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

Linnaeus University, 2015. 

 

Authors: Andreas Wihlborg and Viktor Svendsen 

Supervisor: Magnus Willesson 

Examiner: Sven-Olof Yrjö Collin 

 

Title: Financial Fair Play – A study about how an economic regulation impact the 

competition. 

 

Background and problem: Financial Fair Play was implemented in purpose to 

improve European professional football clubs’ poor financial situation by protecting the 

clubs against overinvestment's. Researchers argue theoretically that Financial Fair Play 

will affect competitive balance, but practically this is not tested. 

 

Purpose: The purpose of this study was to investigate whether the impact of 

competitive balance after implementation of economic regulation, depends on the 

regulation or if there are other explanations. 

 

Method: We have performed a quantitative study in which we tested the study´s 

purpose through different measures of competition and several statistical analyzes. 

 

Conclusions: We did succeed to prove that the competitive balance worsened in the 

four major European football leagues, after the implementation of Financial Fair Play. 

However, we could not substantiate that the Financial Fair Play affected the competitive 

balance. Because there are other factors that have affected. One reason could be that the 

Financial Fair Play are relatively new and may not reach its full effect. 
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Sammanfattning 
Civilekonomuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, 

2015 

 

Författare: Andreas Wihlborg och Viktor Svendsen 

Handledare: Magnus Willesson 

Examinator: Sven- Olof Yrjö Collin 

 

Titel: Financial Fair Play – En studie om hur en ekonomisk reglering påverkar 

konkurrensen 

 

Bakgrund och problem: Financial Fair Play implementerades i syfte att förbättra 

europeiska professionella fotbollsklubbars dåliga ekonomiska situation genom att 

skydda klubbarna mot överskuldsättning. Forskare argumenterar teoretiskt att Financial 

Fair Play kommer påverka konkurrensbalansen, men praktiskt är detta inte prövat. 

 

Syfte: Syftet med denna studie att undersöka om en påverkan i konkurrensbalansen 

efter implementeringen av en ekonomisk reglering, beror på regleringen eller om det 

finns andra förklaringar. 

 

Metod: Vi har genomfört en kvantitativ studie där vi testat studiens syfte genom olika 

mått på konkurrens samt flera olika statistiska analyser. 

 

Slutsatser: Vi lyckades med denna studie konstatera att konkurrensbalansen försämrats 

i de fyra största europeiska fotbollsligorna, efter implementeringen av Financial Fair 

Play. Dock kunde vi inte påvisa att Financial Fair Play påverkat konkurrensbalansen. 

Utan det finns andra faktorer som har påverkat konkurrensbalansen. Anledningen till 

detta kan vara att det ekonomiska regelverket är relativt nytt och inte nått sin fulla 

effekt. 
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Förkortningar och centrala begrepp 
C5ICB - C5-Index of Competitive Balance 

CR - Concentration Ratio 

CBR - Competitive Balance Ratio 

CFCP - Club Financial Control Panel 

ECA - European Club Association 

FFP - Financial Fair Play 

HBC – Hard Budget Constraint 

HHI – Herfindahl- Hirschman Index 

HICB - H-Index of Competitive Balance 

IRB  - Internal Ratings Based 

SBC - Soft Budget Constraint 

SDLP - Standard Deviation of League Points 

SDTP - Standard Deviation of Team Points 

UEFA - Union of European Football Associations 

 

Bundesliga - Högsta fotbollsdivisionen i Tyskland 

 

FFP - Ett regelverk som UEFA infört för att skydda och förbättra de europeiska 

fotbollsklubbarnas ekonomi (UEFA, 2012) 

 

La Liga - Högsta fotbollsdivisionen i Spanien 

 

Premier League - Högsta fotbollsdivisionen i England 

 

Serie A - Högsta fotbollsdivisionen i Italien 

 

UEFA - Europas fotbollsfederation som är den största kontinentala fotbollsfederationen 

i världen. Grundades i Basel, Schweiz, 1954. UEFA är den som grundat och utvecklat 

FFP. Nuvarande ordförande är gamle franske storspelaren Michel Platini (UEFA, 

2014c; UEFA, 2015d). 
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UEFA Champions League - Detta är den mest prestigefyllda fotbollsturneringen som 

en europeisk fotbollsklubb kan delta i. Den arrangerades första gången säsongen 

1955/56 av UEFA och hette på denna tiden Europacupen för mästarlag och det var 

endast de europeiska ligavinnarna som fick delta i turneringen. Säsongen 1992/93 bytte 

turneringen namn till sitt nuvarande namn UEFA Champions League. Från och med 

säsongen 1997/98 fick även andra klubbar än vinnaren delta från länder med hög 

ranking. Hädanefter nämnd Champions League (UEFA, 2015b). 

 

UEFA Club Licensing System - FFP är ett förbättrat och mer utvecklat regelverk än 

dennes föregångare som hette UEFA Club Licensing System (UEFA, 2012) 

 

UEFA Europa League - Detta är den näst mest prestigefyllda klubbturneringen i 

Europa, där lag deltar som presterat bra i sin inhemska liga, men inte kvalificerat sig för 

Champions League. UEFA tog över turneringen säsongen 1971/72 och döpte den till 

UEFA cupen, den hette tidigare Mässcupen och startades 1955. Från och med säsongen 

2009/10 heter turneringen numera UEFA Europa League. Hädanefter nämnd Europa 

League (UEFA, 2015c) 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras först bakgrunden till vår studie. Här redogörs för varför FFP 

implementerades samt den kritik regelverket fått utstå. I den efterföljande 

problemdiskussionen lyfter vi fram hur regleringar kan se ut och verka, för att koppla 

an till hur regleringar påverkar konkurrensen. Studiens syfte och frågeställning 

presenteras därefter tillsammans med studiens bidrag. Avslutningsvis kommer 

dispositionen till arbetet att presenteras. 

 

1.1 Bakgrund 
Ekonomin inom den europeiska professionella fotbollen har under många år präglats av 

en bristande hantering av klubbarnas lönsamhet och den ekonomiska förvaltningen, 

vilket har skapat ett gap mellan det sportsliga- och ekonomiska planet (Storm, 2012). 

Trots att inkomsterna har ökat hos de fem bästa fotbollsligorna i Europa det senaste 

decenniet har fotbollsklubbarna haft många ekonomiska bekymmer (Deloitte, 2015; 

King, 2011; Szymanski, 2010). Året 2011 nåddes en sammanlagd nettoförlust på 

ungefär 1,7 miljarder € för de europeiska klubbarna som ansökte om licens för att delta i 

klubbturneringarna UEFA Champions League och UEFA Europa League (UEFA, 

2014a). Förutom att nettoförlusterna nådde nya rekordnivåer har även förmögna 

investerare utökat sitt inflytande i fotbollsklubbarna (Preuss et. al., 2014). En anledning 

till att fotbollsklubbarna har nått dessa negativa rekordnivåer kan tillskrivas att 

klubbarna inte drivs med vinstintresse utan att klubbarnas framgångar mäts i sportsliga 

resultat (Szymanski, 2009). Denna strävan efter sportsliga framgångar har gjort att 

klubbarna tänker kortsiktigt i deras rekrytering av nya spelare. Den höga konkurrensen 

som finns mellan klubbarna har lett till en kapprustning vilket gjort att 

övergångssummorna drastiskt ökat vilket i sin tur skuldsatt klubbarna. Anledningen till 

denna kapprustning är att minska risken för degradering i ligasystemet eller missa 

chansen att spela i UEFA:s turneringar vilket skulle innebära stora inkomstförluster 

(Dietl et al, 2008).   

 

Utifrån denna negativa utveckling beslutade UEFA i september 2009 att utveckla den 

dåvarande regleringen UEFA Club Licensing System. Resultatet blev UEFA Financial 

Fair Play (FFP). Denna nya reglering introducerades i maj 2010 av UEFA:s exekutiva 

kommitté i syfte att förbättra de europeiska klubbarnas ekonomiska situation genom att 

skydda klubbarna mot överskuldsättning (UEFA, 2015a). Det saknas incitament till att 
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sätta klubbarna i konkurs då deras marknadsvärde och betydelse för staden är väsentlig 

för många intressenter. Detta kan jämföras med problemet too big to fail, som finns 

inom bankväsendet (Storm, 2012). Det medför att klubbarna använder sig av en Soft 

Budget Constraint, vilket innebär att de har en osund ekonomisk inställning till sin 

budget eftersom de förutsätter att intressenter kommer täcka underskottet (Kuper, 

Szymanski, 2009; Storm & Nielsen, 2011). UEFA försöker hindra denna negativa 

utveckling genom sitt nya regelverk FFP (Storm, 2012). 

 

Drut och Raballand (2012) argumenterar för att FFP teoretiskt bör öka den ekonomiska 

jämlikheten och balansera europeiska tävlingar bättre, även om skillnader i intäkter 

kommer kvarstå mellan toppen och botten i respektive liga. Samtidigt är andra forskare 

av en annan uppfattning och riktar kritik mot UEFA för införandet av FFP. Denna kritik 

kan delas in i tre olika kategorier: 

·         UEFA utformade ett regelverk som avstår från de potentiella fördelarna med 

externt kapital som skulle kunna hjälpa klubbarna (Madden, 2011). 

·         UEFA utformade ett regelverk som begränsar konkurrensen på 

spelarmarknaden som pressar ner lönerna likt ett lönetak fast utan att 

kompensera för de förlorade fördelar som finns med en ökad konkurrenskraftig 

balans (Peeters & Szymanski, 2012). 

·         UEFA har utformat ett regelverk som kommer frysa den europeiska 

fotbollens hierarki (Vöpel, 2011; Sass, 2012).   

Vi kommer vidare att diskutera förhållandet mellan konkurrens och regleringar ur ett 

bredare perspektiv, för att sedan använda FFP som ett exempel för att se huruvida en 

ekonomisk reglering kan påverka konkurrensen på en viss marknad. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Anledningen till att regleringar finns är att de ses som lösningen på problem, både för 

organisationer och personer. De är till för att samordna, granska, värdera och rangordna 

olika verksamheter (Svedberg Nilsson et. al., 2005). Alla företag och organisationer står 

under någon form av reglering men i detta fall vill vi se på en reglering som omfattar 

hela marknaden och denna definitionen av en reglering genomsyrar hela vår studie. 

Vanligtvis är det staten som inför regleringar men det kan även vara privata 

organisationer. Syftet med regleringen kan exempelvis vara bättre och billigare tjänster, 

skydd för företag från orättvis konkurrens som uppkommit genom 
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marknadsmisslyckanden, renare luft och vatten samt säkrare arbetsplatser och produkter 

(Hertog, 1999). Därför skiljer ekonomer på ekonomiska och social regleringar, där en 

anledning till att ekonomiska regleringar införs är främst för att förändra ett ekonomiskt 

beteende för företag, organisationer och personer. De andra anledningarna är för att 

kontrollera priser och förhindra inträdesbarriärer på marknader. Sociala regleringar 

innefattar en bredare kategori över hur företag eller enskilda personer bedriver sin 

verksamhet och innefattar såväl hälso-, miljö- och marknadsföringsregleringar 

(Cengage, 2015). Nedan kommer vi att fokusera på ekonomiska regleringar och det är 

alltså ekonomiska regleringar vi syftar till när vi vidare i studien använder termen 

reglering. 

 

Regleringar kan alltså skapas av andra än staten men problemet med detta är att 

regleringen måste få legitimitet och auktoritet så att den efterlevs (Svedberg Nilsson et. 

al., 2005). Power (2007) menar att regelefterlevnad är ett sätt att ge regleringen 

legitimitet och dessa idéer och principer kommer från bolagsstyrningen. För att 

regleringen ska upprätthållas och få legitimitet behövs det sanktioner kopplade till 

regleringen. Exempel på sanktioner kan vara böter, olika förbud och fängelse (Svedberg 

Nilsson et. al., 2005). Ayres och Braithwaite (1992) förespråkar ett nära samarbete 

mellan regleraren och den som blir reglerad. Genom att inte ge reprimander vid mindre 

regelbrott byggs ett ömsesidigt samarbete och en förståelse upp mellan regleraren och 

den som blir reglerad, istället för att de motarbetar varandra. För att motverka att den 

som blir reglerad missbrukar reglerarens förtroende bör de avskräcka med sanktioner 

som är rimliga. Effekten blir negativ om sanktionerna saknar trovärdighet. Den som blir 

reglerad kommer ha en vilja att samarbeta eftersom det ligger i dennes intresse. Ett för 

strikt regelverk får ofta effekterna av kontraproduktivitet och detta medför motarbetande 

mot det potentiella samarbete som de flesta företag och organisationer är villiga att 

erbjuda. 

 

Ett tillvägagångssätt för att ge regleringen legitimitet är att använda sig av 

branschrepresentanter och intressenter för att visa att de som berörs av regleringen varit 

med i regleringsprocessen. Ett annat sätt är att låta professionella personer med 

specifika kunskaper inom området delta i regleringsprocessen. Exempel på specifika 

kunskaper kan vara juridiska och ekonomiska, allt för att försäkra sig om att regleringen 

får den ekonomiska effekt som regleraren är ute efter och att den inte strider mot någon 
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befintlig lag (Svedberg Nilsson et. al., 2005). Dessa regleringsprocesser kan jämföras 

med Scotts (2005) regulatory space som innebär att en grupp intressenter bjuds in för 

att simulera och självreglera marknaden där intressenterna verkar. 

 

Den traditionella modellen för regleringar har utvecklats från att avskräcka till en mer 

modern modell som uppmuntrar till självreglering. Denna nyare modell har vuxit fram 

eftersom vårt samhälle blivit mer neoliberalt. Detta nyare samhälle innebar ett skifte 

från ex post reglering till ex ante reglering, vilket innebar ett skifte från att reglera efter 

en skandal till att reglera för att förutse och motverka skandaler (Power, 2007). 

Regulatory state har även genomgått denna förändring, från att ha varit centraliserad till 

att ha blivit mer decentraliserad där staten fått mindre kontroll. Regulatory state 

definieras av Levi-Faur (2013) som en organisation som tillämpar och utvidgar 

regelskapandet, regelövervakning och regelefterlevnad. 

 

Anledningen till att en reglering uppkommer varierar utifrån vilka motiv regleraren har 

för att skapa regleringen. Antingen uppkommer regleringen som ett resultat av att 

regleraren enbart ser till allmänhetens intresse och vill tjäna samhället på bästa sätt 

genom att rätta till ineffektiva marknader där priserna överstiger marginalkostnaden, 

vilket missgynnar allmänheten (Deegan & Unerman, 2004; Schenk, 2015). Eller så 

skapas regleringen enbart för att regleraren vill maximera sina egenintressen och 

därmed värdesätter dessa högre än samhällets (Stigler, 1971). Problemet som finns är att 

den grupp som kommer att påverkas av regleringen kommer försöka påverka regleraren 

genom att erbjuda regleraren något denne är intresserad av, vanligtvis röster eller 

resurser (Peltzman, 1989). 

 

Som tidigare nämnt är marknadsmisslyckanden en av anledningarna till att en reglering 

uppkommer då marknaden misslyckats med att fördela resurserna effektivt, allt för att 

främja konkurrensen på marknaden (Hertog, 1999). Konkurrens kan närmast beskrivas 

som en process av rivalitet mellan företag som tar formen av en tävling inom en 

befintlig marknad (Krafft & Saviotti, 2004). Konkurrens är något som inte enbart 

förekommer mellan företag, Stiegler (1987) definierar konkurrens som en rivalitet 

mellan individer, grupper och nationer som uppstår när två eller flera parter strävar efter 

något som alla inte kan få. Konkurrens innefattar all typ av rivalitet som exempelvis 

torghandel, krig och idrottstävlingar, med många instrument som exempelvis pris, 
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design, reklam och FoU (Vickers, 1995). En marknad där det finns en obalanserad 

konkurrens med endast ett fåtal aktörer, leder till att företagen blir prissättare istället för 

pristagare. Pristagare finns på marknader där priset och villkoren för en homogen vara 

eller tjänst kommer att ligga på en gräns där det råder break-even, vilket gynnar 

allmänheten.  Denna obalans är ett problem då en obalanserad marknad påverkar 

allmänheten negativt eftersom priserna på denna marknad ökar. Detta fenomen kallas 

oligopol och har likheter med monopol, som innebär att marknaden endast består av en 

aktör. Skillnaden på dessa marknader är att en oligopolmarknad domineras av ett fåtal 

aktörer istället för endast en, men har även likheter i att de själva har möjlighet att inom 

vissa ramar bestämma priser och kvantiteter. Företag på en oligopolmarknad kan även 

samarbeta och skapa karteller, vilket påverkar konkurrensen på marknaden negativt 

(Eklund, 2013). Däremot förekommer regleringar som framkallar monopol och 

oligopol, eftersom de fasta kostnaderna på de marknaderna är så pass höga att det endast 

är ekonomiskt möjligt med en eller ett fåtal aktörer. Elmarknaden och 

järnvägsmarknaden är exempel på marknader där sådana regleringar förekommit 

(Hertog, 1999). 

 

Som tidigare nämnt vill regleringar förbättra konkurrensen på marknaden genom att 

kontrollera priser och förhindra inträdesbarriärer på marknaden (Hertog, 1999). Men när 

regleringens syfte inte är att förbättra konkurrensen utan är att exempelvis ändra ett 

ekonomiskt beteende på marknaden uppstår ett problem. Regleraren måste, enligt Vöpel 

(2013), även då ta konkurrensen i beaktning då konkurrenskraftiga obalanser är den 

yttersta orsaken till finansiell instabilitet och osjälvständighet. Ett exempel är 

regleringen Basel II vars syfte var att komplettera Basel I brister kring marknadsrisker 

genom att risker fångades upp och värderades på ett bättre sätt än tidigare. Denna 

reglering utformades med stora internationella banker i åtanke men kom att gälla för 

alla banker inom EU. Detta gav större banker en konkurrensfördel gentemot mindre 

banker eftersom de mindre inte hade råd att införa de nya dyra systemen som var 

utformade för att passa de stora och komplexa bankerna. Detta gjorde det svårt för nya 

och mindre banker att etablera sig på marknaden och medförde att de mindre bankerna 

tvingades ta större risker för att kunna konkurrera med de stora bankerna (Hakenes & 

Schnabel, 2011). En reglering som däremot fått önskad effekt på konkurrensen är 

Solvency II som är en reglering inom försäkringsbranschen vars syfte var att öka 
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konkurrensen mellan försäkringsbolag, samt skapa ett starkt konsumentskydd för 

försäkringstagarna (Farakademi, 2013). 

 

Vid en utvärdering av en reglering är frågan man ställer sig, vilka skillnader har 

regleringen gjort med de problem den var tänkt att ha effekt på? En annan viktig fråga 

är, vilka effekter har regleringen haft på andra områden som regleringen inte var skapad 

för som är av värde för beslutsfattaren, exempelvis konkurrensen (OECD, 2012). Vi vill 

därför undersöka en marknad som nyligen implementerat en ekonomisk reglering likt 

Basel II. För att undersöka hur en reglering påverkar konkurrensen på den reglerade 

marknaden och om det är regleringen som orsakat denna påverkan. Att mäta 

konkurrensen på en viss marknad är svårt men det har empiriskt konstaterats att en hög 

företagskoncentration på en marknad kan ses som ett tecken på en obalanserad 

konkurrens (SOU 2004:47). Därför kommer vi att undersöka en marknad som nyligen 

implementerade en ekonomisk reglering genom att studera hur företagskoncentrationen 

varit före och efter implementeringen av regleringen.    

