också ofta att nya spelare behöver köpas in för att få spelare 

som passar till det nya spelsystemet. På så sätt kan delar av kostnaden för spelarinköp 

ses som en asset specificity för den nuvarande managern då de spelarna är inköpta för 

att passa den nuvarande managerns spelsystem. Övergångar av manager mellan 

klubbar på samma nivå är betydligt ovanligare jämfört med övergångar av spelare. En 

anledning till det är traditioner, manager på toppnivå bytte inte klubbar, de var kvar 

tills de slutade eller fick sparken.  

 

                                                 
108 Ett franskt topplag som har en mycket framgångsrik ungdomsverksamhet. 
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En manager som Ferguson har en lön i jämförelse med de bästa spelarna. Att 

managern har bra betalt skiljer sig inte från vanlig traditionell företagsamhet då chefer 

som är ansvariga för resurser som värderas till hundratals miljoner i riskfylld 

verksamhet ofta har bra betalt. Platsen som manager kan till stor del jämföras med en 

VD-post. Managern har hand om den sportsliga verksamheten och får ofta ta ansvaret 

ifall det skulle misslyckas. Att managern får ta ansvaret för uteblivna framgångar 

skiljer sig inte från en vanlig VD. Det som däremot skiljer sig från ett traditionellt 

företag är att managern inte har högre lön än många av sina underställda (spelarna). 

  

6.1.3 Aktieägarna 

 

Manchester United har sedan 1991 varit ett börsnoterat aktiebolag på London Stock 

Exchange och företagets ägare är således de aktieägare som är innehavare av aktier i 

företaget. Kontraktsförhållanden är formella och när någon köper aktier i företaget 

blir denne automatiskt delägare i företaget. Ägaren av aktierna har när som helst rätt 

att sälja vidare aktierna eller köpa fler. Detta sker som vanligt genom handel på 

börsen. På så sätt skiljer sig inte Manchester United från andra vanliga traditionella 

företag. 

 

Däremot finns det säkert andra typer av aktieägare hos Manchester United - 

aktieägare som köper sina aktier i andra syften än rent ekonomiska. Dessa köper 

aktierna för att visa sitt stöd för fotbollslaget mer än att se det som en investering i ett 

företag som ska ge avkastning på det satsade kapitalet. Sådana aktieägare tillhör 

förmodligen inte de aktieägare som har stora poster i företaget och flertalet av dessa 

aktieägare har säkerligen för avsikt att tjäna pengar på sitt aktieägande snarare än att 

sympatiköpa aktier. Något som uppmärksammats på senare tid är det uppköp av 

fotbollslaget Chelsea som gjorts av den ryske mångmiljardären Roman Abramovich. 

Sådana uppköp av privatpersoner, i stället för av företag, är förmodligen vanligare 

bland fotbollsföreningar än hos vanliga traditionella företag. Vidare har det visat sig 

att supportrarna har synpunkter på vilka som köper stora poster i företaget. 

Manchester Uniteds supportrar visar ständigt intresse och är inte sena med att uttrycka 

sig i frågor som rör aktieägandet. Supportrarna, även de som är aktieägare i klubben, 

agerar ofta med en ”vi mot världen”-känsla vilket gör att en ifrågasättande för hur 
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klubben drivs på något sätt ser supportrarna som en angrepp mot hela klubben och 

ifrågasättaren ses som en fiende. 

 

6.1.4 Företagsledning/styrelse 

 

Manchester Uniteds kontraktsförhållande med företagsledningen och styrelsen skiljer 

sig inte mycket från vanliga företags förhållande till ledningen och styrelsen. 

Manchester United är ett noterat aktiebolag och måste därför följa de regler och 

föreskrifter som London Stock Exchange har och även Storbritanniens lagstiftning. 

Aktieägarna väljer styrelsen på bolagsstämman och styrelsens huvuduppgift är att 

fastställa företagets strategier och kontrollera verkställandet av dessa strategier. Något 

som däremot är speciellt för företag som Manchester United är att ledningen dels 

måste ta beslut i sportsliga frågor dels frågor rörande den övriga verksamheten. 

