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Abstract 
Master Thesis in Business Administration, School of Business and Economics at the 

Linnaeus University, 2015.  
 

Authors: Alma Engström and Fredrik Eriksson 

Supervisor: Magnus Willesson 

Examiner: Sven-Olof Yrjö Collin 
 

Title: Economic regulation for non profit organizations - A study about efficiency 

change through regulation.  

Background and problem: Non profit organizations, e.g. sports clubs and schools, are 

bodies characterized by sloth and waist.  In comparison with for profit organizations, 

this has been explained by previous authors as a result of different incentives, e.g. 

having property right in the residual. Today, there is no answer to how this efficiency 

problem in non profit organizations should be solved, but learning from previous studies 

and theories, we suggest that an economic regulation may be the solution.  

Purpose: The study’s purpose is to examine if an economic regulation, on a market 

with non profit organizations, will affect cost efficiency. 

Method: We have performed a quantitative study on european top football clubs. To 

examine the cost efficiency effects generated by a regulation, UEFA:s Financial Fair 

Play regulation has been used. To calculate cost efficiency, we used Data Envelopment 

Analysis and Malmquist TFP index.  

Conclusions: We did not succeed to prove that an economic regulation could make non 

profit organizations more cost efficient. One reason could be that there has been no 

technological development in the business and the clubs have become worse at being 

efficient with their resources. It may also be due to the tolerance of the regulation is too 

high and the punishments are too lenient.  
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Sammanfattning 
Civilekonomuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, 

2015.  
 

Författare: Alma Engström och Fredrik Eriksson 

Handledare: Magnus Willesson 

Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin 

 

Titel: Ekonomisk reglering för icke vinstdrivande organisationer - En studie om 

effektivitetsförändringar genom reglering. 

Bakgrund och problem: Icke vinstdrivande organisationer, så som idrottsförbund eller 

skolor, är verksamheter som karaktäriseras av resursmässig ineffektivitet. Detta har av 

författare förklarats av att det finns incitamentsskillnader i vinstdrivande organisationer, 

så som att ha äganderätt i residualen. Det finns idag ingen lösning för hur detta problem 

inom icke vinstdrivande organisationer ska behandlas, men utifrån studier och teorier 

föreslås att en ekonomisk reglering skulle kunna vara lösningen.    

Syfte: Studiens syfte är att undersöka om en ekonomisk reglering, på en marknad med 

icke vinstdrivande organisationer, kan leda till förändrad kostnadseffektivitet. 

Metod: Vi har utfört en kvantitativ studie där vi med hjälp av UEFA:s Financial Fair 

Play-reglering studerat Europas bästa fotbollsklubbar för att ta reda på hur deras 

kostnadseffektivitet har påverkats av regleringen. Att mäta kostnadseffektivitet gjorde 

vi genom att använda Data Envelopment Analysis och Malmquist TFP index. 

Slutsatser: Vi lyckades inte med denna studie påvisa att en ekonomisk reglering kan 

göra icke vinstdrivande organisationer mer kostnadseffektiva. Anledningar till detta kan 

vara att det inte har skett någon teknologisk utveckling i branschen samt att de 

studerade klubbarna blivit sämre på att vara effektiva med sina resurser. Det kan också 

bero på att regleringens tolerans är för stor och straffen är för milda.  
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1 Inledning 
etta inledande kapitel ger en introduktion av ämnet, vilket präglar studien som 

sedan blir till en konkret diskussion i problematiseringen. Denna diskussion 

handlar om icke vinstdrivande företags oförmåga att vara effektiva och dess präglan 

av resursslöseri. Diskussionen summeras upp med studiens problemformulering följt 

av syftet, studiens bidrag samt hur resterande del av undersökningen är disponerad. 

 

1.1 Bakgrund 
Länders ekonomier drivs av olika typer av marknader där olika slags organisationer är 

aktörer. En marknad brukar nämnas som en ekonomisk term som syftar till utbud och 

efterfrågan av en vara eller en tjänst (Parkin, 2010). Marknader styrs vanligtvis av 

stora multinationella företag som drivs av utveckling, avkastning och 

vinstmaximering. De mest kända organisationerna är oftast företag som syftar till att 

tillfredsställa ägare med vinst som också får mest utrymme i media, tillika de som ofta 

driver de globala marknaderna.  

 

Organisationer som inte får lika mycket utrymme som stora vinstdrivande företag är 

de som vanligtvis existerar för ett annat syfte, nämligen icke vinstdrivande 

organisationer (NPO - non profit organizations). I den klassiska samhällsekonomin 

kan en indelning göras i tre olika sektorer. Den privata, den offentliga och den “tredje 

sektorn” där NPO:s klassificeras in i den sistnämnda. Kilby (2006) nämner i sin 

definition av NPO:s att det är en självövervakande organisation, frivillig i grunden, 

där gemensamma intressen och publikt värdeskapande har en betydande roll. Detta 

liknar även det som Mariani och Cavenago (2013) skriver om då de påpekar att 

NPO:s är officiell leverantör av välfärdsservice, så som sjukhus och skolverksamhet. 

Betydelsen av dessa organisationer har ökat i dagens samhälle (Theuvesen, 2004) och 

organisationsformen ligger numera som grund för forskning i olika discipliner 

(Helmig, Jegers och Lapsley, 2004). NPO:s grundläggande syfte är primärt att 

tillfredsställa andra mål än rent finansiella, vilket skiljer sig från exempelvis 

vinstdrivande företag (FPO - for profit organizations). Vidare i studien kommer 

benämningen av NPO:s innefatta offentliga och privata organisationer som drivs i 

andra syften än vinstmaximering. 

 

D 
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Anledningen till att NPO:s finns till kan förklaras genom att de avviker från 

standarden av hur en organisation är enligt ekonomiska modeller. Avvikelserna består 

i att NPO:s i vissa fall är begränsade vad gäller det egna kapitalet och dess 

utdelningar, samt att deras närvaro ofta tillskrivs individer eller grupper som upplevt 

marknads- eller regeringsmisslyckanden av specifika tjänster (Helmig, Jegers och 

Lapsley, 2004). Tuckman (1984) menar att NPO:s existerar på grund av att de skapar 

samhällelig nytta, vilket ofta sätts framför organisationernas ekonomiska nytta. Dessa 

organisationers primära funktion är således att bidra till samhällsnyttan och förbättra 

välfärden genom att ge behövande de resurser och tjänster som efterfrågas, så som 

exempelvis skolor och sjukhus. NPO:s drivs vanligtvis av sina medlemmar och brukar 

finansieras av skattepengar, privata donationer eller intäkter från sociala evenemang 

(Vincenti och Laib, 2011). Då det inte finns några direkta ekonomiska incitament för 

ledningen kan det i vissa fall göra att NPO:s blir mindre effektiva än organisationer 

där ekonomiska vinster är primärt (Anheier och Seibel, 1990). 

 

De fördelar som NPO:s bringar är att när ekonomisk vinst inte är det primära målet så 

återinvesteras de överblivna resurserna inom organisationen för att utveckla och 

förbättra i stället för att delas ut till ägarna. Utöver detta tillskrivs NPO:s bättre 

service i exempelvis sjukvård och skolverksamhet till skillnad från sin privatägda 

motsats (Wändell, 2007; Jällhage, 2014).  

 

En bransch som i största mån präglas av NPO:s är fotbollsbranschen. Det går bland 

annat att utläsa ur en av Englands största klubbars årsredovisning att klubben 

använder “en självöverlevande strategisk modell där pengar som genereras av 

organisationen är tillgängliga för ytterligare investeringar i klubben med syfte att 

uppnå en ökad nivå av ”on-field success” vilket optimalt översätts i titlar” (Arsenal, 

2014). Även Borussia Dortmund (2014), en tysk toppklubb, skriver på sin hemsida att 

de vill ge tillbaka till sina trogna supportrar genom att prestera på planen. Det finns 

självklart undantag bland klubbarna där exempelvis Manchester United (England) och 

Juventus (Italien) blivit börsnoterade och således fått andra typer av krav från 

aktieägare. Dock utgör börsnoterade fotbollsklubbar endast en liten del av den totala 

mängden klubbar i Europa, vilket gör att vidare i denna studie kommer 

fotbollsklubbar definieras som NPO:s eftersom dess primära mål är att prestera 

sportsligt, vilket de gör genom att vinna matcher och titlar. 
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Ineffektiviteten som NPO:s präglas av, genom att de är långsamma och i större 

utsträckning slösar med resurser än FPO:s, kan enligt Anheier och Seibel (1990) bero 

på att det inte finns några äganderätter i residualen. Detta kan vara en anledning till att 

fotbollsklubbar redovisat dåliga ekonomiska resultat och gjort stora förluster till 

förmån för att generera sportsliga prestationer. Sportsliga prestationer som i 

fotbollsklubbarnas fall är dess primära syfte. Enligt det europeiska övervakande 

organet UEFA (Union of European Football Assicoasion) har detta lett till en ond 

spiral av ökade spelarlöner och eskalerande övergångssummor (BBC, 2009). 

Klubbarna hade fram till 2009, när rapporten från UEFA kom ut, spenderat över sina 

öron och organisationen tyckte att det var dags för en förändring. Fotbollsklubbarna 

hade alldeles för mycket kostnader i förhållande till sina intäkter, vilket UEFA genom 

Financial Fair Play-regleringen (FFP) ville förändra (BBC, 2009). FFP är en 

ekonomisk reglering som syftar till att säkerställa fotbollsklubbars ekonomiska 

välmående med långsiktigt fokus genom att försöka stoppa inflationen av spelarlöner 

och övergångssummor (UEFA, 2015). Regleringen trädde i kraft säsongen 2010/2011 

och innebär kortfattat att Europas fotbollsklubbar endast får göra begränsade 

ekonomiska förluster under en viss period för att få vara med och delta i 

europafotbollens finrum, nämligen Champions League och Europa League (UEFA, 

2015). Det gäller således för klubbarna att blir mer kostnadseffektiva och hanterar 

sina resurser på ett effektivt sätt för att klara sig undan sanktioner, givet sina intäkter. 

Effektivitet kan beskrivas som ett begrepp som inkluderar en organisations 

måluppfyllelse och som beskriver hur “man gör rätt saker” (Aronsson och Johansson, 

1991). Att vara kostnadseffektiv definieras av Nationalencyklopedin som då något ger 

resultat som väl motsvarar tillförda ekonomiska resurser.  

 

Då FFP är en relativt ny ekonomisk reglering är effekterna av den inte kartlagda än 

och påföljderna är ovissa. Dock finns forskare som statistiskt bevisat att intäkterna 

inte kommer påverkas, men att klubbarna kommer effektivisera sina kostnader på 

grund av regleringen (Peeters och Szymanski, 2014). Detta bör i sin tur leda till att de 

presterar bättre ekonomiska resultat som följd av restriktionen. Dessa resultat 

stämmer överens med vad som var syftet med regleringen, nämligen att 

fotbollsklubbarna bör bli mer kostnadseffektiva. 
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En ekonomisk reglering, likt FFP, definieras av OECD (2002) som införande av ett 

regelverk, vilket följs upp av ett eller flera straff i det fall reglerna inte efterlevs. 

Regelverken kan införas av en statlig myndighet eller privat organisation. Syftet med 

en sådan reglering är att förändra ett ekonomiskt beteende bland företag eller 

individer till förmån för ett mer önskvärt uppträdande på marknaden eller inom 

organisationen. Exempelvis kan en ekonomisk reglering innefatta utgiftsregleringar, 

skatter, lån och lånegarantier, eller ägarandelar (The Canadian Encyclopedia, 2013). 

 

1.2  Problematisering 
Icke vinstdrivande organisationer, så som idrottsförbund eller skolor, är verksamheter 

som karaktäriseras av resursmässig ineffektivitet och slöseri (Anheier och Seibel, 

1990). Anheier och Seibel (1990) menar att det i jämförelse med vinstmaximerande 

företag finns vissa ekonomiska och incitamentsmässiga skillnader som gör att skälen 

till att öka effektiviteten inom NPO:s inte alltid existerar. Det kan bland annat 

innefatta det faktum att det inte existerar någon äganderätt i residualen hos icke 

vinstdrivande organisationer (Anheier och Seibel, 1990). Det betyder att ägare eller 

anställda inte ges någon ekonomisk vinning, genom exempelvis aktieutdelning, av en 

förbättring eller effektivisering av verksamheten. Således anses NPO:s vara mindre 

effektiva och därav producera mindre output än dess privatägda motsvarigheter. 

Tuckman (1984) har beskrivit situationen som att NPO:s i en viss utsträckning alltid 

kommer vara ineffektiva, men att en del av denna ineffektivitet är möjlig att 

eliminera. Detta grundas i att NPO:s också tjänar andra sociala och samhälleliga 

intressen vid sidan av de ekonomiska. Dessa intressen är inte alltid i linje med 

organisationens ekonomiska intressen, men skapar ändå nytta i någon form, för någon 

part (Tuckman, 1984). Burgess och Wilson (1996) beskriver i sin artikel hur NPO:s 

generellt tenderar att anställa en ledning som är mer intresserad av att tillhandahålla 

högkvalitativ service än att generera hög avkastning för verksamheten. NPO:s har 

med anledning av detta en tendens att behöva mer input för att producera en given 

mängd output, vid jämförelse med FPO:s (Burgess och Wilson, 1996). Även Rushing 

(1974) påvisar och exemplifierar detta när han undersöker vinstdrivande och icke 

vinstdrivande sjukhus. Med studien finner författaren bevis för att de vinstdrivande 

sjukhusen var mer effektiva med sina ekonomiska resurser än vad de icke 

vinstdrivande sjukhusen var. De faktorer som undersöktes och låg till grund för 
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slutsatserna var totala kostnader och personalkostnader. Rushing (1974) menar 

således att NPO:s är mindre kostnadseffektiva i jämförelse med FPO:s. 

 

Trots detta menar forskare att det ändå finns fördelar med de icke vinstdrivande 

alternativen. Detta med anledning av den pålitlighet och trovärdighet de inger 

(Anheier och Seibel, 1990), samt den samhälleliga nytta de skapar (Tuckman, 1984). 

Detta kan exemplifieras genom faktumet att många NPO:s primära syfte är att 

tillgodose medlemmars eller konsumenters nytta, i ställe för att vinstmaximera 

(Tuckman, 1984). Dock kan en fortsatt drift av verksamheter med denna ineffektivitet 

skapa problem för de skattebetalare, medlemmar eller konsumenter som möjliggör 

eller utnyttjar dess varor och tjänster. Resurserna blir inte optimalt allokerade och 

resultatet blir mindre än vad som annars varit möjligt. 

 

En lösning till ineffektivitetsproblemet skulle, utifrån ovan nämnda resonemang, 

kunna vara en privatisering av statliga verksamheter och avreglering till förmån för 

den fria marknaden. En fri marknad där vinstmaximering ses som verksamheters 

primära syfte. Dock hade en sådan lösning inte möjliggjort de positiva sidor som finns 

med NPO:s då det handlar om pålitlighet och trovärdighet (Anheier och Seibel, 1990) 

och samhälleliga nyttor (Tuckman, 1984). Det finns också statistiska undersökningar 

och empiriska tecken i samhället som visar på att denna privatisering och avreglering 

inte alltid fått önskade effekter. I vissa fall har det fått motsatt effekt, vilket lett till 

minskad nytta för skattebetalare, medlemmar eller konsumenter. Exempelvis kan 

nämnas den svenska apoteksmarknaden som inte uppnådde de syften som låg till 

grund för avregleringen och där konsumenter gav marknaden kraftigt försämrat betyg 

efter förändringen (Berglund och Hall, 2011). Ett annat exempel är den avreglering av 

Texas’ elproduktion där ägandet gick från statligt till privatägt. Effekterna av denna 

privatisering blev det motsatta än planerat, vilket gav konsumenterna högre elpriser 

och opålitlig elförsörjning (Prentis, 2014). 

 

En alternativ lösning till problemet skulle kunna vara att i möjligaste mån tillvarata 

och behålla den pålitlighet och trovärdighet som finns inom NPO:s organisationsform, 

samtidigt som kostnadseffektiviteten ökas. Dock finns det ännu inget recept för hur 

denna lösning ska gå till, men en möjlig åtgärd skulle kunna vara en ekonomisk 

reglering. Detta grundas i studier som gjorts över regelimplementeringar där 
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resultaten varit positiva för de berörda företagen och organisationerna. Bland annat 

har en studie gjorts över banker där en ekonomisk reglering skapade långsiktig 

ekonomisk stabilitet till nytta för bankerna och dess intressenter (Pasiouras et al, 

2009). Även Kassel (2008) påvisar att ett antal studerade företag presterade 

ekonomiskt bättre genom att följa en given reglering, samt att de som valde att, legalt 

eller illegalt, inte följa regleringens föreskrifter presterade sämre än beräknat. Det 

påvisas även i en studie på amerikanska vinstdrivande akutsjukhus av Rosko och 

Mutter (2014) att en reglering, som anammats av olika stater, gjorde att det uppstod 

en skillnad i kostnadseffektivitet. De sjukhus som drabbades av regleringen påvisade 

bättre kostnadseffektivitet i jämförelse med de sjukhus som inte blev drabbade. I en 

studie av Abbot (2013) presenteras liknande resultat då författaren skriver att en 

ekonomisk reglering på Australiska bensinmarknaden i början av 1900-talet gav 

positiva effekter när regeringen lyckades stabilisera prisökningar och motverka 

monopol. Icke vinstdrivande organisationer har en tendens att inte maximera sina 

resurser då incitament, genom utdelningar och vinster, inte finns där (Anheier och 

Seibel, 1990). Finns det en ekonomisk reglering som begränsar organisationens 

ekonomiska frihet kan följderna bli att kostnadsineffektiviteten försvinner eftersom en 

NPO då blir mer eftertänksam med resurser och därav presterar samma output till 

mindre kostnader. 

 

Ett fall där kostnadsineffektiviteten bland NPO:s påvisats är där forskarna studerade 

rugbyklubbar i franska högsta ligan. Där lyckades de påvisa att kostnadseffektiviteten 

bland dessa klubbar var bristfällig och endast en klubb hanterade kostnaderna 

effektivt. Att ett övergripande ineffektivitetsproblem föreligger i denna kontext är 

tydligt enligt forskarna och att någon övergripande förändring skulle vara passande 

för att lösa detta (Barros, Bertrand, Botti och Tainsky, 2014). Det som många ställer 

sig frågande till är hur detta effektivitetsproblem ska lösas. Vi har ovan nämnt att en 

ekonomisk reglering skulle kunna göra NPO:s mer effektiva. Detta med anledning att 

ekonomiska regleringar tidigare har gett positiva effekter på företag och 

organisationer (Pasiouras et al, 2009; Kassel, 2008; Rosko och Mutter, 2014).  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att icke vinstdrivande organisationer ofta blir 

identifierade som slöa och ineffektiva i sin resurshantering. Studier på ämnet menar 

att detta kan bero på att det inte finns något incitament i form av vinster och 
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utdelningar till ägare, vilket gör att effektiviteten blir lidande (Anheier och Seibel, 

1990). En möjlig lösning skulle kunna vara en privatisering av organisationerna, men 

även detta har påvisats genom studier inte vara en optimal lösning. Frågan är vad som 

är den bästa lösningen för att komma till rätta med effektivitetsproblemet i NPO:s och 

i så fall hur de kan bli mer kostnadseffektiva? Utifrån studier inom andra branscher 

som påpekar att reglering kan vara en lösning för att skapa en mer effektiv 

organisation (Pasiouras et al, 2009; Kassel, 2008; Rosko och Mutter, 2014), föreslås i 

denna studie att en ekonomisk reglering skulle kunna göra att NPO:s blir mer 

kostnadseffektiva. Detta förslag grundar sig i andra studier där ekonomiska 

regleringar har genererat positiva effekter för FPO:s. Vi tillför således genom denna 

studie ökad kunskap om hur effektivitetsproblemet inom NPO:s kan lösas. Frågan vi 

ställer oss är om en ekonomisk reglering skulle få någon kostnadseffektiv påverkan på 

en marknad som präglas av NPO:s, vilket leder in till studiens syfte.  

 

1.3 Syfte  
Utifrån ovan förda diskussion är syftet med studien att undersöka om en ekonomisk 

reglering, på en marknad med icke vinstdrivande organisationer, kan leda till 

förändrad kostnadseffektivitet. Således syftar studien också till att tillföra ökad 

kunskap gällande en lösning som kan användas för att förbättra den annars eftersatta 

effektiviteten inom NPO:s.  

 

1.4 Problemformulering 
 

Hur kan kostnadseffektiviteten i icke vinstdrivande organisationer påverkas av en 

ekonomisk reglering?  

 

1.5 Bidrag 
Med denna studie vill vi bidra med en ökad inblick i hur en ekonomisk reglering 

påverkar icke vinstdrivande organisationer och dess kostnadseffektivitet. Detta kan 

vara viktigt för både organisationer, användare och reglerare. Anledningen till att 

organisationerna kan dra nytta av denna studie är då de får mer förståelse för hur de 

kan påverkas av en ekonomisk begränsning och hur de bör ta ställning till eventuella 

regleringar. För användarna kan denna studie bidra med en inblick i hur effektiviteten 

hos en icke vinstdrivande organisation, som man är medlem i eller drar nytta av, kan 
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förändras till följd av en ekonomisk reglering. För reglerare kan denna undersökning 

bidra till vägledning för framtida implementeringar av regelverk. Bidraget blir således 

ett empiriskt bidrag där tidigare teorier och metoder används för att undersöka den 

föreslagna lösningen på ett effektivitetsproblem. Tidigare forskning om NPO:s 

började med att fokusera på förbindelselänken mellan organisationerna och dess 

miljö, men på senare tid har forskning bytt fokus till att studera ledningen och mäta 

prestationer (Helmig, Jegers och Lapsley, 2004). Denna studie kan tillföra något i 

forskningsområdet om effektivitetsproblem inom NPO:s genom att påverkningarna av 

en ekonomisk reglering undersöks. Studien tillför ökad kunskap gällande en lösning, i 

det här fallet en regelimplementering, som kan användas för att förbättra den annars 

eftersatta effektiviteten inom NPO:s. Tidigare studier har fokuserat på interna faktorer 

inom organisationerna, men när regleringens påverkan undersöks bidrar denna studie 

till att fylla ett sällan undersökt fält inom forskningsområdet. 

 

1.6 Avgränsningar 
Då studien görs på en bransch som är unik i sig, fotbollsbranschen, kommer resultaten 

från denna studie blir svåra att direkt generalisera till andra NPO:s som exempelvis 

skolor eller sjukhus. Gemensamt för NPO:s är dock dess syfte om att prestera andra 

än ekonomiska resultat. I fotbollsklubbar handlar det om att vinna matcher och få 

poäng, sjukhus vill ta hand om så många patienter som möjligt och skolor vill utbilda 

så många studenter som möjligt. Utifrån denna kontext kan resultaten ge en indikation 

på, eller signal om, hur NPO:s kostnadseffektivitet skulle kunna påverkas av en 

ekonomisk reglering. Resultaten skulle således kunna användbara vid framtida beslut 

om reglering för NPO:s samt bidra i frågan om vad som kan göra NPO:s mer 

effektiva. Då en direkt generalisering till andra NPO:s kan vara svår att genomföra så 

utgör detta denna studiens avgränsning.  

 

1.7 Disposition 
Kapitel 2 - Metod 

Detta kapitel presenterar våra teoretiska utgångspunkter för studien samt vilken 

forskningsansats och kunskapssyn som präglat den. Vi presenterar också vilken typ av 

forskningsstrategi som valts för denna undersökning. Avslutande i kapitlet är en 

diskussion om trovärdigheten i den information och de källor som använts för att 

svara på frågeställningen. 
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Kapitel 3 - Litteratur och teori 

I detta kapitel diskuteras studiens problem i en litterär och teoretisk kontext. Detta är 

litteratur som berör studiens bakgrund och problematisering och teorier som ligger till 

grund för undersökningen.  

 

Kapitel 4 - Empirisk metod 

I den empiriska metoden förklaras den undersökningsmetod som använts för att 

genomföra studien. En beskrivning av tillvägagångssättet ges, vilket innefattar 

undersökningsdesign, presentation av modell, data, urval och variabler. En 

operationalisering görs för att beskriva hur den teoretiska utgångspunkten 

konkretiserats till de valda undersökningsvariablerna.  

 

Kapitel 5 - Financial Fair Play 

Detta kapitel förklarar UEFA:s regelverk Financial Fair Play då det är ett bra exempel 

på en ekonomisk reglering som drabbat NPO:s, vilken vi vill undersöka 

kostnadseffektiva förändringarna från. Vi ger därför en presentation av regelverkets 

bakgrund samt en beskrivning av dess syfte, utformning och vilka aktörer regleringen 

berör. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den kritik som riktats mot 

regelverket. Kapitlet är viktigt för läsarens förståelse för den ekonomiska regleringen 

samt framtida förda resonemang. 

 

Kapitel 6 - Empiriskt resultat 

Detta kapitel presenterar resultaten som genererats utifrån modellerna och 

datainsamlingen. Avsnittet börjar med en övergripande förklaring av datan, för att 

sedan ge en mer ingående beskrivning av detaljerna. Hur de genererade resultaten är 

kopplade till problemet är även presenterat. 

 

Kapitel 7 - Diskussion och analys 

I detta kapitel förs en djupare diskussion om de resultat som genererades av 

Malmquist TFP index samt dess olika komponenter. Vi för också fram tankar som är 

teoretiskt grundade till varför resultaten inte uppvisade det vi hade som förhoppning.  
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Kapitel 8 - Slutsats och framtida forskning 

Detta avslutande kapitel presenterar våra slutsatser som genererats utifrån 

undersökningen. Vi kommer också att presentera de tankar vi har om framtida 

forskning inom ämnesområdet.  
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2 Metod 
etta kapitel presenterar våra teoretiska utgångspunkter för studien samt vilken 

forskningsansats och kunskapssyn som präglat den. Vi presenterar också 

vilken typ av forskningsstrategi som valts för denna undersökning. Avslutande i 

kapitlet är en diskussion om trovärdigheten i den information och de källor som 

använts för att svara på frågeställningen. 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 
Syftet med studien är att undersöka hur en ekonomisk reglering kan påverka 

kostnadseffektiviteten för en icke vinstdrivande organisation. För att uppfylla studiens 

syfte kommer studien ta avstamp i befintlig forskning varifrån teorier hämtas. Dessa 

teorier och dess antaganden kommer sedan fungera som utgångspunkt för den 

fortsatta studien. Teorier som använts i studien innefattar området för icke 

vinstdrivande organisationer och teorierna consumer control theory och optimizing 

models. Studien innefattar också teori gällande ekonomisk reglering, speciellt den så 

kallade public interest theory. Även ett agentteoretiskt resonemang har använts i 

bakgrundsbeskrivningen till studiens problemdiskussion. Dessa teorier ges en 

utförligare beskrivning i teoriavsnittet under kapitel 3 Litteratur och teori.   