 

1.3 Syfte 
Utifrån ovan förda diskussion är syftet med denna studie att undersöka om en påverkan 

i konkurrensbalansen efter implementeringen av en ekonomisk reglering beror på 

regleringen.  

 

1.4 Problemformulering 
 

Hur har implementeringen av en ekonomisk reglering påverkat konkurrensbalansen?  

 

Kan man utesluta att konkurrensbalansen har påverkats av andra faktorer än den 

ekonomiska regleringen? 

 

1.5 Bidrag 
Vårt motiv för att genomföra denna studie är att ge en ökad förståelse för hur en 

reglering påverkar konkurrensbalansen på den reglerade marknaden. Detta kan vara 

viktigt för både organisationer, användare och reglerare. För organisationerna är det 

viktigt att få en förståelse för hur de påverkas av en ekonomisk begränsning och hur de 

bör ta ställning till eventuella regleringar. Vad gäller användarna är det viktigt att bli 

medveten om hur konkurrensbalansen på den reglerande marknaden kan förändras till 
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följd av en ekonomisk reglering. För regleraren kan studien bidra till vägledningen för 

framtida implementeringar av regelverk. Studien kommer att utföras på 

fotbollsmarknaden då en ekonomisk reglering nyligen implementerats på denna 

marknad. Tidigare forskning kring hur konkurrensbalansen påverkats efter 

implementeringen av ekonomiska regelverket finns, men enbart på en teoretisk nivå. 

Forskarna inom idrottsekonomin har olika uppfattningar om hur denna nya reglering 

påverkar konkurrensbalansen på fotbollsmarknaden (Drut & Raballand, 2012; Madden, 

2011; Peeters & Szymanski, 2012; Vöpel, 2011; Sass, 2012). Det ska därför bli 

intressant att se vilken positionering vi kommer att ta i detta problem. Allt utifrån vilka 

resultat vi kommer att få.   

 

Denna studie blir då den första som praktiskt bidrar till att statistiskt påvisa om den 

ekonomiska regleringen påverkat konkurrensbalansen. Vilket då blir en utvärdering av 

hur UEFA Financial Fair Play påverkat konkurrensen i de fyra största europeiska 

fotbollsligorna. Pawlowski et. al. (2010) studie kommer användas som mall i vår 

statistiska undersökning för att kunna besvara vårt syfte huruvida konkurrensbalansen 

påverkats efter implementeringen av en ekonomisk reglering. För att kunna bevisa att 

det är den ekonomiska regleringen som medför förändringen och utesluta andra 

faktorer, kommer vi därför genomföra en regressionsanalys. Eftersom OECD (2012) 

argumenterar för att denna metod är den bästa för att kunna undersöka en ekonomisk 

reglerings påverkan. Andra faktorer i detta sammanhang kan utifrån forskares argument 

vara exempelvis ökade Champions League premier, publik och tv-intäkter (Pawlowski 

et. al., 2010; Zimbalist, 2003; Késenne, 2006).  

 

  



  
 

15 

1.6 Disposition 
Vår studie är uppdelad utifrån olika kapitel och här kommer en kort sammanfattning 

rörande varje kapitel. 

 

Kapitel 1 Inledning 

I inledningen kommer en bakgrund presenteras till vår studie om anledningen till att 

FFP implementerades och den kritik den fått utstå. Detta leder vidare till en 

problemdiskussion om varför vårt valda ämne är intressant och relevant att studera. 

Studiens syfte och frågeställning presenteras därefter tillsammans med studiens bidrag.   

 

Kapitel 2 Metod 

I metodkapitlet kommer en presentation av den teoretiska utgångspunkten, den 

deduktiva forskningsansatsen samt den positivistiska kunskapssynen.  

 

Kapitel 3 Institutionalia 

I detta kapitel kommer först en förklaring kring det ekonomiska regelverket Financial 

Fair Play (FFP) och sedan en förklaring till beteendet soft budget constrain. Till sist 

kommer en presentation kring trenderna som funnits i topp fyra europeiska ligorna 

under studiens sexårsperiod. 

 

Kapitel 4 Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras de teoretiska synvinklarna på konkurrensteori 

och regleringsteori samt ett teoretiskt synsätt på konkurrensteori och regleringsteori på 

idrottsmarknader. Dessa teorier kommer krävas för att kunna besvara vår frågeställning. 

 

Kapitel 5 Empirisk metod 

I den empiriska metoden kommer en ingående förklaring till hur studien genomförts att 

presenteras. Vi kommer senare förklara hur datainsamling och urval genomförts samt 

hur bortfall hanterats. Slutligen presenteras vårt val av modeller samt variabler. 

 

Kapitel 6 Empiriskt resultat 

I detta kapitel kommer vårt insamlade empiriska resultat att presenteras. Inledningsvis 

kommer vi att visa våra mått på konkurrens på fotbollsmarknaden, för att sedan 
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presentera resultat från de statistiska testerna. Resultatet kommer hjälpa oss att besvara 

studiens frågeställningar. 

 

Kapitel 7 Diskussion och analys 

I detta kapitel presenteras studiens analys och diskussion för att besvara studiens 

frågeställning, hur konkurrensbalansen har påverkats och vad som ligger bakom 

påverkan. 

 

Kapitel 8 Slutsats 

I detta kapitel presenteras studiens viktigaste slutsatser som kan dras från den empiriska 

analysen i förhållande till studiens syfte, problemdiskussion och problemformulering. 

Vidare i slutsatsen presenteras studiens bidrag till den befintliga forskningen och förslag 

till framtida forskning. 
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2 Metod 
Metodkapitlet innehåller en presentation av den teoretiska utgångspunkten, studiens 

deduktiva forskningsansats samt den positivistiska kunskapssynen.  

 

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

konkurrensbalansen efter implementeringen av regleringen. För att undersöka vårt syfte 

med studien kommer befintliga teorier kring konkurrens och reglering att användas för 

att besvara vår frågeställning.  

 

De teoretiska synsätten vi valt till vår studie vars antaganden som är kopplade till våra 

frågeställningar, är att utgå från regleringsteori och konkurrensteori. Anledningen till att 

dessa teorier har valts är att de är relevanta utifrån studiens frågeställning. 

Regleringsteorin kan delas upp i positiva och normativa teorier, där de positiva teorierna 

försöker förklara varför en reglering tillkommer och härleder konsekvenserna av 

regleringen medan normativa teorier undersöker vad som kommer ske i en specifik 

situation. Vi kommer vidare att utveckla de positiva teorierna som är public interest 

theory, capture theory och private interest theory. Dessa förklarar anledningarna till 

varför en reglering uppkommer och varför de ser ut som de gör (Deegan & Unerman, 

2004). Vidare kommer vi att använda oss utav konkurrensteori. Inom konkurrensteorin 

har vi valt att fokusera på fyra olika begrepp, konkurrens, monopol, monopolistisk 

konkurrens och oligopol. På en marknad där konkurrens råder är alla företag pristagare, 

då varje enskilt företag inte kan påverka priset på marknaden. Motsatsen till denna 

marknad är monopol där endast en aktör agerar som prissättare. En marknad som är lik 

monopol är oligopol och där agerar ett fåtal aktörer som prissättare (Eklund, 2013). 

Dessa teorier kommer förklaras ytterligare i teoriavsnittet under kapitel 4 Teoretisk 

referensram.  

 

2.2 Forskningsansats 
Utifrån den teoretiska utgångspunkten kommer en deduktiv ansats användas i studien. 

Det innebär att vi kommer använda teori, för att sedan testa teorin empiriskt. Detta 

tillvägagångssätt anses ha betydelse för, och gynna, objektiviteten. Vi kommer genom 

studiens gång försöka förbli objektiva då vi inte använder oss av några försökspersoner, 

vilket kommer göra vår studie mer trovärdig (Bryman & Bell, 2011). Både 
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konkurrensteori och regleringsteori är vanliga forskningsområden, vilket innebär att det 

finns gott om teori tillgängligt inom ämnet. Tidigare forskning har använts sig av en 

deduktiv ansats för att undersöka hur konkurrensen förändrats på fotbollsmarknaden 

före och efter införandet av högre Champions League premier, vilket motiverar vårt val 

om att använda oss av en deduktiv ansats (Pawlowski et. al, 2010). Ett alternativt val för 

den deduktiva metoden är en induktiv ansats, vilket skulle kunna vara att vi gör 

observationer av hur konkurrensen ser ut på europeiska fotbollsmarknaden helt 

förutsättningslöst för att sedan bygga fram en egen teori om detta (Bryman & Bell, 

2011). För att kunna mäta konkurrensen på en marknad där en ekonomisk reglering 

implementerats krävs en teoretisk grund av metoder. Hade vi utfört observationer direkt 

på marknaden utan teorier, hade det varit svårt att mäta koncentrationen, som i sin tur 

mäter konkurrensen. Därav har vi valt bort en induktiv forskningsansats för att istället 

genomföra en deduktiv ansats med anledning av den teori som studien tar sin 

utgångspunkt från. 

 
2.3 Kunskapssyn 
I vår studie kommer vi ha en positivistisk kunskapssyn. Vi vill utifrån teorier kunna 

förklara hur en ekonomisk reglering påverkar konkurrensbalansen på den reglerande 

marknaden. Denna kunskapssyn kännetecknas av kvantitativ data fri från egna 

tolkningar och är lämplig när man vill kunna generalisera resultatet från ett urval till en 

population (Bryman & Bell, 2011). Anledningen till att vi valt denna kunskapssyn är att 

den passar vår studie då vi kommer utgå från befintliga teorier och att vi vill försöka 

hålla oss objektiva genom studiens gång. Tidigare forskning har använts sig av en 

positivistisk kunskapssyn för att utifrån teorier kunna förklara hur högre Champions 

League premier påverkar konkurrensbalansen på fotbollsmarknaden (Pawlowski et. al., 

2010). Vilket motiverar vårt val att använda oss av en positivistisk kunskapssyn. Vår 

studie baseras främst på redovisad data från databasen ORBIS, vilket då inte kräver 

tolkningar från vår sida. Ett alternativt förhållningssätt är ett hermeneutiskt synsätt, där 

vi i så fall skulle vilja skapa en förståelse, vilket vi enligt vårt syfte inte vill göra. 

Resultaten kan inte generaliseras och kräver ett stort datamaterial för att kunna dra 

några slutsatser (Bryman & Bell, 2011). 

 

2.4 Kvantitativ metod 
Vi har i vår studie valt att utgå från en kvantitativ undersökningsmetod. Anledningen till 

att vi valt en kvantitativ undersökningsmetod framför en kvalitativ är att vi vill få ett så 
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generaliserat svar som möjligt på hur den ekonomiska regleringen påverkar 

konkurrensbalansen för de organisationer som befinner sig på den reglerade marknaden. 

När något ska förklaras är det viktigt att generaliserbarheten är hög och den skapas 

genom att det finns mycket svarsdata. Utifrån våra frågeställningar är en kvantitativ 

undersökningsmetod att föredra, då antalet klubbar är många och på så sätt ökar 

generaliserbarheten (Bryman & Bell, 2011). En annan anledning till valet av 

undersökningsmetod är att tidigare forskning har använts sig av kvantitativ studie för att 

undersöka hur konkurrensen förändrats på fotbollsmarknaden före och efter införandet 

av högre Champions League premier, vilket motiverar vårt beslut om att använda oss av 

en kvantitaiv undersökningsmetod (Pawlowski et. al, 2010).  

 

Ett argument till valet av en kvantitativ undersökningsmetod grundar sig i valet av 

forskningsansats. Vi valde att utgå från en deduktiv ansats, då vi använder oss av 

tidigare studier och befintlig teori för att förklara våra frågeställningar. En kvantitativ 

undersökningsmetod ska testa teorier medan en kvalitativ undersökningsmetod är mer 

teorigenererande. Vi vill skapa generaliserbara resultat och då är det viktigt med ett stort 

urval, vilket vi har genom de europeiska fotbollsklubbarna i de fyra största inhemska 

ligorna England, Spanien, Italien och Tyskland. Det är även viktigt att urvalet är så 

representativt som möjligt för hela populationen (Bryman & Bell, 2011). Populationen 

som vi kommer att inrikta oss till är alla de organisationer som i framtiden kommer få 

en ekonomisk reglering implementerad på sin marknad för att undvika de negativa 

konsekvenserna som finns med en försämrad konkurrens. Om vi hade utgått från att 

intervjua alla klubbarna samt UEFA hade det varit både mycket tidskrävande och 

kostsamt. Intervjuerna hade även kunnat påverkats av deras personliga syn på frågorna 

vilket kan bli missvisande.  
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3 Institutionalia 
I detta kapitel kommer först en presentation av det ekonomiska regelverket Financial 

Fair Play (FFP) och en förklaring till beteendet soft budget constrain. Sedan kommer 

en presentation kring trenderna som funnits i topp fyra europeiska ligorna under 

studiens sexårsperiod. 

 

FFP är en ekonomisk reglering som infördes i maj 2010 av UEFA. Bakgrunden till att 

en reglering införts på den europeiska fotbollsmarknaden är den negativa trenden där 

fotbollsklubbars ekonomi blivit allt sämre. Regleringen gäller för alla europeiska 

fotbollsklubbar som deltar i UEFA:s turneringar. Regelverket innefattar fem kategorier 

av krav som klubbarna måste uppfylla: sportliga, infrastruktur, personal, juridiska och 

finansiella. FFP har framarbetats genom samråd mellan intressenter inom fotbollen som 

exempelvis klubbrepresentanter, spelare och ligor, där ECA representerat klubbarna. 

ECA är en organisation som består av 15 klubbrepresentanter med Karl-Heinz 

Rummenigge som ordförande (Franck, 2014; UEFA, 2014e). ECA har funnits i ungefär 

tio år och är ersättare till den numera nerlagda G-14 gruppen som bestod av de fjorton 

största klubbarna i Europa som hotade att lämna UEFA och starta en egen superliga 

(Larsson & Lundh, 2015).   

 

För att bättre kunna förstå varför UEFA valde att implementera FFP, ser vi en 

nödvändighet att visa några siffror som kan symbolisera klubbarnas tendens att 

överspendera och göra ekonomiska förluster. Trots att de totala intäkterna har ökat för 

de fem bästa fotbollsligorna i Europa det senaste decenniet har klubbarna drabbats av 

många ekonomiska bekymmer (Deloitte, 2015; King, 2011; Szymanski, 2010). I slutet 

på 2010 hade klubbarna i de högsta divisionerna i de europeiska inhemska ligorna, en 

sammanlagd skuldsättning på 8,4 miljarder €  varav 5,5 miljarder berodde på banklån 

(Drut, 2013). För året 2011 gjorde de europeiska klubbarna sammanlagda nettoförluster 

på ungefär 1,7 miljarder €  vilket var en tredubbling från 2007 (UEFA, 2014a). Under 

samma år redovisade de europeiska klubbarna  en icke- vinstrelaterad ökning av eget 

kapital med ungefär 1,3 miljarder €. Enligt Frank (2014) ger denna ökning en 

uppskattning av det tillfälliga kapitaltillskottet, som tillhandahålls av klubbägarna för att 

täcka förluster och likviditetskriser i sina klubbar. Enligt UEFA:s generalsekreterare 

Gianni Infantino har 650 klubbar över hela Europa undersökts inför implementeringen 

av FFP. Resultaten de fick fram visade att 50  procent av klubbarna hade gjort förluster 
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varje år. 20 procent av klubbarna gjorde stora förluster, uppemot 120 procent av 

intäkterna hade spenderats (UEFA, 2010a). 

 
Tabell 1. Omsättning och resultat för topp 20 klubbarna i Europa för säsongen 2010/2011 (Egen bild) 

 

I tabell 1 finns de tjugo största fotbollsklubbarna 2011 utifrån omsättningen (Deloitte, 

2012). Vad vi ser i tabellen är att 11 av 20 klubbar har visat sammanlagda förluster 

under säsongen 2010-2011. Med detta som bakgrund är det förståligt att UEFA tog 

beslutet att implementera FFP under 2010. Syftet med FFP var enligt UEFA (2015a): 

·         Införa mer disciplin och rationalitet i fotbollsklubbars ekonomi. 

·     Minska trycket på löner och övergångssummor samt begränsa 

inflationseffekten. 

·         Uppmuntra klubbarna att konkurrera med sina egna intäkter. 

·     Uppmuntra långsiktiga investeringar inom ungdomsakademin och 

infrastrukturen 

·         Skydda den långsiktiga lönsamheten för de europeiska fotbollsklubbarna. 

·         Säkerställa att klubbarna kommer lösa sina skulder i tid. 
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3.1 Break-even kravet 
Problemet FFP ska lösa är att de rikaste europeiska fotbollsklubbarna driver upp priset 

på övergångssummor och löner, vilket de har råd med men inte majoriteten av de 

mindre klubbarna. Det leder till att de mindre klubbarna bjuder på spelare de inte har 

råd med och lånar pengar från banker eller ägare. Detta är inte hållbart då de mindre 

klubbarna övertrasserar sin budget för att kunna fortsätta utmana i de inhemska ligorna 

(The Swiss Ramble, 2012). För att kunna lösa denna problematiska situation har UEFA 

infört break-even kravet. För att uppfylla detta krav ska klubbarnas relevanta intäkter 

och relevanta kostnader gå plus/minus noll för att få delta i Champions League och 

Europa League. Relevanta intäkter är summan av marknadsmässiga inkomster som 

kommer från publikintäkter, sponsring, sändningsrättigheter, kommersiell verksamhet, 

övriga rörelseintäkter, vinster från spelarförsäljningar, överskjutande likviditet vid 

avyttring av materiella tillgångar och finansiella intäkter (UEFA, 2012). Alltså ej 

sponsorintäkter från ägare som överstiger marknadsmässigt värde. Relevanta kostnader 

är summan av kostnader för sålda varor och material, ersättningar till anställda, övriga 

rörelsekostnader, avskrivningar och nedskrivningar av spelarköp eller förluster av 

spelarförsäljningar, finansiella kostnader och utdelning (UEFA, 2012). Kostnader som 

inte räknas in bland relevanta kostnader är investeringar i ungdomsverksamhet eller 

infrastruktur, exempelvis en ny arena. Det gör att de rika ägarna kan fortsätta att lägga 

pengar på dessa investeringar. Break-even kravet ska hjälpa klubbar att ändra sin policy 

och därigenom inte bli lika beroende av sin rika investerare (Vöpel, 2013). 

 

3.2 Övervakningsperioderna 
För att kunna mäta break-even kravet på längre sikt har UEFA satt upp 

övervakningsperioder för klubbarna att följa. Dessa övervakningsperioder infördes för 

att klubbarna skulle få tid att anpassa sina verksamheter efter regelverket (UEFA, 

2014b). I Tabell 2 ser vi att i övervakningsperiod 1 accepteras ett underskott på 45 

miljoner € under säsongerna 2011/2012 och 2012/2013 vilket i sin tur genererar en 

licens för att delta i UEFA:s turneringar under säsongen 2014/2015. För säsongen 

2015/2016 accepteras en avvikelse på 45 miljoner € under säsongerna 2011/2012, 

2012/2013 och 2013/2014, som vi ser i övervakningsperiod 2. Det hindrar inte 

ledningen att göra en större investering ett år, så länge som de andra säsongerna 

balanserar upp den säsongen. I övervakningsperiod 3 har det accepterade underskottet 

sjunkit till 30 miljoner € och såhär kommer kraven att minska för att tillslut gå mot ett 
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krav på minst break-even. Avvikelsen kan variera om den kan täckas av en rik ägare 

eller andra parter. De maximala förlusterna per övervakningsperiod är 5 miljoner € om 

inget kapital tillskjuts i klubben. Händelser som inträffat före 1 juni 2010 ingår inte 

inom FFP:s break-even krav (UEFA, 2012). 