Eftersom de sportsliga framgångarna ändras dagligen och framgångar idag kan vara 

ett stort misslyckande i morgon är ledningen extra utsatt och påverkas mycket av 

externa intressenter som t.ex. supportrar och sponsorer. De idrottsliga framgångarna 

har oftast ett mycket större medialt intresse än de ekonomiska intressena och 

ledningen kan i vissa lägen kritiseras väl hårt om framgångarna uteblir under en 

period även om företagets avkastning är hög. 

 

6.1.5 MUTV 

 

Att MUTV är ett joint venture med etablerade TV-kanaler i stället för att vara helägt 

av Manchester United finns flera rimliga anledningar till. Då Manchester United inte 

hade kompetens att driva TV-kanaler valde Manchester United att bilda ett joint 

venture med etablerade TV-kanaler. På så sätt var det antagligen betydligt lättare att 

komma in bland de kanaler som exempelvis erbjuds i kabel-TV-utbudet. De 

etablerade TV-kanalerna vet också vad som krävs för att driva en TV-kanal och har 

lättare att öka kundbasen för MUTV då de kan använda sina nuvarande kundregister 

och erbjuda paketlösningar som är attraktiva för TV-tittare. Även för de delägande 

TV-bolagen är MUTV attraktivt då att det är ett joint venture som innebär att 

Manchester United får del av vinsten. Det gör att Manchester Uniteds fans troligen är 
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benägna att köpa TV-kanalen. Att Manchester United är delaktiga i TV-kanalen gör 

också att de hjälper till mer att göra TV-kanalen intressant för tittare med intervjuer 

och så vidare. Det kanske mest bidragande faktorn till att ett joint venture verkar vara 

en vettig lösning är att Manchester United var/är ett mycket starkt varumärke (så 

Manchester United vill ha fortsatt kontroll över det) och de etablerade TV-bolagen 

kan TV-marknaden och detta tillsammans såg ut att ha potential för att bli en succé 

och detta har delvis förverkligats.  

 

Kanalen startades också vid en tid då TV-bolagen satsade stora pengar på 

sändningsrättigheter för sport och många trodde att det fanns stora tillväxtmöjligheter. 

TV-kanalen MUTV passar också in som hand i handske med de mål som Manchester 

United har. Det hjälper till att konvertera fans till kunder (kanske främst utanför 

England). TV-kanalen är också en bra bit på vägen att maximera värdet av 

mediarättigheter och det marknadsför även varumärket. En egen TV-kanal kan också 

bidra till att fotbollsklubben får fler nya fans som är potentiella kunder i framtiden. 

TV-kanalen är ändå kanske framför ett sätt att marknadsföra sig mot supportrar 

utomlands som inte har möjlighet att så ofta se matcher live. 
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6.2 Externa kontraktsparter 

 

6.2.1 Publik och supportrar 

 

Publik och övriga supportrar är kanske den allra viktigaste intressenten i Manchester 

Uniteds kontraktsnät. Utan publik och utan supportrar finns det ingen anledning för 

sponsorer att satsa pengar, ingen anledning för TV-bolag att sända matcher och heller 

ingen mening för Manchester United att satsa dyra pengar på spelare och tränare. Kort 

och gott kan man säga att publiken och supportrarna garanterar Manchester Uniteds 

verksamhet – både sportsligt och ekonomiskt. Denna kontraktspart är utmärkande för 

ett företag som Manchester United. Det är knappast troligt att vanliga traditionella 

företag har supportrar i den bemärkelsen som fotbollsklubbar har. Givetvis kan vissa 

supportrar jämställas med vanliga företags konsumenter i viss utsträckning. 

Supportrarna konsumerar Manchester Uniteds varor, t.ex. tröjor och andra souvenirer 

precis som vanliga konsumenter konsumerar varor från traditionella företag men det 

är ändå stor skillnad mellan dessa grupper av konsumenter. 