 

2.2 Forskningsansats 
Med anledning av den teoretiska utgångspunkten så kommer i studien ett deduktivt 

förhållningssätt att användas. Det innebär att avstamp tas utifrån teori, för att sedan 

testa teorin empirisk, något som även kan kallas att följa bevisandets väg. Ett sådant 

tillvägagångssätt anses även ha betydelse för, och gynna, objektiviteten. Den 

deduktiva forskningsansatsen sker i studien genom att redan befintliga teorier används 

för att testa huruvida de även är brukbara i praktiken. Ett alternativ till den deduktiva 

metoden är induktion. Vid en induktiv studie utgår forskaren från empirisk data för att 

sedan utforma en teori. Ett krav för detta förhållningssätt är att insamling av den 

empiriska datan sker förutsättningslöst för att sedan bygga teori utifrån. En induktiv 

forskningsansats beror i större utsträckning på subjektivitet och har svårare att 

uppvisa objektivitet. Med anledning av den teori som denna studie tar sin 

utgångspunkt från, är den deduktiva forskningsansatsen aktuell och att föredra 

framför induktion. (Bryman och Bell, 2010). 

D 
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2.3 Kunskapssyn 
En epistemologisk frågeställning grundar sig i frågan vad som är godtagbar kunskap 

inom ett specifikt område. Positivism är det ställningstagande som säger att det är 

viktigt att följa det vetenskapliga synsättet och fokuserar på kvantifierad data snarare 

än tolkningar (Bryman och Bell, 2010). Det är även denna kunskapssyn som präglar 

denna studie då den data som använts är given statistik där inga egna, subjektiva 

tolkningar har behövts göras. Trots att det ofta är svårt att precisera dess exakta 

innebörd är det förenligt med det deduktiva förhållningssättet och förespråkar 

forskning som är värderingsfri och objektiv. Den gör även en skarp distinktion mellan 

forskning och teori där forskningens roll anses vara att pröva teorier och 

tillhandahålla material. Utifrån detta ska det sedan vara möjligt att dra generaliserande 

slutsatser som sedan kan prövas (Bryman och Bell, 2010). Genom att anamma denna 

kunskapssyn låter vi resultaten som genereras ur de statistiska undersökningarna tala 

för sig själva. Vi förhåller oss till positivismens objektiva syn genom att hämta data 

från databaser och använda modeller likt tidigare studier vilket gör denna studie fri 

från egna värderingar. Vi påverkar således inte resultaten som genereras åt något håll 

som för oss skulle vara mer positivt eller ej, utan låter dessa förbli objektiva.  

 

2.4 Forskningsstrategi 
Det finns två olika typer av strategier för att genomföra en forskningsstudie; 

kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi. Forskning skiljer sig på så sätt att den 

kvantitativa metoden betonar kvantifiering vid insamling och analys av data, samt att 

tyngden ligger i att pröva teorier. Den har således en deduktiv teoriinriktning med 

inslag av positivism samt objektivism. Kvalitativa strategier fokuserar mer på ord vid 

insamling och analys av data och där teorigenerering eller induktion är vitalt (Bryman 

och Bell, 2010). Utifrån vår kunskapssyn och forskningsansats är det den kvantitativa 

forskningsstrategin som präglar denna studie. Studien grundar sig i tidigare teorier 

och den empiriska insamlingen av data är statistiskt grundad och utelämnar 

tolkningar, vilket gör att ett kvantitativt arbetssätt passar undersökningen bättre än ett 

kvalitativt. Vi har även sett i tidigare studier om effektivitet att den kvantitativa 

strategin är frekvent förekommande, se bland annat Ouyang och Sun (2015) och 

Rosko och Mutter (2014). Den kvantitativa forskningsstrategin har även använts i 

flera fall där effektivitet studerats inom idrottsföreningar, bland annat Barros et al 

(2014). Utifrån detta går det säga att den kvantitativa strategin är vedertagen från 
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tidigare litteratur om effektivitetsstudier, vilket även är en anledning till att vi 

använder den. Med denna forskningsstrategi kan vi förhålla oss objektivt likt den 

positivistiska kunskapssynen och egna tolkningar behöver inte göras.  

 

2.5 Informationskällor och källkritik 
Vi vill med denna studie bidra empiriskt med användbar information och underlag för 

framtida beslut för reglerare och icke vinstdrivande organisationer med dess 

användare. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att de informationskällor vi 

använder i denna studie är av hög kvalitet och starkt tillförlitliga. Vi har genomgående 

granskat de informationskällor som vi valt att använda under studiens gång. Detta har 

exempelvis skett genom att den information som tagits från databaser även 

kontrollerats via andra källor för att få ett tillförlitligt dataunderlag. Denna granskning 

har även gett en större objektivitet i undersökningsmaterialet. Att hämta information 

från flera olika källor ökar tillförlitligheten då en helhetsbild av situationen skapas. 

Genom att vara kritiska mot informationskällor kommer vi öka tillförlitligheten och 

slagkraften i vår studie.  

 

Informationskällorna är genomgående i studien vetenskapliga artiklar och böcker som 

vi hämtat från Linnéuniversitetets bibliotek samt via One Search. Vid hämtning av 

artiklar via Internet har databasen Business Source Premier framför allt använts. För 

att säkerställa kvaliteten har artiklar som är peer reviewed valts då dessa har granskats 

av experter inom området. När Linnéuniversitetets utbud inte räckt till har även 

Google Scholar varit till stor hjälp. Vi har även vid sökning efter litteratur använt oss 

av källor som andra forskare har använt sig av, vilket i sig ger mer kvalitet och ger 

våra källor och vår studie tillförlitlighet.  

 

För att få tag på data till vår statistiska undersökning valdes Orbis som 

informationskälla. Där har data för urvalet hämtas då detta är en oberoende och global 

plattform, vilket stärker tillförlitligheten. Vi är dock medvetna om att data som 

samlats in av andra kan innehålla fel, men vi bedömer ändå Orbis tillräckligt 

tillförlitligt genom stort användarantal samt den granskning vi själva har gjort, vilket 

skänker trovärdighet i studiens data. Data som samlats in från Orbis har kontrollerats 

via andra källor så som organisationernas egna publikationer för att säkerställas. Då 
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Orbis informationsinnehåll inte varit tillräckligt har vi kompletterat genom att studera 

årsredovisningar, vilket säkerställer informationen.  

 

Genom att anamma detta kritiska och granskande tillvägagångssätt för att hitta 

information har vi lyckats få tillförlitliga källor och data. Detta gör i sin tur att 

studiens resultat blir tillförlitligt, vilket sedan kan användas i andra ändamål så som 

informations- eller beslutsunderlag. 
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3 Litteratur och teori  
 detta kapitel presenteras och diskuteras studiens problem i en litterär och 

teoretisk kontext. Detta är litteratur som berör studiens bakgrund och 

problematisering, samt teorier som ligger till grund för denna undersökning.  

 

3.1 Litteratur 
I den första delen av detta kapitel diskuteras och förklaras olika begrepp som är 

grundläggande för studiens problematik och bakgrund. Tidigare studier och litteratur 

inom de olika begreppsområdena är också något som kommer presenteras i denna del.  

 

3.1.1 Effektivitet 
Ett grundläggande begrepp och verktyg för den här studien är effektivitet. Som vi 

diskuterade i inledningskapitlet är det effektivitetsskillnader mellan NPO:s och FPO:s 

som utgör grunden för undersökningen och hur detta eventuellt kan lösas med en 

ekonomisk reglering. Effektivitet används som ett uttryck för att förklara relationen 

mellan input och produktion inom en förädlingsprocess och effektivitetsmåttet kan ses 

som ett verktyg för att undersöka hur klokt en organisation använder sina tillgångar. 

Begreppet effektivitet är relaterat till begreppet produktivitet, och i vissa fall används 

uttrycken synonymt. De bör trots detta inte blandas ihop eftersom begreppen har olika 

betydelser. Till skillnad från effektivitet tar produktivitet inte hänsyn till mängden 

resurser som finns till förfogande, utan tar endast hänsyn till kvantiteten som kan 

produceras. Medan produktivitet endast är ett mått för den producerade kvantiteten, är 

effektivitet ett mått på hur väl man nyttjar resurser för produktionen (Larsson, 2012). 

Aronsson och Johansson (1991) menar att produktivitet ges en snävare betydelse i 

jämförelse med effektivitet, då det endast beskriver hur “man gör saker rätt”, medan 

effektivitet även innefattar organisationens måluppfyllelse och hur “man gör rätt 

saker”. Produktivitetsbegreppet är således irrelevant i denna kontext med anledning 

av dess ensidiga fokus på producerad kvantitet. Eftersom relationen mellan resurser 

för produktion och produktionens resultat i detta fall ligger till grund för 

undersökningen, är effektivitetsbegreppet väsentligt.  

 

Effektivitet är således ett mått på graden av måluppfyllelse och ett begrepp som inom 

ekonomi definieras som balansen mellan insats och resultat. Dessa frågor blir speciellt 

relevanta när insatserna är begränsade eller när ett givet resultat måste uppnås 

I 
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(Höglund). Effektivitetsbegreppet kan därför definieras som hur en organisation på ett 

så resurssnålt sätt som möjligt kan producera maximal output. Exempelvis gäller detta 

en organisation där resultaten inte kan förbättras när insatserna är givna, alternativt då 

insatserna inte kan minskas när resultaten är givna. Just detta har NPO:s haft problem 

att genomföra, vilket kan förklaras av Anheier & Seibels (1990) och Tuckmans 

(1984) tankar, vilka presenterades tidigare. Aronsson och Johansson (1991) menar att 

effektivitet är lika med mänskliga prestationer multiplicerat med resurser som finns 

till förfogande inom en organisation. Hjalmarsson et al (1991) definierar istället 

effektivitet som “relationen mellan resursinsats och effekter av produktionsresultatet” 

där de menar att effektivitet bör ses som ett begrepp med ett långsiktigt perspektiv, till 

skillnad från produktivitet som de menar bör ses som kortsiktigt. Ett optimalt och 

effektivt utnyttjande av resurserna kommer i förlängningen således ge möjlighet till 

ytterligare lönsamhetsförbättringar inom den aktuella organisationen. 

Effektivitetsproblemet kan exempelvis beskrivas vid jämförelse mellan två 

verksamheter där den ena producerar med optimal resursfördelning och den andra är 

ineffektiv. Den förstnämnda verksamheten har då möjlighet till större marginaler och 

på grund av detta bättre lönsamhet genom den ökade effektiviteten, allt annat lika.  

 

Farrell (1951) beskriver att effektivitet för en organisation består av två 

huvudkomponenter vilka är teknisk effektivitet och allokeringseffektivitet. Teknisk 

effektivitet är organisationens förmåga att nå maximal output utifrån en given mängd 

input. Allokeringseffektivitet är organisationens förmåga att använda inputs i optimala 

proportioner, givet deras priser. Dessa två komponenter tillsammans bildar det som 

kallas för ekonomisk effektivitet.  

 

Vidare är det möjligt att dela in effektivitetsbegreppet i underkategorin 

kostnadseffektivitet, vilket är huvudämnet i denna studie. Dock finns få tidigare 

studier som definierar begreppet. Det råder ingen närmare konsensus bland tidigare 

undersökningar om vad begreppet faktiskt uttrycker då det ofta används utan närmare 

definition, men enligt Nationalencyklopedin definieras kostnadseffektivitet som “då 

något ger resultat som väl motsvarar tillförda ekonomiska resurser”. 

Kostnadseffektivitet är ett relativt begrepp som ofta definieras som en kvot av 

kostnader och effekter. Uttrycket används i sammanhang där kostnader vägs mot 

nyttan, vilket medför svårigheter eftersom nytta är komplicerat att mäta då det kan ta 
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sitt uttryck i många olika former utöver monetära, till exempel genom förbättrad 

arbetsmiljö eller ökat medbestämmande (Ernst & Young, 2013).  

 

Det effektivitetsproblem bland NPO:s som diskuteras i problemdiskussionen, vilket 

gäller exempelvis idrottsförening, skolor eller sjukhus, gör effektivitetsbegreppet 

intressant eftersom insatserna ofta är begränsade och verksamheterna utifrån dessa 

resurser ska åstadkomma så mycket som möjligt. Det gäller således att 

organisationerna är kostnadseffektiva för att generera så mycket output som möjlig 

utifrån de begränsade resurserna. Att vara kostnadseffektiv har även betydelse för 

FPO:s, men dessa verksamheter har inte samma ekonomiska begränsning eftersom 

ägarna kan tillföra mer kapital vid behov. Ledningen i en FPO har även andra 

incitament till effektivisering då de i vissa fall får belöning efter prestation (vilket mer 

ingående förklaras under punkt 3.2.1 Agentteori). Att ha detta incitament som ledning 

gör att effektivitetsfrågan blir mer påtaglig då det faktiskt är ledningens och eventuellt 

andra anställdas lön som påverkas av organisationens prestation (Anheier och Seibel, 

1990). FPO:s har således andra förutsättningar för att vara effektiva i sin 

resurshantering än NPO:s. Det kan vara så att dessa skiljaktigheter i förutsättningar 

kan vara en anledning till att en FPO ofta är mer kostnadseffektiva än en NPO 

(Anheier och Seibel, 1990).  

 

3.1.2 Ineffektivitet 
Motsatsen till effektivitet är ineffektivitet och att vara ineffektiv brukar vara någon 

som når alltför dåliga resultat i förhållande till de resurser och möjligheter som finns. 

Detta konkretiseras i de NPO:s som innefattas i studien och på sättet som dessa 

NPO:s är mindre effektiva än motsvarande FPO:s (Anheier och Seibel, 1990). Den 

litteratur som täcker ämnet ineffektivitet är studier med empiriska inslag där forskare 

använder någon form av mätmodell eller försöker utveckla nya modeller för att mäta 

ineffektiviteten. Farrell (1957) undersöker ineffektivitet och kommer fram till att det 

kan delas upp, likt effektivitet, i teknisk- och allokeringsineffektivitet, vilka 

tillsammans bildar ekonomisk ineffektivitet. Ämnet för ineffektivitet kan således 

liknas vid vad som beskrivit ovan samt att många studier involverar empiriska 

undersökningar av teknisk effektivitet och allokeringsineffektivitet. Det finns mycket 

forskning och många studier över hur man på bästa sätt kan mäta effektivitet genom 

att använda Data envelopment analysis, liknande studier finns även för ineffektivitet. 
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Med studien av Schmidt och Sickels (1984) var man först med att presentera Fixed 

assets estimator (FE) för teknisk ineffektivitet. Denna modell var sedan något som 

Wikström (2014) försökte utveckla då han hade upptäckt brister i modellen. 

 

I en empirisk undersökning på Kinas industriella energiförbrukning kom författarna 

fram till att mellan åren 2001-2009 fanns det en allokeringsineffektivitet som uppgick 

till 9.71%. Författarna menade att lösning till detta problem skulle vara en 

energiprisreform och att se till att rättigheterna för energiallokering och 

energiprissättning returneras från regeringen till marknaden för att förbättra 

allokeringseffektivitet i Kinas industrisektor (Ouyang och Sun, 2015). I en annan 

empirisk studie av Rosko och Mutter (2014) presenterar författarna slutsatser då de 

undersökt amerikanska akutsjukhus. Det kommer fram till att kostnadsineffektiviteten 

minskade i de stater som hade CON-reglering (Certificate-of-need) i jämförelse med 

de som inte hade regleringen. De påvisade också att effekten var mer påtaglig för FPO 

än NPO som de behandlades som en dummy-variabel. Dock är författarna blygsamma 

med sina rekommendationer och påpekar att fler undersökningar om CON:s påverkan 

på effektiviteten behövs innan policyrekommendationer kan ges. Ineffektivitet är 

alltså likt effektivitet ett välstuderat område för framförallt FPO:s, men det finns även 

en del studier där ineffektiviteten studerats för NPO:s. Detta är något som kommer 

behandlas senare i detta kapitel.  

 

3.1.3 Icke vinstdrivande organisationer 
Icke vinstdrivande organisationer, tillika NPO:s, är organisationsformen som ligger 

till grund för effektivitetsproblematiken som behandlas i denna undersökning. När 

fältet för forskning om NPO:s studeras syns det snabbt att prestationsmätning, 

management och styrelse är de områden som är frekvent förekommande. En 

anledning till att prestation fått mycket plats är enligt Hatzfeld (2014) att det skett en 

förändring i samhället vilket har gjort att NPO:s möter nya strategiska utmaningar 

som hotar deras existens. Trycket att mäta aktiviteter för att påvisa kompetens och på 

så sätt vinna legitimitet från både allmänhet och investerare samt att lättare få 

framtida finansiering ökar (Paton, 2003; Moxham, 2009). Detta är anledningen till att 

NPO:s under de senaste åren fått mer akademisk och praktisk uppmärksamhet 

gällande ämnet att mäta prestationer (Moxham, 2009; LeRoux och Wright, 2010). Det 
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finns forskning som gör antaganden om att system för prestationsmätning genererar 

information som ledningen sedan kan använda för att förbättra beslutsfattandet. Dock 

var detta ett akademiskt gap för NPO:s vilket LeRoux och Wright (2010) lyckades 

fylla då de kunde konstatera ett samband mellan prestationsmätning samt mer effektiv 

och bättre beslutsfattning för NPO:s. Som följd av detta ökande intresset för NPO:s 

har forskare lyckats utveckla riktlinjer, ramverk och manualer för 

prestationsmätningen. Trots all energi och ansträngning som forskare lagt har en 

gemensam praxis inte lyckats tas fram (Moxham, 2009).  

 

De andra fälten som ofta förekommer i forskning om NPO:s är management och 

styrelse i NPO:s. Agentproblematiken är ett område som är välstuderat för FPO, men 

också för NPO:s. Många av de studier som gjorts inom området för NPO:s har använt 

styrelse och managers som principal respektive agent. I en studie gjord på 

lågstadieskolor undersöks problematiken där lärare utgör principalen och 

administratörer är agenter. Studien kommer fram till att agentteorin överlappar i 

många avseenden med stewardshipteorin. Detta innebär att en kombination av de 

båda kan göras för få ett mer generellt ramverk för styrning inom NPO:s (Van 

Puyvelde, Caers, Du Bois och Jegers, 2013). Dessa resultat skiljer sig från studier 

gjorda på FPO:s där man brukar särskilja de båda teorierna. Dock visar Van Puyvelde 

et als (2013) studie att ett agentteoretiskt perspektiv är möjligt att applicera på NPO:s, 

vilket tidigare varit ett område där NPO:s och FPO:s har uppfattats olika.  

 

Andra studier gjorda på NPO:s skiljer sig inte alltid från resultaten gjorda på FPO:s, 

utan det finns studier där resultaten liknar varandra. I en studie där styrelseledamöters 

karaktärsdrag inom NPO:s undersöks kommer författarna fram till att mångfald och 

erfarenheter är vitala egenskaper för en styrelse för att nå bästa resultat (Harris, 2014). 

Dessa resultat stämmer överens med studier som gjorts på FPO:s styrelseledamöter av 

exempelvis van Ees et al (2008). Likt andra studier kommer Harrison och Murray 

(2012) fram till att styrelsen och ledande chefer har en viktig ledaskapsroll i NPO:s, 

vilket i längre utsträckning ska leda till bra prestationer och resultat. Även 

utbildningsnivå är något som påvisats viktigt för chefer och styrelseledamöter vid 

beslutsfattning och detta gäller forskning för både NPO:s och FPO:s (LeRaux och 

Wright, 2010). Forskningen om NPO:s har ökat under de senaste åren och med de 

utmaningar som dessa organisationer möter lär den fortsätta i samma riktning.  
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Efter att ha studera litteratur om NPO:s kan det sammanfattningsvis sägas att det är 

välstuderat kring prestationsmätning, management och styrelse, vilket är områden där 

NPO:s och FPO:s visar upp kraftiga likheter i resultaten. Däremot finns det stora 

luckor i forskningen om ekonomisk reglering kopplat till NPO:s eftersom detta 

område med ett fokus på icke vinstdrivande organisationer är föga utforskat. I och 

med denna undersökningens fokus på ekonomisk reglering och effektivitet inom 

NPO:s, ämna vi bidra till att fylla detta fält.  

 

3.1.4 Ineffektivitet i icke vinstdrivande organisationer 
NPO:s, både offentlig verksamhet och icke vinstdrivande privat verksamhet, är kända 

som ineffektiva organisationer i jämförelse med dess motsvarighet FPO:s (Anheier 

och Seibel, 1990). FPO som har som primärt syfte att vinstmaximera och generera 

avkastning. Detta är vad som uttrycker den grundläggande problematiken, vilken 

ligger till grund för studiens tidigare förda problemdiskussion. Vissa forskare menar 

att ineffektiviteten i NPO:s beror på att rätten till avkastning och ersättning genom 

residualen inte existerar. I FPO:s finns incitament som är relaterade till residualen, 

vilket gör det förmånligt för ägare och i vissa fall även anställda att förbättra och 

effektivisera organisationer eftersom de då får personlig vinning av en bättre 

prestation inom företaget (Anheier och Seibel, 1990). 

 

Till skillnad från Anheier och Seibel (1990) har andra forskare istället beskrivit 

situationen som att NPO:s i en viss utsträckning alltid kommer vara ineffektiva, men 

att en del av denna ineffektivitet är möjlig att eliminera. Detta grundas i att NPO:s 

också tjänar andra sociala och samhälleliga intressen vid sidan av de ekonomiska. 

Dessa intressen är inte alltid i linje med organisationens ekonomiska intressen, men 

skapar ändå nytta i någon form, för någon part. (Tuckman, 1984). Tuckman (1984) 

beskriver hur ineffektiviteter som är direkt relaterade till icke vinstdrivande 

organisationer kan delas in i tre kategorier: (1) preferensmisslyckanden, (2) 

produktionsmisslyckanden, och (3) leveransmisslyckanden. Preferensmisslyckanden 

handlar om när NPO:s inte klarar av att förstå efterfrågan på varor och tjänster, vilket 

leder till att det bjuds ut en annan mix av varor och tjänster än den som 

konsumenterna vill ha. Produktionsmisslyckande uppstår då NPO:s producerar en 

produkt, men när detta sker mindre effektivt i jämförelse med FPO:s. Det inkluderar 

högre omkostnader i produktionen, vilket kan bero på exempelvis organisatoriska och 
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resursmässiga skillnader. Leveransmisslyckande inkluderar de tillfällen då NPO:s 

misslyckas med att bjuda ut varan eller tjänsten till den förmånstagare eller målgrupp 

som syftades till. Med artikeln framhäver Tuckman (1984) att ineffektivitet bland 

NPO:s inte enbart grundas i en enskild källa, utan kan ha flera olika förklaringar där 

det finns olika möjlighet till eliminering av ineffektiviteterna. 

 

Även Diely et al (2000) studerade och jämförde NPO:s och FPO:s för att undersöka 

skillnader organisationsformerna emellan. Genom studien, där författarna studerade 

och jämförde ineffektiviteter, framgår att det finns vissa skillnader mellan de båda 

organisationsformerna i de situationer de väljer eller tvingas att lämna en marknad. 

Författarna kom genom undersökningen fram till att FPO:s lämnar en marknad när de 

upplever sig vara mindre effektiva än dess konkurrenter. NPO:s har en tendens att 

istället stanna kvar längre på en marknad än FPO:s, trots att det givna NPO upplever 

ineffektivitet. Den formen av NPO som stannar kvar längst på en marknad, trots en 

ineffektiv verksamhet, är generellt de organisationer som är ägda av staten. 

Författarna menar att detta beror på att NPO:s har andra anledningar och skäl till att 

vara verksamma på en marknad än just de ekonomiska och avkastningsmässiga. Trots 

att NPO:s inte verkar med samma effektivitet som dess motsvarande FPO:s, skapar de 

ändå nytta för sociala grupper i samhället. Nytta som i många fall inte kan mätas 

ekonomiskt.  

 

Också Pauly (1987) har studerat samma område och utifrån dessa resultat ger 

författaren i sin undersökning tre tydliga kriterier för situationer där NPO:s och FPO:s 

skiljer sig kraftigt åt. Dessa innefattar (1) att NPO:s måste förlita sig på donationer för 

att kunna bedriva verksamheten, (2) att NPO:s inte har någon möjlighet att ge 

utdelning till sina ägare, och (3) att NPO:s inte kan säljas eller likvideras så att dess 

ägare får betalt genom försäljningen. Författaren menar genom sitt resonemang att 

man helt enkelt inte bör använda neoklassiska teorier, antaganden och modeller för 

NPO:s eftersom dessa enbart är avsedda för FPO:s.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det råder en generell konsensus och enhetlighet 

bland tidigare studier på ämnet om att det finns faktiska skillnader mellan FPO:s och 

NPO:s vad gäller ineffektivitet, och i vissa fall, relaterat till det bakomliggande syftet 

hos den specifika verksamheten. Studiens grundläggande problemdiskussion gällande 
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ineffektiviteter inom NPO:s kan således till stor del bekräftas och styrkas av ovan 

förda litteraturgenomgång och tidigare empiriska undersökningar.  

 

3.1.5 Effektivitetsstudier av idrottsklubbar 
Som tidigare diskuterats är klubbar inom fotbollsbranschen verksamheter som är 

möjliga att definiera som NPO:s. Sålunda är det relevant, med utgångspunkt i detta, 

att även beröra den litteratur och de tidigare empiriska studierna som behandlar 

effektivitet inom idrottsklubbar.  En rad studier har tagit sig an uppgiften att specifikt 

undersöka effektivitet inom idrottsklubbar bland olika sporter. Barros et al (2014) 

presenterar i sin artikel en sammanställning över tidigare studier med information 

bland annat gällande undersökningsmetod samt input- och output-variabler. 

Gemensamt för de flesta studierna som genomförts är att de använder någon form av 

frontmodell för att mäta effektiviteten inom den aktuella organisationen. Detta 

innebär i de flesta fallen antingen en Stochastic frontier model eller en Data 

envelopment analysis, vilka fungerar som modell trots att de input- och output-

variabler som används inte är prissatta på en marknad.  

 

Hoefler och Payne (2006) undersöker i sin studie effektivitet inom basket och 

därigenom klubbar inom den amerikanska ligan NBA. Detta gjordes med hjälp av en 

Stochastic frontier model där input-variabler som var relaterat till spelarstatistik 

användes, exempelvis procentuell andel mål, assist, blockerade passningar med mera. 

Output i samma studie var antal vunna matcher. Barros och Leach (2006) använder 

istället Data envelopment analysis när de undersöker effektivitet bland fotbollsklubbar 

inom den engelska ligan Premier League. Där användes bland annat löner, 

nettotillgångar och arenafaciliteter som input, medan poäng och omsättning användes 

som output. Resultaten visade att klubbarnas grad av effektivitet är mycket blandad 

och att bland annat löner, tränings- och arenaanläggningar samt omsättning är viktiga 

aspekter att ta hänsyn till vid utvärdering av klubbarnas effektivitet. Fizel och D’Itri 

(1996) använde också Data envelopment analysis, men de undersöker istället 

effektivitet för managers och coacher inom baseboll. Värden för spelartalang och 

motstånd användes som input, och procentuellt vunna matcher användes som output. 