 

 
Tabell 2: FFP:s övervakningsperioder (Egen bearbetning av Thompson, ED, 2011) 

 

3.3 Sanktioner 
FFP hade aldrig fungerat utan sanktioner, eftersom klubbarna då inte hade haft 

incitament att följa regleringen. Den värsta sanktionen klubbar kan få är att inte tillges 

en licens för att kunna delta i UEFA:s turneringar. Det skulle vara förödande för 

klubbarna då det finns mycket prestige och pengar i dessa turneringar. Det finns även 

andra sanktioner vilket är följande: en varning, böter, poängavdrag, undanhållande av 

intäkter från UEFA:s tävlingar, förbud att kunna registrera nya spelare, begränsningar 

hur många spelare lagen får ha i truppen för UEFA:s tävlingar och till sista att man kan 

bli avstängd från en pågående turnering eller uteslutning från framtida turneringar 

(UEFA, 2012). UEFA instiftade Club Financial Control Panel (CFCP) som består av 

oberoende finansiella och juridiska experter för att övervaka och kontrollera att 

klubbarna följer FFP:s regler (Franck, 2014) . 

 

3.4 Soft Budget Constraint 
Soft Budget Constraint (SBC) uppkom i socialistiska länder och förklaras enligt Kornai 

(1979, 1980) som en situation där staten löser ut och räddar stora olönsamma företag. 

SBC förstås bäst när det sätts i motsats mot Hard Budget Constraint, (HBC) vilket 

enligt Kornai är den dominerande ekonomiska budgetrestriktionen bland kapitalistiska 

ekonomier och är en form av ekonomiskt tvång. Då är intäkter från försäljning och 

kostnader en fråga om liv och död för företaget. För SBC är intäkter från försäljning och 

kostnader från produktionen inte en fråga om liv och död för företaget, då tillväxten av 



  
 

24 

företaget inte är knuten till den nuvarande eller framtida ekonomiska situationen, eller 

när företaget kan överleva trots att en investering medför allvarliga förluster (Kornai, 

1979, 1980). SBC och HBC kan ses som två motpoler där break-even punkten finns 

mellan dessa två. UEFA vill med FFP få klubbarna att gå från SBC mot denna break-

even punkt (Storm, 2012). 

 

I dagens fotboll är SBC vanligt, vilket beror på de institutionella mekanismerna och den 

sociala tillgivenheten. De institutionella mekanismerna är skillnaderna som finns i 

intäkterna mellan de olika lagen i de inhemska divisionerna, vilket leder till att klubbar 

tenderar att investera för att undvika degradering. Den sociala tillgivenheten ses som 

den sociala anknytningen olika individer har till klubben. Om exempelvis den rika 

ägaren känner en stark anknytning till klubben tenderar denne att tillskjuta pengar om 

klubben drabbas av finansiella problem. Detta är en anledning till att så många klubbar i 

den europeiska fotbollen och framför allt i England har undvikit konkurs (Storm, 2012). 

Om klubbar har en rik ägare som har incitament att tillskjuta pengar vid behov kommer 

klubbarna ha starka incitament att öka sina utgifter ovanför den ursprungliga budgeten 

vilket medför merkostnader. Klubbarna är medvetna om att ägarna kommer att täcka 

upp merkostnaderna som skapas när klubbarna ökar sina utgifter, det resulterar i en 

uppmjukning av deras budgetrestriktioner (SBC) (Storm, 2012). 

 

3.5 Trender 
 
De europeiska klubbarnas största och viktigaste inkomstkälla är de tv-avtal som skrivs 

med diverse TV- bolag som ger dem rättigheterna till att sända den berörda ligans 

matcher. Dessa avtal skiljer sig åt från land till land, vilket innebär att fördelningen av 

TV- pengarna inom varje liga ser olika ut. Detta medför att konkurrensen i de olika 

ligorna påverkas olika utifrån hur avtalen ser ut. Vi vill inte jämföra hur de olika avtalen 

mellan ligorna ser ut då vi istället vill se hur konkurrensen påverkats, efter 

implementeringen av FFP. Därför är det av intresse för oss att titta på hur de olika 

avtalen ändrats från år till år under de säsonger vi tänkt studera. Detta för att kunna se 

om de resultat vi kommer fram till är en effekt av TV- avtalen eller en effekt av FFP. 

Premier League är den liga som har det största TV- avtalet som gav de engelska 

klubbarna säsongen 2013/2014 sammanlagt 1,875 miljarder €. I England förhandlas 

kontrakten med tv-bolagen fram genom en central part som svarar för alla klubbars 

intressen (Sportintelligenc, 2014). Uppdelningen av pengarna är att 50 procent delas 
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helt lika mellan alla 20 klubbar, 25 procent fördelas utifrån hur många matcher varje 

klubb visats i TV och 25 procent delas ut efter ligaplacering (Total Sportek, 2015). 

Detta gav Liverpool 117 miljoner €  säsongen 2013/2014, som var det lag som drog in 

mest. Cardiff fick 74,5 miljoner € samma säsong, vilket var det lag som fick minst 

pengar. TV-avtalen förhandlas fram i treårsperioder och har haft samma fördelning 

under de sex åren vi tänker undersöka (Sportingintelligence, 2014). 

 

La Liga är den liga där fördelningen är mest ojämn då klubbarna förhandlar avtalen 

individuellt. Real Madrid och Barcelona drar in ca 140 miljoner € per säsong. Samtidigt 

som de minsta klubbarna under de fem senaste säsongerna ökat sina TV- intäkter från 

12 till 18 miljoner €. Detta har medfört att systemet där alla klubbar förhandlar 

individuellt förmodligen kommer att bytas ut mot en ny modell där TV- avtalen 

förhandlas centralt och där Real Madrid och Barcelona max får tilldelas fyra gånger så 

mycket TV- intäkter som den klubb som tilldelas minst. Detta ska vara genomfört till 

säsongen 2016/2017. Allt för att göra ligan mer konkurrenskraftig och intressant, vilket 

kommer bidra till att ligan kan skriva bättre TV- avtal i framtiden (Duff, 2014). Detta 

kommer alltså inte ha någon effekt på vår studie men vi har sett att sedan säsongen 

2009/2010 har Barcelonas och Real Madrids TV- intäkter varit konstanta samtidigt som 

de minsta klubbarna ökat sina intäkter från 12 miljoner € till 18 miljoner €, vilket gjort 

ligan ur denna synpunkt lite mer konkurrenskraftig de sista åren (Corrigan, 2015). 

 

Likt La Ligas system där klubbarna förhandlar sina TV- avtal individuellt har italienska 

Serie A fram till 2010 använt sig av samma system där de största klubbarna fått den 

största delen av TV- pengarna. Detta ändrades 2010 till att TV- avtalen förhandlas 

centralt för alla klubbar, allt för att jämna ut konkurrensen i ligan. Det nya systemet 

innebär att 40 procent av intäkterna fördelas lika mellan klubbarna, 30 procent fördelas 

utifrån klubbarnas historia och resterande 30 procent fördelas utifrån antalet supportrar 

varje lag innehar (Zanchi, 2007). Detta har gjort att fördelningen av TV- pengarna blivit 

mer jämlik. 

 

Tyska Bundesliga förhandlar sina TV- avtal centralt vart fjärde år där 50 procent likt 

Premier League delas lika mellan alla klubbarna. 37,5 procent delas ut utifrån de senaste 

tre årens tabellplacering och de sista 12,5 procenten delas ut utifrån den senaste 

säsongens tabellplacering. Denna uppdelning har sett likadan ut under de åren vi 
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studerat och inga stora förändringar mellan de olika åren kan ses (Osynliga handen, 

2009; Bundesliga, 2015). 

 

En annan stor och viktig inkomstkälla för klubbarna är Champions League- pengarna 

som delas ut till dem som deltar i turneringen. Det är endast fyra lag från La Liga, 

Bundesliga och Premier League och tre lag från Serie A som får möjlighet till att delta i 

denna turnering. Pawlowski et. al. (2010) tittade i sin undersökning på hur de ökade 

Champions League-utbetalningarna påverkade konkurrensen i de inhemska ligorna. 

Detta ska tas i beräkning när man tittar på konkurrensen i de inhemska ligorna då 

Champions League-utbetalningarna stadigt ökar från säsong till säsong, vilket medför 

att de som medverkar i denna turnering får andra finansiella förutsättningar än de som 

inte får möjligheten att delta. Under de säsonger vi undersökt har Champions League-

utbetalningarna ökat men inte nämnvärt eftersom de redan tidigare var höga. Säsongen 

2013/2014 erhöll vinnaren Real Madrid ca 57 miljoner € för sitt deltagande av UEFA 

och Austria Wien erhöll ca 11 miljoner € som det lag som fick lägst ersättning av de 

deltagande lagen (UEFA, 2014d).  
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4 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen inleds med teoretiska synvinklar på konkurrensteori och 

regleringsteori. Vidare kommer en förklaring hur konkurrensteori och regleringsteori 

ser ut på idrottsmarknader. Dessa teorier kommer ligga till grund för att besvara 

studiens syfte i vår kvantitativa undersökning. 

 

4.1 Teoretiska synsätt på konkurrensteori 
Traditionellt sätt har planekonomier och statlig kontroll varit vanligast bland vår tids 

industrialiserade länder. Det traditionella synsättet förändrades efter västvärldens 

industrialisering och utvecklandet av främst liberalismen,  vilket ledde till en övergång 

mot marknadsekonomier. Dagens industrialiserade länder är organiserat till stora delar 

av så kallade öppna marknadsekonomier. Denna sorts ekonomi definieras som en 

ekonomi där marknadskrafterna avgör vad som ska säljas, hur stor kvantiteten ska vara 

samt vilket pris på produkterna. Det råder även fri avtalsbildning där företag kan inträda 

och utträda helt fritt på en valfri produktmarknad (Hildebrand, 1998). 

Marknadskrafterna har sitt ursprung från liberalismens synsätt från de så kallade 

klassiska ekonomerna. De utgick från Laissez faire rörelsen som blev grunden för Adam 

Smiths teori om den osynliga handen. Utifrån hans idéer skapades ekonomisk 

effektivitet genom att det fanns en konkurrens mellan de producerande företagen. Staten 

ska inte blanda sig i marknadsfunktionen utan istället sätta upp regleringar för att kunna 

främja marknadskrafternas agerande (Hildebrand, 1998). Forskare och ekonomer har 

fortsatt utveckla dessa teorier till att idag har blivit kända som konkurrensteorier. 

Utifrån denna inledande diskussion kommer nu en presentation om det grundläggande 

tankesättet bakom konkurrensteori. Denna presentation är av vikt för att kunna besvara 

studiens syfte. Eftersom vi senare i studien kommer titta på hur företagskoncentrationen 

ser ut på den reglerade marknaden måste vi här definiera vilka för- och nackdelar det 

finns med olika marknadskoncentrationer. 

 

Konkurrensteorins filosofi är att varor och tjänster ska produceras av företag som 

konkurrerar. Då det råder konkurrens på en marknad innebär detta att företag är 

pristagare. Med pristagare menas att det enskilda företaget inte kan påverka priset utan 

måste acceptera vad priset är på marknaden. På marknaden finns det inga barriärer för 

inträde eller utträde, utan det är helt fritt att träda in och ut på marknaden. Det leder till 

att företagen måste vara kostnadseffektiva (Eklund, 2013). När det råder perfekt 
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konkurrens på marknaden kan ingen aktör påverka marknadspriset själv, alla aktörer har 

perfekt information om marknaden, inga transaktionskostnader existerar, alla varor är 

homogena och det finns många konsumenter och leverantörer. Det är dock svårt att 

uppnå perfekt konkurrens, vilket beror på marknadsmisslyckande, att prismekanismen 

inte kan sätta riktiga priser (Eklund, 2013). 

 

Den raka motsatsen till konkurrens är monopol. På en marknad som kännetecknas av 

monopol är företaget prissättare. En monopolistisk marknad har endast en aktör, som 

kan tillgodose hela marknaden, och kan då ha sin egen prissättningsstrategi. Skillnaden 

mot konkurrens är då att aktören på en monopolistisk marknad tar ut högre priser, 

begränsar produktionen och gör en vinst på konsumentens bekostnad (Eklund, 2013). 

En marknad där monopolitisk konkurrens råder agerar många små och stora företag utan 

höga inträdeshinder och med differentierade produkter. Det gör att de olika företagen 

ändå lyckas dominera en viss del av marknaden. På så sätt skiljer sig monopolistisk 

konkurrens ifrån perfekt konkurrens (Eklund, 2013). 

 

En marknad där oligopol råder är lik en marknad med monopol. Skillnaden är att på en 

marknad där oligopol råder dominerar ett fåtal större företag istället för endast ett. I en 

sådan situation har företagen möjlighet att inom vissa ramar kunna bestämma priser och 

kvantiteter själva. Det leder till att konkurrensvillkoren kommer påverkas för 

konkurrenterna Det är vanligt på en marknad där oligopol råder att karteller bildas 

eftersom företagen samverkar för att begränsa volymen och hålla uppe priser. Ofta 

skuggar de fåtal stora företagen varandras prissättning och det skapas ett priskrig mellan 

de inblandade. Ibland kan denna rivalitet leda till lösningar som ligger nära en perfekt 

konkurrens, men ibland långt därifrån. (Eklund, 2013). 

 

Dagens marknadsekonomi är inte helt smärtfri utan det finns olika hinder som påverkar 

konkurrensen på marknaden, så kallade konkurrenshinder. Med hjälp av lagstiftning 

kan man enligt ekonomer begränsa och kontrollera konkurrenshindrena. Olika former 

av inträdesbarriärer är en typ av konkurrenshinder som hämmar konkurrensen, samt 

även olika horisontella och vertikala konkurrensbegränsningar. Den vanligaste 

horisontella konkurrensbegränsningen är kartellbildning då de sker mellan företag som 

är på samma nivå i produktions- eller försäljningskedjan och att de konkurrerar med 

varandra. Vertikala konkurrensbegränsningen är motsatsen till de horisontella och är till 
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exempel prisdiskriminering och olika klausuler som konkurrensklausuler (Nordell, 

1996). Det har dock funnits splittrade syner på lagstiftningens roll och hur man ska 

reglera marknadsfunktionerna på bästa sätt. Konkurrenslagstiftning som finns har 

utvecklats med åren av påverkan från de ekonomiska teorierna och konkurrensteorins 

utveckling med erfarenheter från föregående marknadsmisslyckande (Hildebrand, 

1998). I dagens globaliserade värld med en ständig teknologisk utveckling och med ett 

snabbt informationsflöde måste varje marknad hitta sin egen identitet. Hanteringen av 

monopol- och kartellbildningen är fortfarande en viktig del i konkurrensrätten. 

 

Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt för lagstiftaren att bekämpa den privata 

maktkoncentrationen. Om ett lands ekonomiska makt styrs av ett fåtal stora företag är 

det ett hot mot demokratin, då ett lands demokrati fungerar bättre med ett decentraliserat 

ekonomiskt system. Om ett fåtal företag styr landets ekonomi tar de inte hänsyn till 

medborgarna och samhället, till exempel vid massuppsägningar. Det påverkar 

sysselsättningen i ett land drastiskt då en full sysselsättning är ett viktigt mål ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. En friare marknad kommer alltid att ha potentiella 

krafter som kan leda till koncentration på en marknad, till exempel kartell- och 

monopolbildning, fusioner och uppköp av företag (Hildebrand, 1998). Med hjälp av 

lagstiftning och regler vill man motverka detta för att kunna uppnå eller gå mot en 

perfekt konkurrerande marknad (Nordell, 1996). 

 

EU:s konkurrenslagstiftning, EG-fördraget, förespråkar en fri konkurrensmarknad då 

det är mest samhällseffektivt. Marknadsekonomin måste regleras så att marknadens 

egna krafter inte motarbetar konkurrensen (Jacquemin, 1994). EU-kommissionen kan 

stoppa företagskoncentrationer om de påtagligt påverkat konkurrensen inom EU. Om ett 

företag skulle ha en dominerande ställning på en marknad förbjuder EU dessa företag 

att missbruka sin position genom att till exempel tvinga andra företag att gå med på 

orimliga priser och begränsa produktionen så att konsumenterna drabbas. En 

dominerande ställning är till exempel en marknad där oligopol eller monopol råder (EU-

upplysningen, 2014). Europeiska kommissionen menar att konkurrens är viktig för 

företag och konsumenter eftersom den medför lägre priser och bättre produkter. Därför 

används konkurrensregleringar för att säkerställa en sund konkurrens. Men det har även 

visats att sektorer som nyligen avreglerats uppvisar en successivt förbättrad konkurrens 

med bättre priser och högre produktivitet. Ett exempel på en sådan marknad är 
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nätverksmarknaden (Europeiska kommissionen, 2014). Detta är ett bevis på att 

regleringar inte alltid förbättrar konkurrensen på marknaden. 

 

En annan ekonomisk reglering som resulterade i en försämrad konkurrens är Basel- 

regleringen. Denna innebar ett kapitaltäckningskrav på åtta procent för kreditrisker för 

att bromsa den ökade utlåningen som kraftigt ökat efter avregleringen på 

kreditmarknaden i Sverige år 1985 och för att förhindra fler finanskriser likt den i 

Europa på 90-talet (BIS, 2012; Svensson, 1996; Hull, 2010). Denna avreglering 

medförde att bankerna fick fria tyglar och utlåningsvolymerna sköt i höjden till skillnad 

från tidigare då bankerna hade varit väldigt strikt reglerade (Svensson, 1996). Basel- 

kommittén bildades redan 1974 av G-10 länderna och hade främst som uppgift att se 

över tillsynspraxis och regler för bankerna (Hull, 2010). Basel regleringen har medfört 

en större säkerhet för bankerna men har även fått kritik för att försämra konkurrensen på 

bankmarknaden. Hakenes & Schnabel (2011) argumenterar för att införandet av Basel 

II, som var en uppgraderad version av Basel I, försämrade konkurrensen på 

bankmarknaden. Den innebar att bankerna själva fick välja mellan att använda sig av 

antingen schablonmetoden eller IRB (Internal ratings based) metoden, vilket gjorde att 

de stora bankerna införde den dyrare IRB metoden som innebar att de kunde ha lägre 

kapitalkrav, vilket medförde en lägre marginalkostnad. Genom detta kunde de stora 

bankerna öka inlåningsräntan för att locka kunder till fler insättningar. Detta gjorde att 

de mindre bankerna var tvungna att följa efter de stora bankerna för att kunna 

konkurrera vilket gjorde att de mindre bankerna fick ta högre risker. Detta är ett 

exempel på en stor omfattande ekonomisk reglering som likt FFP fått kritik för att 

främja de stora aktörerna på den aktuella marknaden. Anledningen till att vissa aktörer 

på marknaden gynnas av en reglering, som i Basel II fall storbankerna, finner vi i 

regleringsteorin som förklarar reglerarens bakomliggande mål, syften och problematik 

vid införandet av en reglering, vilket presenteras nedan.  