 

Först och främst är det ytterst sällan en fotbollssupporter byter lag och helt plötsligt 

konsumerar andra klubbars varor och tjänster. Supportrar tenderar att vara mycket 

trogna. Det gör att konsumenterna är lojala vilket är bra. Däremot är det svårt att 

locka till sig supportrar från andra lag. Vidare skapar supportrarna ett intresse för 

Manchester United vilket leder till att andra intressenter väljer att ingå samarbete med 

föreningen, t.ex. sponsorer och tv-bolag. Supportrarna är således mycket viktiga för 

Manchester United och företaget ser gärna att supporterskaran utökas. 

 

Attraktiva spelare som spelar en rolig fotboll och ett lag som bjuder publik och 

supportrar på offensiv fotboll är en viktig del för att utöka och behålla de supportrar 

som finns. Vidare har Manchester United gjort sig kända för att behålla sina spelare 

över en längre tid vilket hjälper till att supportrarna och spelarna ska kunna utveckla 

en sorts förhållande med varandra. Egna supportersidor på Internet och en mängd 

varor och tjänster som är speciellt framtagna till supportrarna är andra medel som 
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företaget lyckats bra med för att väcka intresset hos potentiella supportrar. Den publik 

som besöker Manchester Uniteds matcher är till stora delar publik som köper 

säsongsbiljetter, d v s biljetter som gäller alla matcher under en hel säsong. På så sätt 

binder man upp sin publik på ett effektivt sätt under ett helt år. I övrigt finns det inga 

formella kontrakt mellan Manchester United och supportrarna. Banden dem emellan 

är dock ofta väldigt starka och ofta är supportrarna knutna till klubben på ett eller 

annat sätt under mycket lång tid. 

 

Under de senaste åren har dock Manchester United haft en tendens att söka sig till 

områden där supporterskaran inte är lika stor som i övriga delar av världen. Där har 

man under försäsongen spelat träningsmatcher och visat upp sig och på så sätt finna 

nya supportrar. Detta kan ses som en del i den strategi som står klart uttalat om att 

utvidga sitt varumärke till fler länder. En annan av de fyra huvudstrategier som 

Manchester United har är ju att i större utsträckning omvandla sina supportrar till 

kunder. Detta har man lyckats väl med och många av de produkter som företaget 

tillsammans med sina leverantörer och sponsorer tagit fram har blivit eftertraktade av 

supportrarna. Dessutom är inte matcherna endast fotbollsmatcher utan en större 

upplevelse där supportrar träffas och äter mat eller tar en öl tillsammans.  

 

6.2.2 Agenter 

 

Att ha agenter som letar nya arbetsgivare eller agenter som letar ny arbetskraft är 

något som sällan förekommer på vanliga traditionella marknader men ofta i 

underhållningsindustrin som t.ex. fotboll eller annan idrott eller i musik- och 

nöjesbranschen. Inom dessa områden är arbetskontrakten tidsbegränsade och 

arbetstagaren byter arbetsgivare ganska ofta och vise versa. Agenten kan ses som en 

modern privat arbetsförmedling för spelarna då agenten letar upp lämpliga 

arbetsgivare åt fotbollsspelaren. 

 

I beskrivningen av kontraktsnätet nämndes Manchester Uniteds senaste stora transfer, 

köpet av Louis Saha från Fulham, där Manchester United betalade ut 750 000 pund 

till agenter för deras inblandning i affären. Detta exempel visar har Manchester 
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United ganska stora utbetalningar till agenter för deras arbete vilket gör agenter till en 

viktig intressent för Manchester United. 

 

I och med att agenter kommer till Manchester United med spelarförslag och att 

Manchester United anlitar agenter till att söka specifika spelartyper försöker företaget 

minska sina transaktionskostnader. Agenterna har specialiserat sig på att just hitta rätt 

spelare till rätt lag. Sökkostnaderna för att hitta dessa spelare torde därmed vara lägre 

än om Manchester Uniteds egna ledare och tränare skulle leta nya spelare. Men 

samtidigt är det tveksamt om detta är lönsamt vid större affärer mellan företaget och 

agenterna, som t ex i fallet med Louis Saha där kostnader för agenter uppgick till 750 

000 pund. Agenterna har självklart stora incitament till att hitta rätt spelare eftersom 

agenten lever mycket på ett gott anseende bland fotbollsklubbarna. 