Resultaten visade att effektiviteten bland coacherna är spridd där majoriteten av dem 

är mycket ineffektiva, medan endast några få påvisar effektivitet.  
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3.1.6 Reglering 
Medan ineffektivitetsproblemet inom NPO:s utgör grunden i studiens 

problemdiskussion, så utgör en ekonomisk reglering den föreslagna lösningen på 

problemet. En ekonomisk reglering tar ofta sin utgångspunkt i statliga ingripanden i 

ekonomier och på marknader, ett begrepp som tidigare kategoriseras under uttrycket 

planekonomi. Kapp (1939) ville i begynnelsen genom sin artikel reda ut detta begrepp 

som tidigare haft en mycket oklar innebörd. Författaren menar att varje ingripande av 

stat slarvigt, och ibland felaktigt, kategoriserats till begreppet planekonomi. Kapp 

(1939) föreslår genom sin artikel istället en mer detaljerad kategorisering av de 

samhällstyper där staters ingripanden definieras. En helt igenom fri marknad utan 

statligt ingripande, samt dess motsats planekonomi, utgör ytterligheterna. Däremellan 

finns den så kallade reglerade ekonomin. Det definieras som en ekonomi där en fri 

marknad är representerad, men där regleringar av marknaden finns för att exempelvis 

ta tillvara olika parters intressen på bekostnad av någon annans nytta med anledning 

av att det anses korrekt, exempelvis utifrån ett moraliskt eller konkurrensmässigt 

perspektiv (Kapp, 1939). 

 

För att mer detaljerat definiera en reglering kan en uppdelning i två kategorier göras: 

ekonomisk reglering och social reglering. OECD (2002) definierar en ekonomisk 

reglering som införande av ett regelverk, vilket följs upp av ett eller flera straff i det 

fall reglerna inte efterlevs. Regelverken kan införas av en statlig myndighet eller 

privat organisation. Syftet med en sådan reglering är att förändra ett ekonomiskt 

beteende bland företag eller individer till förmån för ett mer önskvärt uppträdande på 

marknaden eller inom organisationen (OECD, 2002). Den sociala regleringen ger en 

bredare definition av regleringsbegreppet då det även innefattar exempelvis miljö-, 

hälso-, och marknadsföringsregleringar (Cengage, 2015). Vidare i texten kommer en 

avgränsning göras mot ekonomisk reglering, vilket genomgående kommer vara 

begreppet som syftas till när regleringar nämns. 

 

Cramton (1964) för ett resonemang om ekonomisk reglering där detta kopplas till hur 

effektivt en reglering uppnår sitt syfte, det vill säga att regleringen reglerar det den 

ämnar reglera. Författaren menar att många av de regleringar som genomförts har 

varit tidskrävande och tagit mycket resurser i anspråk, utan att ha någon ekonomisk 

eller social betydelse förutom den legitimitet det medför. Cramton (1964) menar att 
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regleringar existerar antingen i kontexter där individer eller organisationer ändå inte 

planerat agera i motsats till regleringen, alternativt i kontexter där individer och 

organisationer vill agera i motsats till regleringen och väljer att göra detta trots 

regleringen. En reglering har således ingen verkan och bör anses ineffektiv (Cramton, 

1964).  

 

Trots det ovan nämnda resonemanget angående hur regleringar av olika slag inte 

medfört något av betydelse, finns flertalet empiriska undersökningar som visat på 

motsatsen. Här har regelverk och regleringar varit av stor vikt och påvisat ökad nytta. 

Pasiouras et al (2009) visar, genom sin studie av reglering för banker, hur en ökad 

reglering generellt ledde till ökad kostnads- och vinsteffektivitet. Regleringen 

omfattade bland annat Basel II:s tre pelare samt restriktioner vad gäller 

bankaktiviteter. Regleringar som ökade bankernas marknadsdiciplin och stärkte 

myndigheters kontrollbefogenheter förbättrade både kostnads- och vinsteffektiviteten. 

Striktare kapitalkrav förbättrade kostnadseffektiviteten men reducerade 

vinsteffektiviteten, medan restriktioner av bankaktiviteter hade motsatt effekt, det vill 

säga en reducering av kostnadseffektiviteten och en förbättring av vinsteffektiviteten 

(Pasiouras et al, 2009). Även Kassel (2008) påvisar att ett antal studerade företag och 

organisationer presterade ekonomiskt bättre genom att följa en given reglering, samt 

att de som valde att, legalt eller illegalt, inte följa regleringens föreskrifter presterade 

sämre än beräknat. Författaren hänvisar framför allt till en kommunal verksamhet i 

Massachusetts där kommunala tjänstemän frångått regelverk vid budgivning och 

kontraktering med övertygelsen om att totalkostnaden för ett projekt skulle minska. 

Studien visar dock att effekten blev den motsatta då den totala kostnaden istället 

ökade då regleringarna inte följdes (Kassel, 2008). 

 

Dock råder ingen konsensus bland de empiriska undersökningarna huruvida 

regleringars effekter är positiva eller ej. Det belyses bland annat av Assaf och Gillen 

(2012) som genom sin studie har undersökt flertalet flygplatser och ekonomiska 

regleringar av dessa i samband med övergången från statligt till privatägt. Detta har 

sedan kopplats till hur flygplatsernas effektivitet påverkats med anledning av 

regleringarna. Assaf och Gillen (2012) fann att de mest effektiva flygplatserna 

karaktäriserades av fullständigt privat ägande med få regleringar, samt statligt ägda 

flygplatser fria från regleringar. Å andra sidan, de flygplatser som presterade sämst 
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karaktäriserades av statligt ägande kombinerat med högt antal regleringar. Således 

fann författarna samband mellan ett högre antal regler och betydande minskning av 

effektiviteten, oavsett ägarförhållande (Assaf och Gillen, 2012). Även Barth et al 

(2004) gör i sin studie en omfattande undersökning över banker i flera länder och där 

olika former av regleringar är tillsatta för att påverka bankernas verksamhet. Studien 

undersöker bland annat bankernas utveckling, stabilitet och prestation som variabler 

som påverkas av regleringarna. Utifrån undersökningen dras flera slutsatser där 

majoriteten av dem påvisar att en ökad reglering av olika former har negativ inverkan 

på de ovan nämnda variablerna. Exempelvis genom att restriktioner gällande 

bankaktiviteter har en negativ påverkan på bankernas utveckling och stabilitet, samt 

att barriärer för en bank att äntra en marknad är associerat med bankers ömtålighet 

och instabilitet.  

 

3.2 Teori 
I denna del av kapitlet kommer vi diskutera problematiken i en än mer teoretisk 

kontext än i den inledande delen. Olika teorier som kan kopplas, och till viss del 

förklara problematiken tydliggörs och diskuteras.  

 

3.2.1 Agentteori 
Den teori som bakgrunds- och problemdiskussionen tar sin utgångspunkt i är 

agentteorin. Detta sker i jämförelsen mellan NPO:s och FPO:s effektivitet. Att en 

FPO antas vara mer effektiv med anledning av den äganderätt i residualen som finns, 

är direkt kopplat till agentteorin, vilken ursprungligen utformades av Jensen och 

Meckling (1976). Teorin förklarar hur en verksamhet ska organiseras effektivt trots 

att ägande och kontroll är separerat. Detta grundas i antagandet om att individen är 

rationell och endast verkar för sitt eget bästa. Enligt agentteorin kan det i sådana 

situationer uppstå agentkostnader eftersom ägares målsättning är en annan än den som 

individen som innehar kontrollen har. En agentkostnad som i möjligaste mån bör 

elimineras. För att eliminera dessa agentkostnader får ledingen, som innehar kontroll 

och information, ofta del av residualen. Detta ses som en lösning på 

agentproblematiken eftersom ledningen därav får samma målsättning som ägare och 

ledningen då verkar för sitt eget bästa i kombination med ägarnas bästa. Detta är 

kopplat till den problemdiskussion som förts i tidigare kapitel angående NPO:s 

avsaknad av denna äganderätt. Därav finns inte längre samma möjlighet för NPO:s att 
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hantera detta effektivitetsproblem som i FPO:s, vilket gör att lösningarna som 

förespråkas inom agentteorin inte är möjliga att använda inom NPO:s.  

 

3.2.2 Ekonomisk teori om icke vinstdrivande organisationer 
De icke vinstdrivande organisationerna är en central del av studiens frågeställning och 

fungerar som en skiljelinje mot övriga vinstmaximerande företag och organisationer. 

Det är därför relevant för undersökningen att behandla den del av ekonomisk teori 

som specifikt inriktar sig mot NPO:s. Detta eftersom ekonomisk teori i allmänhet 

utgår från att organisationer har som primärt syfte att vinstmaximera, medan 

ekonomisk teori gällande NPO:s ger en mer nyanserad bild av den specifika 

undersökningsgrupp av verksamheter som denna studie ämnar undersöka.  

 

Den ekonomiska teorin som berör NPO:s är omfattande och kan därför delas in i 

kategorier med respektive underkategorier. Inledningsvis kan en indelning göras 

mellan (1) de teorier som ämnar förklara vilken roll NPO:s utgör i samhället och 

ekonomin, samt (2) de teorier som ämnar förklara hur NPO:s handlar och beter sig 

inom ett samhälle och en ekonomi. Under kategori (1), NPO:s roll, finns 

underkategorin med den så kallade consumer control theory. I teorin förklaras en icke 

vinstdrivande organisation som en verksamhet som existerar för dess medlemmars 

egna intressen och sociala behov. Ett medlemskap i en sådan verksamhet grundas i 

gemenskapen medlemmarna emellan och dess gemensamma intresse i verksamhetens 

aktiviteter. Syftet med organisationen är därför att tillgodose medlemmarnas intressen 

på ett sätt som inte hade varit möjligt om de skett med hjälp av ett vinstmaximerande 

företag. Andra teorier som också ämnar förklara NPO:s roll skiljer sig från consumer 

control theory i det avseendet att samtliga, på olika vis, menar att NPO:s är ett 

komplement till vinstmaximerande företagsverksamhet, antingen genom 

kompletterande verksamhet eller verksamhet utvecklad med anledning av kontrakts- 

och marknadsmisslyckanden (Hansmann, 2010). Consumer control theory menar 

istället att icke vinstdrivande organisationer existerar för medlemmarnas intressen, 

och det är av den anledningen som denna teori kommer användas som utgångspunkt 

för studien. Fotbollsklubbar existerar i regel med anledning av medlemmars och 

supportrars intresse i verksamheten och organisationerna förekommer inte på grund 

av exempelvis något kontrakts- eller marknadsmisslyckande i annan vinstdrivande 

sektor.  
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Under kategori (2), NPO:s handlande och beteende, finns underkategorin optimizing 

models. Teorin förklarar att icke vinstdrivande organisationers verksamhet inte 

handlar om vinstmaximering. Istället är NPO:s syfte att kvantitets- eller 

kvalitetsmaximera, vilket skiljer dem från vanliga vinstmaximerande företag. Att 

generera en ekonomisk avkastning är i detta fall inte målet, utan kvaliteten eller 

kvantiteten av den vara eller tjänst som produceras ska i så stor omfattning som 

möjligt gå till verksamhetens medlemmar, användare eller konsumenter. (Hansmann, 

2010). Teorin rörande optimizing models är därför tillämpbar på studien och denna 

teoretiska definition utgör en del av den skiljelinje som finns mellan NPO:s och 

FPO:s, vilken är central i studiens problemdiskussion. Detta eftersom 

fotbollsklubbarnas primära syfte är att prestera sportsligt, medan de ekonomiska 

resurserna endast är ett medel för att uppnå dessa sportsliga resultat.  

 

3.2.3 Economic regulation theory 
Problemdiskussionen grundas, utöver skiljelinjen mellan NPO:s och FPO:s, även i 

implementeringar av regelverk, dess påverkan på marknaden, samt regleringarnas 

eventuella funktion som lösning på effektivitetsproblematiken. Detta kan 

sammanfattas och uttryckas i den så kallade economic regulation theory som denna 

studie tar sin utgångspunkt i. Den grundades ursprungligen av Stigler (1971) och är en 

teori som integrerar politiskt beteende med ekonomisk analys. Posner (1974) 

definierar begreppet ekonomisk reglering som alla former av skatter och subventioner 

som syftar till lagstadgad och administrativ kontroll över olika aspekter av ekonomisk 

aktivitet. Economic regulation theory berör bland annat motiven till en reglering, 

regleringsinstrumentens och processens natur, den givna branschens karaktärsdrag, 

samt den legala och politiska miljö där regleringen äger rum.  

 

Economic regulation theory kan delas in i två huvudteorier som karaktäriserar dess 

ytterligheter: normative theory och positive theory. Normative theory fokuserar på 

när regleringar bör introduceras och vilken som är den optimala formen av 

regleringar. Positive thoery fokuserar istället på de ekonomiska, politiska, legala och 

byråkratiska krafter som leder fram till en reglering. (Joskow och Rose, 1989). I 

denna studie kommer fokus finnas på den så kallade public interest theory of 

regulation. Det är en teori som utgår från det publika och allmänna intresset och 

syftar till att främja samhället (Posner, 1974). Syftet med en ekonomisk reglering är 
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således att ge fördelar för samhället som helhet, istället för att fokusera på enskilda 

intressenter. Teorin grundas i antaganden om att (1) marknader är extremt ömtåliga 

och tenderar att fungera mycket ineffektivt då de är lämnade utan översyn, samt att 

(2) myndigheters och organisationers regleringar praktiskt taget genomförs utan 

kostnader. Med bakgrund i dessa två antaganden har det därför varit möjligt att hävda 

att regleringar, så som exempelvis minimilöner, tariffer, fackföreningar och 

jordbrukssubventioner, varit försvarbara och inneburit effektiviseringar av 

marknaderna som tidigare antagits vara utsatta för marknadsimperfektioner (Posner, 

1974). Utgångspunkten till denna studie tas i the public interest theory med anledning 

av att regleringar ses som en form av lösning på ett effektivitetsproblem. En 

övergripande lösning som förväntas förändra förutsättningar och möjligheter för 

samtliga aktörer på den aktuella marknaden. En implementering av ett regelverk för 

att främja den generella kostnadseffektiviteten blir således en samhällelig nytta, vilket 

är i enlighet med the public interest theory.  
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4 Empirisk metod 
 den empiriska metoden förklaras den undersökningsmetod som använts för att 

genomföra studien. En beskrivning av tillvägagångssättet ges, vilket innefattar 

undersökningsdesign, presentation av modell, data, urval och variabler. En 

operationalisering görs för att beskriva hur den teoretiska utgångspunkten 

konkretiserats till de valda undersökningsvariablerna.  

 

4.1 Undersökningsfall 
För att undersöka påverkningarna av en ekonomisk reglering och studera om NPO:s 

kan bli mer kostnadseffektiva kommer vi att studera ett verkligt fall där en sådan 

reglering införts. En bransch som fått en ekonomisk reglering är den europeiska 

klubbfotbollen då den genom UEFA:s Financial Fair Play-reglering fått nya 

ekonomiska spelregler. Denna reglering trädde i kraft säsongen 2010/2011 och 

innebär kortfattat att Europas fotbollsklubbar får göra begränsade ekonomiska 

förluster under en viss period för att få vara med och delta i europafotbollens finrum, 

nämligen Champions League och Europa League. Anledningen till att denna reglering 

har utvecklats tar sin bakgrund i de ekonomiska problem som har präglat 

fotbollsklubbar under 2000-talet. I en rapport som UEFA gav ut 2009 rapporterades 

att mer än hälften av 655 europeiska klubbar gjorde ekonomiska förluster (UEFA, 

2009). Dessa förluster har i många fall täckts upp av ”cash gifts” från rika investerare 

och ägare, vilket enligt UEFA lett till en orättvis konkurrens. Regleringen riktar sig i 

första hand mot de klubbar som presterat negativa resultat och inte mot det som redan 

presterar bra ekonomiskt. De klubbar som presterar ekonomiskt dåligt bör således dra 

ner på kostnader för att få vara med i exempelvis Champions League. Detta skiljer sig 

då mot de klubbar som presterar bra ekonomiskt som då inte behöver göra några 

förändringar. Det är dock ännu ovisst huruvida effekterna av regleringen blivit de som 

eftersträvades (UEFA, 2015). Detta är något som denna studie ämnar undersöka då 

kostnadsförändringar för klubbarna kommer studeras. Dessa förändringar kommer 

sedan sättas i relation till klubbarnas sportsliga prestation i lagens respektive liga för 

att ta reda på om de blivit mer kostnadseffektiva.  

 

Anledningen till att fotbollsklubbar studeras är dels på grund av införandet av FFP-

regleringen, dels på grund av att det är en bransch som präglas av NPO:s. Vi har 

I 
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tidigare argumenterat varför fotbollsklubbar skulle kunna ses som NPO:s, vilket är 

varför denna bransch undersöks. Då fotbollsbranschen likt andra är unik i sig själv så 

kan det bli svårt att överföra och direkt generalisera resultaten till exempelvis skolor 

eller sjukhus, men det skulle åtminstone ge en indikation på hur NPO:s skulle kunna 

reagera på en ekonomisk reglering. Resultaten skulle således i ett senare skede ligga 

som grund för framtida beslut om reglering för NPO:s och bidra i frågan om vad som 

kan göra dessa organisationer mer effektiva, vilket i sin tur skulle göra att vi uppfyller 

vårt syfte.  

 

4.2 Undersökningsdesign 
För att besvara studiens syfte och frågeställning kommer undersökningen göras 

genom en tvärsnittsdesign där europeiska fotbollsklubbar, knutna till UEFA:s 

Financial Fair Play-reglering, kommer utgöra fallen. Tvärsnittsdesignen kännetecknas 

av ett större antal fall som studeras genom kvantitativ eller kvantifierbar data under en 

viss tidpunkt. Denna kan sedan användas för att studera mönster och olika slags 

samband (Bryman och Bell, 2010). Studien kommer även göras som en longitudinell 

undersökning. Denna typ av design används inom företagsekonomin för att kartlägga 

en förändring. Den longitudinella designen skiljer sig inte nämnvärt från 

tvärsnittsdesignens egenskaper, förutom i det avseendet då den mäter de tidsmässiga 

förändringarna och förhållandena mellan olika variabler (Bryman och Bell, 2010). 

Den longitudinella designen kommer således komplettera tvärsnittsdesignen i den här 

undersökningen. Eftersom studien ämnar undersöka flertalet klubbar under flertalet år 

betyder detta att en kombination av tvärsnittsdesign och longitudinell design är 

användbar. 

 

4.3 Datainsamling 
För att söka lösningar på vårt problem och uppfylla vårt syfte kommer klubbarnas 

ekonomiska data samlas in via databasen Orbis. Den data som hämtas från Orbis är 

information om klubbarnas totala kostnader och lönekostnader. Data som berör 

klubbarnas sportliga prestationer i lagens respektive liga, det vill säga vunna poäng, 

har hämtats från lagens historikarkiv vid deras hemsidor. Varför just dessa poster 

används diskuteras senare i operationaliseringsavsnittet där input- och output-

variabler presenteras. Den data som används i denna studie kallas för paneldata. Detta 
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med anledning av att datan omfattar flera olika fall och involvera två eller flera 

tidsperioder (Princeton University).  

 

Datainsamlingen har genomförts på ett sådant sätt, med sådana källor, att resultatet 

hade blivit detsamma ifall studien genomförts vid en annan tidpunkt. Orbis är en 

välkänd databas där de använda variablernas innebörd är allmänt definierade. 

Eftersom output-variabeln poäng finns att hämta och jämföra vid många olika källor, 

bland annat klubbarnas hemsidor, bör också denna variabel ses som korrekt och starkt 

tillförlitlig. Detta sammantaget ger en hög grad av reliabilitet för studien, vilket 

innebär att resultaten från undersökningen kommer upprepa sig om undersökningen 

görs om (Bryman och Bell, 2010).  

 

Undersökning kommer omfatta en sexårsperiod där studien inleds tre år innan 

regleringen trädde i kraft och sträcker sig tre år efter regleringen. Detta kommer alltså 

omfatta åren 2008-2013. Anledningen till att 2013 är sista undersökningsåret är på 

grund av att fotbollsklubbar i Europa har brutet räkenskapsår och data från 2014 är 

således ännu bristfällig eller icke tillgänglig för merparten av klubbarna. För att några 

effekter av reglering ska synas är det också viktigt att det gått några år, vilket även är 

en anledningen till att studien undersöker effekterna tre år efter starten. Effekterna av 

regleringen bör således synas efter en treårsperiod. Anledningen till att studien börjar 

vid 2008 är för att perioden efter regleringens början är tre år och därför är det 

lämpligt att studera klubbarna över en lika lång period innan reglering trädde i kraft, 

således 2008. Det är också relevant att studera klubbarna några år innan beslutet om 

reglering trädde i kraft 2010, vilket kan ha medfört att klubbarna började anpassa sig 

innan start. Vi har också sett att information som är tillgänglig blir mer bristfällig ju 

länge tillbaka i tiden vi går och just 2008 är det år som datan är fullständig. 2007 

erbjuder exempelvis inte lika mycket data vilket gör att urvalet hade blivit mindre vid 

användande av detta år. 

 

4.4 Val av modell 
För att hitta lösningar på vårt problem använder vi i studien en välkänd modell vid 

mätning av effektivitet, nämligen Data Envelopment Analysis (DEA) med Malmquist 

Total Factor Productivity index. Dessa modeller med dess komponenter används för 

att ha möjlighet att i detalj beskriva kostnadseffektivitetsförändringarna som sker. 
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Detta är viktigt för att se vilken typ av effektivitet som bidragit till en eventuell 

förändring, vilket gör det möjligt att på ett djupare plan analysera vad som skett samt 

återkoppla till klubbarnas beteende på marknaden och problematiken som de utsätts 

för. Genom denna detaljerade analys med flera komponenter finns möjlighet att 

grundligt härleda effektivitetsproblem till dess källa och på så vis skapa förståelse för 

hur ineffektivitet kan elimineras. Problematiken vi identifierat med NPO:s, 

kostnadsineffektivitet, kan lösas genom att det antingen sker någon form av 

teknologisk innovation eller att de blir mer effektiva i sin resurshantering, varför det 

är så beskrivs närmare i avsnitten nedan. DEA och Malmquist TFP index kommer 

vidare i denna del av studien förklaras och dess innebörd förtydligas.  

 

4.4.1 Data envelopment analysis  
För att undersöka kostnadseffektiviteten bland europeiska toppklubbar när en 

reglering införs använder vi en frekvent förekommande modell för studier av 

effektivitet, nämligen Data envelopment analysis (DEA). Denna modell är vanlig att 

använda för att mäta effektivitet, och i vårt fall kostnadseffektivitet, genom att sätta 

input i relation till output. DEA är en icke-parametrisk modell som rangordnar och 

jämför observationerna relativt. Genom att använda en frekvent förekommande 

modell för effektivitetsmätning säkerställer vi att det vi mäter är vad studien avser 

mäta, vilket ger validitet till studien (Bryman och Bell, 2010).  

 

Till skillnad från en parametrisk metod kräver DEA ingen matematisk specifikation 

av produktionsfunktionen som relaterar output och input (Hernandez och San 

Sebastian, 2014). DEA är också en icke-stokastisk modell, vilket betyder att den inte 

bygger på slumpen eller sannolikheter. Efter att ha studerat tidigare forskning är det 

även tydligt att DEA är frekvent förekommande när effektivitet mäts bland 

idrottsklubbar och däribland fotbollsklubbar, se Barros (2003). Barros och Garcia del 

Barrio (2008) skriver att i DEA kan flera input- och output-variabler användas. Detta, 

menar författarna, är en av DEA-modellens fördelar eftersom de multipla variablerna 

inte heller behöver vara prissatta på en marknad. Det gör det möjligt att använda 

variabler i flera olika enheter i samma modell. Inte heller något antaganden om 

fördelning i error-termen behöver göras i en DEA-modell (Barros och Garcia del 

Barrio, 2008). Utifrån detta är det befogat att använda DEA som modell för att mäta 

kostnadseffektivitet bland europeiska toppklubbar. I och med användandet av denna 
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välkända modell kommer undersökning kunna upprepas på ett sådant sätt att 

resultaten återupprepas vid en annan tidpunkt vilket ger reliabilitet i studien (Bryman 

och Bell, 2010). 

 

DEA involverar linjära programmeringsmetoder för att skapa en icke-parametrisk 

front, eller yta, av data. Denna front kan sedan användas till att beräkna effektivitet i 

förhållande till data och fronten. Fronten symboliserar vad som benämns som best 

practice eller maximal effektivitet, och observationerna jämförs därefter med denna 

front för att visa den relativa effektiviteten. Utifrån den genererade datan ges varje 

observation ett nummer mellan 0 och 1 där maximal effektivitet tillskrivs en 1:a. 

Observationen som definieras med maximal effektivitet, och således innehar 1, är 

placerad på fronten för best practice. Om en annan observation exempelvis skulle 

inneha talet 0,8 betyder detta att observationen endast är 80 procent effektiv i 

jämförelse med best practice, och således är ineffektiv. Den observerade enheten 

skulle därför kunna öka effektiviteten med 20 procentenheter. 

 

DEA kan användas i olika former. Vanligast är Constant Return on Scale (CRS) och 

Variable Return on Scale (VRS), vilka kan användas för att kalkylera teknisk 

effektivitet och skaleffektivitet. Dessa former kan även utvecklas för att kalkylera 

kostnads- och allokeringseffektivitet. En sista form är Malmquist DEA där paneldata 

kan används för att räkna total faktorsproduktivitetsförändring, teknologisk förändring 

samt förändring i teknisk- och skaleffektivitet (Coelli, 1996). Den sistnämnda är den 

som kommer att användas i denna studie på grund av att vi arbetar med paneldata och 

vill studera kostnadseffektivitetsförändringar över flera tidsperioder. 

 

DEA är en modell som rangordnar och jämför observationerna relativt. Eftersom 

DEA är en relativ mätmetod är det viktigt att poängtera att undersökningen med 

enbart denna metod endast kommer ge en bild av fotbollsklubbarnas effektivitet i 

förhållande till varandra. Det ger därför inget svar på hur en observerad klubb 

förhåller sig till maximal effektivitet, men det är däremot möjligt att fastslå om en 

klubb skulle ha möjlighet att vara mer effektiv i jämförelse med andra klubbar. DEA 

kan därför beskrivas som en metod för att påvisa så kallad best practice under en 

observerad tidpunkt. Eftersom effektiviteten i denna undersökning ska mätas över 

flera tidsperioder kommer studien involvera ett Malmquist TFP index. Då vi har 
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paneldata, det vill säga flera observationer under flera tidsperioder, är Malmquist-

modellen lämplig att tillämpa enligt Coelli (1996). Denna modell gör det möjligt att 

jämföra effektivitetsutvecklingen, observationerna emellan, över tid. 

 

Vid användande av DEA finns valmöjligheten att antingen använda en input-

orienterad mätmetod eller en output-orienterad mätmetod. Det som skiljer dessa åt är 

att de besvara två olika frågor. Den input-orienterade mätmetoden kan svara på frågan 

“med hur mycket kan vi minska våra kostnader för att producera samma output?”. 