 

4.2 Teoretiska synsätt på regleringsteori 
Som ovan nämnts så används regleringar för att säkerställa en sund konkurrens på 

marknaden. Men regleringar är mer komplexa än så eftersom de kan införas av olika 

anledningar och det finns många olika typer av regleringar (Hertog, 1999). Vårt syfte 

med denna studie är att se om en ekonomisk reglering påverkar konkurrensen och om 

det är regleringen som orsakat denna påverkan. Därför kommer vi här nedan redogöra 
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för vilka olika regleringsteorier som finns och vilka som kan förklara UEFA:s motiv 

och tillvägagångssätt som de använt sig av då de införde FFP.  

 

Man skiljer på ekonomiska och sociala regleringar. Ekonomiska regleringar införs bl.a. 

för att förändra ett ekonomsikt beteende, kontrollera priser eller förhindra 

inträdesbarriärer på marknader och sociala regleringar inriktar sig på ett bredare 

perspektiv över hur företag eller enskilda personer bedriver sin verksamhet och omfattar 

såväl hälso-, miljö-, och marknadsföringsregleringar (Cengage, 2015). 

 

För att regleringar ska upprätthållas och få legitimitet behövs det sanktioner kopplade 

till regleringen. Exempel på sanktioner kan vara böter, olika förbud och fängelse 

(Svedberg Nilsson et. al., 2005). Cramtons (1964) teori handlar om en sträng 

toleransnivå och sanktioner behövs för att organisationer ska anpassa sig efter 

regleringen. Om de inte berörs av regleringen eller sanktionerna och toleransnivån är för 

svag kommer de bara fortsätta driva sina organisationer på samma sätt och inte bry sig 

om regleringen. Detta blir ett problem då regleringen inte kommer få den effekt den var 

skapad för att få. 

 

Det finns två olika typer av ekonomiska regleringar, strukturell reglering och 

uppförande- reglering. Strukturell reglering används för att reglera marknadsstrukturen 

och uppförande- regleringen används för att reglera olika agerande på marknaden vilket 

var anledningen till FFP:s uppkomst. Ekonomiska regleringar utövas främst på 

marknader där det råder naturlig konkurrens eller överdriven konkurrens. Inom de 

ekonomiska regleringarna skiljer man på normative och positive theory (Hertog, 1999). 

Normative theory undersöker vilken typ av reglering som är mest effektiv i en given 

situation, samt försöker rätta till marknadsmisslyckanden så som monopol och 

undersöker vilken som är den optimala formen för regleringar (Deegan & Unerman, 

2004; Joskow & Rose, 1989). Marknadsmisslyckanden avser en oreglerad marknad som 

misslyckats med att fördela resurserna effektivt (Hertog, 1999; Adler, 2009). 

 

Positive theory är en teori som försöker förklara och förutse ett särskilt fenomen. De 

försöker inte förklara hur vi bör göra i en specifik situation och inte heller kommer de 

visa oss någonting om effekterna av en reglering. Positive theory är istället mer inriktad 

på en förklaring till varför en reglering tillkommer och härleder konsekvenserna av 
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regleringen (Hertog, 1999). När regleringar introduceras finns det ett antal olika teorier 

som försöker förklara varför regleringen implementeras och förutse vem regleringen är 

skapad för. Dessa olika teorier är public interest theory, capture theory och private 

interest theory, vilka alla är positiva teorier (Deegan & Unerman, 2004). 

 

Public interest theory utgår från två antaganden, det första är att ekonomiska marknader 

är extremt sköra och benägna att arbeta mycket ineffektivt om de lämnas ensamma och 

det andra antagandet är att statliga regleringar praktiskt taget är kostnadsfria (Posner, 

1974). Denna teori förklarar att regleringars syfte är att skydda allmänheten. 

Anledningen till att detta skydd behövs är ineffektiva marknader som missgynnar 

allmänheten (Deegan & Unerman, 2004). Public interest theory antar att det reglerade 

organet, vilket oftast är regeringen, ser till allmänhetens bästa och lägger sina 

egenintressen åt sidan för att tjäna samhället på bästa sätt. Regleraren försöker genom 

regleringar rätta till marknadsobalanser för att öka den social välfärden. Regleraren 

måste avväga om de sociala fördelarna med en förbättrad fungerande marknad är större 

än kostnaderna för regleringen (Deegan & Unerman, 2004).  

 

Capture theory utgår från samma grundidé, det vill säga att regleraren reglerar för att 

skydda allmänhetens intressen. Denna teori försöker förklara att de grupper som 

kommer beröras av regleringen kommer försöka fånga regleraren för att påverka 

regleringsprocessen till deras fördel (Deegan & Unerman, 2004). Posner (1974) hävdar 

att det ursprungliga syftet med regleringsprogrammet kommer att motarbetas från de 

intressegrupper med tillräckligt politiskt inflytande. Eftersom dessa grupper kommer 

beröras av regleringen. Detta blir problematiskt då de aktörer med tillräckligt mycket 

inflytande kommer att dra nytta av regleringen. Vilket innebär att regleringen därmed 

inte kommer få den effekt den var skapad för att få, vilket kan innebära att ett fåtal 

aktörer får en betydande konkurrensfördel gentemot övriga konkurrenter på grund av att 

de fångat regleraren och påverkat regleringen till deras fördel.  

 

Private interest theory har arbetats fram av Stigler (1971) och Peltzman (1976) och 

skiljer sig från de två tidigare gällande antagandet att regleringar tillkommer för att 

skydda allmänhetens intressen, samt antagandet om att regeringen är en neutral 

skiljedom som inte drivs av egenintressen (Deegan & Unerman, 2004). Stigler (1971) 

antar att regeringen består av individer som enbart ser till sina egenintressen och 
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kommer därför driva igenom regleringar som medför att de blir omvalda som politiker 

(Stigler, 1971). 

 

Stiglers (1971) allmänna hypotes är att de branscher eller yrken som har tillräckligt 

politiskt inflytande kommer att utnyttja denna till att få politikerna att driva en 

regleringspolitik som gynnar dem. Även om en grupp har ett starkt incitament att 

samarbeta, måste de fortfarande skaffa sig detta politiska inflytande som Stigler skriver 

om. Stigler utgår ifrån att alla statliga tjänstemän, företagsledare och konsumenter 

agerar som den ekonomiska människan, det vill säga att de alla drivs av egenintressen 

(Stiegler, 1971; Fama, 1980). Förtroendevalda kommer att vilja maximera sina röster 

och företagsledare sin förmögenhet. Detta beskriver Peltzman (1989) genom att 

politiker kommer låta sig påverkas av intressegrupper som vill påverka resultatet i en 

lagstiftning genom att erbjuda finansiellt eller annat stöd till politikerna.  Detta blir 

problematiskt eftersom regleringen inte kommer få den effekt den var framarbetad för 

att få. Eftersom regleraren kommer anpassa regleringen till de aktörer på markanden 

som erbjuder regleraren bäst finansiellt eller politiskt stöd. 

 

4.3 Teoretiska synsätt på konkurrensteori och regleringsteori på 
idrottsmarknader 
FFP förmedlar två frågor av intresse för professionella fotbollstävlingar. I båda fallen 

riskeras integriteten för idrottstävlingar att skadas (UEFA, 2012b). Den negativa externa 

effekten minskar intresset och därmed efterfrågan för tävlingen och det ger en negativ 

påverkan för publikens närvaro, TV- intäkter, medias intresse, andra kommersiella 

intäkter och investerares intresse för klubbarna. Den första frågan är oron att klubbar 

som överspenderar, inte kan finansiera det underskott de skapar. Det kan resultera i 

direkta ekonomiska marknadsmisslyckande med obetalda borgenärer. Det har också en 

indirekt risk för en smittspridning av ekonomiska konsekvenser för andra klubbar (Lago 

et. al., 2006). Den andra frågan är den oro att klubbar som överspenderar och har 

möjlighet att finansiera underskottet, betraktas som att de har en otillbörlig fördel i den 

idrottsliga konkurrensen på grund av den ekonomiska dopingen. Konkurrens ses som en 

nyckelkomponent till framgång för idrottsföreningar och därav har klubbarna intresse 

av att de ska råda konkurrens på marknaden (Groot, 2008). En obalanserad 

konkurrensmarknad påverkar fansens intresse att följa en liga negativt och det påverkar 

i sin tur efterfrågan på marknaden negativt (Késenne, 2006; Zimbalist, 2003). 
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Året 2011 hade europeiska fotbollsklubbar en sammanlagd nettoförlust på ungefär 1,7 

miljarder €, vilket är det tredubbla i jämförelse med året 2007 (UEFA, 2014a). För att 

klubbarna som gått med förluster ska kunna uppfylla break-even kravet, är det 

nödvändigt att minska sina lönekostnader. På kort sikt kan klubben uppleva en 

trögrörlig nedgång i löner på grund av de tidsbegränsade kontrakten spelarna har. Därav 

kan det vara nödvändigt att sälja en del av spelarna. Eftersom styrkan i spelartruppen 

har visat sig vara nära korrelerad med konkurrenskraftiga resultat, kan detta förväntas 

påverka klubben negativt och därmed leda till en minskad vinstandel i poäng. Detta i sin 

tur leder till en minskad inkomst vilket i somliga fall kan vara större än 

lönekostnadsminskningen. Därav kan effekterna av FFP vara en dödsspiral för en klubb. 

Detsamma gäller de mindre klubbarnas chans att genom investeringar i nya bättre 

spelare för att närma sig de större klubbarna. Dessa investeringar är mindre klubbars 

chans till att växa och därmed ta mer poäng och bli mer framgångsrika. Detta förhindras 

på grund av införandet av FFP då den inte tillåter klubbar att göra större förluster vilket 

kommer innebära att de mindre klubbarnas chans till investeringar för att öka sina 

intäkter i framtiden minskar (Evans, 2014; Sass, 2012). Även Franck (2013) 

argumenterar för att spelartruppens styrka är nära korrelerad med resultaten. Då han 

menar att pengar köper talang och ju mer talang ett lag har desto bättre resultat kommer 

laget att få. 

 

Den europeiska klubbfotbollen är i princip en oligopolisk marknad bestående av ett 

tiotal klubbar som kommer fortsätta röra sig längre bort från de övriga klubbarna tills 

gapet som skapats, inte längre kan stängas igen (Vöpel, 2011). Om ett företag skulle 

finnas på en marknad där oligopol råder förbjuder EU dessa företag att missbruka sin 

position (EU-upplysningen, 2014). UEFA som tidigare fruktat rättsliga utmaningar, har 

fått godkänt av EU-kommissionen att FFP är helt kompatibel med europeiska 

lagstiftningar. Enorma övergångsavgifter för att få spelare (det vill säga köpa talang) har 

under den senaste tiden präglat marknaden. Obalansen som finns mellan inkomster 

inom och mellan ligorna är en orsak till att de rika klubbarna kan förvärva de dyra 

talangfulla spelarna. De rika klubbarna köper spelarna som andra klubbar inte kan göra, 

eller bjuder upp priserna för att försvaga sina motståndare, vilket är helt emot EU:s 

konkurrenslagstiftning. Dock finns det begränsningar då ett lag endast kan ställa upp 

med elva spelare på planen men att anställning av extra talang leder till ökad idrottslig 

framgång och inkomster (Solberg & Haugen, 2010). 
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Precis som andra regulatorer har UEFA förutsett klubbars försök att kringgå reglerna 

(Evans, 2014). Vöpel (2013) ifrågasätter vem regleringen riktar sig till eftersom 

vanligtvis när en fri marknad regleras är den vanligaste frågan vem det är som skyddas 

genom regleringen. Det är föga förvånande att de största europeiska klubbarna varit de 

som varit mest påtryckande för att UEFA ska införa en reglering och även varit 

delaktiga i utformandet, allt för att de ska befästa sin dominans (Vöpel, 2011). Enligt 

Sass (2012) kommer FFP hindra de mindre klubbarna från att överspendera och 

investera sig till en större marknadsstorlek i framtiden. Det kommer leda till en negativ 

trend i konkurrensbalansen. En obalanserad idrottstävling är kopplad till risker. Till 

exempel finns risken att toppklubbarna bryter sig loss och omorganiserar sig i en separat 

liga eller risken för konkurs av eftersläpande klubbar (Michie & Oughton, 2004). 

 

Tidigare forskning kring FFP är oense om konsekvenserna av införandet av FFP och 

dess påverkan på konkurrensbalansen. Drut och Raballand (2012) argumenterar för att 

FFP teoretiskt bör öka den ekonomiska jämlikheten och balansera europeiska tävlingar 

bättre, även om skillnader i intäkter kommer kvarstå mellan toppen och botten i 

respektive liga. Det vill säga att konkurrensen kommer i och med införandet av FFP att 

förbättras samtidigt som andra forskare är av en annan uppfattning och riktar stark kritik 

mot införandet av FFP.  

 

Madden (2011) argumenterar för att införandet av FFP kommer innebära att de 

europeiska fotbollsklubbarna blir tvungna att avstå från de potentiella fördelarna med 

externt kapital som skulle kunna hjälpa klubbarna. Nu blir klubbarna istället tvungna att 

avstå dessa investeringar från externa parter på grund av att FFP kategoriserat dessa 

som icke relevanta intäkter. Peeters & Szymanski (2012) menar att FFP kommer att 

försämra konkurrensen på den europeiska fotbollsmarknaden genom att pressa ner 

lönerna utan att kompensera för de fördelar som finns med ett lönetak. Fördelarna med 

ett lönetak är att konkurrensen förbättras genom att lönetaket gör det omöjligt för de 

största klubbarna att värva alla de bästa spelarna eftersom det inte finns utrymme för 

detta i och med lönetaket. Men genom att endast pressa ner lönerna utan lönetak 

förbättras inte konkurrensen utan den försämras genom att det oftast är de mindre 

klubbarna som måste sänka sina lönebudgetar. Vöpel (2011) och Sass (2012) 

argumenterar för att FFP är utformat så att det kommer att frysa den europeiska 
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fotbollshierakrin. Det vill säg att det endast är ett fåtal lag som kommer att slåss om de 

inhemska titlarna och Champions League titeln.  

 

Det finns även tidigare forskning inom den Europeiska fotbollen som undersökt hur 

konkurrensbalansen ändrats efter att Champions League premierna ökade markant. 

Pawlowski et. al. (2010) genomförde denna studie innan FFP implementerades på hur 

de ökade utbetalningarna till de europeiska fotbollsklubbarna som deltog i UEFA:s 

turnering Champions League mellan 1992-2008, påverkat konkurrensen för 

toppklubbarna i de inhemska fotbollsligorna. De fick med denna studien en bra bild om 

hur konkurrensbalansen påverkats på grund av de ökade utbetalningarna från UEFA. De 

visade med sin studie en signifikant minskning i konkurrensbalansen efter ändringen av 

Champions Leagues utbetalningssystem. Förändringen av Champions Leagues 

utbetalningssystem anser författarna vara en viktig källa till den minskningen, baserat 

på tidpunkten när utbetalningsförändringen ägde rum. 
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5 Empirisk metod 
I den empiriska metoden kommer en ingående förklaring till hur studien genomförts att 

presenteras. Vi kommer senare förklara hur datainsamling, urvalet och studiens bortfall 

har genomförts. För tillslut presentera vårt val av modeller samt variabler. 

 

5.1 Undersökningsmetod och -design 

I vår studie som grundar sig i en kvantitativ undersökningsmetod, är syftet att förklara 

hur en ekonomisk reglering påverkar konkurrensbalansen på den reglerande marknaden. 

För att undersöka detta har vi valt regleringen FFP som verkar på den europeiska 

fotbollsmarknaden. För att kunna undersöka FFP:s påverkan på konkurrensen krävs det 

att vi ser förändringar över tid (Bryman & Bell, 2011). Därför har vi använt oss av en 

longitudinell studie eftersom denna kartlägger förändringar både före och efter. Detta 

görs genom att titta på tidsmässiga förändringar och förhållandet mellan olika variabler, 

som exempelvis omsättning och poäng i ligan (Saunders et. al., 2009). Data har samlats 

in från åren mellan 2007 och 2014. Detta för att vi skulle kunna jämföra resultat från de 

olika åren och därmed kunna se om det skett några förändringar som kunde bero på den 

ekonomiska regleringen. Det samlas även in en stor mängd kvantitativ data för att 

kunna generalisera resultatet för hela populationen. Genom att använda oss av en 

longitudinell studie hoppas vi kunna se om det finns kausala samband mellan införandet 

av den ekonomiska regleringen och påverkan i konkurrensbalansen (Bryman & Bell, 

2011). Tidigare forskning har gått tillväga på liknande sätt för att undersöka hur 

konkurrensen förändrats på fotbollsmarknaden men i detta fall för att undersöka hur 

konkurrensen förändrats före och efter införandet av högre Champions League premier 

(Pawlowski et. al, 2010). Anledningen till att vi använder oss av Pawlowski et. al. 

undersökning är för att den är utformad för att passa den europeiska fotbollsmarknaden. 

Vi väljer även att utöka Pawlowski et. al. (2010) undersökning för att kunna besvara 

vårt syfte, om påverkan i konkurrensen beror på regleringen. Detta görs genom att 

statistiskt testa om det är regleringen som påverkat konkurrensen. Eftersom OECD 

argumenterar för att använda regleringen som en dummyvariabel i en regressionsanalys 

där före implementeringen av regleringen kodas som 0 och efter implementeringen av 

regleringen kodas som 1. 
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I studien använder vi oss av dessa metoder för att se hur konkurrensen har påverkats 

sedan den ekonomiska regleringen infördes och även om vi kan utesluta att andra 

faktorer utöver den ekonomiska regleringen har påverkat konkurrensen. Tidigare 

forskning visar, som ovan nämnt, att det kan vara svårt att mäta hur andra faktorer än 

den ekonomiska regleringen kan påverka konkurrensen. Vi har därför valt att undersöka 

TV- intäkter och publikintresse. för att se hur dessa faktorer har påverkat 

konkurrensbalansen på den europeiska fotbollsmarknaden. Anledningen till att dessa 

faktorer valt är för att de är möjliga att mäta och tidigare forskning indikerat på att dessa 

faktorer påverkar konkurrensen (Drut & Raballand, 2012; Madden, 2011; Peeters & 

Szymanski, 2012; Vöpel, 2011; Sass, 2012). 

 

Vidare har vi använt oss av en panelundersökning (Bryman & Bell, 2011). En fördel 

med användandet av paneldata är att det ökar antalet observationer då undersökningen 

görs över tid. Paneldata innehar beståndsdelar som även går att finna i både 

tvärsnittsdata och i tidsseriedata. Dock kommer paneldata bättre kunna upptäcka och 

mäta de effekter som inte annars hade kunnat observerats genom att endast använda 

tvärsnittsdata eller tidsseriedata. I vår studie kommer vi använda oss av obalanserad 

paneldata då observationerna skiljer sig per år (Gujarati och Porter, 2009). 

 

Ett alternativ hade varit en tvärsnittsstudie då vi hade tittat på hur konkurrensen sett ut 

vid en viss tidpunkt, men detta kan inte ses som en lämplig metod för vår studie för att 

undersöka det vi ämnade att undersöka. Om vi hade studerat konkurrensen på den 

europeiska fotbollsmarknaden vid en viss tidpunkt hade detta inte besvarat vårt syfte. 

En annan alternativ undersökningsdesign är en kohortundersökning. En 

kohortundersökning genomförs med observationer som alla innehar en viss typ av 

egenskap gemensamt, till exempel att alla personer har upplevt arbetslöshet. Då vi vill 

studera en förändring över tid och inte skillnader mellan till exempel ligor, anser vi inte 

att en kohortundersökning är lämplig.  11). 