 

Till nackdel för klubbarna är att agenterna ofta får stora summor vid 

kontraktsskrivande vill de gärna att deras spelare byter klubb eller skriver nytt 

kontrakt ofta. Detta är oftast emot fotbollsklubbens intressen. Incitamentsstrukturen 

leder till att icke önskvärt beteende ur klubbarnas synvinkel premieras. Det motmedel 

som klubbarna har är att om möjligt bojkotta de spelaragenter som utnyttjar 

incitamentsstrukturen alltför mycket. Då varje spelare är unik är det dock svårt att 

bojkotta vissa spelaragenter utan att klubben själv förlorar på det. Spelarna är troligen 

den som sänker sina transaktionskostnader mest då agenten sköter förhandlingarna 

och spelaren får bästa möjliga avtal. Samtidigt innebär agenten en stor kostnad för 

spelaren då agenten får del av spelarens lön och signing-on fees. Den 

incitamentsstrukturen mellan spelare och agent gör att agenten har samma 

ekonomiska mål som spelaren.  

 

6.2.3 Andra klubbar 

 

Till skillnad från många andra branscher så måste aktörerna inom fotbollsmarknaden 

samarbeta. Det blir svårt att arrangera en match utan ett motståndarlag. Det föreligger 

således ett större beroendeförhållande mellan olika klubbar än vad det generellt gör 

mellan konkurrerande företag i andra branscher, genom att idrott förutsätter ett möte 
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mellan två lag samt deltagandet i en liga. Det är ju detta som till stor del skapar 

attraktionen i en idrottsprodukt. 

 

Denna konkurrens finns inte på någon annan marknad än på idrottsmarknaden. Två 

traditionella företag som producerar en och samma vara kan givetvis samarbeta med 

varandra för att dra nytta av detta i någon form kartellverksamhet men företagen 

skulle lika gärna kunna agera ensamt på marknaden och tjäna ännu mer på detta. Så är 

inte fallet när det gäller fotbollsmarknaden. Utan konkurrens skulle inte denna 

marknad fungera överhuvudtaget. Mellan vissa klubbar förkommer det också ett 

närmare förhållande än bara de matcher som arrangeras av de olika förbunden. 

Manchester United har väl utvecklade samarbetsavtal med klubbar runt om i Europa 

där formella avtal träffats om t.ex. möjligheter att låna och köpa spelare av varandra. I 

och med att Manchester United ingår sådana avtal med olika klubbar och dessa avtal 

gäller under ganska många år slipper man undan en stor del i transaktionskostnader. 

Upprepade affärer med en och samma klubb skapar ett förtroende mellan klubbarna 

vilket leder till mindre sökkostnader och kontrollkostnader.  Klubbarna vet vad som 

gäller och vet också vilka spelare som den andra klubben är i behov av. 

 

Vidare är det ganska vanligt att Manchester United tillsammans med övriga lag i den 

inhemska ligan diskuterar hur man ska gå till väga för att göra ligan till ett starkare 

varumärke och därmed skapa ett starkare varumärke för de enskilda klubbarna. Detta 

förhållande mellan klubbarna är mer av informell art och sådana typer av informella 

institutioner har byggts upp under en lång tid. Detta är något som mer vanligt 

förekommande i de större ligorna ute i Europa. I Sverige är sådana diskussioner inte 

lika vanliga, då lagen mer ser varandra som bittra konkurrenter. En anledning till det 

är att det är i princip först det sista årtiondet som kommersialiseringen av fotboll skett 

i Sverige. 

 

Samarbete mellan klubbarna är alltså mycket viktigt med tanke på att samtliga 

klubbar har ett intresse i att göra den egna ligan så stark som möjligt. De olika 

klubbarna efterfrågar egentligen inte något mer av varandra än att konkurrensen ska 

fungera på ett tillbörligt sätt, vilket ofta sköts från en central enhet. Likaledes har de 

ett intresse i att ligan är stark och skapar exponering, vilket sker genom att klubbarna 
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är intressanta och starka. Detta medför att de olika klubbarna har intresse i att de 

andra klubbarna är starka enheter. 