Den output-orienterade mätmetoden svara istället på frågan: “med hur mycket kan vi 

öka output givet den input som finns tillgängligt?”. Vi kommer i denna undersökning 

använda båda typerna av mätmetoder i två olika tester. Detta på grund av att vi dels är 

intresserade av att se hur mycket fotbollsklubbarna kan minska sina kostnader men 

fortsatt prestera samma output, och dels intresserade av hur mycket klubbarna kan öka 

sin output givet sin inputs för att vara kostnadseffektiva. Vi kan med användning av 

dessa båda metoder fånga in hela effektivitetsbegreppet. Det innebär att antingen 

producera samma output till minskad input eller optimerad output till konstant input, 

vilket Coelli (1996) benämner som ekonomisk effektivitet. Med detta sagt finns det 

befogenhet att använda båda metoderna i DEA-modellen.   

 

Figur 1: Input-orienterad DEA med constant return to scale-metod 

 
Egen bearbetning av Šporčić och Landekić, 2014. 
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I Figur 1 visas ett exempel på hur en input-orienterade mätmetod kan se ut i en bildlig 

kontext. Denna är konstruerad av två olika input-variabler som tillsammans 

producerar någon form av output, vilken i sin tur representerar den svarta C-formade 

linjen. Denna modell är också en CRS-metod vilket syns genom den räta, konstanta 

linjen som tar sin utgångspunkt ur origo. De punkter som befinner sig på linjen är de 

observationer som är optimalt effektiva givet sina inputs. Studerar vi en av de punkter 

som inte befinner sig på linjen kan vi säga att denna inte är optimalt effektiv. Punkten 

A är en av dessa och har genererat ett värde av 0,8 där tal mellan 0 och 1 är möjligt. 

Observationen A kan då nå sin optimala punkt A’ genom att vara lika effektiv som de 

andra observationer som befinner sig på linjen och kan då minska sina inputs med 20 

procentenheter och fortfarande prestera samma output.  

 

Figur 2: Output-orienterad DEA med constant return to scale-metod 

 
Egen bearbetning av Sulku, 2011. 

 

I Figur 2 kan vi skåda en output-orienterad modell med CRS. Det är i denna modell, 

till skillnad från modellen i Figur 1, fokus på output istället för, som tidigare, input. 

Observationerna A, B och C är effektiva och befinner sig på den optimala linjen. 

Observationen D har fått ett värde på 0,8 och är således ineffektiv i relation till det 

andra då talet 1 representerar optimal effektivitet. Detta innebär att om D blir lika 

effektiv som de andra observationerna och tangerar linjen i D’ kan output öka med 20 

procentenheter utan att input påverkas eller ändras.  
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4.4.2 Data envelopment analysis med Malmquist Total Factor Productivity index 
För att ha möjlighet att fånga upp den förändring i effektivitet som sker mellan de 

observerade åren, kommer Malmquist Total Factor Productivity index att användas. 

Denna modell gör det möjligt att observera effektivitetsförändringar mellan flera 

tidpunkter. Malmquist TFP index fångar upp förändringen som sker mellan de två 

tidsperioderna t och t+1. Under dessa förutsättningar som studien grundas i, vilka är 

paneldata där effektivitet ska beräknas mellan tidsperioderna, är Malmquist TFP 

index modellen som används (Coelli, 1996). Indexet beräknas genom att använda 

värden vid period t som referens- eller basvärde, för att sedan beräkna förändringen 

som sker till period t+1. Denna process upprepas mellan varje tidsperiod, det vill säga 

därefter mellan t+1 till t+2 och så vidare till och med t+n. (Cooper et al, 2007). 

 

Nedan kommer en förklaring av de delar som tillsammans bidrar till att bilda 

Malmquist TFP index. Anledningen till detta är på grund av att det är viktigt att 

studera vilka typer av effekter som bidragit till att effektiviteten blivit bättre, sämre 

eller oförändrad. De olika delarna kommer senare i studiens diskussionsdel att 

analyseras och det är därför viktigt att Malmquist TFP index dekomponeras för ökad 

förståelse. Det kan exempelvis vara viktigt att förstå om en effektivitetsförändring 

uppkommer på grund av att teknologiska förutsättningar förändrats eller om 

observationernas effektivitet i förhållande till de givna förutsättningarna förändrats. 

Det är på grund av detta som detaljerade förklaringar presenteras för respektive 

komponent.  

 

Malmquist TFP index används för att fånga upp och beräkna två olika effekter. Den 

första effekten benämns (1) teknologisk förändring TC och beskriver hur modellens 

front för best practice förflyttas mellan tidsperioderna (Cooper et al, 2007). 

Teknologisk förändring uttrycker förmågan att förbättra kombinationen av inputs på 

ett så optimalt sätt som möjligt för att maximera output, och förbättringar eller 

försämringar som sker i denna optimala kombination (Worthington, 2000). TC kan 

även beskrivas som innovation och en förändring i TC ger därför en förflyttning i 

modellens front (Worthington, 2000). TC skulle kunna beskrivas som en 

förutsättningsförändring där en förflyttning av fronten innebär att förutsättningarna att 

vara mer eller mindre effektiv har förändrats. Detta kan uppkomma som följd av att 

ny teknologi tagits fram vilket lett till bättre förutsättningar för produktion. Om TC tar 
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sin form i talet 1 innebär detta att genom undersökningsperioden har de teknologiska 

förutsättningarna inte förändrats. Det har exempelvis inte skett någon teknisk 

innovation och förutsättningarna är konstanta. Tar TC formen av ett tal >1 har 

teknologin förbättrats, och om TC <1 har de teknologiska förutsättningarna 

försämrats.  

 

Den andra effekten benämns (2) teknisk effektivitet TE och syftar till hur en 

observation befinner sig i förhållande till och “kommer ikapp” fronten för best 

practice (Cooper et al, 2007). TE symboliserar förmågan att uppnå maximal output 

från en given mängd input. Varje dataobservation mäts i förhållande till den tidigare 

nämnda fronten och TE beskriver hur observationen förhåller sig och har förändrats i 

förhållande till fronten. Medan TC förklarar frontens placering, förklarar således TE 

förändringar i förhållande till fronten. TE förklarar hur effektiv en observation varit 

givet de teknologiska förutsättningarna som genererats av TC. TE kan, liksom TC, ha 

ett värde under, över, eller lika med 1. Ett värde >1 beskriver en effektivitetsökning, 

ett värde <1 beskriver en effektivitetsförsämring och om läget är oförändrat är värdet 

för TE lika med 1.  

 

Teknisk effektivitet kan i sin tur delas in i två komponenter, pure efficiency change 

PEC och scale efficiency change SEC (Egilmez och McAvoy, 2013). Pure efficiency 

change används i beräkningarna för att mätas relativt variable return on scale. Scale 

efficiency change beskriver om, och i så fall i vilken utsträckning, en organisation kan 

öka sin produktivitet genom förändringar i omfattning av verksamheten så att 

organisationen bedrivs vid en teknologisk optimal produktionsomfattning. PEC 

multiplicerat med SEC genererar TE. Produkten av TC och TE resulterar i Malmquist 

TFP index: 

 

TE = PEC × SEC 

Malmquist TFP index = TC × TE 

 

Malmquist TFP index ger genom beräkningen ett värde som avläses för att få reda på 

om den generella effektiviteten har förbättrats, försämras eller varit konstant mellan 

de två studerade tidsperioderna. Ett värde av Malmquist TFP index >1 förklarar att en 

förbättring av effektiviteten har skett, medan ett värde <1 påvisar en försämring av 
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effektiviteten mellan de båda tidsperioderna. Ett värde som är lika med 1 betyder att 

ingen förändring av effektiviteten har skett och läget är oförändrat. Samma 

resonemang gällande värdenas betydelse gäller även för variablerna PEC, SEC, TE 

och TC (Egilmez och McAvoy, 2013).  

 

Enligt Caves et al (1982) kan Malmquist TFP index för observation k mellan 

basperiod t och period t+1 uttryckas som: 

 

𝑀!
! 𝑥!!!,𝑦!!!, 𝑥! ,𝑦! =   𝑑!!(𝑥!!!𝑦!!!)/𝑑!!(𝑥!𝑦!) 

 

d0
t(xt+1, yt+1) och d0

t(xt, yt) är effektivitetsresultat för output som relaterar 

observationer i period t och t+1 till teknologi för period t. Produktiviteten minskar om 

M0
T(xt+1, yt=1, xt, yt) < 1, produktiviteten är oförändrad om M0

T(xt+1, yt=1, xt, yt) = 1 och 

produktiviteten ökar om M0
T(xt+1, yt=1, xt, yt) > 1. Ekvationen för Malmquist index 

med basperiod t+1 blir således: 

 

𝑀!
!!! 𝑥!!!,𝑦!!!, 𝑥! ,𝑦! =   𝑑!!!!(𝑥!!!𝑦!!!)/𝑑!!!!(𝑥! ,𝑦!) 

 

Genom att beräkna det geometriska medelvärdet för dessa ekvationer menar Färe et al 

(1995) att Malmquist TFP index kan definieras som: 

 

𝑀! 𝑥! ,𝑦! , 𝑥!!!,𝑦!!! =   𝑀𝑎𝑙𝑚𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡  𝑇𝐹𝑃  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 = 𝑇𝐶×𝑆𝐸𝐶×𝑃𝐸𝐶 = 𝑇𝐶×𝑇𝐸 

 

TC symboliserar teknologisk förändring och TE symboliserar teknisk effektivitet. TE 

består av SEC, scale efficiency change, samt PEC, pure efficiency change.  

 

4.5 Operationalisering 
Att definiera begrepp så att de kan användas i empiriska undersökningar brukar kallas 

för operationalisering och detta tillsammans med övergången från teori till praktik är 

en viktig del för en kvantitativ studie (Holme och Solvang, 1997). 

Operationaliseringen är till för att förenkla och förtydliga begrepp samt att säkerställa 

att det begrepp som avses mätas faktiskt är det som testas, vilket i sin tur ger studien 

validitet (Bryman och Bell, 2010). Därav kommer nästa avsnitt förklara vad en 

förädlingsprocess är samt hur den ser ut i en fotbollsklubb då denna skiljer sig från en 
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vanlig process. De variabler som används i studien kommer förklaras samt motiveras 

till varför just de används för att mäta kostnadseffektiviteten i denna kontext. 

 

4.5.1 Förädlingsprocessen 
Inom företag eller organisationer existerar det en förädlingsprocess som brukar 

benämnas som verksamheten. Inom verksamheten anskaffas resurser vilka sedan 

förädlas till varor eller tjänster. Anledningen till att denna förädlingsprocess 

förekommer inom verksamheten är att värdet på slutprodukten överstiger det samlade 

marknadsvärdet av input-variablerna. Processen skapar därmed ett ökat värde. Denna 

process ser olika ut för alla verksamheter beroende på vad företaget eller 

organisationen ämnar producera. Sealey och Lindley (1977) beskriver förädling som 

när vissa resurser, så som varor eller tjänster (input), tillsätts i en process där de 

förlorar sin identitet för att sedan tillsammans generera nya varor eller tjänster 

(output). En förädlingsprocess där input tillförs i en process för att sedan omvandlas 

till output ska ske så effektivt som möjligt för att generera mer output per inputenhet. 

Att vara effektiv kan antingen vara det som Aronsson och Johansson (1991) förklarar, 

de menar att effektivitet är lika med mänskliga prestationer multiplicerat med resurser 

som finns till förfogande inom en organisation. Effektivitet kan också enligt 

Hjalmarsson et al (1991) vara “relationen mellan resursinsats och effekter av 

produktionsresultatet” där de menar att effektivitet bör ses som ett begrepp med ett 

långsiktigt perspektiv.  

 

Sealey och Lindley (1977) skriver att förädlingsprocessen i en bank brukar börja med 

inlåning från enheter med överskott av kapital, vilka sedan förädlas och lånas ut till 

enheter med underskott i kapital. I en studie av Barros och Garcia del Barrio (2008) 

beskrivs förädlingsprocessen för spanska fotbollsklubbar annorlunda då operativa 

kostnader används som input, vilket är startpunkten i förädlingen. Författarna 

använder sedan poäng samt ligaplacering som output, vilket är vad de anser 

fotbollsklubbar förädlar. Vi har även sett liknande val av input och output till 

förädlingsprocessen hos fotbollsklubbar i en studie av Barros et al (2010). I denna 

används operativa kostnader och totala lönekostnader som input och biljettförsäljning 

samt poäng i ligan som output-variabler.  
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Förädlingsprocessen i en fotbollsklubb ser således annorlunda från hur den ser ut i en 

bank. I en fotbollsklubb tillkommer kapital genom Tv-avtal, sponsoravtal, 

matchdagsintäkter eller medlemsintäkter. Kapitalet används sedan för att värva 

spelare, tränare, träningsanläggningar, utveckla ungdomsakademi eller till andra 

omkostnader för att på så sätt prestera bättre sportsliga resultat i form av vunna 

matcher och titlar. Det som kapitalet används till kan således ses som input vilket ska 

förädlas snarare än kapital i sig självt. Detta gör klubbarna för att supportrar och andra 

intressenter efterfrågar framgång, och där igenom vunna matcher och titlar för 

respektive lag och klubb som de sympatiserar med. Förädlingen startar således inte i 

första steget genom intäkter, utan snarare i andra steget när klubben värvar spelare, 

ledare eller investerar i anläggningar, vilka tillsammans producerar klubbens output.  

 

Denna process kan liknas vid det som inom företagsekonomi brukar benämnas black 

box där effektivitet har en stor påverkan på output. Vad som exakt händer inuti boxen 

är svårt att ta reda på, men det som kan sägas är att ju mer effektiva och produktiva 

klubbar är i black box, desto mer output kommer genereras givet input. Detta är 

förmodligen en kombination av att klubbar lyckas värva kompetenta spelare och 

ledare som arbetar bra tillsammans samtidigt som goda träningsmöjligheter och 

anläggningar finns till förfogande. 

 

Figur 3: Input, output och black box 

 
Figuren visar hur kapital, så som match-intäkter, Tv-intäkter och sponsoravtal, 

används vid anskaffning av resurser eller input till verksamheten. Input kan, som 

visats i tidigare studier, vara kostnader för spelare och ledare eller operativa kostnader 

för hela organisationen. Det är alltså resurserna som anskaffas via kapital som ska 

förädlas till output genom black box. I en fotbollsklubb kan dessa resurser exempelvis 

vara spelare, ledare eller andra omkostnader. I den så kallade black box sker 

organisationens verksamhet, vilket i en fotbollsklubb kan definieras som sättet på 
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vilket organisationen arbetar för att uppfylla sitt syfte, nämligen att prestera sportsligt 

och där igenom vinna matcher och titlar. Utifrån verksamheten genereras ett resultat 

som här benämns output. Output i ett fall med en fotbollsklubb kan utifrån tidigare 

studier definieras som sportsliga prestationer så som vunna poäng eller ligaposition. 

Det är således inom black box som förädlingsprocessen äger rum och där 

effektivitetsbegreppet existerar.  

 

En fotbollsklubbs förädlingsprocess kan också liknas vid Hjalmarsson et als (1991) 

definition av effektivitet då resursinsatsen är att införskaffa nya fotbollsspelare, vilka 

ska sättas i relation till den vara som presteras i form av sportsliga resultat eller 

output. En fotbollsklubb är således mer effektiv om den lyckas begränsa sin 

resursinsats samtidigt som output ökar.  

 

När det gäller kostnadseffektivitet, vilket kan definieras som “då något ger resultat 

som väl motsvarar tillförda ekonomiska resurser” (Nationalencyklopedin), spelar även 

detta en viktig roll för en fotbollsklubbs förädlingsprocess. Resursinsatserna medför 

höga kostnader i form av löner och transfersummor för spelare och ledare. Att vara 

kostnadseffektiv är därför viktig för en klubbs förädlingsprocess, för om detta uppnås 

kan en klubb väntas generera mer output i relation till resursinsatserna. 

Kostnadseffektivitet är som tidigare nämnt ett relativt begrepp som ofta definieras 

som en kvot av kostnader och effekter. Input som tillförs i black box ska generera så 

mycket effekt som möjligt genom en förädling, dessa effekter kan också ses som 

output för en organisation. Vi har tidigare sagt att kostnadseffektivitet ofta används i 

sammanhang där kostnader vägs mot nyttan. Output, eller nytta, som 

fotbollsklubbarna genererar från förädlingsprocessen är sportsliga prestationer i form 

av vunna matcher. Detta kan förklaras av consumer control theory då NPO:s existerar 

för medlemmarnas intresse. I en fotbollsklubb är intresset att laget ska vinna matcher 

och titlar.  

 

För att på enklast sätt producera mer output krävs att mer input tillkommer. För en 

bank innebär detta att om inlåningen ökar kan banken låna ut mer kapital, vilket 

således leder till ökad output. För att en fotbollsklubb ska producera mer output krävs 

oftast investering i nya mer kvalificerade spelare eller eventuellt nya tränare. Dessa 
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kommer ofta med höga netton av transferkostnader och ökade lönekostnader, vilka 

kan ses som en klubbs input tillsammans med andra omkostnader.  

 

En viktig skillnad mot andra organisationer är att det alltid kommer vara 11 spelare på 

planen som ska generera output i en fotbollsklubb, medan denna begränsning inte 

finns inom exempelvis en bank. Det är således viktigt att dessa spelare tillsammans 

med ledare är sammansvetsade för optimal prestation då inga fler kan påverka 

resultatet. Detta gör att transfer- och lönekostnader blir vitala för en klubb. Något 

annat som är viktigt i en klubbs förädlingsprocess är anläggningarna som ger goda 

träningsmöjligheter för spelare och ledare. Detta är också poster som klubbar 

investerar i, vilka dock inte påverkas av FFP-regleringen, men som utgör en viktig del 

i effektivitetsprocessen då bättre träningsmöjligheter ger bättre förutsättningar för att 

utvecklas och således prestera bättre sportliga resultat. Genom dessa investeringar 

hoppas supportrar och organisationen att laget ska prestera bättre output genom att 

vinna fler matcher och titlar. Denna förädlingsprocess kan genomföras på ett mer eller 

mindre effektivt sätt. En målsättning för varje organisation är att i möjligaste mån 

effektivisera processen så att mängden output genereras med så liten mängd input 

som möjligt. För en fotbollsklubb innebär detta att vinna maximalt antal matcher och 

titlar med så låga transfersummor, löner och andra omkostnader som möjligt. Ett sätt 

kan vara att göra sig av med högavlönade spelare och ledare för att satsa på egna 

talanger med betydligt lägre löner samtidigt som lagets prestation på planen kvarstår. 

Det kan också vara att försöka minska sina andra kostnader i form av skötsel av 

anläggningar eller materialkostnader samtidigt som prestationerna är konstanta. 

Ytterliga ett sätt är att behålla kostnader för spelare och ledare på en konstant nivå 

samtidigt som prestationen av dessa förbättras i form av att de tar fler poäng. 

 

Spelarna och ledarna sätts ihop i ett team där alla identiteter individuellt blir oviktiga 

och kollektivet är det som ska prestera organisationens output, vilket kan liknas vid 

det som Sealey och Lindley (1977) beskriver som förädling. De menar att input, i en 

klubbs fall spelare och ledare, tillsätt i en process där de tappar sin identitet och 

tillsammans producerar output, i en klubbs fall vunna matcher och titlar, vilket styrks 

av consumer control theory. Då en fotbollsklubb har begränsad inputmängd är det 

kvaliteten av input som är viktig, vilket är varför lönekostnader är vitala i 

förädlingsprocessen. Output ser annorlunda ut för en klubb i jämförelse med ett 
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företag där ekonomiska resultat har en mer betydande roll. Vad vi ser som output för 

en fotbollsklubb kommer nedan att diskuteras och förklaras. Även input-variabler 

kommer presenteras.  

 

Vid val av input- och output-variabler för en DEA-modell är det viktigt att beakta 

processen i verksamheten som ska analyseras. I verksamheten sker en förädling av 

input som skapar en output, vilket antas ha ett högre värde än input-variablerna var 

och en för sig. Det är således viktigt att input- och output-variablerna som används i 

DEA-modellen speglar denna process, så att modellen mäter relevant information 

(Sealey och Lindley, 1977).  

 

4.5.2 Input-variabler 
En av DEA-modellens styrkor är att den gör det möjligt att analysera flera olika 

former av variabler, vilka inte behöver vara prissatta på en marknad. Vid val av input-

variabler finns ett antal aspekter att förhålla sig till. För det första ska de input-

variabler som väljs vara relaterade till de kostnader som omfattas av Financial Fair 

Play-regleringen. Detta med anledning av att modellen ska kunna mäta regelverkets 

effekter på kostnadseffektiviteten. FFP är ett regelverk som endast reglerar 

fotbollsklubbarnas ekonomiska resultat i form av intäkter och kostnader, och reglerar 

således inte kapitalstruktur eller andra områden. För att förhålla sig till regleringen 

kommer en klubb framför allt vara tvingad att förändra sina kostnader i de fall 

klubben inte uppnår regleringens krav. Då inkomsterna är kraftigt relaterade till 

exempelvis prispengar, Tv-avtal och biljettintäkter, kommer dessa poster inte vara 

möjliga att förändra i samma omfattning som kostnaderna. Detta styrks genom 

Peeters och Szymanskis (2014) studie av den europeiska klubbfotbollen där de 

statistiskt bevisat att intäkterna inte kommer påverkas, men att klubbarna kommer 

effektivisera sina kostnader på grund av regleringen. Något som i sin tur bör leda till 

att de presterar bättre ekonomiska resultat som följd av restriktionen (Peeters och 

Szymanski, 2014). Eftersom det är regelverkets påverkan på kostnadseffektiviteten 

som denna studie avser undersöka, är det av stor vikt att de input-variabler som 

används också är de variabler som påverkas av regleringen.  

 

För det andra ska de input-variabler som väljs passa för att mäta hur kostnadseffektivt 

klubbarna handskas med den input som finns till förfogande. Utifrån ovan förda 
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diskussion om en klubbs förädlingsprocess kan vi konstatera att det är investeringar 

och andra kostnader som används för att skapa bättre output, vilka således kan ses 

som input. Kopplar vi samman detta med studiens syfte är det av relevans att använda 

sig av kostnadsvariabler som input då dessa dels är kopplade till regleringen, och dels 

det som klubbarna ska förädla till output. Variablerna ska motsvara de medel som 

klubbarna använder sig av för att producera den givna outputen tillika de variabler 

som kan påverkas för att uppnå en ökning av effektiviteten samt påverkas av FFP-

regleringen. Enligt Sealey och Lindley (1977) är input varor eller tjänster som tillsätts 

i en process där de mister sin identitet och tillsammans producerar output.  

 

Utifrån dessa aspekter har två input-variabler valts för studien: lönekostnader samt 

totala kostnader subtraherat med lönekostnader, vilket här benämns övriga kostnader. 

Variablerna är båda relaterade till regleringen i fråga och är poster som kan påverkas 

för att öka kostnadseffektiviteten i fotbollsklubbarna. Utifrån tidigare förda 

resonemang kring en fotbollsklubbs förädlingsprocess är det utifrån modellen 

lämpligt att använda dessa variabler för att studera kostnadseffektiviteten. 

Lönekostnader är en stor post i fotbollsklubbarnas resultaträkningar och den 

omfattande ökningen av lönekostnader är ett av de områden som FFP-regleringen 

syftar till att stävja. Då FFP inte reglerar några specifika kostnadsposter, utan endast 

ger direktiv om att klubbarna i framtiden ska nå break even, får även övriga kostnader 

en viktig roll. Detta eftersom klubbarna har möjlighet att minska utgifterna på andra 

sätt än genom lägre lönekostnader. Exempel på dessa kan vara arenakostnader, 

transfersummor, driftskostnader för anläggningar och andra omkostnader kring lagen. 

Effekterna som dessa två variabler får på kostnadseffektiviteten blir sådana att de 

antingen kan behållas på liknande nivå fast organisationen producerar mer output eller 

att outputen är konstant när variablerna minskar för att påverka kostnadseffektiviteten. 

Genom användning av dessa två variabler lyckas vi fånga in det som klubbarna ämnar 

förädla så att mängden output ökar. Detta gör de genom att vara kostnadseffektiva och 

spendera pengar och resurser på input som genererar mest output. Spelare och ledare, 

vilka kommer till klubbarna med höga transfersummor och höga lönekostnader som 

tidigare diskuterats, tappar, enligt Sealey och Lindleys (1977) tankar om förädling, 

sina identiteter när de ingår i ett större team. Dessa team ska producera vinster som ett 

kollektiv i enlighet med consumer control theory. Vi ser därför stor relevans att 

behandla lönekostnader och andra omkostnader som input-variabler.  
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En indexering av kostnadsvariablerna är ett alternativ som har beaktats och prövats i 

denna studie. Genom att undersöka detta har vi kommit fram till att behandla data för 

reallöneutveckling inte får någon nämnvärd påverkan på våra resultat och vi har 

därför valt att inte involvera detta i studien. Under den studerade sexårsperioden har 

de europeiska reallönerna endast ökat med 0,6 % (International Labour Organization). 

En anledning till att datan näst intill är opåverkad kan bero på den korta 

undersökningsperioden, vilket gör att inflationen på löner och kostnader inte får 

någon påverkan på våra resultat. Det kan också vara så att fotbollsbranschen präglas 

av mer fluktueringar i löner och kostnader, vilket innebär att vi inte kan skåda samma 

konstanta ökning som i övriga branscher.   

 

4.5.3 Output-variabel 
Vid val av output-variabel bör man observera att det inte är möjligt att ta efter tidigare 

studier som gjorts på FPO:s och finansiella företag där output ofta har mätts i 

avkastning eller resultat. Eftersom fotbollsklubbarna i den här studien antas vara icke 

vinstdrivande organisationer, är således deras primära syfte något annat än endast 

vinstmaximering. Att mäta output som avkastning eller ekonomiskt resultat är i detta 

fall således inte relevant eftersom klubbarnas syfte framförallt innebär att prestera 

sportsligt. Självfallet redovisar fotbollsklubbar ekonomiska resultat, men som tidigare 

argumenterats är inte detta det primära målet för NPO:s som dessa, utan fokus ligger 

istället på den sportsliga prestationen. Deras output bör därför ses som ett resultat av 

hur det går för laget i sportsliga sammanhang. Detta grundar sig bland annat i det som 

går att utläsa ur klubbarnas årsredovisningar och på deras hemsidor där sportsliga 

prestationer och sportslig framgång är det som eftersträvas och det som de drömmer 

om. Att uppvisa bra ekonomisk resultat är inte av relevans för organisationen eller 

fans om inte laget presterar på planen. Därför har sportliga och icke-monetära output-

variabler valts. Vi har också sett i en studie av (Peeters och Szymanski, 2014) att 

intäkterna inte kommer att påverkas av regleringen samt att enligt consumer control 

theory finns klubbarna till för medlemmarnas intressen, vilket innebär att deras 

relevanta output är sportlig prestation.  