 
5.2 Datainsamlingsmetod 
För att försöka besvara våra frågeställningar och uppfylla studiens syfte, som är att 

undersöka en reglerings påverkan i konkurrensen har insamling av data genomförts från 

databasen ORBIS. Data som hämtas från databasen ORBIS är klubbarnas omsättning. 

Varför den posten valts förklaras nedan i operationaliseringsavsnittet. Vi har gjort en 

primär analys, eftersom ingen annan har skapat den data vi samlat in utan den grundar 
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sig i klubbarnas årsredovisningar (Bryman & Bell, 2011). ORBIS har en rad olika 

avancerade sökfunktioner och analysverktyg som ger data i ett standardiserat format 

vilket gör enkelt att jämföra mellan olika företag. Genom att samla in en stor mängd 

data från ORBIS ökar reliabiliteten vad gäller studiens resultat. Studien använder sig av 

offentligt material vilket ökar reliabiliteten då data kan återskapas och appliceras. Data 

som berör klubbarnas sportsliga prestationer i lagens respektive liga (poäng), har 

hämtats från respektive ligas hemsida. Dessa är väldigt pålitliga, då dessa styrs av den 

respektive ligans förbund. (Premier League, 2015; Bundesliga, 2015; Lega Serie A, 

2015; Liga Nacional de Fútbol Profesional, 2015). Information om publiksiffror för de 

olika ligorna har hämtats från en enda hemsida, vilket sparat oss tid istället för att gå in 

på varje klubbs hemsida eller de olika ligornas hemsidor (Worldfootball, 2015). Varför 

just poäng och publikantalet använts diskuteras senare i operationaliseringsavsnittet. 

Data har även hämtats från Deloittes årliga rapport “Football Money League”, som visar 

ekonomisk statistik på de 20 klubbar som inbringar mest intäkter i Europa. Fördelen 

med detta tillvägagångssätt är att det är tidseffektivt och vi behövde heller inte 

genomföra enkätundersökningar, då det hade funnits en risk att svarsfrekvensen blivit 

för låg för att göra studien generaliserbar (Bryman & Bell, 2011). 

 

Perioden som har granskats i ORBIS är en sexårsperiod med start tre år före 

implementeringen av FFP 2010 och slutar tre år efter implementeringen av FFP. 

Anledningen till detta är att vi ville se om en förändring ägt rum efter att klubbarna blev 

medvetna om FFP, vilket var i maj 2010. Eftersom vi inte kunde finna data för säsongen 

2013/2014 kunde vi inte välja att granska en längre period för variabeln omsättning. 

Variabeln poäng var däremot mer lättillgänglig och därför har en åttaårsperiod för denna 

variabel valts för att vi ska få ett så trovärdigt resultat som möjligt. Det är enbart 

variabeln poäng som vi valt att studera över en åttaårsperiod utifrån Pawlowski et. al. 

(2010) konkurrensmått. I våra statistiska undersökningar gjorda i SPSS har vi valt en 

sexårsperiod för båda våra variabler omsättning och poäng, allt för att underlätta våra 

tester. Vi har genom studien använt oss av kollegialt granskade artiklar (Peer-reviewed) 

samt övrig erkänd litteratur. Artiklarna, böckerna samt övrig litteratur har vi hämtat från 

Linnéuniversitetets onesearch- databas samt biblioteket, och från google schoolar. 

Information har även hämtats från sportartiklar och sportbloggar då nödvändig 

information om vårt fall endast fanns att tillgå på dessa forum. Problematiken med 

dessa forum är att personernas egna åsikter och tankar kan påverka innehållet och deras 
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källor kan vara svåra att granska.  Men vi har kritiskt granskat innehållet och 

tillförlitligheten för dessa artiklar och bloggar har noga övervägts. (Gratton & Jones, 

2010).  

 

5.3 Urval 
För att hitta lösningar på vårt problem använder vi i studien ett urval av klubbar som 

spelar i de fyra största nationella ligorna i Europa, vilka är England, Spanien, Tyskland 

och Italien. Den italienska, spanska och engelska ligan består alla av 20 lag och den 

tyska består av 18 lag. Detta medför att vi sammanlagt har 234 observationer före 

implementeringen av FFP och lika många efter för variabeln omsättning. För variabeln 

poäng som studerades över en åttaårsperiod har vi 312 observationer före 

implementeringen av FFP och lika många efter. Dock studeras dessa 312 

observationerna endast av poäng för våra mått på konkurrens, vad gäller de statistiska 

testerna i SPSS använde vi oss utav 234 observationer före implementeringen av FFP 

och 234 observationer efter. Anledningen till att vi valde att titta på de valda ligorna 

beror på att vi ville få en så bred studie som möjligt och använde oss då av alla 

klubbarna i dessa ligorna. Det är endast de klubbar som deltar i UEFA:s turneringar som 

påverkas av FFP. Vi anser dock att alla  lag som ingår i dessa ligor bör ta FFP i sin 

beaktning eftersom alla strävar efter framgångar och deltagande i UEFA:s turneringar. 

Eftersom de då får ta del av premier som delas ut till de deltagande klubbarna. Det är 

inte heller endast de klubbar som slutar högst upp i ligan som får delta i UEFA:s 

turneringar utan även cupvinnaren och Fair Play vinnaren. Vårt urval eftersöker en hög 

grad av homogenitet framför heterogenitet eftersom urvalet behöver vara större om det 

uppvisar en hög heterogenitet (Bryman & Bell, 2011). Genom att avgränsa 

undersökningen till fotbollsklubbar i samma liga ökar homogeniteten i urvalsgruppen 

genom liknande karaktär. Vi vill genom vår studie se hur konkurrensen påverkats i de 

fyra största inhemska ligorna efter implementeringen av FFP för att sedan undersöka 

om denna påverkan orsakats av regleringen eller om det finns andra förklarande 

faktorer.   

 
5.4 Bortfallsanalys 
Vad gäller vår variabel poäng fick vi inget bortfall då vi fann fullständig data för vår 

åttaårsperiod på de respektive ligornas hemsidor. Bortfallen dök upp under insamlingen 

av data för variabeln omsättning. Anledningen till att bortfallen dök upp är olika 

beroende på vilken liga laget finns i. Totalt sett över sexårsperioden fanns det 468 lag, 
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varav 49 bortfall vilket är ett bortfall på ungefär 10,5 procent. Hanteringen av dessa 

bortfall kommer att göras med hjälp av två olika metoder för att studiens syfte ska bli så 

generaliserbar som möjligt. Den första metoden genomförs med hjälp av en imputation 

av medelvärdet för individen. Denna metod kommer att genomföras på de individer där 

data finns för ett eller flera år. Vi anser att denna metod är den bästa då individernas 

värden inte ändras drastiskt från år till år. Den andra metoden är en imputation av 

medelvärdet av den subgrupp som individen tillhör. Detta alternativet kommer att 

genomföras på de individer där data helt saknas och ett medelvärde för individen därför 

inte går att få fram (Reuterberg, 2001). En imputation av medelvärdet av subgrupper 

används endast för tio bortfall. Vi delar upp Premier League, Serie A och La Liga i fyra 

subgrupper med fem lag i varje grupp. Bundesliga som endast består av 18 lag kommer 

att delas in i tre grupper med sex lag i varje subgrupp. Subgrupperna sorteras efter 

antalet tagna poäng för varje säsong. Anledningen till att vi tar poäng som hjälpvariabel 

är på grund av att Franck (2014) argumenterar för att pengar köper talang, ju mer talang 

desto mer poäng tar ett lag i ligan. Om omsättningen för en individ fattas i en viss 

subgrupp, kommer de resterande fyra individernas omsättning att adderas och divideras 

med fyra för att få fram ett medelvärde för den femte individen. Alltså medelvärdet för 

de övriga individerna i subgruppen blir imputationen för de individer som saknar data 

(Reuterberg, 2001). Trenden med ökad omsättning för varje år har inte tagits i beaktning 

vid imputationerna då detta inte hade påverkat våra bortfall i större utsträckning 

eftersom det oftast är de mindre lagen där omsättningen saknades och då dessa lag inte 

haft samma växande trend som de större lagen. Samtidigt som det skulle bli 

missvisande med en uträkning av denna trend på grund av att bortfallen varierar från år 

till år och att det är olika lag som saknas. Därför har vi valt att inte indexera våra 

bortfall då det inte skulle medföra någon större skillnad och att beräkningarna skulle 

blivit missvisande. 

 

Andra metoder för imputation är att räkna ut ett medelvärde för samtliga med 

fullständig data eller en uteslutning av individer där data saknas. Anledningen till att vi 

inte valde att utesluta våra bortfall är att vi vill visa en så rättvisande bild som möjligt 

med en komplett datamatris. Om individerna med höga värden hade saknats kommer de 

påverka våra beräkningsmetoder märkvärt, därför har denna metod valt bort. Vad gäller 

att räkna ut ett medelvärde för samtliga med fullständig data hade i vårt fall blivit 

missvisande. Vi hade då räknat ut bortfallet genom att ta fram medelvärdet för de 
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klubbar i samma säsong som vi har data för. Det kan bli helt missvisande beroende på 

vilka lag som det finns bortfall för. Eftersom det oftast är de mindre lagen som det 

saknas data för hade deras resultat blivit övervärderade med ett medelvärde för samtliga 

med fullständig data. 

 

5.5 Val av modell 
För att besvara studiens syfte använder vi i studien olika tillvägagångssätt för att få en 

så förklarande bild som möjligt. Vår strategi var att först se hur konkurrensbalansen 

påverkats efter implementeringen av ekonomiska regleringen, för att sedan undersöka 

om det är den ekonomiska regleringen som påverkat konkurrensbalansen eller om det 

finns andra faktorer. Eftersom problemet med konkurrenskraftiga obalanser är att den är 

den yttersta orsaken till finansiell instabilitet och osjälvständighet (Vöpel, 2011). För att 

se hur konkurrensbalansen påverkats efter implementeringen av ekonomiska regleringen 

kommer Pawlowskis et. al. (2010) mått på konkurrens att användas. Anledningen till att 

vi valt Pawlowskis et. al. (2010) mått på konkurrens för att besvara om 

konkurrensbalansen har påverkats efter implementeringen av FFP, framför andra 

liknande mått. Är för att Pawlowskis et. al (2010) mått är anpassade till europeiska 

fotbollsmarknaden. Pawlowski et. al. (2010) mått är en modifiering av Humphreys mått 

på konkurrens som är framtagna för att mäta konkurrensen på amerikanska sporter 

(Humphreys, 2002). Pawlowski et. al. (2010) utvecklade Humphreys (2002) mått så att 

de skulle passa in på den europeiska fotbollsmarknaden. Därav föll valet naturligt att 

välja Pawlowskis et. al. (2010) mått på konkurrens då vårt urval grundar sig på den 

europeiska fotbollsmarknaden samt att FFP endast berör europeiska fotbollsklubbar.  

 

Utifrån dessa modeller kan vi endast se hur konkurrensbalansen påverkats efter 

implementeringen av den ekonomiska regleringen. Vi kan därmed inte fullt ut besvara 

studiens syfte om regleringen påverkat konkurrensbalansen. Därför blir vidare vår 

strategi att använda Pawlowskis et. al. (2010) modeller och genomföra en bivariat 

analys samt en multivariat analys för att få möjlighet att statistiskt påvisa om påverkan 

på konkurrensen beror på regleringen. Det är den multivariata analysen som är den 

analys som kommer att besvara studiens syfte genom att se om det är regleringen som 

påverkat konkurrensen. Den bivariata analysen används som stöd till den multivariata 

analysen för att se om våra kontrollvariabler kan användas i vår multivariata analys eller 
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inte. Allt för att skapa förtroende för den multivariata analysen. Dessa statistiska 

analyser förklaras vidare i statistiskt genomförande 5.6.  

 

Studien vill visa om man kan utesluta att förändringar i konkurrensbalansen har 

påverkats av andra faktorer än den ekonomiska regleringen. Andra faktorer ur en 

teoretisk kontext är publik och TV intäkter. Eftersom Dejonghe & van Opstal (2009) 

argumenterar för att TV- intäkterna är den viktigaste inkomstkällan för de europeiska 

fotbollsklubbarna. Där lag i toppen av tabellerna får mer TV intäkter än lag lägre ner. 

Dagens trend visar att TV intäkterna har ökat markant de senaste åren, vilket påverkar 

omsättningen. Publiken och matchdagsintäkter påverkar både omsättningen och lagets 

poäng. Eftersom Franck (2013) argumenterar för att pengar köper talang vilket 

genererar mer poäng. En minskad konkurrensbalans påverkar efterfrågan negativt vilket 

resulterar i en negativ påverkan på matchdagsintäkterna (Késenne, 2006; Zimbalist, 

2003). Senare i studien undersöks hur publiksnittet förändrats i respektive liga för att få 

en indikation hur efterfrågan påverkats. I en bivariat analys visar vi hur regleringen själv 

påverkar konkurrensbalansen utan hänsyn till andra faktorer. I vår multivariata analys 

tas hänsyn till de andra faktorerna vi valt ur en teoretisk kontext, vilket visas i 

ekvationerna. I en jämförelsen av den bivariata och multivariata analysen besvaras om 

vi kan utesluta att förändringar i konkurrensbalansen har påverkats av andra faktorer än 

den ekonomiska regleringen. 

 

5.5.1 Mått på konkurrens 
Vi vill som presenterats ovan först se om konkurrensbalansen påverkats efter 

implementeringen av ekonomiska regleringen. För att genomföra detta kommer 

Pawlowskis et. al. (2010) konkurrensmått som beskrivs nedan att användas. Alla dessa 

konkurrensmått har Pawlowski et. al. (2010) modifierat från Humphreys (2002) 

metoder som var framtagna främst för att mäta konkurrensen på amerikanska sporter. 

Detta gjorde de för att metoderna skulle passa in på den europeiska fotbollsmarknaden. 

Genomgående i dessa tester kommer koncentrationsspridningen på fotbollsmarknaden 

att mätas utifrån varje lags omsättning och antal poäng per säsong. Poäng används som 

variabel på grund av att Pawlowski et. al. (2010) använt sig av poäng för att undersöka 

koncentrationen på fotbollsmarknaden och att poäng är grundmåttet inom fotboll när 

man undersöker huruvida framgångsrikt ett lag är. Då det är Pawlowski et. al. (2010) 

som arbetat fram dessa mått ger detta validitet till vår studie. Omsättningen används 

som variabel eftersom konkurrenslagen använder omsättningen som mått för att mäta 
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koncentrationen på marknaden, vilket ger vår studie validitet (Konkurrensverket, 2014). 

Samtidigt som Franck (2013) argumenterar för att pengar köper talang som i sin tur 

kommer att innebära att laget kommer att få mer poäng eftersom ju mer talang ett lag 

har ju bättre kommer laget att prestera. 

 

Pawlowski et. al. (2010) ville analysera effekten av ökningen av utbetalningarna från 

Champions League efter 1999-2000 då dessa ökades drastiskt. Metoderna de använde 

var Herfindahl- Hirschman Index (HHI), som modifierades till HHI för 

konkurrensbalansen för en perfekt balanserad liga (HICB), Koncentrationsförhållandet 

(CRi) som modifierades till C5-Index för konkurrensbalansen (C5ICB), samt 

standardavvikelsen. Inan och Kaya (2011) använde sig också av HHI för 

konkurrensbalansen HICB och C5ICB för att undersöka konkurrensen mellan de två 

högsta divisionerna i turkisk toppfotboll. De utgick från poäng som variabel för att mäta 

hur koncentration såg ut i de två olika divisionerna.  

 

Koncentrationsförhållandet (C5ICB) 

Koncentrationsförhållandet (CRi) används och baseras på andelen poäng och 

omsättning (si) vunna av N klubbar som motsvarar alla klubbar i respektive liga under 

en viss säsong. I Pawlowski et. al. (2010) och Inan & Kayas (2011) fall tittar de på topp 

fem klubbarna (CR5) i tabellen för varje liga då dessa klubbar oftast är med i UEFA:s 

turneringar. CR5 visar om fotbollsmarknaden består av ett fåtal stora organisationer 

eller många små organisationer. För att beräkna CR5, adderas de fem största 

fotbollsklubbarnas marknadsandelar för att sen divideras med hela ligans 

marknadsandelar. Genom detta kan vi se hur stor del av marknaden topp fem klubbarna 

innehar. Ett resultat som är mindre än 50 procent visar på en marknad med perfekt 

konkurrens medan ett resultat som är större än 50 procent visar med största sannolikhet 

en oligopolisk marknad. Skulle resultatet däremot visa på över 80 procent kan detta ses 

som att marknaden är starkt oligopolisk eller till och med en marknad med monopolisk 

karaktär (Pettinger, 2012). CR5 använder inte alla marknadsandelar för företag i 

branschen, den visar inte heller fördelningen av företagets storlek och ger inte en 

detaljerad bild av industrins konkurrenskraft. Koncentration visar bara tecken på en 

oligopolisk karaktär av sin bransch som i sin tur anger konkurrensen. Därav modifierar 

Pawlowski et. al. (2010) och Inan & Kayas (2011) CR5 till ett C5-Index för 

konkurrensbalansen (C5ICB), vilket är en ratio av det observerbara CR förhållande till 
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CR av en perfekt balanserad liga. C5ICB blir användbart för att kunna jämföra 

resultaten mellan ligor där antalet lag skiljer sig åt. Detta blir användbart då tyska ligan 

endast spelar 34 matcher per säsong jämfört med de andra valda ligorna med 38 

matcher. Därför har de andra ligornas poäng anpassats efter tyska ligan för att kunna 

jämföra mellan ligorna. Vad gäller omsättningen har ingen anpassning gjorts med 

hänseende till antal matcher. Om indexet för C5ICB ökar, minskar konkurrensbalansen. 

 
 

Herfindahl- Hirschman Index (HICB) 

Herfindahl- Hirschman Index (HHI) ger en mer fullständig bild av 

marknadskoncentrationen än vad CR5 gör (SOU 2009:24). HHI beräknas genom att 

summera kvadraten av samtliga företags marknadsandelar. Vid ett monopol visas ett 

index på 10000 (100 upphöjt till 2) och vid ett lågt koncentrationsförhållande är HHI 

nära noll. För att kunna se skillnader mellan ligor med olika antal lag kommer HHI att 

ändras till konkurrensbalansen för en perfekt balanserad liga (HICB). HICB är baserad 

på summan av poängen i kvadrat (s2i) vunna av varje lag i en liga med N lag. För att ta 

hänsyn till förändringar i storleken på ligan över tid eller storleksskillnader mellan olika 

ligor gjordes ändringen till HICB.  Den visar förhållandet av HHI och HHI av en 

perfekt balanserad liga (Depken, 1999). Inan & Kaya (2011) skriver att ju närmre HICB 

är 100 desto bättre konkurrens är det på fotbollsmarknaden, då HICB = 100 visar en 

perfekt balanserad liga. Om indexet ökar, minskar konkurrensbalansen. 