 

6.2.4 Sponsorer 

 

Tillsammans med publik och TV-intäkter är sponsorintäkter de största intäkterna 

Manchester United har. Sponsorintäkterna är beroende av publik och tv. Utan 

intresset från dessa båda intressenter vill inte företag satsa pengar på företaget. Man 

kan säga att de företag som sponsrar Manchester United är kunder. De köper rätten att 

exponera sitt eget varumärke och drar nytta av populariteten hos fotbollslaget. 

Eftersom sponsring kan ses som en metod för marknadsföring och försäljning bör 

tidningar och alla de internetsidor som lever av att sälja annonser på sina sidor kunna 

jämföras med företag som Manchester United. Ju mer läsare (publik) företaget har 

desto större blir intäkterna från utomstående företag som vill köpa en plats för 

exponering av sitt varumärke. Att mer publik och mer supportrar ger mer 

sponsorintäkter syns klart och tydligt då man studerar sponsorintäkterna hos 

fotbollslagen i Storbritannien. Manchester United, Liverpool, Newcastle, Arsenal och 

Tottenham har mest antal supportrar och dessa klubbar har även de bästa 

sponsoravtalen.  

 

Fördelen som Manchester United har är att de är välkända i nästan hela världen. Detta 

ger möjligheter att skriva sponsoravtal med stora internationella företag som vill 

marknadsföra sig i hela världen. De största intäkterna Manchester United har genom 

sponsring är ju från internationella storföretag och bara en liten del kommer från 

mindre nationella och lokala företag. De stora sponsorerna, Platinumsponsorerna 

sponsrar Manchester United med miljontals pund årligen och avtalen mellan dessa är 

avtal som skrivs på flera år. Detta ger ett långsiktigt samarbete och gör det enklare för 

sponsorerna att uppnå de mål som finns i och med samarbetet och ger Manchester 

United möjlighet att förutse den ekonomiska situationen i företaget många år 

framöver och kan därmed på ett bra sätt planera t.ex. spelarköp och 

spelarförsäljningar. 
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Tillsammans med sponsorerna lyckas Manchester United att sprida sitt varumärke i 

hela världen - något som är ett av de huvudmål företaget har. Vidare har många av 

sponsorerna produkter som är starkt knutna till Manchester United och på så sätt kan 

ytterligare en av huvudstrategierna förverkligas, nämligen att omvandla sina 

supportrar till kunder. 

 

Det är viktigt att avtalen som skrivs mellan sponsorerna och Manchester United är väl 

utarbetade och detaljrika för att inte några tveksamheter ska uppkomma under 

kontraktstiden. Kontrakt tenderar att vara mer detaljrika om affären är stor. Eftersom 

båda aktörerna anser att vinsterna i att upprätthålla kontraktet är stora finns det 

utrymme för att göra mycket specifika kontrakt dem emellan. De stora sökkostnader 

och kontraktskostnader som finns anses inte vara för stora i förhållandet till vinsten 

som kontrakten innebär för parterna. Tidigare har några fördelar nämnts med att 

sponsorkontrakten sträcker sig över många år. En annan fördel är givetvis att parterna 

slipper de kostnader som uppkommer om nytt kontrakt skulle skrivas med jämnare 

mellanrum. Vidare är det ganska vanligt att bonusklausuler skrivs in i 

sponsorkontrakten. Om Manchester United lyckas bra idrottsmässigt sätt blir 

kontrakten mer gynnsamt för båda parter. Manchester United erhåller då mer pengar 

av sina sponsorer samtidigt som sponsorerna förmodligen får mer exponering av sitt 

varumärke i TV och övriga media.   
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7 Slutdiskussion 

 

I detta kapitel görs ett försök  till att väva samman det som framkom av analysen till 

en helhet. Det diskuteras även vad Manchester United har gemensamt med 

traditionella företag.  

 

Kontraktssituationen mellan Manchester United och dess kontraktsparter varierar 

kraftigt beroende på vilken part det gäller. Gemensamt gäller dock att ekonomiskt 

rationella förklaringar har hittats till varför det ser ut som det gör. Även om 

Manchester United är olikt ett ”vanligt” företag i mångt och mycket så finns det även 

saker som gör det mer likt ett vinstmaximerande företag än andra fotbollsklubbar. 