 

Att använda sportsliga resultat leder dock till ett problem eftersom vinster och titlar är 

relativt de andra deltagande lagen. Det är möjligt att flera lag är jämbördiga vad gäller 

effektivitet, men oavsett effektivitet kan endast ett lag vinna en turnering eller en liga. 
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Med anledning av detta kommer output definieras som genomsnittlig poäng per 

match i lagens respektive liga. Detta för att vi då lyckas fånga in den sportliga 

prestationen som varje klubb presterar, vilket även är vad klubbar i praktik och teori 

syftat till att göra. Resultaten i seriespelen bör ses som det tydligaste och mest precisa 

måttet på klubbarnas sportsliga prestation eftersom många matcher spelas och lagen 

har flera möjligheter att visa sin potential. Utifrån en klubbs förädlingsprocess är det 

lämpligt att studera denna post som output-variabel eftersom den är starkt kopplad till 

organisationernas primära syfte. 

 

Anledningen till att poäng för klubbarnas respektive liga valts grundas bland annat i 

kraven som ställs utifrån den valda modellen. För att använda data envelopment 

analysis med Malmquist index krävs att det går att följa varje observation under 

samtliga år under perioden som observeras. Många europeiska fotbollsklubbar är 

berörda av FFP för att kunna nå målet om att delta i Champions League, men det är 

mycket få klubbar som har möjligheten och kapaciteten att kunna delta under flera år i 

följd. Vid val av variabler som tagits enbart från Champions League hade det endast 

givit möjlighet att observera ett fåtal klubbar. Något som hade givit ett begränsat 

urval utan större relevans och möjlighet att dra tillförlitliga slutsatser ifrån. Att 

använda sig av variabler relaterade till varje lags respektive liga gör det möjligt att 

använda ett större urval och skapa ett mer tillförlitligt material.  

 

Att output definieras som genomsnittlig poäng per match bör ses som det mest 

representativa resultatet som går att generera utifrån förutsättningar som ges för de 

sportsliga resultaten. Lagen har flera chanser där den sportsliga prestationen visas och 

det vanskliga momentet tur kan anses ha mindre betydelse i seriespel jämfört med 

Champions Leagues gruppspel. Detta då lagen spelar betydlig många fler matcher i 

respektive liga vilket gör att den reella prestationen lyser igenom. Denna variabels 

relation till kostnadseffektiviteten blir sådan att klubbarna antingen ska generera mer 

poäng till konstant input eller tar likvärdig poäng fast för mindre input för att vara 

kostnadseffektiva. Genomsnittlig poäng i ligan speglar i störst utsträckning 

klubbarnas mål med verksamheten, det vill säga att vinna matcher och i förlängningen 

i möjligaste mån göra bra ifrån sig i ligorna. Att vinna matcher går helt i linje med 

klubbarnas respektive visioner om att prestera på planen och ge sportsliga framgångar 

till sina fans. 
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Som komplement till variabeln för genomsnittspoäng har variabeln genomsnittlig 

målskillnad per match analyserats. Detta med anledning av att det inte finns någon 

övre begränsning för detta mått, till skillnad från genomsnittlig poäng per match som 

maximalt kan nå ett värde av 3. Teoretiskt sett finns det ingen övre gräns för antal mål 

ett lag kan göra, medan det heller inte finns någon gräns för hur många mål ett lag kan 

släppa in. Det finns trots allt en problematik med även denna variabel. Målskillnad 

beskriver inte i samma utsträckning som genomsnittspoäng hur det faktiskt går för 

laget. Trots en bra målskillnad finns ingen självklar parallell till att laget vinner 

matcher, även om det finns ett visst samband. Exempelvis kan ett lag vinna en match 

med många mål, vilket leder till en bra målskillnad, medan man nästa match förlorar 

med uddamålet utan att detta påverkar målskillnaden avsevärt. När klubbarna har som 

primära mål att prestera sportsligt i form av att vinna matcher, är målskillnad därför 

inte den optimala variabeln att använda vid beräkningar, men kan ändå ses som ett 

komplement till variabeln för genomsnittlig poäng i lagens respektive liga. 

 

Trots att vi identifierat att det finns en problematik med output-variabeln där 

målskillnad täcker upp för de brister som finns i genomsnittspoäng i ligan, har vi valt 

att exkludera denna från våra slutliga tester. Detta på grund av att det finns en stark 

korrelation mellan de båda output-variablerna om 0,92 vilket gör att våra resultat blir 

detsamma oavsett vilken eller vilka variabler vi väljer. Vi ser därför ingen nytta med 

att inkludera målskillnad i testerna trots att den täcker upp för bristerna som finns med 

genomsnittspoäng. Detta innebär således att testerna kommer att göras med 

genomsnittspoäng per match som output-variabel, vilket kommer symbolisera 

fotbollsklubbarnas sportsliga prestation. Problematiken som finns med 

genomsnittspoäng är ändå inget vi ser under den sexårsperiod som undersöks, utan 

skulle kunna vara ett problem vid en undersökning som behandlar fler tidsperioder.  

 

Andra alternativa mått för output-variabel finns och har beaktats. Dessa mått är 

liknande de som används, men har valts bort med anledningen att de har brister som 

de valda variablerna inte har. Exempelvis hade ett mått för procentuellt antal vunna 

matcher kunnat användas i studien som ersättning för genomsnittlig poäng per match. 

Dock tar procentuellt antal vunna matcher inte hänsyn till de tillfällen då lagen spelat 

oavgjort och således fått ett poäng. Variabeln genomsnittlig poäng per match 

inkluderar oavgjorda matcher och är därför en bättre variabel att använda i detta 
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sammanhang då den inkluderar mer information. Vi får därför ett bättre resultat med 

den valda variabel som denna undersökning har. Ett annat exempel på en variabel 

som har beaktats, men valts bort, är antal åskådare per match. Detta är en variabel 

som använts i flera olika studier tidigare. Dock är det en variabel som har mycket 

svag förankring i den problemställning som denna studie bygger på då åskådarantalet 

är kraftigt kopplat till arenans kapacitet och inte till klubbens kostnadseffektivitet. 

Åskådarantal är i många fall starkt beroende av arenakapacitet och denna variabel har 

inte någon eller väldigt svag koppling till lagets prestation på plan, vilket är 

ytterligare en anledning att denna variabel inte används i studien.  

 

Liknande val av variabler har använts vid studier som också gjorts för att 

sammanlänka sportsliga resultat med effektivitet. Barros et al (2014) använder 

åskådarantal, publikkapacitet och budget vid undersökning av franska rugbyklubbar 

och dess effektivitet, medan Haas (2003) som gör en liknande studie för 

fotbollsklubbar, använder poäng, åskådarantal och intäkter. Vid Fizel och D’itri 

(1996) samt Porter och Scullys (1982) studie användes Data envelopment analysis där 

variablerna spelartalang uttryckt som spelarstatistik samt procentantal vunna matcher 

under en säsong användes i analysen. Undersökningarna studerade baskettränares 

effektivitet respektive ledningseffektivitet i baseboll-lag. Vi lyckas med 

genomsnittspoäng fånga in det som kan argumenteras för en klubbs output. Enligt 

teorier är det att vinna matcher då detta är medlemmarnas intressen, vilket är det som 

vi använder i denna studie. Då en organisation finns till för sina medlemmar, fans 

samt spelare där gemensamt för dessa tre är att prestera på planen ser vi lösningen 

genom att använda genomsnittspoäng som output-variabel. Vi ser ingen relevans att 

bedöma en fotbollsklubbs prestation eller output med något annat som inte är relaterat 

till fotbollsprestation. Därav faller ekonomirelaterade poster, åskådare, 

publikkapacitet och talang bort från vad som är relevant att använda vid mätning av 

fotbollsklubbars prestation.  

 

Vid val av variabler finns även möjlighet att göra jämförelser med NPO:s i andra 

branscher. Där kan exempelvis en parallell dras till ett icke vinstmaximerande 

sjukhus. Precis som hos fotbollsklubben är inte dess primära syfte att maximera 

avkastning, utan att generera nytta i annan form än de rent monetära. Ett sjukhus vill 

ta hand om och behandla patienter, vilket ger uttryck för sjukhusets nytta och 
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“produktion”. En fotbollsklubb vill prestera sportsligt och vinna matcher, vilket ger 

uttryck för fotbollsklubbens nytta och “produktion”. Likaså gäller för skolor som 

utbildar studenter eller frivilligorganisationer som arbetar för att främja samhällelig 

nytta.  

 

För att påvisa att ekonomiska resultat inte är av relevans i denna studie har vi 

undersökt fotbollsklubbars ekonomiska prestation, i form av årets resultat före skatt, 

och jämför detta med sportslig prestation, i form av genomsnittlig poäng per match. 

Undersökningen gjordes genom ett korrelationstest där perioden 2008-2013 

undersöktes. Korrelationen mellan poäng per match och resultat före skatt var mycket 

svag då den under samtliga år hade ett värde mellan -0,08 och 0,30. Detta innebär 

således att den sportliga prestationen av en fotbollsklubb inte har något samband med 

de ekonomiska resultaten. Vi har således styrkt den ovan förda argumentationen om 

att fotbollsklubbars prestation eller output ska mätas i sportslig prestation och inte 

ekonomiska resultat, då detta inte är det som inputs som tillsätts i black box syftar till 

att producera. Det finns således ingen relevans i att undersöka en fotbollsklubbs 

output med något annat än sportslig prestation, i detta fall i form av 

genomsnittspoäng.  

 

4.6 Urval och outliers 
Nedan kommer urvalsmetoden och de klubbar som utgör urvalet att presenteras. De 

klubbar som fallit bort från studien kommer också presenteras och varför just dessa 

har exkluderats.  

 
4.6.1 Urval 
I denna studie består urvalet av europeiska toppklubbar. Urvalsmetoden som används 

kan betraktas som en totalundersökning där populationen är de absoluta 

toppklubbarna i Europa. Klubbar har valts ut genom att vi undersökt alla klubbar som 

vid något tillfälle varit med i Europas bästa turnering, Champions League, under 

sexårsperioden 2008-2013 som studien ämnar undersöka. För att få med 

toppklubbarna i urvalet valde vi att utgå från gruppspelsomgången då många av de 

sämre rankade lagen sållats bort genom kvalspelsomgångar. Gruppspelet består sedan 

av 32 lag. Detta innebär att vi totalt utgått från 192 möjliga klubbar, men då en klubb 

kan vara med flera år i rad så resulterade det i att populationen av europeiska 
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toppklubbar består av 81 klubbar. Det är således 81 klubbar som vi har valt som vårt 

urval i denna studie. Då Orbis inte kan erbjuda alla information för alla säsongerna 

som vi ämnar undersöka har vi försökt leta reda på resterande information från 

årsredovisningar. Då inte heller det har räckt till har några av klubbarna fallit bort från 

urvalet. Då modellen vi använder, vilken presenteras nedan, kräver att urvalet är av 

samma sort och storlek för att kunna genomföra undersökningen består urvalet av de 

klubbar där information från alla sex säsonger fanns tillgängligt. Detta resulterade i 43 

klubbar, vilka studerats under varje säsong i en sexårsperiod och därav tillsammans 

utgör urvalet.  

 

Anledningen till just detta urval och att en totalundersökning görs grundar sig i att 

regleringens utformning i grund och botten påverkar de klubbar som vill vara med i 

Champions League och Europa League. Om reglering har påverkat klubbarna, så är 

det för toppklubbarna som är med i denna turnering som förändringarna kommer 

synas. En totalundersökning görs för att resultaten ska kunna användas för 

populationen “toppklubbar”, vilka då utgörs av de som deltagit i den bästa turneringen 

i Europa. Genom att göra en totalundersökning kommer vi kunna uttala oss om 

resultaten för de europeiska toppklubbarna.  

 

4.6.2 Outliers 
Outliers har observerats med anledning av att de på något sätt avviker kraftigt från 

gruppen av observationer som helhet, och på så sätt påverkar resultatet på ett icke 

önskvärt vis. Trots att dessa observationer faller inom ramen för kriteriet om klubbens 

medverkan i Champions League, så skiljer sig någon av dess output- eller input-

variabler så kraftigt åt att deras medverkan i modellen ger ett skevt resultat som 

troligtvis inte är möjligt att dra trovärdiga slutsatser från. 

 

En typ av outlier som definierats är de lag som under något eller några år har befunnit 

sig i en annan division än den högsta i respektive land. I denna studie innefattar det 

Villarreal och Montpellier. Villarreal har under åren 2008-2013 spelat i den högsta 

serien, La Liga, förutom säsongen 2012/2013 då de spelade i Segunda División, vilket 

som namnet antyder är Spaniens näst högsta liga. Montpellier spelade under början av 

den studerade perioden i Ligue 2, men tog sig upp till Frankrikes högsta serie och 

spelar där sedan säsongen 2009/2010. Detta gör att output-variabeln 
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genomsnittspoäng i ligan inte är jämförbart mellan dessa två klubbar och de klubbar 

som under samtliga år har spelat i respektive lands högsta division. Ett bra 

poängresultat för ett lag i den näst högsta ligan skulle i modellen vara lika värdefullt 

som ett bra poängresultat för ett lag i den högsta ligan. Dessa observationer blir 

således inte jämförbara och har därav klassificerats som outliers. 

 

Ytterligare en typ av outlier har definierats som de klubbar som inte kan klassas i 

samma ekonomiska kategori som majoriteten. Dessa klubbar har inte kostnader i 

samma omfattning som resterande klubbar och utgör därför en avvikelse gentemot 

helheten. De klubbar som klassificeras som outliers inom denna definition är Aalborg, 

Braga, Cfr Cluj, Debrecen, Montpellier, Slavia Prag och Steaue Bukarest. Dessa 

klubbar har alla lönekostnader som vid någon tidpunkt understiger 10’000’000 dollar 

per år, vilket kan jämföras med exempelvis Chelsea, en klassisk europeisk toppklubb, 

som har genomsnittliga lönekostnader om 286’000’000 dollar per år. Detta skiljer sig 

kraftigt från de övriga klubbarna eftersom dessa kostnader är mycket mindre i 

jämförelse. Detta i kombination med att majoriteten av dessa klubbars medverkan i 

Champions League kan ses som slumpartad eftersom det endast skett enstaka gånger. 

Att inkludera dessa observationer i studien skulle ge en skevhet i resultatet och därför 

har de klassificerats som outliers. 

 

Sammanfattningsvis är de exkluderade observationerna som definierats som outliers 

Aalborg, Braga, Cfr Cluj, Debrecen, Montpellier, Slavia Prag, Steaue Bukarest, och 

Villarreal. Detta ger ett urval om 35 observationer som inkluderas i studien. 

 

4.7 Metodkritik 
Det är viktigt att de resultat som vi får ut av vår undersökning faktiskt stämmer för 

den populationen som undersöks så att resultaten blir användbara i framtiden. Det är 

därför viktigt att belysa de delar av studien där osäkerheter kan förekomma. I och med 

att det inte finns något givet sätt att genomföra denna typ av studie finns det en del 

osäkerheter som förknippas med metoddelen. Denna metod är dock det bästa 

tillvägagångssättet utifrån de kunskaper och erfarenheter vi har i ämnet. För att ta reda 

på om vårt tillvägagångssätt är pålitligt och korrekt så behöver vi ett mått som kan 

påvisa att det resultat vi får fram speglar det som studien är avsedd att göra samt att de 

variabler som används för mätningen är relevanta. Detta kan i en kvantitativ studie 
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göras, enligt Byman och Bell (2010), genom att studera reliabilitet och validitet. 

Dessa två mått är således de som vi utgått ifrån för att ta reda på denna studies 

korrekthet. Nedan kommer vi även diskutera kritik som berör de variabler som 

används i studien.  

 

4.7.1 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet är ett begrepp som rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning 

kommer upprepa sig om undersökningen görs om eller om det var så att 

undersökningen påverkades av tillfälliga eller slumpmässiga händelser. Begreppet 

brukar även röra frågan om hur ett mått är stabilt eller inte (Bryman och Bell, 2010). 

För att vår studie ska uppfylla en hög grad av reliabilitet har vi varit noga vid 

hanteringen och insamlingen av data för att det ska kunna göras på exakt samma sätt 

igen. Vi har också varit tydliga med hur datan omvandlats till nya variabler som sedan 

använts i studiens modell och beräkningar av kostnadseffektiviteten. Eftersom 

insamlingen av data är objektiv har vi inte påverkat den med personliga åsikter eller 

tycke, något som ger reliabilitet i vår studie. Vi har även sett att tidigare studier på 

ämnet har använt sig av liknande modeller och mätvariabler vilket ger reliabilitet i 

studien. Under arbetets gång har studien granskats av handledare, examinator och 

opponenter, vilket ger mer pålitlighet i mätningarna och bättre möjlighet att göra om 

studien. Med detta sagt innebär det att studien innehåller hög grad av reliabilitet och 

om studiens tillvägagångssätt skulle göras på om på samma population skulle 

liknande resultat kunna genereras. Studiens mått är stabilt och slumpmässiga 

händelser påverkar inte denna studie.  

 

Validitet är kanske det absolut viktigaste forskningskriteriet då det handlar om en 

bedömning av de slutsatser som genererats i undersökning hänger ihop. Då vi gör en 

kvantitativ studie är teoretisk validitet viktigast, vilket innebär huruvida måttet för ett 

begrepp egentligen mäter begreppet (Bryman och Bell, 2010). För att denna studie 

ska få hög grad av validitet har vi först och främst studerat förädlingsprocessen för en 

fotbollsklubb för att ta reda på vad som är input och vad som är output i dessa 

organisationer, vilket kan läsas i avsnitt 4.5 Operationalisering. Därefter har vi tagit 

fram input-variabler som kan tänkas påverkas av regleringen och har en stark 

koppling till en klubbs kostnadseffektivitet. Därefter har vi undersökt hur tidigare 

studier om kostnadseffektivitet har gått till väga och därifrån sett att de variabler och 
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modeller som används där även stämmer överens med de som används i denna studie. 

Vi har under denna arbetsprocess granskats av handledare och opponenter för att 

säkerställa att vi mäter vad vi avser att mäta. På så sätt görs en bedömning av att de 

variabler som används för att mäta begreppet i studien faktiskt mäter begreppet i 

fråga.  

 

För att skapa trovärdighet i studien har vi säkerställt data genom att granska och 

kontrollera den med flera pålitliga källor. Modellen som använts i denna 

undersökning har säkerställts genom tidigare litteratur på ämnet som i stor omfattning 

använt samma modell. Därav kan modellen ses som ett beprövat och pålitligt verktyg 

för en sådan studie. Som ovan nämnts har tidigare litteratur även prövat samma mått i 

liknande typer av undersökningar där variabler likt denna studie använts för att få 

fram måtten. Således har vi pålitlig och säkerställd data, en välprövad modell samt ett 

mått vi fått ut av modellen som är pålitligt på grund av vårt val av variabler. Genom 

dessa åtgärder som vidtagits har reliabiliteten och validiteten förbättrats, vilket gör 

studien trovärdig. Detta är en viktig förutsättning för att resultaten ska kunna 

användas vid framtida beslut om reglering för NPO:s samt bidra i frågan om vad som 

kan göra dem mer effektiva.  

 

4.7.2 Variabelkritik 
Det finns en del problematik med de variabler som används i studien. Beträffande 

output-variabeln genomsnittlig poäng per match i respektive lags liga finns det ett 

problem då denna har en maxnivå om 3 poäng. Den genomsnittliga poängen är 

således begränsad till ett tal mellan 0 och 3. I relation till att input-variablerna 

lönekostnader och övriga kostnader i ett långsiktigt perspektiv troligtvis kommer öka, 

så uppstår ett problem. På lång sikt är detta ett problem för undersökningen eftersom 

output är begränsad medan input-variablerna, som ska generera output, är obegränsad. 

Detta skulle i ett långsiktigt perspektiv innebära att klubbarna enligt modellen 

kommer bli mindre effektiva om output-variabeln genomsnittlig poäng per match 

används. Men eftersom denna studie endast behandlar en kortare period kommer inte 

denna problematik påverka resultaten i den omfattningen att det leder till felaktigt 

resultat för undersökningen. För att säkerställa detta gjorde vi även en indexering där 

inputvariabeln lönekostnader behandlades för genomsnittlig löneökning i Europa 

under undersökningsperioden, vilket inte förändrade resultaten. Därför har variabeln 
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genomsnittlig poäng per match ändå valts att användas. Utifrån den analys som gjorts 

angående möjliga variabler finns det inte heller några andra variabler som hade passat 

bättre för att undersöka studiens syfte. Utifrån ovan förda diskussion om 

förädlingsprocess och variabler, så är de variabler som används i studien de som är 

bäst lämpade.  

 

Lagen som utgör urvalet representerar olika ligor i Europa vilket kan ses som en brist 

med anledning av att Europafotbollens ligor kan skilja sig prestationsmässigt åt. I en 

högt rankad liga kan det vara svårare för ett lag att vinna poäng och skapa stor 

målskillnad i jämförelse med ett likvärdigt lag i en sämre rankad liga. Detta ger en 

skevhet i output-variabeln eftersom de observerade lagen inte är jämförda inbördes 

mellan varandra. Ett alternativ till detta, som har beaktats, är att använda samma 

variabler, men som istället är tagna från Champions League-gruppspel. Detta skulle 

skapa en mer jämlik jämförelse mellan lagen. Dock finns det stora brister med detta 

val av variabler. Eftersom det varje år är ett begränsat antal deltagande lag i 

Champions League, och dessa lag skiftar kraftigt från år till år, så hade urvalet av 

observationer blivit mycket begränsat. Modellen som används i studien kräver att det 

finns data för varje observation under varje tidsperiod. En begränsning som troligtvis 

gjort det omöjligt att genomföra en studie med ett tillförlitligt resultat som går att dra 

slutsatser från. Utifrån detta har output-variabler som utgår från respektive lags liga 

valts till undersökningen, vilket gör att man bör ha i åtanke den skevhet som kan 

uppstå vid användningen av variablerna. Skevheten har dock behandlats då de flesta 

outliers i urvalet tillhör mindre klubbar som spelar sämre rankade ligor. Utöver detta 

är det trots allt Europas toppfotbollsklubbar som undersöks vilket innebär att det inte 

görs en jämförelse mellan toppen och botten. Kvalitetsmässiga skillnader blir således 

inte såpass stora vilket minskar skevheten. Detta gör således att resultaten blir mer 

pålitliga och är möjliga att dra slutsatser ifrån.  
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5 Financial Fair Play 
etta kapitel förklarar UEFA:s regelverk Financial Fair Play då det är ett bra 

exempel på en ekonomisk reglering som drabbat NPO:s, vilken vi vill 

undersöka kostnadseffektiva förändringarna från. Vi ger därför en presentation av 

regelverkets bakgrund samt en beskrivning av dess syfte, utformning och vilka aktörer 

regleringen berör. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den kritik som riktats 

mot regelverket. Kapitlet är viktigt för läsarens förståelse för den ekonomiska 

regleringen samt framtida förda resonemang. 

 

5.1 Bakgrund 
Europeiska fotbollsklubbar har under flera decennier präglats av en allt mer 

omfattande skuldsättning, skenande spelarlöner och transfersummor som ständigt 

överträffar varandra. Under 2009 hade över hälften av de europeiska klubbarna ett 

negativt resultat, vilket även var en ökande trend inom branschen. Samtidigt som 

denna misskötsel av klubbarnas ekonomier eskalerade, insåg UEFA att det fanns en 

efterfrågan på ett övergripande regelverk som hindrade den nedåtgående spiralen. 

2009 presenterade UEFA, som en reaktion på detta, det ekonomiska regelverket 

Financial Fair Play som syftar till att säkerställa en sund och långsiktig lönsamhet för 

klubbarna. Regelverket vill förhindra klubbarna att spendera över sina tillgångar och 

förebygga att stora investerare för in kapital till klubbarna för att täcka upp för stora 

förluster, så kallade “cash gifts”. UEFA vill genom regleringen skapa en marknad där 

klubbarna konkurrerar på ekonomiskt lika villkor och där utgifter är likvärdiga de 

intäkter som genereras från biljettförsäljning och Tv-avtal etcetera (BBC, 2009; 

UEFA, 2015). 

 

5.2 Syfte och omfattning 
Regelverket introducerades 2010, men då ännu inte i sin helhet. UEFA vill uppnå en 

ekonomisk stabilitet genom en reglering som på sikt tvingar klubbarna att nå break 

even över en treårsperiod, men en implementeringsperiod introducerades för att ge 

klubbarna möjlighet att anpassa sina ekonomier. Den första perioden innefattade 

endast två år där det maximala underskottet inte fick överstiga € 45 miljoner. Alltefter 

implementeringsperiodens gång ökas tidsperioden till tre år och gränsen för 

klubbarnas underskott per period sjunker tills break even har nåtts. Regelverket väntas 

D 
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vara implementerat i sin helhet år 2015, men redan under de första åren visade 

regleringen resultat då en reducering av förfallna skulder med 80 procent 

observerades (UEFA, 2015; Financial Fair Play Explained).  

 

De kostnadsposter som innefattas av FFP är bland annat transferkostnader, 

amorteringar av övergångar, löner, finansiella kostnader och utdelningar, medan de 

inkluderade inkomsterna är Tv-intäkter, reklamintäkter, avyttringar av 

anläggningstillgångar, försäljning av spelare och prispengar. Pengar som spenderas på 

infrastruktur, träningsanläggningar och ungdomsverksamhet inkluderas således inte i 

regleringen eftersom dessa områden ses som viktiga, inte bara för organisationen, 

utan för flera grupper som har intresse i klubbarnas verksamhet. Dessa poster har 

uteslutits ur regelverket med anledning av att de inte ska bli påverkade eller lidande 

av införandet av FFP (UEFA, 2012).  

 

Samtliga fotbollsklubbar som deltar i Champions League eller Europa League måste 

uppfylla regelverkets krav. I det fall en klubb frångår regelverket har UEFA rätten att 

införa sanktioner mot klubben. Dessa sanktioner innefattar bland annat varningar och 

reprimander, vilket är den lägsta formen av sanktioner, samt diskvalificeringar och 

tillbakadraganden av titlar som den kraftigaste formen av sanktionerna (UEFA, 2014).  

 

Det bör dock återigen poängteras att regleringen endast påverkar de klubbar som gör 

stora ekonomiskt negativa resultat, vilket även är syftet med regelverket. De klubbar 

som har en god ekonomi och generellt redovisar ett ekonomiskt positivt resultat 

kommer således inte beröras nämnvärt av regleringen eftersom de redan uppfyller de 

krav som ställs. Detta med anledning av att regelverket endast syftar till att justera 

negativa resultat med målet om att klubbarna ska nå break even över en viss 

förutbestämd period.  