 
Standardavvikelsen (SDLP, SDTP) 

Standardavvikelsen (SD) är den vanligaste metoden för att beräkna konkurrensbalansen 

i de nordamerikanska ligorna. Där kommer många lags variation av lagets poäng i ligan 

och omsättningen att fångas under en hel säsong, vilket kan visa hur konkurrensen är i 

inhemska ligorna för att ta sig mot Champions League och Europa League. Den baseras 

på varje lags (i) individuella poäng (TPt,i) och det genomsnittliga antalet poäng inom en 

liga av N motståndare (TPt). Där fem lag valts ut från varje liga, som under den period 
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som undersöks tagit flest poäng över de antal säsongerna vi tittar på. Dessa lagen är: 

Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Barcelona, Atletico 

Madrid, Real Madrid, Valencia, Sevilla, Bayern München, Dortmund, Schalke 04, 

Bayern 04 Leverkusen, Stuttgart, Juventus, AC Milan, Inter Milan, Fiorentina och 

Roma. Författarna förklarar standardavvikelsen för ligapoäng (SDLPN,t) för en viss 

säsong t. SDLP visar hur stort poängdifferensen är mellan lagen och när indexet ökar, 

minskar konkurrensbalansen. (Pawlowski et. al., 2010).  

 
De tre metoderna ovan fångar alla in konkurrensbalanskomponenten inom- säsong. För 

alla dessa tre kommer en nedgång i konkurrensbalansen återspeglas i en ökning i index. 

Vad gäller den andra konkurrensbalanskomponenten inom- laget kommer nedan en 

metod som fångar just denna komponenten. Det visar ett visst lags specifika variation 

över säsongerna som valts. 

Standardavvikelsen på lagens poäng (SDTP) är den individuella standardavvikelsen av 

totalt antal poäng vunna per säsong (TPt,i) per lag (i) över ett visst antal T säsonger. 

Även här har fem lag valts ut, som under den period som undersöks tagit flest poäng 

över de antal säsongerna vi tittar på. Detta är samma lag som presenterades i föregående 

stycke. SDTP visar hur rörlig eller statisk en klubbs position i tabellen har varit under 

de säsonger som undersöks. Ju lägre värde en liga får desto mer statisk är de olika 

klubbarnas tabellposition och tvärtom. Spelar olika lag för titlarna eller är det samma 

lag som ständigt konkurrerar. Om indexet ökar, ökar även konkurrensbalansen 

(Pawlowski et. al., 2010). 

   

  

Konkurrensbalansförhållandet (CBR) 

Ett sista mått Pawlowski et. al. (2010) använder är konkurrensbalansförhållandet 

(CBR), som är ett sammanfattande mått som fångar båda 

konkurrensbalanskomponenterna, SDLP och SDTP. Det räknas ut genom förhållandet 
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av genomsnittliga SDTP och genomsnittliga SDLP och visar hur jämt balanserad ligan 

är på lång sikt (Humphreys, 2002): 

 

 
Ju lägre CBR-värde desto mindre balanserad är ligan med samma lag som slåss i toppen 

av tabellen år efter år (Pawlowski et. al., 2010). Anledningen till att dessa mått valdes 

var för att Pawlowski et. al. (2010) använde dessa mått i deras studie och genom detta 

ge så valida svar som möjligt. 

 

Vi kommer även att studera hur intresset för marknaden påverkats före och efter 

implementeringen av regleringen för att tillsammans med konkurrensmåtten besvara 

studiens syfte. Detta utförs genom att studera det totala antalet publik för de fyra största 

europeiska ligorna tre säsonger före och tre säsonger efter implementeringen av 

regleringen. Eftersom Késenne (2006) och Zimbalist (2003) argumenterar för att en 

försämrad konkurrensbalans på fotbollsmarknad kommer leda till minskat intresse. 

Detta kommer hjälpa oss att besvara studiens syfte eftersom ett minskat intresse på 

fotbollsmarknaden kan förklaras genom att konkurrensbalansen påverkats negativt. 

 

 

5.6 Statistisk genomförande 
Att mäta en reglerings påverkan är svårt men OECD (2012) argumenterar för att 

använda regleringen som en dummyvariabel i en regressionsanalys där före 

implementeringen av regleringen kodas som 0 och efter implementeringen av 

regleringen kodas som 1. Därför kommer vi använda oss av en univariat-, en bivariat- 

samt en multivariat analys, som kommer användas för att besvara om påverkan beror på 

ekonomiska regleringen eller det finns andra förklaringar och därmed besvara studiens 

syfte. Användningen av dessa kommer nedan förklaras mer ingående. 

 

5.6.1 Bivariata analys 
Genom en bivariat analys undersöker vi hur två variabler är korrelerade. En 

korrelationsanalys är ett sätt att mäta och förklara nivån av samband mellan olika 

variabler (Bryman & Bell, 2011). Om två variabler har en perfekt korrelation kommer 

de båda variablerna att röra sig på exakt samma sätt. Intervallet för att fastställa en 
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korrelation är från -1 till 1 där man skiljer på ett positivt och ett negativt samband. En 

stark positiv korrelation är då korrelationen > 0,5 och en stark negativ korrelation är då 

korrelationen < -0,5 Vid denna analys får vi fram en korrelationskoefficient (= r). Den 

berättar hur nära ett linjärt samband vi har på vårt stickprov. Vi använder oss av ett 

Pearsons r eftersom detta test lämpar sig när den ena variabeln är dikotom, vilket vår 

oberoende variabel är. Då vårt stickprov är så pass stort (468 stycken) behöver vi inte 

kontrollera om variablerna är normalfördelad eller inte eftersom detta anses vara ett 

stort stickprov (Pallant, 2010). Vid en beräkning av den statistiska signifikansen för en 

uträknad korrelationskoefficient utifrån ett slumpmässigt urval ger detta oss information 

om sannolikheten för att detta gäller för hela populationen. 

 

För att kunna avgöra om våra valda variabler kan användas för att kunna besvara om det 

är regleringen som orsakat påverkan på konkurrensen behöver vi veta att ingen av de 

valda variablerna är utsatta för multikollinearitet, som i sin tur kan skada testerna. 

Genom att skapa en korrelationsmatris mellan den oberoende variabeln och 

kontrollvariablerna, kan vi avgöra om någon av variablerna är utsatta för 

multikollinearitet. För att vi ska kunna veta om multikollinearitet föreligger mellan 

variablerna eller inte behövs ett gränsmått som ska ligga till grund för vår bedömning. 

Gränsmåttet vi har valt är Pallant (2010) gräns på 0,7. Om korrelationskoefficienten 

överstiger detta värde finns det stor risk för att variablerna är utsatta för 

multikollinearitet, vilket kan skada våra tester och ifrågasätta trovärdigheten i studien. 

Detta är anledningen till att vi göra en bivariat analys för att se om de variabler vi valt 

kan användas i vår multivariata analys. 

 

5.6.2 Multivariat analys 
Efter att ha genomfört en bivariat analys och kunnat säkerställa att våra variabler inte 

var utsatta för multikollinearitet kan vi gå vidare till att studera sambandet mellan vår 

beroende variabel konkurrens och vår oberoende variabel reglering, under kontroll för 

våra kontrollvariabler. En metod för att kunna genomföra det är att göra en multivariat 

analys där tre eller flera variabler analyseras vid ett och samma tillfälle, vilket gör att en 

undersökning av sambandet mellan två variabler under kontroll av kontrollvariabler kan 

genomföras (Bryman & Bell, 2011; Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Genom en 

multivariat analys kan vi uppfylla vårt syfte med studien och studera sambandet mellan 

konkurrens och regleringen. Genom att genomföra en multivariat analys kan vi jämföra 

analysens justerade förklaringsgrader med de förklaringsgraderna vi fick fram i den 
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bivariata analysen för att få en uppfattning om studiens validitet. Vi kommer även 

kunna se om kontrollvariablerna bidrar till att öka förklaringsgraderna i det avsedda 

sambandet studien avser att undersöka. Det genomförs genom att jämföra 

förklaringsgraderna mellan den bivariata analysen och de justerade förklaringsgraderna 

i den multivariata analysen. Vi väljer de justerade förklaringsgraderna i multivariata 

analysen därför att den tar hänsyn till antalet variabler (Gujarati & Porter, 2009). Då vi 

använder oss av de justerade förklaringsgraderna kommer det att minska risken för att 

förklaringsgraden mellan beroende variabeln konkurrens och oberoende variabeln 

reglering ska överskattas då det justerar ner värdet allt eftersom nya variabler läggs till i 

modellen. En multivariat analys kommer besvara studiens syfte om en ekonomisk 

reglering påverkar konkurrensen på den reglerade marknaden eller om det finns andra 

faktorer som orsakar denna påverkan. 

 

För att kunna fastställa att modellen kan användas kommer vi att genomföra ett 

ANOVA- test. Ett ANOVA- test kommer att visa om modellen som ska testa om 

studiens frågeställning är signifikant (Pallant, 2010). Vi har valt en signifikansnivå på 

0,05, vilket betyder att om p<0,05 kan vi statistiskt veta att det finns ett samband i 

populationen och endast vid fem fall av hundra som korrelationen kan ha uppstått av 

tillfällighet (Bryman & Bell, 2011). Även för en multivariat analys finns det en risk för 

att variablerna utsetts för multikollinearitet vilket kan skada modellen. Utöver det test vi 

genomförde i den bivariata analysen kommer vi testa multikollineariteten genom 

Tolerance och Variance Inflation Factor (VIF) i den multivariata analysen. Ett högsta 

och lägsta tillåtna VIF värde kan användas för att säkerställa att ingen multikollinearitet 

föreligger. Vi har valt att utgå från O´Briens (2007) förklaring som de flesta forskare 

utgår från vilket är ett högsta tillåtna VIF- värde på 10 och ett lägsta tillåtna värde på 

0,10. Skulle något VIF- värde överstiga eller understiga dessa värden kommer dem att 

exkluderas då det finns risk för multikollinearitet. 

 

5.7 Operationalisering 

En definition av begrepp så att de blir användbara i en empirisk undersökning, brukar 

kallas för att man genomför en operationalisering. En operationalisering tillsammans 

med övergången från teori till praktik är en viktig del för en kvantitativ studie (Holme 

och Solvang, 1997). Genom att genomföra en operationalisering förenklar och tydliggör 

man begrepp samt säkerställer att det begrepp som avses mätas faktiskt är det som 
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testas, vilket ger validitet till studien (Bryman & Bell, 2010). I detta avsnitt kommer en 

argumentation varför vi väljer att mäta reglering och konkurrens med de variabler vi 

valt för att besvara studiens syfte. 

 

5.7.1 Beroende variabel - Konkurrens  

Att mäta konkurrensen på en marknad är svårt men det har empiriskt konstaterats att en 

hög företagskoncentration på en marknad kan ses som ett tecken på en obalanserad 

konkurrens (SOU 2004:47). Därför har vi valt att använda oss av omsättningen och 

poäng som beroende variabler eftersom dessa är två bra mått för att titta på hur 

koncentrationen ser ut på fotbollsmarknaden, samt att de använts i tidigare studier för 

att mäta konkurrensen (Pawlowski et. al.,2010; Dejonghe & van Opstal, 2009). 

Eftersom desto fler poäng en klubb tar under en säsong ju större marknadsandel har den 

klubben för den ligan. Franck (2013) argumenterar för att det finns ett samband mellan 

omsättning och poäng. Eftersom desto mer talang en klubb har ju mer poäng kommer 

klubben att få och desto mer talang en fotbollsspelare har desto dyrare är spelaren. Detta 

betyder att om klubbarna vill nå framgång måste först omsättningen för klubben ökas 

och genom det kunna köpa mer talang, vilket kommer bidra till mer poäng.  

 

Anledningen till att vi inte valt att använda Pawlowskis et. al. (2010) mått på 

konkurrens som beroende variabler beror på att urvalet skulle bli mindre. I 

metodkapitlet (kapitel 2) argumenterar vi fram att vi valt en kvantitativ 

undersökningsmetod då vi ville få så generaliserbart svar som möjligt och då är det 

viktigt med ett stort urval (Bryman & Bell, 2011). Om vi valt koncentrationsmåtten 

HICB, C5ICB eller CBR som beroende variabel hade vi endast fått ett värde per säsong 

för respektive liga. Vi väljer då istället poäng och omsättning som beroende variabler 

där vi får värde för alla klubbar per säsong, för respektive liga, vilket gör att urvalet blir 

större och mer generaliserbart (Bryman & Bell, 2011). Detta kan vara en anledning till 

att tidigare forskare använt sig av poäng och omsättning som variabler. Med det som 

argumentation kommer vi vidare förklara respektive vald beroende variabel som ska 

hjälpa oss att besvara vårt syfte om en påverkan i konkurrensbalansen beror av en 

ekonomisk reglering. 

 

Poäng 
Vår första av två beroende variabler är poäng. Szymanski (2001) menade på att 

vinstprocenten (vunna poäng/potentiella totala poäng) är en tillförlitlig indikator för 
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framgång. Denna vinstprocent är den vanligaste indikatorn i studier av 

konkurrensbalansen i nordamerikanska idrottstävlingar. Resultaten i seriespelen ses som 

det tydligaste och mest precisa måttet på klubbarnas sportliga prestation eftersom 

många matcher spelas och lagen har möjlighet att visa upp sin fulla potential. Vöpel 

(2011) och Sass (2012) menar att FFP kommer frysa den europeiska fotbollshierarkin. 

Vilket betyder att toppklubbarna kommer fortsätta dominera den europeiska fotbollen 

och ta fler poäng än de andra klubbarna, vilket kommer att bidra till att marknaden blir 

mer koncentrerad. Vid insamling av lagens poäng har vi valt att inte ta hänsyn till 

poängavdrag som förekommit i Italien. Eftersom klubbarna blivit straffade på grund av 

icke sportsliga anledningar så har vi valt att låta dessa klubbar behålla dessa poäng i vår 

studie för att få ett så rättvisande resultat som möjligt. Variabeln poäng kommer att 

mätas utifrån hur många poäng varje klubb i respektive liga, tagit för varje säsong. 

Poäng kommer användas som variabel för våra mått på konkurrens då poäng har 

använts av tidigare forskare för att förklara koncentrationen på fotbollsmarknaden 

(Pawlowski et. al., 2010). Det medför att poäng är ett valitt mått i vår studie. Vi har 

även valt att använda poäng som beroende variabel i de statistiska analyserna vilket vi 

tidigare argumenterat fram som ett bättre mått än HICB för poäng, då den ger ett större 

urval för studien. I de statistiska testerna har poängen för de tyska klubbarna anpassats 

till 38 matcher för att få ett så jämförbart och starkt resultat som möjligt. Reliabiliteten 

för variabeln poäng är stark, då data för poängen är tagna från respektive ligas hemsida 

vilket bevisar variabelns pålitlighet.  

 

Omsättning 

Den andra beroende variabeln vi valt i studien är omsättning. Omsättningen för 

fotbollsklubbar har under de senaste åren ökat markant. Detta beror mycket på de 

lukrativa sändningsrättigheterna som klubbarna skriver med diverse TV bolag. 

Huvudvariabeln som ger en långsiktig försäkran om idrottsframgångar är den totala 

omsättningen för klubbarna (Dejonghe & van Opstal, 2009). Efterfrågan för sporten 

ökar ständigt samt tillgängligheten till sporten med dagens utvecklande teknik 

(Izquierdo & Ferrer, 2014). Det är inte endast sändningsrättigheterna som ökat markant 

över de senaste åren utan även intäkterna under matchdagarna samt olika reklam och 

sponsoravtal (Deloitte, 2015). Med detta sagt tenderar många klubbar att kunna dra in 

stora intäkter för att kunna finansiera köpen av nya spelare, vilket ökar deras 

konkurrenskraft. Dock godkänner FFP endast marknadsmässiga sponsoravtal vilket 
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påverkar vissa klubbars konkurrenskraft (UEFA, 2014b). Omsättningen blir genom FFP 

ännu viktigare eftersom break-even kravet kräver att klubbar inte får ha större relevanta 

utgifter än vad de har i relevanta intäkter. Detta medför att om klubbarna vill kunna 

köpa bättre spelare och få ett mer slagkraftig lag behöver klubbarna höja sin omsättning 

först och inte tvärtom som tidigare var möjligt (UEFA, 2012). Vöpel (2011) menar att 

FFP kommer att bidra till att gapet mellan de största och övriga klubbarna vad det gäller 

omsättningen kommer att fortsätta att öka. Omsättning kommer användas som variabel 

för våra mått på konkurrens då omsättning används i konkurrenslagen för att mäta 

koncentrationen på en marknad (Konkurrensverket, 2014). Det medför att omsättning är 

ett valitt mått i vår studie. Vi har även valt att använda omsättning som beroende 

variabel i de statistiska analyserna vilket vi tidigare argumenterat fram som ett bättre 

mått än HICB för omsättning, då den ger ett större urval för studien. Reliabiliteten för 

denna variabel är svagare än poäng då vi samlat in data från flera olika källor där olika 

beräkningsmetoder kan ha använts. Omvandlingen av valutan kan också göra att våra 

resultat varierar. Vi har även valt att använda oss av imputationer på våra bortfall vilket 

försämrar reliabiliteten. Den största delen av data har samlats in från databasen ORBIS 

som innehåller offentligt material som är granskat av oberoende revisorer, vilket ökar 

reliabiliteten för vår studie. Replikerbarheten är stor då andra forskare kan använda 

samma data som vi gjort och få fram samma siffror som vi beräknat.  

 

5.7.2 Oberoende variabel - Ekonomisk reglering 

Det är inte bara viktigt för regleraren att kunna mäta regleringen för att se om den haft 

den effekt och uppfyllt de mål som den var utformad för att göra. Det är även viktigt att 

kunna mäta hur regleringen påverkat andra villkor som är av betydelse för regleraren, så 

som exempelvis kostnader, ekonomisk tillväxt och konkurrens. Det är svårt att visa att 

det just är regleringen som medfört den skillnad som finns. Dock argumenterar OECD 

(2012) för att använda regleringen som en dummy variabel i en regressionsanalys, där 

före implementeringen av regleringen är 0 och efter implementeringen av regleringen 

motsvarar 1 är ett bra sätt. Detta tillvägagångssätt ökar validiteten i vår studie. 

Ekonomiska regleringen behöver inte förklara variationer i beroende variablerna bäst 

utan det kan finnas andra faktorer som kan påverka resultatet, vilket vi måste ta i 

beaktning. Variabeln ekonomisk reglering kommer vi använda i våra statistiska analyser 

för att kunna besvara studiens syfte. Om våra konkurrensmått påvisar en påverkan i 

konkurrensbalansen efter implementeringen av ekonomiska regelverket, vill vi se om 
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det är den ekonomiska regleringen som beror på påverkan. Det genomförs i våra 

statistiska analyser med ekonomisk reglering som en oberoende variabel. 

 

5.7.3 Kontrollvariabler 

Variablerna omsättning, poäng och reglering finns inte i en värld där de endast kan 

påverka varandra. Utan det finns även andra faktorer som kan påverka resultatet, vilket 

vi måste vara medvetna om. För att hantera detta problem, kommer alla variablerna att 

anpassas för påverkan från våra valda kontrollvariabler. 

 

Matchdags- intäkter 

Fotbollsklubbar är ständigt pressade att vinna matcher för att lyckas behålla sin publik. 

Dåliga prestationer i ligan har visats ha en negativ effekt på efterfrågan, vilket betyder 

att intresset för laget minskar och mindre publik kommer delta på matcherna. Därav är 

det viktigt för lagen att prestera för att kunna behålla sin publik, vilket kommer generera 

en viktig inkomst på matchdagarna. Samtidigt som en minskad konkurrens, där 

matcherna är väldigt ojämna och inte lika spännande, medföra att efterfrågan minskar 

och då även matchdags- intäkterna (Késenne, 2006; Zimbalist, 2003). Matchdags- 

intäkter är ett mått på intresse för de europeiska klubbarna då matchdags- intäkterna är 

helt beroende av hur stort intresse det är för lagens hemmamatcher. Matchdags- intäkter 

innefattar allt som säljs runt arena under en matchdag, så som exempelvis biljetter, mat i 

restaurangen och souvenirer. Biljettpriset varierar mellan de olika ligorna, klubbarna 

och vilka platser man sitter på under matchen. Eftersom information om hur mycket 

matchdags- intäkter varje lag genererar är väldigt svårt att finna har vi valt att mäta 

denna variabeln utifrån varje lags totala publikantal under säsongerna. Anledningen till 

att vi inte valde att ta publiksnittet är för att det spelas färre matcher i Bundesliga och 

detta medför att de tyska klubbarna automatiskt får in mindre matchdags- intäkter. 