Bland annat så verkar Manchester United ha en gräns för hur mycket de betalar för en 

fotbollsspelare som inte grundar sig på hur mycket pengar Manchester United kan 

undvara utan på var gränsen går vid en lönsam investering. Enligt mediauppgifter är 

även spelarlönerna i Manchester United lägre än i exempelvis Chelsea. Trots detta har 

Manchester United haft stora sportsliga framgångar vilket kanske kan ses som ett 

exempel att hur mycket pengar du spenderar inte avgör den sportsliga framgången 

utan mer hur väl placerade de investerade pengarna är. 

 

Manchester United verkar ha klarat sig bra genom de förändringar (t ex 

Bosmandomen och den minskande marknaden för spelarövergångar) som hänt de 

senaste tio åren på fotbollsmarknaden. En förklaring till det är att Manchester United 

befann sig högst upp på pyramiden av klubblag och inte sålde så mycket spelare i alla 

fall. En annan är att Manchester United var försiktigare än andra klubbar och tog inte 

sina inkomster som givna och inte följde mantrat ”speculate to accumulate” som 

många andra klubbar gjorde. 

 

Den kanske största risken för en fotbollsklubb är att inköpta spelare misslyckas och i 

förlängningen att klubben får mindre framgångar. Mindre framgångar leder till 

mindre prispengar och än viktigare sämre kontrakt med sponsor och på längre sikt 

ofta att supportrarna minskar. Manchester United har liksom många andra klubbar 

misslyckats med en del inköp av spelare men har lyckats bibehålla lagets framgångar. 
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De har heller inte satt sin framtid på spel för att köpa in spelare utan har en gedigen 

finansiell grund att stå på. Kontraktssituationen mellan spelare och Manchester United 

finns visserligen bara inom idrottsrörelsen men kontrakten kan förklaras med 

kontraktsekonomisk teori.   

 

De stora summor som spenderas på spelarköp och spelarlöner kan förklaras med att 

de (förhoppningsvis) ger sportslig framgång som är nödvändig för att bibehålla och 

öka intäktsnivån från TV-rättigheter och sponsorer. Förutom sportsliga framgångar 

krävs även förmågan att marknadsföra den sportsliga framgången. Image är allt 

stämmer kanske inte, men klubbar med stark image som kanske främst Real Madrid 

men även Manchester United klarar kanske något år utan stora sportsliga framgångar, 

men på längre sikt måste imagen få stöd av sportsliga framgångar. I många av 

kontraktsförhållandena är Manchester United principalen och den andra 

kontraktsparten agenten men när det gäller sponsorer är det tvärtom. Den kontroll som 

principalen (sponsorerna) har på agenten (Manchester United) är att kontrollera vilka 

sportsliga framgångar agenten har. Därför är det extra viktigt för en klubb som 

Manchester United som har väldigt stora intäkter från sponsorerna att fortsätta ha 

deras förtroende. 

 

Manchester United har en stark konkurrensfördel gentemot vanliga företag vad gäller 

kunder. Deras kunder (supportrarna) är mycket trogna och varumärket Manchester 

United har framgångsrikt lyckats föras över till ett antal nya produkter. Manchester 

United lyckas även få många kunder att betala i förväg genom säsongskort.  

 

Spelarna och sponsorerna är två kontraktsparter som är ganska unika för en 

idrottsklubb och skiljer det från ett vanligt företag. Med dessa två parter är det också 

en formell kontraktssituation. Supportrarna är en stor del av anledning till att 

kontraktssituationen med spelare och sponsorer existerar. Utan supportrar, ingen 

verksamhet. 

 

Manchester United har också flera mer informella kontraktsparter där Manchester 

United kanske inte så frivilligt gått in i samarbetet utan det är mer ett nödvändigt ont. 

Exempel på detta är UEFA, FIFA och EU. Kontraktssituationen i dessa fall är ofta 

genom mellanhänder, det engelska fotbollsförbundet (för UEFA och FIFA) och lagar 
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och förordningar i Storbritannien som genomdriver EU:s regler. Ofta fattar dessa 

parter beslut som går tvärtemot Manchester Uniteds intressen och det enda 

Manchester United kan göra är att försöka påverka besluten i mer gynnsam riktning. 