 

5.3 Kritik 
Det har riktats en del kritik mot Financial Fair Play innan och under dess 

implementering. Mycket av kritiken har riktats mot att istället för mer konkurrens, 

som regeln dels syftar till, kommer regelverket leda till att toppklubbarnas storlek och 

ekonomier förblir permanenta, relativt andra klubbar, då mindre klubbar inte kan göra 

lika stora investeringar eftersom intäkter inte räcker till för att täcka upp 
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investeringarna (Conn, 2011). Det har också väckts en del kritik mot att när klubbarna 

blir desperata att få in tillåtet kapital kommer de att ägna sig åt tvivelaktiga 

sponsoravtal som i längden kan äventyra fotbollens etiska sammansättning. Match- 

och träningströjor är till för att representera klubbars ideal, inte bli fyllda med reklam 

(Cherrie, 2012). Det har även riktats kritik mot regleringen i och med de olika 

skatterna och sociala kostnaderna som skiljer sig åt mellan europeiska länder. Detta 

betyder att vissa klubbar måste betala högre bruttolön till spelare för att lönen ska bli 

jämförbar med en likvärdig spelare i ett land där skatter och sociala avgifter är lägre. 

Kritik har även väckts av bland annat ledare som José Mourinho, tränare för Chelsea, 

som menar att syftet med reglering var att gynna mindre klubbar och öka 

konkurrensen, men att reglering lett till ett skyddsnät för stora klubbar som redan är 

välutvecklade genom höga intäkter och med mångårig historik (Johansson, 2014).  
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6 Empiriskt resultat 
etta kapitel presenterar resultaten som genererats utifrån modellerna och 

datainsamlingen. Avsnittet börjar med en övergripande förklaring av datan, 

för att sedan ge en mer ingående beskrivning av detaljerna. Hur de genererade 

resultaten är kopplade till problemet är även presenterat.  

 

Denna studie har som syfte att undersöka om en ekonomisk reglering, på en marknad 

med icke vinstdrivande organisationer, kan leda till förändrad kostnadseffektivitet. 

Detta har undersökts med hjälp av den europeiska klubbfotbollen i samband med 

införandet av det ekonomiska regelverket Financial Fair Play, vilket har använts som 

metod för att undersöka förändringar i kostnadseffektiviteten och därmed uppfylla 

studiens syfte. För att genomföra detta har Data envelopment analysis med Malmquist 

TFP index (MI) använts. Dessa modeller har gjort det möjligt att studera 

kostnadseffektiviteten och dess olika komponenter för de europeiska 

fotbollsklubbarna.  

 

6.1 Input-orienterad effektivitetsförändring genom regleringen 
Vid testen som presenteras i detta avsnitt har en input-orienterad metod använts för att 

undersöka om fotbollsklubbarnas kostnadseffektivitet har förändrats som följd av 

införandet av en ekonomisk reglering. Genom att använda denna metod får vi svar på 

frågan “med hur mycket kan kostnaderna reduceras givet samma resultat?”. I en 

fotbollsklubb symboliseras detta av en konstant sportslig prestation i kombination 

med reducerade kostnader. Den input-orienterade metoden kan ställas i motsats till 

den output-orienterade som istället svarar på hur mycket resultatet kan öka givet den 

aktuella inputen.  

 

I tabell 1 presenteras output- och input-variabler, som tidigare även behandlats och 

förklarats i avsnittet 4.5 Operationalisering. Output definieras som genomsnittspoäng 

per match och är i tabell 1 uttryckt som ett genomsnittligt värde för samtliga klubbar 

för respektive år. Genomsnittspoängen sträcker sig från 2,19 poäng (år 2011) upp till 

2,30 poäng (år 2008). Input är uppdelad i två variabler: lönekostnader och övriga 

kostnader. Båda variablerna presenteras i tabellen som tusentals dollar. Lönekostnader 

presenteras som den genomsnittliga lönekostnaden för klubbarna under varje studerat 

D 
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år. Den lägsta genomsnittliga lönekostnaden går att finna vid år 2010 då den uppgår 

till 111’970’000 dollar. Den högsta lönekostnaden finns vid år 2011 då den uppgår till 

130’464’000 dollar i genomsnitt. Övriga kostnader presenteras i tabellen som 

genomsnittliga övriga kostnader för klubbarna under varje år. De lägsta 

genomsnittliga övriga kostnaderna finns vid år 2010 då de uppgår till 102’921’000 

dollar. De högsta övriga kostnaderna finns även här vid år 2011 då de uppgår till 

117’079’000 dollar i genomsnitt. De förändringar vi kan se i tabellen gällande poäng 

och kostnader indikerar på att regleringen inte gett några märkbara effekter i absoluta 

tal mätt.  

 

Tabell 1: Output- och inputvariabler 

    År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Output Poäng Genomsnitt 2,30 2,27 2,34 2,19 2,26 2,25 

                  

Input Lönekostnader(th USD) Genomsnitt 119 047 113 264 111 970 130 464 122 278 128 610 

  Övriga kostnader(th USD) Genomsnitt 104 733 107 298 102 921 117 079 107 533 116 263 
 

I tabell 2 presenteras Malmquist TFP index för respektive klubb. TE beskriver teknisk 

effektivitet, TC beskriver teknologisk förändring, PEC står för pure efficiency change, 

SEC står för scale efficiency change och MI symboliserar Malmquist TFP index. PEC 

multiplicerat med SEC genererar TE. TE multiplicerat med TC genererar MI. 

Värdena beskriver förändringen mellan basåret och efterföljande år där ett värde >1 

beskriver en effektivitetsförbättring, värde <1 beskriver en effektivitetsförsämring och 

värde =1 visar att läget är oförändrat.  

 

14 av de 35 klubbarna visar ett värde av MI som är större än 1, vilket innebär att dessa 

klubbar har förbättrat sin kostnadseffektivitet under perioden som regleringen 

förberetts och implementerats. De övriga 21 klubbarna har ett värde av MI som är 

mindre än 1, vilket innebär att dessa klubbar har försämrad kostnadseffektivitet. I alla 

de fall där ett MI-värde >1 genererats har TE varit positivt vilket innebär att dessa 

observationer har förbättrat sin kostnadseffektivitet, men utan att den påverkats av 

teknologiska förbättringar. Klubbarna Celtic, Inter och Real Madrid har genererat TE-

värden >1 men deras teknologiska förändring har varit <1 vilket gjort att den totala 

MI-faktor blivit <1, vilket gör att det i dessa fall påvisar försämrad 
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kostnadseffektivitet. Totalt sett går det i tabell 2 utläsa att TC är 1,000 vilket innebär 

att teknologin är oförändrad för undersökningsperioden 2008-2013, vilket betyder att 

fronten eller “best practice” är oförändrad. Teknisk effektivitet har på ett aggregerat 

plan blivit försämrad, vilket visar sig genom 0,975. Tillsammans bildar dessa två 

slutprodukten MI vilken för alla studerade klubbar i detta test är 0,975. Detta betyder 

att klubbarna tillsammans försämrat kostnadseffektiviteten som följd av att den 

tekniska effektiviteten försämrats medan teknologin tillika innovationen är 

oförändrad. Detta innebär således att kostnadseffektiviteten minskat med 2,5 

procentenheter, vilket också innebär att klubbarna enligt resultaten generellt kan 

prestera samma output men minska sina kostnader i genomsnitt med 2,5 procent för 

att vara effektiva.  

 

Tabell 2: Malmquist TFP indexsummering av klubbarnas medelvärden  

Klubb TE TC PEC SEC MI 
Ajax 0,681 0,836 0,690 0,987 0,569 
Arsenal 1,267 0,989 1,215 1,042 1,252 
Atletico Madrid 0,883 0,923 0,892 0,989 0,815 
Bayern Munchen 1,364 1,034 1,545 0,883 1,410 
Benfica 0,810 1,033 0,806 1,006 0,836 
Besiktas 0,816 1,049 0,838 0,973 0,856 
Bremen 0,846 1,018 1,368 0,618 0,861 
Celtic 1,029 0,965 1,000 1,029 0,992 
Chelsea 1,282 1,007 1,260 1,018 1,291 
Dortmund 1,482 0,997 1,364 1,087 1,477 
Fiorentina 0,935 0,968 1,030 0,907 0,905 
Genk 0,859 1,009 0,898 0,956 0,866 
Inter 1,016 0,978 1,055 0,963 0,994 
Juventus 1,034 1,019 1,095 0,944 1,054 
Lille LOSC  0,943 1,001 0,904 1,044 0,944 
Liverpool 1,398 0,995 1,396 1,001 1,391 
Lyon  0,884 0,990 0,923 0,957 0,875 
Man City  0,980 0,999 1,086 0,902 0,979 
Man United  1,166 1,020 1,064 1,096 1,189 
Marseille  0,822 0,992 0,828 0,993 0,816 
Milan  1,187 1,013 1,168 1,017 1,202 
Napoli  0,745 0,996 0,754 0,988 0,742 
Porto  0,735 1,016 0,765 0,961 0,746 
PSV 0,881 1,009 0,942 0,936 0,889 
Real Madrid  1,021 0,930 1,048 0,974 0,949 
Roma  1,055 1,004 1,170 0,902 1,059 
Rosenborg 1,094 1,143 1,053 1,039 1,250 
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Schalke 1,168 0,988 1,279 0,914 1,154 
Sevilla 0,786 1,118 0,895 0,858 0,859 
Spartak Moskva 0,753 0,987 0,774 0,973 0,743 
Sporting Lissabon 1,145 0,964 1,123 1,019 1,104 
Standard Liege 0,630 1,025 0,646 0,975 0,645 
Tottenham  1,245 1,085 1,274 0,977 1,351 
Twente  0,798 0,966 0,818 0,976 0,771 
Valencia  1,221 0,984 1,220 1,001 1,201 
Medelvärde 0,975 1,000 1,011 0,965 0,975 

 

I tabell 3 ges en presentation av Malmquist TFP index för det aggregerade värdet för 

samtliga klubbar. Genom att se på medelvärdet för MI 0,975 går det utläsa att 

effektiviteten under hela perioden har minskat generellt bland klubbarna. Denna 

försämring av effektivitet går inte att härleda från TC, vilket är ett mått på hur fronten 

eller den så kallade “best practice” har förändrats, med anledning av att värdet för TC 

är lika med 1 och TC därav är oförändrat. Försämringen av effektiviteten kan istället 

härledas från TE då det har ett värde om 0,975. Detta betyder att de observerade 

klubbarna i genomsnitt har rört sig från fronten i riktning mot en mindre effektiv 

prestation. PEC och SEC har värdena 1,011 respektive 0,965. Vid en multiplikation 

av dessa värden genereras värdet för TE eftersom PEC och SEC är dess komponenter.  

 

Tabell 3: Malmquist TFP inedxsummering av årliga medelvärden, input-

orienterad 

År TE TC PEC SEC MI 
2009 1,188 0,821 1,195 0,994 0,976 
2010 0,546 2,079 0,616 0,886 1,134 
2011 1,358 0,590 1,198 1,133 0,802 
2012 0,946 1,150 1,052 0,899 1,088 
2013 1,060 0,863 1,137 0,932 0,915 

Medelvärde 0,975 1,000 1,011 0,965 0,975 
 

Då man studerar förändringarna år för år går det se att värdena är kraftigt volatila och 

har förändrats mycket under den studerade perioden. MI skiftar då detta värde har 

varit mindre än 1 under åren 2009, 2011 och 2013, medan det varit större än 1 under 

åren 2010 och 2012. Vid en uppdelning av MI i TE och TC går det se att även dessa 

värden varierat kraftigt. Vid de år som TE haft ett värde som överstiger 1, har TC haft 

ett värde som understiger 1, och vice versa. Dessa värden går även att relatera till MI 
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eftersom TC har varit den bidragande orsaken de tillfällen då MI haft ett värde som 

överstiger 1. Under exempelvis 2010 uppvisar TE ett mycket lågt värde 0,546, men 

detta vägs upp av det höga värdet av TC om 2,079, vilket var orsaken till att MI fick 

värdet 1,134.  

 

Diagram 1 visar en jämförelse mellan TE, TC och MI för den studerade perioden. 

Diagrammet beskriver de aggregerade värdena för alla klubbar under respektive år. 

Staplarna visar hur värdena förhåller sig till varandra samt hur de förhåller sig till 

värdet 1.  

 

Diagram 1: Malmquist TFP inedxsummering av årliga medelvärden 

 
 

Efter att ha presenterat de resultat och effektivitetsmått som genererats ur den input-

orienterade metoden kan vi nu säga att den förslagna lösningen på NPO:s 

effektivitetsproblem, nämligen en ekonomisk reglering, inte gav de förväntade 

resultaten. Problematiken om NPO:s resursslöseri och ineffektivitet kan således inte 

lösas med en reglering utifrån den kontext som denna studie befinner sig i.   
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6.2 Output-orienterad effektivitetsförändring genom regleringen 
Det output-orienterade resultatet besvarar frågan angående hur mycket de output-

relaterade resultaten kan öka givet konstant input. I en kontext med de studerade 

fotbollsklubbarna innebär detta konstanta kostnader i kombination med förbättrade 

sportsliga prestationer. Som visas i Tabell 4 är resultaten vad gäller TE, TC och MI 

oförändrade vid jämförelse med det input-orienterade testet i tabell 3. Detta innebär 

nu istället att klubbarna enligt resultaten kan öka sin genomsnittliga output med 2,5 

procentenheter med samma input för att vara kostnadseffektiva enligt best practice. 

Den skillnad som går att urskilja är TE:s komponenter PEC och SEC. PEC har 

minskat något till 0,981, medan SEC ökat en aning till 0,995. Detta ger dock ingen 

påverkan på de övriga komponenterna inom Malmquist TFP index, vilket gör att 

resultatet blir detsamma oavsett orientering. Således spelar det ingen roll vilken av 

inriktningarna som väljs, vilket gör att vi kommer kunna diskutera resultaten från 

dessa test på ett gemensamt plan i analysen istället för två separata diskussioner.  

 

Tabell 4: Malmquist TFP inedxsummering av årliga medelvärden, output-

orienterad 

År TE TC PEC	   SEC MI 
2009 1,188 0,821 1,012 1,174 0,976 
2010 0,546 2,079 0,926 0,589 1,134 
2011 1,358 0,590 0,907 1,497 0,802 
2012 0,946 1,150 1,024 0,924 1,088 
2013 1,060 0,863 1,042 1,017 0,915 

Medelvärde 0,975 1,000 0,981 0,995 0,975 
 

Likt de input-orienterade resultaten gav den output-orienterade metoden inte de 

resultat som vi hoppades på, nämligen att en ekonomisk reglering skulle vara en 

lösning på NPO:s effektivitetsproblem.   
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7 Diskussion och analys 
 detta kapitel förs en djupare diskussion om de resultat som genererades av 

Malmquist TFP index samt dess olika komponenter. Vi för också fram tankar som 

är teoretiskt grundade till varför resultaten inte uppvisade det vi hade som 

förhoppning.  

 

Denna studie grundade sig i tankar kring effektivitetsskillnader mellan icke 

vinstdrivande- och vinstdrivande organisationer. Snabbt upptäcktes att dessa 

skillnader i många fall kan länkas till att NPO:s inte har några incitament kopplade till 

residualen tillika de medel som blir kvar när organisationens åtaganden är betalade. 

Vi upptäckte också att det inte fanns någon given lösning för hur dessa verksamheter 

ska arbeta eller organisera sig för att lösa effektivitetsskillnaderna. Efter att ha 

studerat och undersökt flertalet studier föreslog vi att en ekonomisk reglering 

eventuellt skulle kunna lösa problemet. Vi föreslog att en reglering skulle göra att 

NPO:s utnyttjade sina kostnader och resurser på ett sådant sätt att mer output 

produceras, att de blir mer kostnadseffektiva. Detta är något som vi fört fram i 

studiens problemdiskussion som mynnade ut i följande frågeställning, vilken har 

genomsyrat hela arbetet: 

 

Hur kan kostnadseffektiviteten i icke vinstdrivande organisationer påverkas av en 

ekonomisk reglering?  

 

Efter att ha studerat populationen Europas toppklubbar i fotboll under en sexårsperiod 

med hjälp av Malmquist TFP index, lyckades vi inte påvisa att NPO:s förbättrar sin 

kostnadseffektivitet genom införandet av en ekonomisk reglering. Vi har i studien 

utgått från UEFA:s implementering av Financial Fair Play-regleringen och använt 

denna som en ekonomisk reglering för att sedan studera hur fotbollselitens kostnader 

förändrats i relation till deras sportsliga prestation. Vi hoppades på så sätt se att 

klubbarnas sportliga prestation inte påverkades medan kostnaderna reducerades som 

följd av FFP. Vi menade att det genom tidigare studier om reglering fanns anledning 

att tro att fotbollsklubbarna skulle agera på ett mer effektivt sätt efter genomförandet 

av regleringen. 

 

I 
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Som vi presenterade i resultatkapitlet försämrades kostnadseffektiviteten med 2,5 

procentenheter under mätperioden, vilket betyder att vi inte lyckades påvisa det som 

vi hoppade på. Vad detta kan bero på är något som denna diskussion- och analysdel 

kommer behandla. Vi kommer också analysera resultaten från modellen samt dess 

dekomponerade delar för att förstå innebörden av hur effektivitetens olika 

komponenter har förändrats och därav påverkat resultatet. Detta kommer i 

nästföljande kapitel summeras med slutsatser samt en del där vi för fram tankar och 

synpunkter på framtida forskning inom ämnet.  

 

7.1 Kostnadseffektiva förändringar genom reglering 
Malmquist TFP index har använts vid framtagning av effektivitetsmått och beskriver 

hur effektiviteten för ett objekt har förändrats mellan två tidsperioder. Detta index kan 

sedan delas upp i olika komponenter som var för sig beskriver olika karaktärsdrag för 

effektiviteten. Teknologisk förändring TC är en av komponenterna och ett begrepp 

som beskriver hur den teknologiska innovationen har utvecklats och skapat möjlighet 

att producera mer output än vad som tidigare var möjligt. TC symboliseras av en så 

kallad front som representerar den maximala prestationen, även kallad “best practice”.  

 

Teknisk effektivitet TE beskriver en annan del av effektivitetsmåttet, nämligen hur en 

given observation förhåller sig till fronten, tillika den maximala prestationen. Det är 

endast den observation som befinner sig på fronten som kan definieras som effektiv. 

En observation som befinner sig på en punkt innanför fronten definieras som 

ineffektiv och har således möjlighet att förbättra sin effektivitet och på så vis placera 

sig närmare fronten. TE brukar beskrivas som värdet som visar hur en observation har 

förmågan att “komma ikapp” den maximala prestationen.  

 

Malmquist TFP index, TE och TC beskrivs med ett värde under, över, eller lika med 

1. Ett värde >1 beskriver en effektivitetsökning, ett värde <1 beskriver en 

effektivitetsförsämring och om läget är oförändrat är värdet för Malmquist TFP index, 

TE respektive TC lika med 1.  

 

Det aggregerade resultatet för klubbarna över den tidsperiod som studerats visar, som 

i tidigare kapitel presenterats, en kostnadseffektivitetsreduktion med 2,5 

procentenheter då värdet för Malmquist TFP index är 0,975. Detta grundas dels i att 
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TC, den teknologiska innovationsutvecklingen, förblev oförändrad med ett värde om 

1. Det betyder att det inte skett någon utveckling i den maximala prestationen som en 

klubb kan utföra, utan innovationen har sedan det första observerade året befunnit sig 

på en oförändrad nivå. Detta scenario bör ses som rimligt med anledning av sportens 

karaktär och begränsningar. Trots ökade resurser till en fotbollsklubb finns 

regelmässiga restriktioner på planen som inget lag kan förändra eller överträda. 

Exempelvis genom att det endast finns möjlighet att vara 11 spelare på planen. 

Innovation inom fotbollen bör därför ses som svårare att uppnå i jämförelse med 

exempelvis en tillverkningsindustri där maskiners utveckling och arbetskraftens antal 

är obegränsad och teoretiskt visar på oändlig potential för innovation och teknologisk 

utveckling.  

 

Förändringen som skett i kostnadseffektiviteten kan istället härledas från TE som har 

ett aggregerat värde över tidsperioden om 0,975. I fotbollsklubbarnas fall innebär 

detta att de observerade klubbarna rört sig ifrån den effektiva fronten och därmed 

uppvisar en försämring av kostnadseffektiviteten. Denna effektivitetsförsämring har 

uppstått givet en konstant front för TC, det vill säga att den maximala prestationen 

eller så kallade “best practice” inte har förändrats. Klubbarna har i detta fall generellt 

blivit marginellt sämre på att handskas med de tillgångar de förfogar över. Eftersom 

de sportsliga resultaten har legat på en relativt jämn nivå innebär detta att klubbarna 

har ökat sina kostnader utan att detta fått något resultat för lagens prestation. Det vi 

kan säga i och med att de aggregerade kostnaderna fortfarande ökar är att klubbarna 

än så länge misslyckats med det som stora delar av regleringen syftar till, nämligen att 

minska inflationen av kostnader så som löner och transfersummor. Vi ser i resultaten 

att aggregerade lönekostnader och övriga kostnader ökat vilket medfört att 

hanteringen av resurser blivit sämre när klubbarnas poäng inte ökat, vilket vi synar i 

TE som är <1. 

 

Bakgrunden till Malmquist TFP index, TE och TC går att finna i den input och output 

som har använts för att generera effektivitetsmåttet. Variablerna som använts för input 

var lönekostnader samt totala kostnader subtraherat med lönekostnader, vilket här 

benämns övriga kostnader. Genomsnittlig poäng per match har använts som output-

variabel.  

 



  
 

73 

Vid en närmare analys av de observerade klubbarna går det se att 14 av de 35 

klubbarna har ett värde för Malmquist TFP index > 1 över den studerade tidsperioden, 

vilket påvisar ökad effektivitet, medan resterande 21 klubbar påvisat försämrad 

effektivitet och därmed ett värde <1. Då man ser till input-variablerna som ligger till 

grund för detta mått går dock inte att tyda något mönster. Kostnadsposterna kan ses 

som slumpvisa eftersom samtliga kombinationer av kostnadsutveckling förekommer 

både bland klubbar med förbättrad och försämrad effektivitet. Flera av klubbarna som 

uppvisat förbättrad effektivitet har under den studerade perioden ökat sina kostnader, 

medan flera av klubbarna som har förbättrat sin effektivitet har minskat sina 

kostnader. Detsamma gäller även för de klubbar som uppvisat försämrad effektivitet. 

Med anledning av detta är det viktigt att samtidigt ta output-variabeln genomsnittlig 

poäng per match i beaktning för att förstå utfallet av effektivitetsmåttet. Vissa klubbar 

som ökat sina kostnader har samtidigt ökat den sportsliga prestationen i en högre 

omfattning, och på så vis kunnat skapa en förbättrad kostnadseffektivitet. Något som 

lett till ett värde för Malmquist TFP index >1. Andra klubbar som ökat sina kostnader, 

har gjort detta utan en jämförbar förbättring i den sportsliga prestationen, vilket har 

skapat en försämring av den specifika klubbens kostnadseffektivitet. Något som lett 

till ett värde för Malmquist TFP index <1. Det finns även klubbar som minskat sina 

kostnader i kombination med en konstant spelprestation, vilket lett till en 

effektivitetsförbättring. Andra klubbar som minskat sina kostnader, har gjort detta i 

kombination med ett försämrat utfall för det sportsliga resultatet. I ett sådant fall har 

klubben visat upp en försämrad kostnadseffektivitet.  

 

Vi har också analyserat klubbarnas förutsättningar eftersom en klubb som gjort 

positiva resultat innan regelverket implementerades inte har samma incitament att 

förbättra sin kostnadseffektivitet som en klubb med negativa resultat. Vi studerade 

därför förutsättningarna som ligger till grund för de 14 klubbarna som blivit mer 

kostnadseffektiva och de resterande 21 som blivit mindre kostnadseffektiva. Utifrån 

deras tidigare ekonomiska situation och förutsättningar vad gäller årets resultat inför 

regleringen kan sägas att det inte har spelat någon roll hur ekonomiska stabil klubben 

varit innan regleringen då kostnadseffektiviteten visar slumpartade resultat i 

förhållande till de ekonomiska förutsättningarna. Det finns alltså inga tydliga mönster 

eller samband mellan tidigare ekonomisk prestation och 

kostnadseffektivitetsförändring i denna studie.  
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Utifrån ovan förda analys av resultaten kan sägas att de förväntningar på regleringen 

som ligger till grund för denna studie inte är uppfyllda. Utifrån tidigare teorier och 

empiriska undersökningar fanns skäl att förvänta sig att en ekonomisk reglering på en 

marknad med NPO:s skulle generera ökad kostnadseffektivitet eftersom 

handlingsutrymmet till att göra negativa ekonomiska resultat begränsades. Resultaten 

av den här studien talar inte för en kostnadseffektivitetsförbättring, men den talar 

heller inte emot. Resultaten för klubbarnas kostnadseffektivitet har generellt visat 

mycket varierande värden som varit volatila och skiftat kraftigt, både åren och 

klubbarna emellan. En tydlig trend är svår att urskilja och även om förändringen är 

negativ mot en försämrad kostnadseffektivitet, så är den mycket svag med ett värde 

om 0,975 för Malmquist TFP index för de aggregerade klubbarna.  

 

7.2 Regleringens syfte och utfall 
Regleringen av den europeiska klubbfotbollen syftade, enligt UEFA (2015), till att 

säkerställa fotbollsklubbars ekonomiska välmående med ett långsiktigt fokus genom 

att försöka stoppa inflationen av spelarlöner och övergångssummor. UEFA ville med 

detta således förändra klubbarnas ekonomiska situation till ett mer kostnadseffektivt 

och hållbart ekonomiskt klimat (UEFA, 2015). Detta syfte stämmer överens med en 

generell definition av ekonomiska regleringar där regelverken syftar till att förändra 

ett ekonomiskt beteende bland företag eller individer till förmån för ett mer önskvärt 

uppträdande på marknaden eller inom en organisation (OECD, 2002). Det 

ekonomiska beteende som UEFA ville förändra hos klubbarna innefattade bland annat 

de skenande spelarlönerna och transfersummorna som skapade stora negativa 

ekonomiska resultat för klubbarnas ekonomier. FFP-regleringen infördes för att 

tvinga klubbarna till ett mer önskvärt uppträdande där de vid 

implementeringsperioden endast kunde göra ett begränsat negativt resultat och i 

framtiden kommer vara tvungna att nå break even. Dessa restriktioner backas upp av 

diverse straff och sanktioner i det fall en klubb skulle frångå regelverkets 

bestämmelser.  

 

Utifrån ovan beskrivna definition av en ekonomisk reglering och de resultat som 

denna studie genererat, syns tydligt att regleringen inte fått genomslag. 

Kostnadseffektiviteten bland de europeiska klubbarna har under den studerade 

perioden istället försämrats något, om än marginellt. Vid analys av variablerna som 
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ligger till grund för detta resultat syns ingen klar och tydlig trend bland klubbarna till 

sjunkande kostnader, vilket var syftet med införandet av FFP. Detta kan ses som ett 

misslyckande av regleringen eftersom den inte gett någon förbättring av den 

ekonomiska situationen och kostnadseffektiviteten. Dock finns möjligheten att 

effekterna av regleringen ännu inte är märkbara med anledning av FFP:s syfte om 

långsiktigt fokus och regelverkets relativt korta existens. 