Eftersom publiksnittet inte säger något om det totala publikantalet. Totala antalet publik 

per säsong blir därför en bättre indikator på hur stora matchdags- intäkterna har varit för 

varje lag. Data för totala antalet publik är lättillgänglig och framtagen från samma 

pålitliga källa Worldfootball (2015), vilket ökar reliabiliteten i vår undersökning. 

 

TV- intäkter 

Dejonghe och van Opstal (2009) argumenterar för att publik tidigare var huvudkällan 

till intäkterna för klubbarna. Men idag har den bilden förändrats och TV-intäkterna har 
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istället trätt fram till att bli den viktigaste inkomstkällan för klubbarna. TV-intäkterna är 

ett mått på framgång för de europeiska klubbarna då de flesta TV-avtalen är utformade i 

att ju högre placering i ligan du får desto mer TV- pengar. Dessa avtal ser olika ut 

beroende på vilken liga klubbarna spelar i. I de flesta europeiska ligorna förhandlas 

avtalen genom en central part som svarar för alla klubbarnas intressen. Spanien är dock 

ett undantag där alla klubbar förhandlar individuellt men detta är på väg att ändras, 

eftersom det har lett till en snedvriden fördelning av TV- pengarna. Då avtalen skiljer 

sig mellan de olika ligorna medför det att konkurrensen påverkas betydligt. 

Reliabiliteten för denna variabel är svag då data samlats in från flera olika källor samt 

att ett större bortfall finns. Anledningen till att vi ändå valde att ta med variabeln är på 

grund av att Dejonghe & van Opstal (2009) argumenterar för att TV- intäkterna är den 

viktigaste inkomstkällan för de europeiska fotbollsklubbarna. 

 

Årsvariabel 

Eftersom vi tittar på sex olika säsonger, tre före införandet av FFP och tre efter vill vi 

visa från vilken säsong omsättningen och poängen kommer ifrån. Ett annat alternativ 

hade kunnat vara att koda alla klubbar för att visa hur de olika klubbarnas omsättning 

och poäng ser ut. Det hade blivit 78 stycken olika kodningar, vilket vi tyckte var för 

många. Därför valde vi istället att koda varje säsong där säsongen 2007/2008 är 0 och 

säsongen 2008/2009 är 1 också vidare. Vi får då alltså en kodning mellan 0-5. 
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6 Resultat 
Nedan presenteras vårt resultat. Inledningsvis kommer vi att visa våra mått på 

konkurrens på fotbollsmarknaden, för att sedan presentera resultat från de statistiska 

testerna. Resultatet kommer hjälpa oss att besvara studiens frågeställningar. 

 

Denna studie har som syfte att undersöka hur konkurrensbalansen förändrats efter 

implementeringen av en ekonomisk reglering och om denna påverkan beror på 

regleringen eller om det finns andra faktorer som exempelvis publik och tv-intäkter som 

bättre kan förklara påverkan i konkurrensen. Undersökningen har genomförts på den 

europeiska fotbollsmarknaden eftersom en ekonomisk reglering nyligen implementerats 

där. Dessutom visar tidigare studier på oenigheter mellan forskare på fältet huruvida 

vilken effekt den ekonomiska regleringen har och kommer att ha på den europeiska 

fotbollsmarknadens konkurrensbalans. För att genomföra detta har Pawlowskis et. al. 

(2010) mått på konkurrens använts för att först se hur konkurrensbalansen påverkats 

efter införandet av den ekonomiska regleringen. Vi genomför också en bivariatanalys 

och en multivariatanalys för att med korrelationsanalysen kunna besvara våra 

frågeställningar. Anledningen till att detta undersöks är för att det finns många problem 

med en obalanserad konkurrens eftersom konkurrenskraftiga obalanser är den yttersta 

orsaken till finansiell instabilitet och osjälvständighet (Vöpel, 2011). Samtidigt som 

denna obalans påverkar allmänheten negativt eftersom priserna på denna marknad ökar 

(Eklund, 2013). 

 

6.1 Mått på konkurrens 
Utifrån Pawlowski et. al. (2010) konkurrensmått visar tabell 3 att det genomsnittliga H-

indexet av konkurrensbalansen blivit sämre för både omsättning och poäng. Det innebär 

att koncentrationen på fotbollsmarknaden ökat för både omsättning och poäng. 

Koncentrationen på marknaden är ett bra mått på konkurrens eftersom resultatet visar att 

konkurrensbalansen på den europeiska fotbollsmarknaden försämrats efter införandet av 

den ekonomiska regleringen. De största klubbarna i respektive liga har efter införandet 

av regleringen fått en större del av  marknaden i form av poäng och omsättning jämte 

mot de övriga lagen än innan införandet av regleringen.  
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Resultaten för tabell 3 och C5ICB-testerna visar också att konkurrensbalansen blivit 

sämre efter införandet av den ekonomiska regleringen för både omsättning och poäng. 

De fem bästa klubbarna i varje undersökt liga har för varje säsong, utifrån poäng och 

omsättning, ökat sin andel i förhållande till de övriga lagen. Dessa klubbar har också 

tillsammans i majoriteten av de undersökta säsongerna mer än 50 procent av 

marknadsandelarna utifrån måttet omsättning och i vissa fall så mycket som 70 procent 

(se appendix 2). Detta gäller inte för variabeln poäng eftersom de mindre lagen alltid 

kommer att ta poäng då de också möts i respektive liga. Resultatet visar alltså att 

konkurrensbalansen efter införandet av den ekonomiska regleringen blivit sämre 

eftersom de fem största klubbarna ökat sin marknadsandel utifrån både poäng och 

omsättning. 

 

I tabell 3 kan vi även se att standardavvikelsen (SDLP) mellan de fem mest 

framgångsrika klubbarna och övriga klubbar i varje liga, som nämnts ovan, som under 

den undersökta åttaårsperiod för poäng och sexårsperioden för omsättning blivit större 

efter implementeringen av den ekonomiska regleringen. Det innebär att de fem mest 

framgångsrika klubbarna i varje liga utifrån det aggregerade genomsnittet fått mer 

poäng och omsättning än de övriga lagen inom en säsong. Detta eftersom 

standardavvikelsen är större efter införandet av den ekonomiska regleringen. Alltså har 

konkurrensbalansen blivit sämre på den europeiska fotbollsmarknaden efter 

implementeringen av den ekonomiska regleringen utifrån detta mått.  

 

Resultaten från den andra standardavvikelsen (SDTP) som visar hur rörlig eller statisk 

de fem största klubbarnas tabellposition varit kan vi se att konkurrensen blivit bättre. 

Detta innebär att de fem mest framgångsrika klubbarnas tabellposition förändrats mer 

efter implementeringen av den ekonomiska regleringen eftersom en större förändring i 

tabellpositionerna indikerar på att konkurrensen blivit bättre. Detta kan ses som positivt 

för konkurrensen eftersom samma lag inte vinner ligan varje år, varken när det gäller 

poäng eller omsättning. 

 

Vad gäller CBR-måttet för de fem mest framgångsrika klubbarna i varje liga som tagit 

flest poäng under de säsonger vi har undersökt visar det att konkurrensen blivit större 

för både omsättning och poäng. Detta är ett sammanfattande mått där både 

standardavvikelsen inom-laget (SDTP) och inom-säsong (SDLP) tas i beaktning mot 
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varandra. Utifrån det aggregerade genomsnittet visar detta att konkurrensen blivit större 

på den europeiska fotbollsmarknaden efter implementeringen av den ekonomiska 

regleringen.  

 

Om vi summerar alla våra olika konkurrensmått går det att utläsa i tabell 3 att 

konkurrensen i de fyra största europeiska ligorna blivit sämre efter det att FFP 

implementerades. Utifrån dessa mått skiljer sig dock resultatet stort mellan de olika 

ligorna. I den spanska ligan har konkurrensen försämrats för alla konkurrensmåtten efter 

implementeringen av FFP medan konkurrensen blivit bättre i de flesta måtten i den 

engelska ligan. Vi kommer senare i analysavsnittet analysera detta mer ingående med 

hjälp av de valda teorierna.  

 

 
Tabell 3. Sammanfattning av resultaten från konkurrensmåtten 

 

Diagram 1 visar att det totala antalet åskådare i de fyra största ligorna i fotbollseuropa 

har minskat för säsongerna 2010/2011- 2012/2013 jämfört med säsongerna 2007/2008- 

2009/2010. Samtidigt kan vi se att det är endast i den tyska ligan som totala 

publikantalet förändrats till det positiva. Minskningen i det totala antalet åskådare som 

skett efter att den ekonomiska regleringen implementerats är minimal men det visar 

ändå tendenser åt vilket håll trenden går mot. 
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Diagram 1. Totala antalet åskådare i de fyra största ligorna i Europa tre säsonger före och efter 

implementeringen av FFP 

 

6.2 Bivariat analys 
 

I tabell 3 kan vi utläsa att konkurrensen i de fyra största europeiska ligorna blivit sämre 

efter det att FFP implementerades. Studiens syfte är att undersöka om det är regleringen 

som gjort att konkurrensen blivit sämre, eller om andra faktorer kan ha påverkat. I den 

bivariata analysen samt den kommande multivariata analysen kommer detta besvaras. 

 

Tabell 4 visar ett sambandet mellan studiens oberoende variabel reglering mot studiens 

respektive beroende variabel poäng och omsättning helt oberoende från andra faktorer 

som publik och TV-intäkter. Tabell 4 visar också att det finns ett svagt positivt samband 

mellan omsättning och reglering. Det betyder att det inte statistiskt går att påvisa att 

samband förekommer eftersom ett samband mellan variablerna lika gärna kan ha 

uppstått av en slump. Dock ligger resultatet nära vår valda signifikansnivå. Däremot 

visar resultatet inget samband mellan poäng och reglering. Utifrån ett teoretiskt 

perspektiv och tidigare studier antar vi att det fortfarande borde påverka 

konkurrensbalansen, men kanske är det inte den oberoende variabeln som själv orsakat 

påverkan. 
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Tabell 4. Pearsons r korrelationskoefficient för omsättning, poäng och reglering 

 

Vidare i den bivariata analysen  vill vi få fram förklaringsgraden mellan studiens 

beroende och oberoende variabler. Förklaringsgraden kommer senare i studien användas 

för att jämföras med förklaringsgraden i den multivariata analysen för att besvara 

studiens syfte. I tabell 5 visas väldigt låga förklaringsgrader, vilket kan styrka att det 

inte går att utesluta att konkurrensbalansen påverkats av andra faktorer. Det motiverar 

att vi kan fortsätta undersökningen för att kunna besvara studiens syfte. 

 

 
Tabell 5. Sambandet mellan omsättning, poäng och reglering i en bivariat regressionsanalys 

 

Vidare genomförs en korrelationsanalys där vi undersöker hur vår oberoende variabel 

korrelerar med våra kontrollvariabler. Anledningen till att detta test utförs är att vi vill 

se om våra variabler är utsatta för multikollinearitet. Om inte detta är fallet kan våra 

variabler tas med i en vidare multivariat regressionsanalys. Som tidigare motiverats i 

den empiriska metoden har vi valt Pallants (2010) nivå på 0,7 som gräns för 

multikollinearitet. Det innebär att ju närmre korrelationsvärdet  kommer 0,7 desto högre 

risk skapas för att modellen ska skadas av multikollinearitet. Om vi då studerar tabell 6 

ser vi att den högsta korrelationen uppgår till -0,878 och är signifikant på en 0,01 nivå, 

vilket föreligger mellan reglering och årsvariabeln. Det beror på att båda variablerna 

visar samma tidsperiod. Det gör att vi kommer ta bort årsvariabeln i den multivariata 

analysen för att undvika multikollinearitet. Korrelationen mellan publik och TV-intäkter 

är 0,575 och är signifikant på en 0,01 nivå, vilket är relativt hög korrelation i 

förhållande till resterande variabler, men samtidigt överstiger den inte vår valda gräns 
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för multikollinearitet. Den höga korrelationen mellan publik och TV intäkter kommer 

tas i beaktning. 

 

 
Tabell 6. En bivariat korrelationsanalys mellan reglering och kontrollvariablerna 

 

6.3 Multivariat analys 
Den bivariata analysen visar att vår ena kontrollvariabel (årsvariabeln) var utsatt för 

multikollinearitet. Därav gjordes valet att exkludera denna variabel eftersom vi vill 

undvika skada i kommande analyser. Ingen av de andra variablerna var utsatta för någon 

multikollinearitet, vilket gör att de kan användas i den multivariata analysen och 

fortsätta förklara sambandet mellan regleringen och konkurrensen.  

 

Tabell 7 visar att modellen är signifikant på en 0,01 nivå. Då modellen är signifikant är 

det intressant att fortsätta studera resterande resultaten i den multivariata analysen. 
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Tabell 7. ANOVA test för omsättning och poäng som beroende variabel. 

 

Eftersom tabell 7 visade en signifikantnivå är det intressant att studera 

förklaringsgraden i tabell 8. Utefter tabell 8 visas justerade förklaringsgraden för den 

multivariata regressionsanalysen till ett värde på 78,4 procent för beroende variabeln 

omsättning. Det visar att modellen förklarar 78,4 % av variansen i omsättning under 

kontroll av kontrollvariablerna. Vi kan jämföra den justerade förklaringsgraden med den 

från vår bivariata analys som hade en förklaringsgrad på 0,5 procent. Utefter tabell 8 är 

den justerade förklaringsgraden 49,8 procent för den beroende variabeln poäng. Det 

visar att modellen förklarar 49,8 % av variansen i poäng under kontroll av 

kontrollvariablerna. I jämförelse med den justerade förklaringsgraden i den bivariata 

analysen där förklaringsgraden var 0. Då det finns en skillnad mellan 

förklaringsgraderna för omsättning och poäng påvisas att andra variabler utöver 

regleringen påverkar sambandet med konkurrensen i vår uppställda modell.  Detta 

eftersom förklaringsgraden ökar när vi tar med kontrollvariablerna. Vi kan då alltså inte 

utesluta att konkurrensbalansen påverkats av andra variabler. Det kan alltså inte bevisas 

att regleringen är den enda förklaringen till att konkurrensbalansen försämrats. 

 

 
Tabell 8. Summering av modell för omsättning och poäng som beroende variabel 

 

ANOVA-modellen visade på signifikans i de båda multivariata modellerna på en 0,01 

nivå, vilket gjort att vi kunde fortsätta vår analys. Samtidigt som den justerade 

förklaringsgraden blev 78,4 procent för omsättning och 49,8 procent för poäng kan vi 
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nu gå vidare och analysera den multivariata regressionsanalysen. Vi vill först och främst 

se om våra variabler utsatts för någon multikollinearitet. Det ser vi om vi studerar 

Tolerance- och VIF-värdena där ingen multikollinearitet förekommer, då samtliga VIF 

värden understiger 10 och inget Tolerence-värde understiger värdet 0,10 (O´Brien, 

2007). Det gör att modellen vi använder för att testa studiens frågeställning är 

tillförlitlig för att förklara sambandet mellan regleringen och konkurrensen. Vi kan se i 

tabell 9 att det råder ett positivt samband mellan omsättningen och regleringen som är 

signifikant på en 0,01 nivå. Tabell 9 visar för den beroende variabeln poäng att bortsätt 

från regleringen är publik och TV intäkterna signifikanta på en 0,01 nivå. 

 

 
Tabell 9. Multivariat regressionsanalys med omsättning och poäng som beroende variabler och reglering 

som den oberoende variabeln under kontroll för modellens kontrollvariabler. 
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7 Analys och diskussion 
I detta kapitel presenteras studiens analys och diskussion för att besvara studiens 

frågeställning, hur konkurrensbalansen har påverkats och vad som ligger bakom 

påverkan. 

 

Denna studie grundar sig i tankar utifrån att regleringar uppkommer genom 

marknadsmisslyckande då marknaden misslyckats med att fördela resurserna effektivt, 

allt för att främja konkurrensen på marknaden. Men vi har även upptäckt att då 

regleringens syfte inte är att förbättra konkurrensen finns det risk för att konkurrensen 

kan bli lidande likt Basel II. Eftersom då en reglering ska utvärderas är det inte enbart 

viktigt för regleraren att veta om regleringen haft den effekt den var tänkt att ha. Utan 

frågan som även bör ställas är vilken effekt har regleringen haft på andra faktorer än den 

som den var tänkt att ha effekt på, exempelvis konkurrensen. Problemet med en 

försämrad konkurrens är främst att konsumenterna blir lidande av högre 

marknadspriser. Tidigare teoretisk forskning är oeniga kring vilken effekt den 

ekonomiska regleringen har på konkurrensbalansen (Drut & Raballand, 2012; Madden, 

2011; Peeters & Szymanski, 2012; Vöpel, 2011; Sass, 2012). Därför ansåg vi att det var 

av intresse att studera hur regleringen påverkat konkurrensbalansen och om vi kan 

utesluta att konkurrensbalansen har påverkats av andra faktorer än den ekonomiska 

regleringen. Med andra faktorer menas främst TV intäkter och publikintresset eftersom 

tidigare forskning indikerat på att dessa faktorer har en påverkan i konkurrensbalansen 

på den europeiska fotbollsmarknaden. Denna diskussion togs upp i vår 

problemdiskussionen och har genererat våra frågeställningar som har genomsyrat hela 

vår studie: 

 

Hur har implementeringen av en ekonomisk reglering påverkat konkurrensbalansen?  

 

Kan man utesluta att konkurrensbalansen har påverkats av andra faktorer än den 

ekonomiska regleringen? 

 

Som vi presenterade i resultatkapitlet kan vi påvisa att konkurrensbalansen har 

försämrats och att den ekonomiska regleringen inte påverkat denna försämringen i 

konkurrensbalansen ensam, utan att det finns andra förklarande faktorer. Anledningen 

och orsakerna till att vi fick detta resultat kommer vi i detta avsnitt både diskutera och 
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analysera ytterligare. Vi kommer sedan i nästkommande kapitel summera våra slutsatser 

samt tankar kring framtida forskning. 

 

Efter att vi har genomfört vår studie där vi har studerat de fyra största europeiska 

fotbollsligorna med hjälp av mått på konkurrens och statistiska tester, lyckades vi inte 

påvisa att det var ekonomiska regleringen som påverkat den försämrade 

konkurrensbalansen. Utan vi kan genom våra statistiska tester visa att faktorer som 

publikintresset och TV- intäkter förklarar påverkan i konkurrensbalansen bättre 

tillsammans med den ekonomiska regleringen än vad den ekonomiska regleringen 

förklarar förändringen ensam. Vi har använt oss utav ekonomiska regleringen Financial 

Fair Play som nyligen implementerats på europeiska fotbollsmarknaden. Regelverket 

användes för att det finns ett samband mellan en påverkan i konkurrensbalansen och i 

en nyligen implementerad reglering. Då tidigare teoretisk forskning är oeniga kring 

vilken effekt den ekonomiska regleringen har på konkurrensbalansen, vilket vi ville 

bringa klarhet i. (Drut & Raballand, 2012; Madden, 2011; Peeters & Szymanski, 2012; 

Vöpel, 2011; Sass, 2012).  