 

För att skapa en produkt för Manchester United krävs samarbete med konkurrenter. 

Att detta är nödvändigt särskiljer idrottsverksamhet från vanlig företagsamhet. Den 

produkt som Manchester United säljer är dels deras egna fotbollslag men även den 

liga de tillhör. Detta kan accentueras i att träningsmatcher skapar betydligt mindre 

uppmärksamhet än tävlingsmatcher. Det är också det argument som Premier League 

hävdar när de förhandlar gemensamt för klubbarna mot TV-bolagen. 

 

Företaget Manchester United redovisar också fyra strategier där den första strategin 

att bibehålla de sportsliga framgångarna inte skulle finnas i ett vanligt företag. Den 

produkt som Manchester United säljer bygger dock mycket på sportsliga framgångar 

och att Manchester United betraktas som framgångsrika och världsledande. Utan 

sportsliga framgångar blir det i längden nästintill omöjligt att lyckas bibehålla värdet 

av varumärket, utöka värdet av mediarättigheter och konvertera fans till kunder. 

 

Målet att maximera nuvärdet verkar Manchester United också följa men kanske på lite 

längre sikt än många andra företag då sportsliga framgångar kanske tar lång tid att 

realisera till ekonomiska framgångar. Den bransch som Manchester United bedriver 

är mycket riskfylld för de inblandade parterna då sportsliga framgångar aldrig kan tas 

för givna och en hel säsongs arbete kan förstöras mycket snabbt i och med exempelvis 

en skada på en nyckelspelare. Visst finns liknande risker i vanliga företag men 

sannolikheten för att dessa saker inträffar i fotbollsbranschen är troligen större. 

 

I vissa kontraktssituationer har traditioner spelat stor roll för hur kontrakten ser men 

så är även fallet i andra branscher. Så som Manchester United beter sig exempelvis 

vad gäller spelarköp så verkar företaget drivas på samma affärsmässiga sätt som andra 

börsnoterade företag. Det finns självklart även skäl för att kontraktssituationen borde 

se annorlunda ut men målet var att beskriva varför kontraktssituationen såg ut som 

den gjorde.  
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Uppsatsen har främst tagit upp det som skiljer Manchester United från ett traditionellt 

företag. Det finns även många likheter mellan ett traditionellt företag och Manchester 

United. På liknande sätt som traditionella företag försöker locka potentiella 

konsumenter till att bli kunder försöker Manchester United så långt som möjligt få 

sina supportrar att bli aktiva kunder. Likheter finns även i att såväl Manchester United 

som traditionella företag försöker bibehålla och vårda de kunder de har. Om 

Manchester United tas som exempel så har de nästan alltid fullsatt på sin arena vilket 

skulle tyda på att biljetterna till matcherna är för lågt men genom att inte höja 

biljettpriserna mer låter Manchester United bli att skrämma iväg trogna kunder. 

 

Ytterligare ett exempel på likhet mellan ett traditionellt företag och Manchester 

United är att traditionella företag ofta ingår i branschsammanslutningar för att göra sin 

röst hörd gentemot utomstående parter och få bästa möjliga villkor för sin 

verksamhet. Detsamma kan sägas om Manchester United som bland annat är med i 

G14, för att hävda storklubbarnas intresse gentemot UEFA och FIFA, och startandet 

av Premier League, som ökade Premier League-lagens makt gentemot det engelska 

fotbollsförbundet, FA. Premier League-klubbarna hävdar också gemensamt sin rätt att 

sälja TV-rättigheter gentemot EU. Detta är bara några exempel på de likheter som 

finns. Manchester United och fotbollsmarknaden skiljer sig på många sätt från 

traditionella företag och branscher. Det är ofta dessa skillnader som uppmärksammas 

men det går antagligen att hitta skillnader mellan traditionella branscher också. En 

trolig anledning till att fotbollsmarknaden ses som något unikt är att det är i princip 

först de senaste tio åren som folk börjat betrakta fotboll som en affärsverksamhet. 