 

7.3 Regleringens tolerans och sanktionernas påverkningar 
En anledning till att regleringen eventuellt inte fått den önskade effekten kan kopplas 

till de tankar som Cramton (1964) diskuterar. Författaren för fram tankar om att en 

organisation kommer fortsätta sin vardagliga verksamhet utan att koordinera sig trots 

att en reglering implementerats. Detta för att de antingen inte drabbas eller påverkas 

av regleringen eller att man helt enkelt struntar i den. För att en organisation inte ska 

strunta i en reglering krävs en sträng toleransnivå samt sanktioner som väntar vid 

regelöverträdelsen. 

 

I FFP:s fall finns det ekonomiska och sportliga sanktioner, vilka presenterades i 

kapitel 5. Att regleringen inte gett några kostnadseffektiva effekter kan kopplas till att 

de sanktioner som FFP ger är för milda för att klubbarna ska vilja omstrukturera sin 

verksamhet samt att regleringen är alldeles för tolerant. Ett exempel på FFP:s tolerans 

är att en klubb som kan få tillfört kapital av en ägare eller intressenter tillåts att göra 

€45 miljoner aggregerade förluster under de första två övervakningsperioderna 

(säsongerna 2011/2012 och 2012/2013). Under nästkommande övervakningsperiod 

gäller samma summa fast då adderas även efterföljande säsong (2013/2014), vilket 

innebär att under tre säsonger tillåts en klubbs göra €45 miljoner i förlust utan att 

möta sanktioner. Vi menar, med bakgrund i Cramtons (1964) teori, att toleransen är 

för stor och att de straff klubbarna väntas få vid överträdelse är för milda för att 

klubbarna ska vara villiga att ändra sina kostnadsvanor. Så länge klubbarna tillåts röra 

sig med såpass stora summor kommer det dröja ett antal år innan UEFA kan vänta sig 

någon avsevärd kostnadseffektivitetsförändring som följd av regleringen. 

 

Detta kan även kopplas till den del av normative theory som beskriver en reglerings 

optimala form. På grund av att vi inte lyckas påvisa några förbättringar hos klubbarna, 

har FFP inte nått sin optimala form. Effekter av regleringen kommer att synas som 



  
 

76 

mest när dess form är optimalt utformad och klubbarna anpassat sig efter den. 

Regleringens optimala form kommer synas när alla klubbar jobbar utefter FFP:s 

restriktioner och inga eller väldigt få straffas av UEFA. Detta kommer troligtvis ta 

flera säsonger med tanke på att idrotten inte varit reglerad på detta sätt innan och 

sporten i sig är konservativ och inte speciellt villig att förändras.  

 

Regleringen är ännu inte fullt implementerad vilket kan vara ytterligare en anledning 

till att vi inte kan se några effektivitetsförändringar i klubbarnas beteende. Vi 

undersöker i denna studie en treårsperiod innan regleringen implementerades för att se 

om klubbarna gjort sig redo för regleringen eftersom det finns möjlighet att 

organisationer kan göra så om de vet att ett regelverk kommer införas. Detta var dock 

inget som vi kunde påvisa i denna studie, utan klubbarna fortsatte spendera i sina 

vanliga mönster fram till den första övervakningsperioden startade. Efter att denna 

startat kunde vi se att klubbarna tillsammans minskade sina lönekostnader och övriga 

kostnader med en liten andel. Studeras kostnadsposterna efter att 

övervakningsperioden börjat syns en svag minskning av inputs, vilket ändå tyder på 

att klubbarna börjat anpassa sig. Dessa är dock för små för att ge några effekter i 

Malmquist TFP index, men en liknande undersökning kommer i framtiden troligtvis 

kunna påvisa de effekter vi ämnade hitta i denna studie. Att vår problematik inte 

kunde lösas med en ekonomisk reglering kan alltså bero på att regleringen vi 

använder inte är fullt implementerad och inte har nått sin optimala form.  

 

Enligt OECD (2002) är en ekonomisk reglering ett införande av ett regelverk som har 

straff som följd om regelverket inte efterlevs. Straffen eller sanktionerna utgör alltså 

en viktig del för att en reglering ska få någon effekt samt den slagkraft som regleraren 

hoppas på. UEFA vill med FFP-regleringen förbättra fotbollsklubbarnas ekonomier, 

men för att detta ska ske kommer toleransen behövas stramas åt och sanktionerna 

bättras. Dock är regleringen utformad på ett sådant sätt att den blir mindre och mindre 

tolerant för ekonomiska förluster ju mer tiden går, men straffen vid introduktionen är 

troligtvis för svaga för att ge några effekter så här pass tidigt som denna studie 

undersöker. Vi ser dock en potential med FFP och att den om några år kommer hitta 

sin optimala form genom hårdare sanktioner och mindre tolerans. Om UEFA lyckas 

att förbättra regleringens tolerans och straff kommer inga klubbar med tiden att 
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strunta i den. Detta bygger på att de vill medverka i UEFA:s turneringar Champions 

League och Europa League och utifrån klubbarnas syfte kan detta ses som givet.  

 

7.4 Organisationsmedlemmarna hindrar regleringens påverkan 
Enligt consumer control theory finns NPO:s till för medlemmarnas egen intresse och 

sociala behov och medlemmarna har gemensamma intressen i organisationens 

aktiviteter. Enligt denna teori finns alltså fotbollsklubbar till för sina medlemmar och 

strävar efter att uppnå deras behov. Fotbollsklubbarnas medlemmar och fans vill att 

deras lag ska prestera på planen och genom detta vinna matcher och titlar. 

Anledningen till att det gått så dåligt ekonomiskt för fotbollsklubbarna kan vara för att 

man sätter sina medlemmar och fans intressen före organisationens eget välmående. 

Detta kan vara anledningen till att löner och övergångssummor stigit i lavinfart, men 

UEFA vill genom FFP att organisationerna ska bli mer egoistiska och tänka mer på 

sitt välmående före medlemmarnas intressen. Det är troligtvis så att medlemmarna 

mår bättre om klubbarna finns kvar i ett långt perspektiv istället för att deras intressen 

gör så att klubbarna går i konkurs. Organisationens vilja att prestera sportsligt har 

troligtvis vägt över de ekonomiska konsekvenserna för att ta sig dit. Kostnaderna att 

nå den optimala prestationen har inte fått tillräckligt mycket plats i styrelserummen, 

vilket lett till den ekonomiska kris som FFP-regleringen ämnar rätta till.  

 

När vi studerar hur de genomsnittliga lönekostnaderna och andra omkostnader har 

förändrats under sexårsperioden ser vi vid en jämförelse mellan första och sista 

undersökningsår att båda posterna har ökat. $119 miljoner till $128 miljoner för 

lönekostnader och $104 miljoner till $116 miljoner dollar för andra omkostnader i 

genomsnitt. Detta kan vara ett bevis på att organisationerna fortfarande lever kvar i 

teorierna om att maximera nyttan för sina medlemmar snarare än sitt egna välmående. 

Trots detta kan vi under den senaste treårsperioden se en lite minskning men den är 

dock för lite för att det ska gå att uttala sig om en förändring. 

 

Optimizing models är ytterliga teorier som menar att NPO:s vill kvalitetmaximera för 

sina intressenter istället för att nå ett monetärt resultat i form av avkastning och vinst. 

Fotbollsklubbarnas vilja att göra detta kan ha gått till överdrift då ekonomin har blivit 

allt för lidande i många fall. Champions League är den bästa turneringen i Europa, 

vilken alla klubbar strävar efter att delta i. Om en välmående ekonomi är ett krav för 
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att få delta, kommer organisationerna anpassa sig till detta och medlemmarnas starka 

intressen av att laget ska prestera kommer inte få samma övertag och fokus som det i 

nuläget har. Att de kommer ske ett svagt skifte där organisationernas kostnader 

kommer ses över mer i framtiden på bekostnad av medlemmar och fans vilja att 

klubben ska vara bäst i Europa är därför troligt. Vi tror att klubbarnas vilja att 

tillfredsställa organisationsmedlemmarnas intressen kan vara en anledning till att 

reglering som lösning på NPO:s effektivitetsproblem inte lyckats påvisas. 

 

7.5 Incitamentsskillnader 
Att resultaten visade en nedgång med 2,5 procentenheter i kostnadseffektivitet kan 

bero på det vi diskuterade i början av studien, nämligen faktumet att det inte finns 

någon äganderätt i residualen. När det inte finns tillräckligt med incitament för de 

personer som driver klubbarna att fokusera på de ekonomiska delarna i 

organisationer, så som lönekostnader, kan dessa skena iväg. Vi har i denna studie inte 

kunnat påvisa att klubbarnas kostnadsmönster eller deras förmåga att vinna poäng har 

förändrats avsevärt. Då dessa två delar tillsammans bildar det som vi använder när vi 

mäter kostnadseffektivitet, ser vi snabbt att det inte skett någon större förändring. 

Lönerna är fortfarande på liknande höga nivå, om än lite högre, och i klubbarnas 

omkostnader ser vi samma tendens över sexårsperioden. När klubbarna då inte lyckas 

prestera mer output så blir kostnadseffektiviteten svagt försämrad. Vi kan tänka oss 

att detta har med det faktum att göra att ledningen i en fotbollsklubb inte bryr sig om 

de ekonomiska resultaten på samma sätt som en företagsledning gör i ett 

vinstmaximerande företag på grund av incitamentsskillnader.  

 

Anheier och Seibel (1990) påpekar att incitamentsskillnader i residualen gör att 

NPO:s ofta är mindre effektiva än FPO:s. Vi menar att detta kan vara en anledning till 

vi inte lyckas påvisa någon kostnadseffektivitetsförändring genom reglering. Hade det 

funnits mer incitament för ledningen i en fotbollsklubb att hålla nere sina kostnader så 

hade eventuellt denna studie uppvisat andra resultat än de vi kommer fram till. Om 

klubbarna låter ledningen bli mer påverkad av deras ekonomiska resultat finns det 

anledning att tro att löner för spelare och andra omkostnader ses över med ett mer 

kritiskt öga. Det skulle eventuellt kunna öka förädlingen och utvecklingen av egna 

spelare istället för att värva dyra världsstjärnor.  
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Dessa incitamentsskillnader tas bland annat upp inom agentteorin av Jensen och 

Meckling (1976) där ägandet är separerat från kontrollen. I en FPO löser man detta 

agentproblem genom att utforma ledningens ersättning så att den sammanfaller med 

ägarnas mål, vanligtvis genom optioner som ger ledningen ekonomisk avkastning när 

företaget presterar bra. Detta scenario uteblir inom en NPO av förklarliga skäl 

eftersom vinst och avkastning inte är det primära målet. Ledningen inom en 

fotbollsklubb kan i detta fall bli mer pressade till att skapa förutsättningar för laget att 

prestera goda sportsliga resultat än att klubben presterar goda ekonomiska resultat. 

Därför finns en lösning på en agentproblematik relaterad till FPO:s som inte är möjlig 

att använda sig av i samma utsträckning och på exakt samma vis inom NPO:s. Det 

kan vara en utmaning för framtiden att få ledningen i fotbollsklubbar och andra 

NPO:s att få mer incitament för den ekonomiska prestationen utan att övergå till att 

bli vinstdrivande.  

 

Ökade incitament inom den europeiska fotbollsbranschen skulle kunna kopplas till 

regelverkets utformning och dess straff. Som tidigare nämnt har FFP:s sanktioner 

varit allt för toleranta. Med ett stramare regelverk skulle incitamenten att följa 

reglerna öka eftersom kostnaden att bryta mot dessa samtidigt ökar. Detta skulle då 

fungera som ett incitament att prestera ekonomiskt väl för klubben som helhet och 

därav kunna ses som en annan typ av incitament vid sidan om det som Jensen och 

Meckling (1976) beskriver på individnivå.  

 

7.6 Återkoppling till tidigare studier 
Som tidigare nämnt har kostnadseffektiviteten bland de observerade klubbarna sjunkit 

en aning under undersökningsperioden. Detta resultat liknar det som tidigare 

empiriska studier på idrottsklubbar resulterat i. Fizel och D’Itri (1996) kommer bland 

annat fram till att effektiviteten hos basebollcoacher var spridd och majoriteten av 

dem var väldigt ineffektiva. Vi har även sett en studie av Barros et al (2014) på 

franska rugbyklubbar som påvisar liknande ineffektivitet. Då vi med denna studie 

påvisar liknande resultat kan vi konstatera att det föreligger någon form av 

ineffektivitetsproblematik hos idrottsklubbar. Denna studie bekräftar således de 

resultat och slutsatser som tidigare empiriska undersökningar inom andra 

idrottsområden kommit fram till. Den ineffektivitet som tidigare påvisats inom bland 

annat baseboll och rugby är också påtaglig inom den europeiska klubbfotbollens 



  
 

80 

toppskikt. En anledning till detta fenomen kan vara det som diskuterats tidigare i 

studien, nämligen att klubbarna fokuserar på sin sportliga prestation snarare än att 

redovisa lysande ekonomiska resultat. Fokuset på klubbarnas sportliga prestation, 

vilket stämmer överens med medlemmarnas intressen, är inom idrotten överordnat 

ekonomin, vilket göra att effektiviteten i hanteringen av den blir lidande. 

 

Effektivitetsresultaten från denna studie liknar de som gjorts på tidigare 

idrottsklubbar, men det skiljer sig från de studier som nämnts tidigare där regleringars 

effekter studerats. Pasiouras et al (2009), Kassel (2008) samt Rosko och Mutter 

(2014) kommer alla i sina studier fram till att observationerna presterade bättre i form 

av effektivitet som följd av att de drabbats av någon form av reglering. Detta stämmer 

således inte överens med de resultat som vi uppvisar i denna studie. Detta bör ha att 

göra med regleringens höga tolerans. Klubbarna får för mycket utrymme till att 

fortsätta i sina gamla vanor och det ställs för låga krav på förändring i regleringens 

implementeringsfas. Dock har vi argumenterat för en framtida förändring när 

regleringen blir hårdare och toleransen minskar. Resultaten från en liknande studie 

kan i framtiden skilja sig från tidigare studier på idrottsklubbar och likna tidigare 

regleringsstudier. 

 

Det som skiljer denna studie från tidigare studier är framför allt att vi undersöker en 

reglering vars påföljder och effekter tidigare inte undersökts. Regleringen sätts även i 

en ny kontext, nämligen dess påverkan på kostnadseffektiviteten. Då hänsyn har tagits 

till införandet av ett nytt regelverk på marknaden, innehåller denna studie indikationer 

på hur kostnadseffektiviteten har påverkats till följd av denna reglering. Något som 

tidigare inte har studerats i ett liknande sammanhang.  

 

Medan föregående studier enbart fokuserat på effektivitetsutvärdering vid en given 

tidpunkt, har vi i denna studie gjort en utökad undersökning för att studera 

effektivitetsförändringar över tid. Detta gör att vi i denna studie lyckats fånga upp 

förändringen som skett under en sexårsperiod, vilket i detta sammanhang resulterade i 

en utveckling av DEA-modellen till att även inkludera Malmquist TFP index. Detta 

ha givit oss möjligheten att se hur effektiviteten förändrats mellan de analyserade 

åren, men även hur effektiviteten förändrats över tid då ett regelverk implementerats.  
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FFP:s påverkan har tidigare studerats, men då endast i form av att UEFA undersökt 

klubbarnas aggregerade förluster. Denna undersökning tillför därför en empirisk 

studie över FFP:s och kan därför ses som en första utvärdering av regelverket och 

dess påföljder. Då studiens metoder tar sin grund i hur tidigare studier genomförts 

lyckas vi addera ytterligare kontexter genom att studera fler tidsperioder och antal 

representerade ligor än vad som tidigare studerats. Detta medför en ökad relevans i 

resultaten som studien presenterar.  
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8 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 
etta avslutande kapitel presenterar våra slutsatser som genererats utifrån 

undersökningen. Vi kommer också att presentera de tankar vi har om framtida 

forskning inom ämnesområdet.  

 

8.1 Slutsatser 
Det bakomliggande problemet för denna studie grundades i hur icke vinstdrivande 

organisationer tenderar att uppvisa ekonomiskt ineffektiva verksamheter i jämförelse 

med FPO:s. Syftet med denna studie var att undersöka om en ekonomisk reglering, på 

en marknad med NPO:s, kan leda till förändrad kostnadseffektivitet för dessa icke 

vinstdrivande organisationer. Utifrån den diskussion som har förts låg våra 

förhoppningar i att en ekonomisk reglering skulle göra att icke vinstdrivande 

organisationer skulle bli mer kostnadseffektiva och således användas som en lösning 

på problematiken. Detta undersökte vi genom att studera Financial Fair Plays effekter 

på toppskiktet av fotbollsklubbarna i Europa. Vi lyckade inte påvisa att regleringen 

ännu har gett några kostnadseffektiva effekter och vi har tidigare fört en analys om 

varför det kan vara så. Det som lyfts fram i analysen kommer nedan summeras och vi 

ger även förslag om framtida forskning.  

 

Det har inte skett någon teknologisk utveckling i branschen och klubbarna har 

blivit sämre på att vara effektiva med sina resurser. Detta är resultat som 

genererats utifrån Malmquist TFP index och innebär att det inte skett någon 

innovation inom branschen som hade behövts för att höja den maximala prestationen 

tillika det så kallade “best practice”. Resultaten visar även att det skett en svag 

nedgång i hur effektivt klubbarna handskas med de tillgångar och resurser som finns 

till förfogande för att bedriva verksamheten.  

 

Regleringens tolerans är för stor och straffen är för milda. Detta är en anledning 

till att regelverkets förväntade effekter har uteblivit. En förklaring till den försämrade 

effektiviteten bland klubbarna är utformningen av regelverkets straff och sanktioner. 

Det krävs stora avsteg från regelverket för att en klubb ska bli bestraffad och detta har 

gjort att klubbarna inte behövt göra märkbara ekonomiska justeringar. Att en klubb 

D 
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blir utesluten från någon av UEFA:s turneringar på grund av ekonomisk vanskötsel 

bör snarare i dagsläget ses som en utopi. 

 

Medlemmarnas intressen premieras före klubbens ekonomi och resurshantering. 

Som tidigare argumenterats är NPO:s primära syfte att tillgodose nyttor hos 

medlemmar och intressenter, medan den ekonomiska avkastningen är sekundär. Detta 

är ett karaktärsdrag som definierar NPO:s, men som samtidigt är en av dess brister. 

När ekonomiska incitament inte förekommit och de sportsliga prestationerna 

premierats har ekonomin i klubbarna blivit eftersatt, vilket FFP syftar till att stävja. 

Dock har FFP ännu inte fått någon märkbar effekt på klubbarnas ekonomier och 

sportsliga prestationer verkar fortfarande premieras kraftigt. Det krävs således mer av 

regelverket för att få de ekonomiska frågorna högre upp på klubbarnas dagordning.  

 

De ovan nämnda aspekterna är de som är viktigast att ta med sig från denna studie. 

FFP-regleringen kan i framtiden ge kostnadseffektiva effekter, men den är i nuläget i 

sin uppbyggnads- och implementeringsfas, vilket gör att dess slagkraft ännu inte syns. 

Vi vill dock än en gång framhäva att regleringen har potential och att en liknande 

framtida studie skulle kunna ge annorlunda resultat då regleringen fått mer tid att 

verka. 

 

Då vi tidigare presenterat åtgärderna som vidtagits för att nå en hög grad av 

reliabilitet och validitet kan vi nu presentera vad studien bidragit med. Bidraget består 

av en ökad inblick i hur en ekonomisk reglering kan påverka icke vinstdrivande 

organisationer och dess kostnadseffektivitet. Vi har genomfört en empirisk studie som 

medför ett empiriskt bidrag till organisationer eller användare kopplade till NPO:s. 

Detta ger framtida reglerare underlag då det ska fattas beslut om implementering av 

regelverk på liknande marknader. Det ger också underlag till ställningstaganden för 

parter som blir utsatta för en sådan ekonomisk reglering. Vi har även tillfört ökad 

kunskap till det, som vi upplevt, ostuderade fältet inom forskning om ekonomiska 

regleringar samt om dessa kan lösa effektivitetsproblemet relaterat till NPO:s. 

Tidigare studier har till stor del enbart fokuserat på skillnader mellan NPO:s och 

FPO:s, alternativt undersökningar av regleringar där vinstgenerering varit ett 

bakomliggande antagande för de observerade aktörerna. I denna studie länkar vi 
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samman ekonomisk reglering med effektivitetsprestation i en kontext där icke 

vinstdrivande organisationer är norm.  

 

Denna studie har också fungerat som utvärdering av UEFA:s Financial Fair Play och 

gett svar på hur regelverket hittills har utfallit, något som det tidigare inte 

dokumenterats. Detta är ett viktigt moment, dels för att undersöka om utfallet blev 

som förväntat och att regleringen uppfyller sitt syfte, dels för att utvärdera om 

förändringen medförde andra oväntade eller oönskade effekter. Att utvärdera 

regelimplementeringen är därför viktig för att se om justeringar och förbättringar bör 

vidtas. 

 

Med utgångspunkt i studiens resultat och dess analys går det i nuläget inte påvisa 

någon allmän slutsats gällande kostnadseffektivitetspåverkningar för NPO:s som följd 

av en ekonomisk reglering som går att generalisera till andra områden med icke 

vinstdrivande organisationer. Med anledning av FFP-regleringens långsamma och 

försiktiga implementering som inte gett några större och märkbara effekter på 

klubbarnas ekonomier, bör man i nuläget vara försiktig med att dra några generella 

slutsatser och istället avvakta för vidare implementering av ett stramare regelverk. 

Däremot finns möjlighet för andra organisationer att dra nytta och lära av denna 

implementeringsprocess av en ekonomisk reglering vad gäller exempelvis sättet på 

vilket ett regelverk införs, dess omfattning och därav påverkan, samt hur 

organisationerna drabbas. Trots att denna studie inte kunnat ge ett generaliserbart svar 

på hur kostnadseffektiviteten bland NPO:s påverkas, så bidrar den alltså till viss del 

med vägledning angående implementeringar av regelverk.  

 

8.2 Förslag till fortsatt forskning 
Genom att under en längre tid studera området för ekonomiska regleringar på 

marknader för icke vinstdrivande organisationer, och i detta fall specifikt UEFA:s 

Financial Fair Play-reglering, har det framkommit frågeställningar som varit 

intressanta för ämnet, men som fallit utanför ramen för den här undersökningen. 

Dessa områden vill vi med detta avsnitt belysa för att man i framtiden ska ha 

möjlighet att vidare undersöka ämnet. 
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En starkt bidragande orsak till att denna studie inte fått något entydigt och klart 

resultat är att tidsperioden sedan regelverkets implementering är relativt kort. För att i 

framtiden ha möjlighet att göra studier där regelverkets effekter tydligare ges uttryck, 

är det en fördel att en längre period sedan regleringen infördes har förflutit. I och med 

att UEFA i framtiden också planerar att skärpa regleringen, så att klubbarna måste 

göra ett break even-resultat över en treårsperiod, gör att FFP:s effekter blir tydligare 

och bör därför kunna avspeglas på ett mer märkbart sätt i en undersökning.  