Folk trodde ju även när IT-boomen härjade som värst att den branschen var unik. På 

samma sätt är det nog med fotbollsbranschen att den är inte mer unik än någon annan 

bransch men den har skillnader gentemot övriga branscher. Uppsatsen avslutas 

härmed med följande citat från Liverpools tidigare manager: 

 

“Football's not a matter of life and death ... it's more important than that.” 

- Bill Shankly, Liverpools tidigare manager 
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Appendix A: Ordlista 

 

Bosmandomen EU-dom som gjorde att spelare fick rätt att gå gratis 

till en annan klubb när deras kontrakt hade gått ut. 

Carling Cup  Nationell cuptävling i England mellan lagen i de fyra 

professionella divisionerna. 

Champions League  Cuptävling mellan Europas bästa klubblag. 

Club World Championships FIFA:s försök till en cup mellan de bästa lagen på 

varje kontinent. Har bara genomförts en gång. Ställdes 

in andra gången p g a bristande finansiering. 

Copa Libertadores Cuptävling mellan de bästa klubbarna i Sydamerika 

Cupvinnarcupen En numera nerlagd cupturnering som spelades mellan 

de nationella cupvinnarna i Europa. 

Europacupen Tidigare europeisk cuptävling mellan mästarna i de 

europeiska nationerna. Föregångaren till Champions 

League. 

FA Det engelska fotbollsförbundet. 

FA-cupen Nationell cuptävling i England som är den mest 

prestigefyllda nationella cuptävlingen i världen. 

FIFA Den internationella världsomspännande 

fotbollsförbundet. Har runt 200 nationer som 

medlemmar. Arrangerar VM för nationer.  

Fri transfer Spelare vars kontrakt har gått ut och som har rätt att 

gå gratis till en annan klubb. 

G14 En frivillig sammanslutning mellan 18 av de största 

klubbarna i Europa. 

Interkontinentalcupen Match vanligtvis spelad i Tokyo mellan segraren i 

Europacupen/Champions League och Copa 

Libertadores. 

LMA Ligatränarnas fackförbund. 

MUTV Manchester Uniteds ”egna” TV-kanal. 

Newton Heath LYR Manchester United tidigare namn. 
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Old Trafford Manchester Uniteds hemmaarena. 

PFA Spelarnas fackförbund. 

Premier League  Den engelska förstadivisionen (motsvarande 

Allsvenskan i Sverige). Bildades i början av 90-talet 

från den gamla engelska division 1. 

Signing-on fee Engångsbelopp som spelare ofta får när de skriver på 

ett nytt kontrakt. 

UEFA Det europeiska fotbollsförbundet. 
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Appendix B: G14:s medlemmar 

 

• AC Milan (Italien) 

• AFC Ajax (Nederländerna) 

• Arsenal FC (England) 

• Bayer 04 Leverkusen (Tyskland) 

• Borussia Dortmund (Tyskland) 

• FC Barcelona (Spanien) 

• FC Bayern Munchen (Tyskland) 

• FC Internazionale Milano (Italien) 

• Futebol Clube de Porto (Portugal) 

• Juventus FC (Italien) 

• Liverpool FC (England) 

• Manchester United FC (England) 

• Olympique de Marseille (Frankrike) 

• Olympique Lyonnais (Frankrike) 

• Paris Saint-Germain (Frankrike) 

• PSV (Nederländerna) 

• Real Madrid CF (Spanien) 

• Valencia CF (Spanien) 

 

De senast invalda är Arsenal, Bayer 04 Leverkusen, Olympique Lyonnais och 

Valencia, därav namnet G14 trots 18 medlemmar. 
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Appendix C: Premier Leagues medlemmar 2004-05 

 

• Arsenal 

• Aston Villa 

• Birmingham City 

• Blackburn Rovers 

• Bolton Wanderers 

• Charlton Athletic 

• Chelsea 

• Crystal Palace 

• Everton 

• Fulham 

• Liverpool 

• Manchester City 

• Manchester United 

• Middlesbrough 

• Newcastle United 

• Norwich City 

• Portsmouth 

• Southampton 

• Tottenham Hotspur 

• West Bromwich Albion 

 

 

 