 

Framtida forskning inom ämnet bör även ta kvalitativa metoder i beaktning. För att 

förstå om, och hur, klubbarnas och dess styrelsemedlemmar har förändrat åsikter, 

arbetssätt och rutiner i och med implementeringen av FFP är den kvalitativa metoden 

ett arbetssätt att föredra. Detta är något som vi med denna kvantitativa studie inte har 

haft möjlighet eller förmåga att fånga upp på grund av den kvantitativa metodens 

natur. En kvalitativ undersökning har därav fallit utanför ramen för denna 

undersökning, men ett sådant tillvägagångssätt för att studera området skulle kunna 

komplettera denna kvantitativa studie med värdefull information.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Champions League-deltagare per säsong 
 
  
2007/2008	   2008/2009	   2009/2010	   2010/2011	   2011/2012	   2012/2013	  
Arsenal	   Aalborg	   Apoel(CYP)	   Ajax	   Ajax	  	   Ajax	  
Barcelona	   Anorthisis(cyp)	   Arsenal	   Arsenal	   Apoel	   Anderlecht	  
Benfica	   Arsenal	   Atletico	   Auxerre	   Arsenal	   Arsenal	  
Besiktas	   Atletico	  Madrid	   AZ	   Barcelona	   Barcelona	   Barcelona	  
Bremen	   Barcelona	   Barcelona	   Basel	   Basel	   Bate	  
Celtic	   Basel	   Bayern	  M	   Bayern	  M	   Bate	   Bayern	  
Chelsea	   Bate(VitR)	   Besiktas	   Benfica	   Bayern	  M	   Benfica	  
CSKA	  Moskva	   Bayern	  M	   Bordeaux	   Braga	   Benfica	   Braga	  
Dynamo	  Kyiv	   Bordeaux	   Chelsea	   Bremen	   Chelsea	   Celtic	  
Fenerbache	   Bremen	   CSKA	  Moskva	   Bursaspor	   CSKA	  M	   CFR	  Cluj	  
Inter	   Celtic	   Debrecen	   CFR	  Cluj	   Dinamo	  Z	   Chelsea	  
Lazio	   CFR	  Cluj(ROU)	   Dynamo	  Kyiv	   Chelsea	   Dortmund	   Dinamo	  Zagreb	  
Liverpool	   Chelsea	   Fiorentina	   H.	  Tel-‐Aviv	   Genk	   Dortmund	  
Lyon	   Dynamo	  K	   Inter	   Inter	   Inter	   Dynamo	  Kyiv	  
Man	  United	   Fenerbache	   Juventus	   Köpenhamn	   Leverkusen	   Galatasaray	  
Marseille	   Fiorentina	   Liverpool	   Lyon	   Lille	  LOSC	   Juventus	  
Milan	   Inter	   Lyon	   Man	  United	   Lyon	   Lille	  LOSC	  
Olympiakos	   Juventus	   M.	  Haifa(ISR)	   Marseille	   Man	  City	   Malaga	  
Porto	   Liverpool	   Man	  United	   Milan	   Man	  United	   Man	  City	  
PSV	   Lyon	   Marseille	   Panathinaikos	   Marseille	   Man	  United	  
Rangers	   Man	  United	   Milan	   Partizan	   Milan	   Milan	  
Real	  Madrid	   Marseille	   Olympiacos	   Rangers	   Napoli	   Montpellier	  
Roma	   Panathinaikos	   Porto	   Real	  Madrid	   Olympiacos	   Nordsjaelland	  
Rosenborg	   Porto	   Rangers	   Roma	   Oteul(ROU)	   Olympiakos	  
Schalke	   PSV	   Real	  Madrid	   Rubin	   Plazen(CZE)	   Paris	  
Sevilla	   Real	  Madrid	   Rubin	  Kazan	   Schalke	   Porto	   Porto	  
Shackthar	  D	   Roma	   Sevilla	   Shakhtar	  D	   Real	  Madrid	   Real	  Madrid	  
Slavia	  Praha	   Shakhtar	  D	   Standard	  Liege	   Spartak	  M	   Shakhtar	  D	   Schalke	  
Sporting	   Sporting	   Stuttgart	   Tottenham	   Trabzonspor	   Shakhtar	  D	  
Steaua	  B	   Steaua	  B	   Unirea	  Urziceni	   Twente	   Valencia	   Spartak	  M	  
Stuttgart	   Villarreal	   Wolfsburg	   Valencia	   Villarreal	   Valencia	  
Valencia	   Zenit	   Zurich	   Zilina	   Zenit	   Zenit	  

 
 
 

 
 
 

 



  
 

92 

Bilaga 2 – Lönekostnader för samtliga säsonger 
 

	   	  
Cost	  of	  employees(thousends	  USD,	  COE)	  

	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	  

	  
Laglista	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  

	  
Aalborg*	   18592	   16333	   12427	   8656	   7294	   9182	  

	  
Ajax	   71192	   60696	   59920	   74177	   56656	   61320	  

	  
Arsenal	   190464	   163449	   157382	   200693	   218002	   230402	  

	  
Atletico	  Madrid	   103874	   95378	   75459	   92593	   92429	   83463	  

	  
Bayern	  Munchen	   243105	   198512	   204080	   227813	   210375	   267344	  

	  
Benfica	   42902	   52470	   46953	   61198	   60596	   65962	  

	  
Besiktas	   62067	   58990	   60261	   79337	   52024	   66408	  

	  
Braga*	   7887	   8369	   13499	   20850	   15141	   18266	  

	  
Bremen	   86560	   90586	   77417	   84097	   68986	   63735	  

	  
Celtic	   69815	   59217	   48876	   46943	   48223	   55432	  

	  
CFR	  Cluj*	   4126	   3765	   3217	   3432	   3738	   3810	  

	  
Chelsea	   341815	   274247	   259261	   303414	   266867	   271173	  

	  
Debrecen(HUN)*	   1294	   1337	   1262	   1130	   1933	   1932	  

	  
Dortmund	   71498	   70688	   58853	   88945	   100623	   138931	  

	  
Fiorentina	   88112	   94337	   73635	   70393	   69132	   83420	  

	  
Genk	   14977	   16635	   14450	   18634	   24698	   23938	  

	  
Inter	   284500	   289863	   287165	   274866	   208086	   167402	  

	  
Juventus	   190527	   194716	   169589	   201482	   188965	   213810	  

	  
Lille	  LOSC	   50080	   54386	   58178	   79442	   104811	   76167	  

	  
Liverpool	   177708	   166420	   188602	   219308	   183988	   201190	  

	  
Lyon	   138122	   117642	   119224	   117659	   105398	   92268	  

	  
Man	  City	   107007	   133477	   194360	   287114	   312854	   354647	  

	  
Man	  United	   240815	   203887	   197863	   244786	   252282	   277247	  

	  
Marseille	   94321	   106972	   138069	   117455	   93888	   93888	  

	  
Milan	   244443	   257592	   257760	   267170	   242513	   208623	  

	  
Montpellier*	   16880	   20708	   28741	   42400	   44938	   54519	  

	  
Napoli	   41963	   43744	   47546	   74770	   72884	   87562	  

	  
Porto	   61013	   67197	   48165	   74022	   37012	   70717	  

	  
PSV	   53684	   44156	   40849	   47092	   43117	   45688	  

	  
Real	  Madrid	   263449	   281902	   283576	   290501	   294538	   321764	  

	  
Roma	   148957	   140228	   124238	   154378	   129448	   123254	  

	  
Rosenborg	   21509	   18438	   19790	   16034	   17988	   15227	  
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Schalke	   96432	   98396	   111060	   129314	   129996	   135617	  

	  
Sevilla	   92479	   85218	   74653	   82887	   69130	   72519	  

	  
Slavia	  Praha*	   2217	   1827	   1440	   1718	   1043	   1000	  

	  
Spartak	  Moskva	   35067	   32065	   39012	   27569	   40321	   58612	  

	  
Sporting	  Lissabon	   31312	   33541	   28417	   42914	   53548	   54481	  

	  
Standard	  Liege	   19678	   21099	   20579	   24812	   22736	   24421	  

	  
Steaue	  Bukarest*	   2068	   2711	   6738	   2568	   1175	   7190	  

	  
Tottenham	   105403	   100135	   100777	   145774	   145961	   147570	  

	  
Twente	   22886	   26416	   27786	   41967	   37153	   43949	  

	  
Valencia	   140840	   105297	   89762	   88032	   87952	   80224	  

	  
Villarreal*	   64999	   64359	   48060	   70077	   61288	   35315	  

	  
Totalt	   4166639,00	   3977401	   3918951	   4548416	   4279730	   4509589	  

 
*Outliers 
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Bilaga 3 – Övriga kostnader för samtliga säsonger 

Other	  expenses((	  Operating	  revenue-‐Erning	  before	  tax)-‐Cost	  of	  employees)(OE)	  

	   	   	   	   	   	   	  Laglista	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  
Aalborg*	   22122	   23377	   15794	   8517	   8679	   8395	  
Ajax	   8872	   38422	   58030	   57761	   61798	   46231	  
Arsenal	   75882	   78360	   48467	   101175	   38516	   81334	  
Atletico	  Madrid	   20307	   93153	   77149	   69465	   43348	   72969	  
Bayern	  Munchen	   267508	   228750	   218297	   232186	   236150	   269236	  
Benfica	   34873	   62966	   58123	   69658	   69008	   64049	  
Besiktas	   18021	   15717	   54373	   90862	   116411	   55366	  
Braga*	   877	   883	   2061	   13514	   12095	   15235	  
Bremen	   90543	   76359	   85674	   84281	   76639	   70263	  
Celtic	   67475	   56410	   48759	   37423	   44671	   46763	  
CFR	  Cluj*	   25868	   18741	   18038	   20873	   30642	   21439	  
Chelsea	   209067	   135498	   157972	   161974	   130337	   199525	  
Debrecen(HUN)*	   3085	   3523	   3061	   2570	   4051	   2997	  
Dortmund	   119070	   103128	   86435	   122486	   133901	   185167	  
Fiorentina	   76123	   92855	   76155	   74648	   70162	   78364	  
Genk	   15732	   18800	   14563	   17074	   24041	   26949	  
Inter	   260555	   255907	   211691	   255139	   181076	   199613	  
Juventus	   145479	   126164	   122572	   182735	   138004	   171679	  
Lille	  LOSC	   48099	   50749	   36940	   48991	   53005	   78778	  
Liverpool	   117095	   153980	   129806	   159865	   140852	   188191	  
Lyon	   145284	   142244	   140451	   124636	   105410	   99868	  
Man	  City	   113930	   151987	   164318	   287263	   213775	   251102	  
Man	  United	   278631	   379497	   319108	   273719	   269911	   308114	  
Marseille	   58128	   99859	   108892	   89744	   52725	   52723	  
Milan	   190537	   212469	   195958	   180653	   203309	   192210	  
Montpellier*	   8565	   8659	   11643	   19701	   18548	   41140	  
Napoli	   70560	   82697	   84574	   100049	   90310	   95629	  
Porto	   67399	   77603	   22112	   29966	   97612	   4537	  
PSV	   115391	   55804	   35306	   52029	   48334	   52687	  
Real	  Madrid	   293753	   301382	   322555	   307712	   310000	   362647	  
Roma	   104692	   82511	   66749	   91732	   85611	   87856	  
Rosenborg	   20847	   26104	   23943	   20883	   10739	   15646	  
Schalke	   106979	   130483	   145860	   146408	   138837	   148489	  
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*Outliers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sevilla	   46653	   14343	   47701	   39752	   34973	   24671	  
Slavia	  Praha*	   22041	   23971	   19595	   34349	   7168	   3021	  
Spartak	  Moskva	   23783	   31754	   25877	   29559	   53650	   39340	  
Sporting	  Lissabon	   39352	   49348	   44040	   51349	   55476	   44373	  
Standard	  Liege	   19169	   23149	   21423	   34019	   24423	   24851	  
Steaue	  Bukarest*	   30177	   25208	   13447	   11986	   9637	   24755	  
Tottenham	   117271	   31706	   89069	   115289	   90362	   73140	  
Twente	   9927	   25949	   32642	   27737	   26780	   45564	  
Valencia	   110316	   94431	   7698	   84768	   53963	   61987	  
Villarreal*	   43579	   41220	   23935	   52658	   68579	   35732	  
Totalt	   3663617	   3746120	   3490856	   4017158	   3683518	   3972625	  
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Bilaga 4 – Poängsnitt, Lönekostnad och Övriga kostnader per 
klubb per säsong 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Poängsnitt	   	  	  	  	  	  	  	  	  COE	   	  	  	  	  	  	  	  OE	  

Aalborg,	  2008	   	  2,152	  	  	  	  	   18592	   22122	  
2009	   	  1,182	  	  	  	  	   16333	   23377	  
2010	   	  1,455	  	  	  	  	   12427	   15794	  
2011	   	  1,061	  	  	  	  	   8656	   8517	  
2012	   	  1,333	  	  	  	  	   7294	   8679	  
2013	   	  1,424	  	  	  	  	   9182	   8395	  

Ajax,	  2008	   	  2,029	  	  	  	  	   71192	   8872	  
2009	   	  2,000	  	  	  	  	   60696	   38422	  
2010	   	  2,500	  	  	  	  	   59920	   58030	  
2011	   	  2,147	  	  	  	  	   74177	   57761	  
2012	   	  2,235	  	  	  	  	   56656	   61798	  
2013	   	  2,235	  	  	  	  	   61320	   46231	  

Arsenal,	  2008	   	  2,184	  	  	  	  	   190464	   75882	  
2009	   	  1,895	  	  	  	  	   163449	   78360	  
2010	   	  1,974	  	  	  	  	   157382	   48467	  
2011	   	  1,789	  	  	  	  	   200693	   101175	  
2012	   	  1,842	  	  	  	  	   218002	   38516	  
2013	   	  1,921	  	  	  	  	   230402	   81334	  

Atletico	  Madrid,	  2008	   	  1,684	  	  	  	  	   103874	   20307	  
2009	   	  1,763	  	  	  	  	   95378	   93153	  
2010	   	  1,237	  	  	  	  	   75459	   77149	  
2011	   	  1,526	  	  	  	  	   92593	   69465	  
2012	   	  1,474	  	  	  	  	   92429	   43348	  
2013	   	  2,000	  	  	  	  	   83463	   72969	  

Bayern	  Munchen,	  2008	   	  2,235	  	  	  	  	   243105	   267508	  
2009	   	  1,971	  	  	  	  	   198512	   228750	  
2010	   	  2,059	  	  	  	  	   204080	   218297	  
2011	   	  1,912	  	  	  	  	   227813	   232186	  
2012	   	  2,147	  	  	  	  	   210375	   236150	  
2013	   	  2,676	  	  	  	  	   267344	   269236	  

Benfica	  2008	   	  1,733	  	  	  	  	   42902	   34873	  
2009	   	  1,967	  	  	  	  	   52470	   62966	  
2010	   	  2,533	  	  	  	  	   46953	   58123	  
2011	   	  2,100	  	  	  	  	   61198	   69658	  
2012	   	  2,300	  	  	  	  	   60596	   69008	  
2013	   	  2,567	  	  	  	  	   65962	   64049	  

Besiktas	  2008	   	  2,147	  	  	  	  	   62067	   18021	  
2009	   	  2,088	  	  	  	  	   58990	   15717	  
2010	   	  1,882	  	  	  	  	   60261	   54373	  
2011	   	  1,588	  	  	  	  	   79337	   90862	  
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2012	   	  1,618	  	  	  	  	   52024	   116411	  
2013	   	  1,706	  	  	  	  	   66408	   55366	  

Braga	  2008	   	  1,206	  	  	  	  	   7887	   877	  
2009	   	  1,667	  	  	  	  	   8369	   883	  
2010	   	  2,367	  	  	  	  	   13499	   2061	  
2011	   	  1,533	  	  	  	  	   20850	   13514	  
2012	   	  2,067	  	  	  	  	   15141	   12095	  
2013	   	  1,733	  	  	  	  	   18266	   15235	  

Bremen	  2008	   	  1,941	  	  	  	  	   86560	   90543	  
2009	   	  1,324	  	  	  	  	   90586	   76359	  
2010	   	  1,794	  	  	  	  	   77417	   85674	  
2011	   	  1,206	  	  	  	  	   84097	   84281	  
2012	   	  1,235	  	  	  	  	   68986	   76639	  
2013	   	  1,000	  	  	  	  	   63735	   70263	  

Celtic	  2008	   	  2,342	  	  	  	  	   69815	   67475	  
2009	   	  2,158	  	  	  	  	   59217	   56410	  
2010	   	  2,382	  	  	  	  	   48876	   48759	  
2011	   	  2,706	  	  	  	  	   46943	   37423	  
2012	   	  2,735	  	  	  	  	   48223	   44671	  
2013	   	  2,079	  	  	  	  	   55432	   46763	  

CFR	  Cluj	  2008	   	  2,235	  	  	  	  	   4126	   25868	  
2009	   	  1,735	  	  	  	  	   3765	   18741	  
2010	   	  2,029	  	  	  	  	   3217	   18038	  
2011	   	  1,324	  	  	  	  	   3432	   20873	  
2012	   	  2,088	  	  	  	  	   3738	   30642	  
2013	   	  1,441	  	  	  	  	   3810	   21439	  

Chelsea	  2008	   	  2,237	  	  	  	  	   341815	   209067	  
2009	   	  2,184	  	  	  	  	   274247	   135498	  
2010	   	  2,263	  	  	  	  	   259261	   157972	  
2011	   	  1,868	  	  	  	  	   303414	   161974	  
2012	   	  1,684	  	  	  	  	   266867	   130337	  
2013	   	  1,974	  	  	  	  	   271173	   199525	  

Debrecen(HUN)	  2008	   	  2,133	  	  	  	  	   1294	   3085	  
2009	   	  2,267	  	  	  	  	   1337	   3523	  
2010	   	  2,067	  	  	  	  	   1262	   3061	  
2011	   	  1,533	  	  	  	  	   1130	   2570	  
2012	   	  2,467	  	  	  	  	   1933	   4051	  
2013	   	  1,533	  	  	  	  	   1932	   2997	  

Dortmund	  2008	   	  1,053	  	  	  	  	   71498	   119070	  
2009	   	  1,735	  	  	  	  	   70688	   103128	  
2010	   	  1,676	  	  	  	  	   58853	   86435	  
2011	   	  2,206	  	  	  	  	   88945	   122486	  
2012	   	  2,382	  	  	  	  	   100623	   133901	  
2013	   	  1,941	  	  	  	  	   138931	   185167	  
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Fiorentina	  2008	   	  1,737	  	  	  	  	   88112	   76123	  
2009	   	  1,789	  	  	  	  	   94337	   92855	  
2010	   	  1,237	  	  	  	  	   73635	   76155	  
2011	   	  1,342	  	  	  	  	   70393	   74648	  
2012	   	  1,211	  	  	  	  	   69132	   70162	  
2013	   	  1,842	  	  	  	  	   83420	   78364	  

Genk	  2008	   	  1,324	  	  	  	  	   14977	   15732	  
2009	   	  1,471	  	  	  	  	   16635	   18800	  
2010	   	  1,214	  	  	  	  	   14450	   14563	  
2011	   	  2,133	  	  	  	  	   18634	   17074	  
2012	   	  1,533	  	  	  	  	   24698	   24041	  
2013	   	  1,833	  	  	  	  	   23938	   26949	  

Inter	  2008	   	  2,237	  	  	  	  	   284500	   260555	  
2009	   	  2,211	  	  	  	  	   289863	   255907	  
2010	   	  2,158	  	  	  	  	   287165	   211691	  
2011	   	  2,000	  	  	  	  	   274866	   255139	  
2012	   	  1,526	  	  	  	  	   208086	   181076	  
2013	   	  1,421	  	  	  	  	   167402	   199613	  

Juventus	  2008	   	  1,895	  	  	  	  	   190527	   145479	  
2009	   	  1,947	  	  	  	  	   194716	   126164	  
2010	   	  1,447	  	  	  	  	   169589	   122572	  
2011	   	  1,526	  	  	  	  	   201482	   182735	  
2012	   	  2,211	  	  	  	  	   188965	   138004	  
2013	   	  2,289	  	  	  	  	   213810	   171679	  

Lille	  LOSC	  2008	   	  1,500	  	  	  	  	   50080	   48099	  
2009	   	  1,684	  	  	  	  	   54386	   50749	  
2010	   	  2,053	  	  	  	  	   58178	   36940	  
2011	   	  2,000	  	  	  	  	   79442	   48991	  
2012	   	  1,947	  	  	  	  	   104811	   53005	  
2013	   	  1,632	  	  	  	  	   76167	   78778	  

Liverpool	  2008	   	  2,000	  	  	  	  	   177708	   117095	  
2009	   	  2,263	  	  	  	  	   166420	   153980	  
2010	   	  1,658	  	  	  	  	   188602	   129806	  
2011	   	  1,526	  	  	  	  	   219308	   159865	  
2012	   	  1,368	  	  	  	  	   183988	   140852	  
2013	   	  1,605	  	  	  	  	   201190	   188191	  

Lyon	  2008	   	  2,079	  	  	  	  	   138122	   145284	  
2009	   	  1,868	  	  	  	  	   117642	   142244	  
2010	   	  1,842	  	  	  	  	   119224	   140451	  
2011	   	  1,684	  	  	  	  	   117659	   124636	  
2012	   	  1,684	  	  	  	  	   105398	   105410	  
2013	   	  1,763	  	  	  	  	   92268	   99868	  

Man	  City	  2008	   	  1,447	  	  	  	  	   107007	   113930	  
2009	   	  1,316	  	  	  	  	   133477	   151987	  
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2010	   	  1,763	  	  	  	  	   194360	   164318	  
2011	   	  1,868	  	  	  	  	   287114	   287263	  
2012	   	  2,342	  	  	  	  	   312854	   213775	  
2013	   	  2,053	  	  	  	  	   354647	   251102	  

Man	  United	  2008	   	  2,289	  	  	  	  	   240815	   278631	  
2009	   	  2,368	  	  	  	  	   203887	   379497	  
2010	   	  2,237	  	  	  	  	   197863	   319108	  
2011	   	  2,222	  	  	  	  	   244786	   273719	  
2012	   	  2,342	  	  	  	  	   252282	   269911	  
2013	   	  2,342	  	  	  	  	   277247	   308114	  

Marseille	  2008	   	  1,631	  	  	  	  	   94321	   58128	  
2009	   	  2,026	  	  	  	  	   106972	   99859	  
2010	   	  2,053	  	  	  	  	   138069	   108892	  
2011	   	  1,789	  	  	  	  	   117455	   89744	  
2012	   	  1,263	  	  	  	  	   93888	   52725	  
2013	   	  1,368	  	  	  	  	   93888	   52723	  

Milan	  2008	   	  1,684	  	  	  	  	   244443	   190537	  
2009	   	  1,947	  	  	  	  	   257592	   212469	  
2010	   	  1,842	  	  	  	  	   257760	   195958	  
2011	   	  2,158	  	  	  	  	   267170	   180653	  
2012	   	  2,105	  	  	  	  	   242513	   203309	  
2013	   	  1,895	  	  	  	  	   208623	   192210	  

Montpellier	  2008	   	  1,421	  	  	  	  	   16880	   8565	  
2009	   	  1,739	  	  	  	  	   20708	   8659	  
2010	   	  1,816	  	  	  	  	   28741	   11643	  
2011	   	  1,237	  	  	  	  	   42400	   19701	  
2012	   	  2,158	  	  	  	  	   44938	   18548	  
2013	   	  1,368	  	  	  	  	   54519	   41140	  

Napoli	  2008	   	  1,316	  	  	  	  	   41963	   70560	  
2009	   	  1,211	  	  	  	  	   43744	   82697	  
2010	   	  1,553	  	  	  	  	   47546	   195958	  
2011	   	  1,842	  	  	  	  	   74770	   180653	  
2012	   	  1,605	  	  	  	  	   72884	   203309	  
2013	   	  2,053	  	  	  	  	   87562	   192210	  

Porto	  2008	   	  2,300	  	  	  	  	   61013	   67399	  
2009	   	  2,333	  	  	  	  	   67197	   77603	  
2010	   	  2,267	  	  	  	  	   48165	   22112	  
2011	   	  2,800	  	  	  	  	   74022	   29966	  
2012	   	  2,500	  	  	  	  	   37012	   97612	  
2013	   	  2,600	  	  	  	  	   70717	   4537	  

PSV	  2008	   	  2,118	  	  	  	  	   53684	   115391	  
2009	   	  1,912	  	  	  	  	   44156	   55804	  
2010	   	  2,294	  	  	  	  	   40849	   35306	  
2011	   	  2,029	  	  	  	  	   47092	   52029	  



  
 

100 

2012	   	  2,059	  	  	  	  	   43117	   48334	  
2013	   	  2,029	  	  	  	  	   45688	   52687	  

Real	  Madrid	  2008	   	  2,237	  	  	  	  	   263449	   293753	  
2009	   	  2,053	  	  	  	  	   281902	   301382	  
2010	   	  2,526	  	  	  	  	   283576	   322555	  
2011	   	  2,421	  	  	  	  	   290501	   307712	  
2012	   	  2,632	  	  	  	  	   294538	   310000	  
2013	   	  2,237	  	  	  	  	   321764	   362647	  

Roma	  2008	   	  2,158	  	  	  	  	   148957	   104692	  
2009	   	  1,658	  	  	  	  	   140228	   82511	  
2010	   	  2,105	  	  	  	  	   124238	   66749	  
2011	   	  1,658	  	  	  	  	   154378	   91732	  
2012	   	  1,474	  	  	  	  	   129448	   85611	  
2013	   	  1,632	  	  	  	  	   123254	   87856	  

Rosenborg	  2008	   	  1,577	  	  	  	  	   21509	   20847	  
2009	   	  1,500	  	  	  	  	   18438	   26104	  
2010	   	  2,300	  	  	  	  	   19790	   23943	  
2011	   	  2,267	  	  	  	  	   16034	   20883	  
2012	   	  1,633	  	  	  	  	   17988	   10739	  
2013	   	  1,833	  	  	  	  	   15227	   15646	  

Schalke	  2008	   	  1,882	  	  	  	  	   96432	   106979	  
2009	   	  1,471	  	  	  	  	   98396	   130483	  
2010	   	  1,912	  	  	  	  	   111060	   145860	  
2011	   	  1,176	  	  	  	  	   129314	   146408	  
2012	   	  1,882	  	  	  	  	   129996	   138837	  
2013	   	  1,618	  	  	  	  	   135617	   148489	  

Sevilla	  2008	   	  1,684	  	  	  	  	   92479	   46653	  
2009	   	  1,842	  	  	  	  	   85218	   14343	  
2010	   	  1,658	  	  	  	  	   74653	   47701	  
2011	   	  1,526	  	  	  	  	   82887	   39752	  
2012	   	  1,316	  	  	  	  	   69130	   34973	  
2013	   	  1,316	  	  	  	  	   64278	   24671	  

Slavia	  Praha	  2008	   	  2,000	  	  	  	  	   2217	   22041	  
2009	   	  2,067	  	  	  	  	   1827	   23971	  
2010	   	  1,367	  	  	  	  	   1440	   19595	  
2011	   	  1,333	  	  	  	  	   1718	   34349	  
2012	   	  1,133	  	  	  	  	   1043	   7168	  
2013	   	  1,400	  	  	  	  	   1000	   3021	  

Spartak	  Moskva	  2008	   	  1,967	  	  	  	  	   35067	   23783	  
2009	   	  1,467	  	  	  	  	   32065	   31754	  
2010	   	  1,833	  	  	  	  	   39012	   25877	  
2011	   	  1,633	  	  	  	  	   27569	   29559	  
2012	   	  1,767	  	  	  	  	   40321	   53650	  
2013	   	  1,700	  	  	  	  	   58612	   39340	  
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Sporting	  Lissabon	  2008	   	  1,833	  	  	  	  	   31312	   39352	  
2009	   	  2,200	  	  	  	  	   33541	   49348	  
2010	   	  1,600	  	  	  	  	   28417	   44040	  
2011	   	  1,600	  	  	  	  	   42914	   51349	  
2012	   	  1,967	  	  	  	  	   53548	   55476	  
2013	   	  1,400	  	  	  	  	   54481	   44373	  

Standard	  Liege	  2008	   	  2,265	  	  	  	  	   19678	   19169	  
2009	   	  2,265	  	  	  	  	   21099	   23149	  
2010	   	  1,393	  	  	  	  	   20579	   21423	  
2011	   	  1,633	  	  	  	  	   24812	   34019	  
2012	   	  1,700	  	  	  	  	   22736	   24423	  
2013	   	  1,667	  	  	  	  	   24421	   24851	  

Steaue	  Bukarest	  2008	   	  2,206	  	  	  	  	   2068	   30177	  
2009	   	  1,647	  	  	  	  	   2711	   25208	  
2010	   	  1,824	  	  	  	  	   6738	   13447	  
2011	   	  1,676	  	  	  	  	   2568	   11986	  
2012	   	  1,941	  	  	  	  	   1175	   9637	  
2013	   	  2,324	  	  	  	  	   7190	   24755	  

Tottenham	  2008	   	  1,211	  	  	  	  	   105403	   117271	  
2009	   	  1,342	  	  	  	  	   100135	   31706	  
2010	   	  1,842	  	  	  	  	   100777	   89069	  
2011	   	  1,631	  	  	  	  	   145774	   115289	  
2012	   	  1,816	  	  	  	  	   145961	   90362	  
2013	   	  1,895	  	  	  	  	   147570	   73140	  

Twente	  2008	   	  1,824	  	  	  	  	   22886	   9927	  
2009	   	  2,029	  	  	  	  	   26416	   25949	  
2010	   	  2,529	  	  	  	  	   27786	   32642	  
2011	   	  2,088	  	  	  	  	   41967	   27737	  
2012	   	  1,765	  	  	  	  	   37153	   26780	  
2013	   	  1,824	  	  	  	  	   43949	   45564	  

Valencia	  2008	   	  1,342	  	  	  	  	   140840	   110316	  
2009	   	  1,632	  	  	  	  	   105297	   94431	  
2010	   	  1,868	  	  	  	  	   89762	   7698	  
2011	   	  1,868	  	  	  	  	   88032	   84768	  
2012	   	  1,605	  	  	  	  	   87952	   53963	  
2013	   	  1,711	  	  	  	  	   80224	   61987	  

Villarreal	  2008	   	  2,026	  	  	  	  	   64999	   43579	  
2009	   	  1,711	  	  	  	  	   64359	   41220	  
2010	   	  1,474	  	  	  	  	   48060	   23935	  
2011	   	  1,632	  	  	  	  	   70077	   52658	  
2012	   	  1,079	  	  	  	  	   61288	   68579	  
2013	   	  1,833	  	  	  	  	   35315	   35732	  

 