 

7.1 Konkurrensbalansens förändringar efter implementering av 
reglering   
Vi kan utifrån våra konkurrensmått (se tabell 3) se att konkurrensbalansen på den 

europeiska fotbollsmarknaden försämrats efter implementeringen av den ekonomiska 

regleringen. De visar även att den europeiska fotbollsmarknaden kan karaktäriseras som 

oligopolisk då våra CR5 tester (se appendix 3) visar ett resultat för de flesta säsongerna 

på över 50 procent, i vissa fall uppemot 70 procent. Då ett fåtal aktörer står för mer än 

hälften av marknadskoncentrationen (Pettinger, 2012; Eklund, 2013). Dock gäller detta 

enbart för omsättningen och inte för poängfördelningen eftersom de sämre lagen 

kommer alltid att ta poäng då de inte enbart möter de bättre lagen utan även möter 

varandra. Detta bekräftar Vöpel (2011) argument om att den europeiska 

fotbollsmarknaden är en marknad med oligopolisk karaktär där endast ett tiotal klubbar 

dominerar.  

 

7.2 Regleringens påverkan på konkurrensbalansen 
Vi kan nu efter att ha genomfört bivariata analyser samt multivariata analyser fastställa 

att regleringen inte påverkat konkurrensen själv utan att det finns andra variabler som 

bättre förklarar påverkan. Då de justerade förklaringsgraderna i tabell 8 var större än 



  
 

65 

förklaringsgraden i den bivariata analysen (se tabell 5) tyder detta på att regleringen 

tillsammans med kontrollvariablerna förklarar sambandet med konkurrensen bättre än 

regleringen själv. En annan anledningen till att vi inte kan se att regleringen påverkat 

konkurrensbalansen kan kopplas ihop med Cramton (1964) argument. Cramton 

argumenterar för att organisationerna kommer fortsätta sin vardagliga verksamhet utan 

att anpassa sig till regleringen. Anledningen är för organisationerna menar att de 

antingen inte kommer drabbas eller påverkas av regleringen eller att de helt enkelt 

struntar i regleringen. För att organisationerna ska anpassa sig och efterfölja regleringen 

krävs en sträng toleransnivå samt sanktioner om organisationerna överträder 

regleringen.  

 

Vad gäller FFP finns både ekonomiska och sportsliga sanktioner, vilket presenterades i 

kapitel 3. Dock så är FFP:s sanktioner alldeles för milda för att klubbarna ska vara 

villiga att omstrukturera sig och ändra sina kostnadsvanor, samt att regleringen är 

alldeles för tolerant. Ett exempel på att regleringen är alldeles för tolerant är som vi 

presenterat i kapitel 3 i tabell 2. Där visas att en klubb som kan få tillfört kapital av en 

ägare eller intressent tillåts göra 45 miljoner euro i aggregerade förluster under de två 

första övervakningsperioderna (2011/2012 - 2012/2013). Under nästa 

övervakningsperiod (2011/2012- 2013/2014) gäller samma summa, vilket visar att 

klubbarna kan göra 45 miljoner euro i aggregerade förluster utan att möta sanktioner. Vi 

argumenterar därför utifrån Cramtons (1964) teori, att toleransen är för stor och de 

sanktioner som finns för klubbarna är alldeles för milda för att klubbarna ska anpassa 

sig. Så länge klubbarna  tillåts att göra så pass stora förluster lär det dröja några år innan 

vi ser någon större förändring som följd av regleringen. 

 

OECD (2002) definierar en ekonomisk reglering som ett regelverk med straff om inte 

regelverket efterlevs. Straffen och sanktionerna utgör då en viktig del till att regelverkat 

ska kunna uppnå sin fulla effekt och få någon slagkraft på klubbarna. UEFA:s syfte med 

regleringen var att ändra ett ekonomiskt beteende och förbättra klubbarnas ekonomier. 

Då behövs toleransnivån stramas åt och sanktionerna bli hårdare. Regleringen är 

utformad på så sätt att den blir mindre tolerant för ekonomiska förluster ju mer tiden 

går. Dock har straffen troligtvis varit för svaga vid introduktion stadiet så att det inte 

gett några effekter så pass tidigt som vi valt att undersöka i denna studie. Vi ser dock en 

möjlighet för regelverket att nå sin optimala form om några år genom hårdare 
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sanktioner och mindre tolerans. Det finns dock en risk när hårda sanktioner införs och 

det är att intresset att medverka i UEFA:s turneringar minskar och klubbarna kan dra sig 

ur. 

 

Detta kan vi koppla till normative theory som förklarar regleringens optimala form 

(Joskow och Rose, 1989). Effekterna av regleringen lär visas om några år när samtliga 

klubbar jobbar utefter FFP:s restriktioner och inga eller väldigt få kommer straffas av 

UEFA. Regleringen har trots allt nyligen implementerades och har ännu inte nått sin 

fulla effekt. Någon liknande reglering har inte funnit på idrottsmarknaden förut så det 

lär ta tid för klubbarna att anpassa sig. På grund av att regelverket fortfarande är i en 

inkörningsperiod där klubbarna fått tid på sig att anpassa sin verksamhet tills 

regleringen nått sin optimala form. Vi genomförde denna studie med en treårsperiod 

innan regleringen implementerades för att se om klubbarna gjort sig redo för effekterna 

av regelverket eftersom det fanns en möjlighet för klubbarna att förbereda sig då de 

visste att regelverket skulle införas. Vi kunde se att klubbarna ökade sin omsättning 

efter implementeringen, vilket medför det lättare för klubbarna att uppnå break-even. 

Dock går det inte påvisa att regelverket påverkat denna förändring själv utan att det 

finns andra faktorer som ligger bakom, vilket vi i kapitel 7.3 vidare kommer förklara. 

Om några år när regelverket nått sin fulla potential kanske våra resultat hade visat att 

regleringen påverkat konkurrensbalansen och därmed kunnat stödja de teorier som 

argumenterar emot.  

 

7.3 TV intäkter och publikintressets påverkan på konkurrensen 
Vi kunde konstatera i vårt resultatkapitel att andra faktorer som TV intäkter och 

publikintresset bättre kunde förklara förändringen i konkurrensbalansen tillsammans 

med den ekonomiska regleringen än den ekonomiska regelringen gjorde ensam. En 

anledningen till detta kan vara eftersom Dejonghe & Van Opstal (2009) argumenterar 

för att TV- intäkterna är den viktigaste inkomstkälla för alla klubbarna och vi kan 

genom dessa tester utläsa att fördelningen av dessa pengar påverkar konkurrensen i den 

inhemska ligan. Då våra resultat visar att en ojämn fördelning av TV- pengarna leder till 

en stor skillnad i omsättningen och poängen mellan lagen. Samtidigt som Franck (2013) 

argumenterar för att pengar köper talang, vilket kommer öka din poänginsamling. Ett 

exempel är den spanska ligan som var den ligan utifrån våra resultat där konkurrensen 

försämrats mest efter implementeringen av FFP. En anledning till detta kan vara att där 
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förhandlas TV-avtalen individuellt vilket gjort att topplagen Real Madrid och Barcelona 

säsongen 2013/2014 erhöll mer än 7 gånger så mycket i TV- pengar än de mindre 

klubbarna i Spanien (se appendix 2). Detta är en orsak till att konkurrensen blivit sämre 

i den spanska ligan de senaste åren. Men det förklarar inte allt då fördelningen av TV- 

pengarna i Spanien blivit lite mer jämlik de senaste tre säsongerna. Topplagens TV- 

pengar har under dessa åren stått still medan de mindre klubbarna ökat sina TV- intäkter 

med 50 procent (se appendix 2), vilket borde spegla sig i resultatet. Men trots denna 

förbättring erhöll alltså Real Madrid och Barcelona mer än 7 gånger så mycket TV- 

pengar än bottenlagen säsongen 2012/2013. En liga som genomgått en förändring när 

det gäller fördelningen av TV- pengarna är italienska ligan. Där klubbarna tidigare 

förhandlade sina TV- avtal individuellt likt Spanien. Men sedan 2010 förhandlas TV- 

avtalen centralt likt England och Tyskland, vilket har gjort att uppdelningen av TV- 

pengarna har blivit mer jämlik (Zanchi, 2007). Detta kan ses genom våra 

konkurrensmått (se tabell 3) som visar att den italienska ligan blivit mer 

konkurrenskraftig efter förändringen av uppdelningen av TV- pengarna. Samtidigt som 

Spanien är den liga där konkurrensbalansen försämrats mest. Vilket visar att ett TV- 

avtal som förhandlas centralt är att föredra för att ligan ska bli så konkurrenskraftig som 

möjligt. 

 

Késenne (2006) och Zimbalist (2003) argumenterar för att en sämre konkurrens inom 

fotbollen kommer ha en negativ påverkan på klubbarnas intäkter genom exempelvis 

sämre publikantal. Spanien är den liga där konkurrensen försämrats mest och vi kan se 

att ligans publikantal minskat efter implementeringen av FFP (se diagram 1). En 

förklaring till detta kan vara den ökade skillnaden mellan de två giganterna Real Madrid 

och Barcelona och de övriga lagen. Då detta gap som finns mellan de två stora 

klubbarna och övriga skapar en ojämn liga där matcherna inte får samma 

underhållningsvärde som en jämn liga medför. Detta skadar fotbollen då Groot (2008) 

menar att konkurrens är en nyckelkomponent i all idrott för att göra den mer intressant 

och för att kunna utveckla den ytterligare. Eftersom en marknad med god konkurrens 

medför att organisationerna måste vara kostnadseffektiva (Eklund, 2013). En annan 

anledning till de sjunkande publiksnittet kan härledas till Eklund (2013) som menar att 

det största problemet med en sämre konkurrenskraftig marknad är att marknadspriserna 

ökar. Detta kan vara en anledning till att publiksnittet sjunkit så pass mycket som det 

gjort i Spanien eftersom den försämrade konkurrensen utifrån Eklund (2013) teori borde 
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ha påverkat marknadspriserna negativt för konsumenterna som vill gå och titta på 

fotboll. Vi kan även se att det gemensamma snittet för totala publikantalet i alla fyra 

ligorna minskat om än minimalt. Vi har tidigare bekräftat genom diagram 1 och 2 att 

koncentrationen i de fyra största ligorna blivit större för både omsättningen och 

poängen. Detta bekräftar Késanne (2006) och Zimbalist (2003) argument om att en 

obalanserad konkurrens kommer att påverka publikintresset negativt. Detta hjälper oss 

att besvara vår frågeställning eftersom ett minskat intresse på fotbollsmarknaden kan 

förklaras genom att konkurrensbalansen påverkats negativt. 

 

7.4 Återkoppling till tidigare studier  
Tidigare forskning inom detta område är oeniga huruvida konkurrensbalansen 

förändrats efter att FFP implementerades på den europeiska fotbollsmarknaden. Vår 

studie visade att konkurrensbalansen, efter implementeringen av FFP, har försämrats 

men att regleringen inte ensam kan förklara förändringen i konkurrensbalansen utan att 

det finns andra mer förklarande faktorer. Vi kan därför konstatera att våra resultat inte 

stämmer överens med tidigare forskning. Drut och Raballand (2012) argumenterade för 

att konkurrensbalansen skulle förbättras genom införandet av FFP men detta kan vi 

genom våra resultat inte styrka. Eftersom våra resultat visar att den ekonomiska 

jämlikheten blivit sämre efter införandet av FFP och Drut och Rallaband (2012) menade 

att teoretiskt skulle den ekonomiska fördelningen bli med jämlik. Våra resultat stämmer 

däremot överens med Madden (2011), Peeters & Szymanski (2012), Vöpel (2011) och 

Sass (2012) teorier om att konkurrensbalansen på fotbollsmarknaden kommer försämras 

efter det att FFP införts. Men vi kan inte påvisa likt dem att det är den ekonomiska 

regleringen som ligger bakom denna försämring i konkurrensbalansen. Vi kan via våra 

resultat visa att Vöpel (2011) och Sass (2012) teori om att den europeiska 

fotbollshierarkin kommer att frysa stämmer. Eftersom då vi kan se att det aggregerade 

genomsnittet för standardavvikelsen (SDLP) för de fem mest framgångsrika klubbarna 

inom vår tidsperiod blivit sämre. Vilket betyder att förändringen för att de fem största 

klubbarnas ligaposition minskat efter implementeringen av FFP. Denna förändring kan 

inte utifrån våra resultat kopplas till regleringen. En annan anledning till att våra resultat 

inte stämmer överens med tidigare forskning inom området kan vara att vi genomfört 

statistiska tester vilket ingen annan forskare genomfört. De har istället enbart 

argumenterat utifrån teorin. 
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8 Slutsats 
 

I detta kapitel presenteras studiens viktigaste slutsatser som kan dras från den 

empiriska analysen i förhållande till studiens syfte, problemdiskussion och 

problemformulering. Vidare i slutsatsen presenteras studiens bidrag till den befintliga 

forskningen och förslag till framtida forskning. 

 

Syftet med denna studien var att studera hur konkurrensbalansen påverkats efter 

implementeringen av en ekonomisk reglering och beror påverkan av den ekonomisk 

regleringen eller av andra faktorer. Studien valdes att genomföras på den europeiska 

fotbollsmarknaden då en ekonomisk reglering nyligen implementerades på denna 

marknad. Vår första frågeställning var: Hur har implementeringen av en ekonomisk 

reglering påverkat konkurrensbalansen? Vi kan utifrån vårt empiriska resultat  besvara 

vår första frågeställning att konkurrensbalansen försämrats i de fyra största europeiska 

fotbollsligorna under våra valda tidsperioder. Detta kan vi göra eftersom vi använt flera 

olika konkurrensmått vilket stärker våra resultat. Vår andra frågeställning var: Kan man 

utesluta att konkurrensbalansen har påverkats av andra faktorer än den ekonomiska 

regleringen? Vi kunde inte konstatera att det är den ekonomisk regleringen som ensam 

påverkat konkurrensbalansen utan det finns andra faktorer som TV- intäkter och 

publikintresset som tillsammans med regleringen orsakat denna förändring. Därmed har 

vi besvarat vår andra frågeställning. 

 

Våra konkurrensmått påvisade att konkurrensbalansen förändrats negativt på 

fotbollsmarknaden efter implementeringen av FFP. Samtidigt som vi konstaterade att 

totala antalet publik även detta försämrats efter implementeringen. Vilket bekräftar 

Késenne (2006) och Zimbalist (2003) argument om att en försämrad konkurrens 

kommer leda till ett minskat intresse. Vidare kunde vi fastställa att den ekonomiska 

regleringen inte påverkat konkurrensen ensam utan andra faktorer som TV- intäkter och 

publikintresset tillsammans med reglering fick bättre förklaringsgrader. Anledningen till 

detta kunde kopplas till normative theory som förklarar regleringens optimala form. 

Vilket betyder att det inte går att se några effekter av regleringen eftersom regelverket 

inte nått sin optimala form (Joskow och Rose, 1989). En annan anledningen till att vi 

inte kunde se att regleringen påverkat konkurrensbalansen kan kopplas ihop med 
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Cramton (1964) argument. Då UEFA:s sanktioner varit alldeles för toleranta vilket 

medfört att klubbarna inte känt sig tvungna att följa det nya regelverket.   

 

8.1 Implikationer 
Vi bedömer att studien vi genomfört innehåller en hög grad av validitet och reliabilitet, 

vilket gör att vi utifrån studiens slutsatser vidare kan presentera vilket bidrag studien 

tillfört. Studiens syfte var att bidra till att ge en ökad förståelse för hur en reglering 

påverkar konkurrensen på den reglerade marknaden. Studiens konkurrensmått på 

omsättning och poäng ger en enkel och användbar information på att 

konkurrensbalansen försämrats över den valda tidsperioden på sex säsonger för 

omsättning och åtta säsonger för poäng. Vidare bidrar vi praktiskt genom att testa om 

det är regleringen som påverkat denna negativa effekten på konkurrensen i de statistiska 

analyserna, vilket vi inte sett att tidigare studier genomfört. 

 

Resultaten vi fick fram ur de statistiska analyserna gör att vi ger empiriska bidrag till 

forskningen, då vi är de första att studera effekterna på konkurrensen före och efter 

implementeringen av FFP. Studien kommer då att fungera som en utvärdering av hur 

UEFA Financial Fair Play påverkat konkurrensen i de fyra största europeiska 

fotbollsligorna. Det praktiska bidraget är att de statistiska analyserna kan på ett enkelt 

sätt förklara hur förändringar i regleringen påverkar våra konkurrensvariabler. Detta kan 

användas av andra marknader som tänker implementera en ekonomisk reglering på sin 

marknad, för att veta hur en reglering kan påverka konkurrensen. 

 

8.2 Kritik, begränsningar och förslag till vidare forskning 
Efter att ha spenderat en lång tid med vår uppsats har vi längst vägen funnit nya 

möjligheter och infallsvinklar som skulle kunna göra att vi fått ett helt annat resultat. En 

begränsning vi haft i vår studie är att data inte funnits tillgänglig för mer än tre till fyra 

år, då regelverket nyligen implementerades och att det inte nått sin fulla effekt ännu. 

Därför hade en liknande studie om exempelvis tio år givit en bättre bild av regleringens 

effekter. Vi fann att det var svårt att finna kontrollvariabler som skulle kontrollera att 

det var regleringen som påverkat konkurrensen och ingen annan variabel. De båda 

kontrollvariablerna var relaterade till omsättningen vilket påverkat vårt resultat. Om vi 

skulle finna andra bättre jämförbara kontrollvariabler, hade det varit möjligt att studien 

givit ett mer tillförlitligt resultat. För kontrollvariabeln TV- intäkter fattas nästan all data 
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före implementeringen vilket blev missvisande. Om framtida forskning kan finna all 

data för den variabeln är den viktig att ta i beaktning, då en stor del av klubbarnas 

intäkter kommer från TV- intäkterna. 

 
  



  
 

72 

Källförteckning 
Adler, Matthew D. (2009). Regulatory Theory: a Companion to Philosophy of Law And 

   Legal, Dennis Paterson, ed., Cambridge U. Press, Forthcoming; U of Penn Law 

School, Public Law Research Paper,  No. 10-07. 

 

Ayres, I. & Brathwaite, J. (1992). Responsive Regulation: Transcending the 

Deregulation Debate. New York: Oxford University Press. 

 

Besanko, D & Braeutigam, R. (2005). Microeconomics. 2nd Ed, John Wiley & Sons, 

New Jersey 

 

BIS. (2012). History of the Basel Committee and its Membership. 

http://www.bis.org/bcbs/history.htm . [Hämtad: 2015-05-02]. 

 

Bryman A. & Bell E. (2011). Business Research Methods (3rd ed.). New York: Oxford 

University Press Inc. 

 

Bundesliga. (2015), Table. 

http://www.bundesliga.com/en/stats/table/. [Hämtad: 2015-04-14]. 

 

Buzzacchi, L., Szymanski, S., & Valletti, T. M. (2001). Static versus dynamic 

competitive balance: Do teams win more in Europe or in the USA? Economics Group 

Discussion Paper Series, No. 2001.03. London: Imperial College Management School. 

 

Cairns, J. P., Jennett, N., & Sloane, P. (1986). The economics of professional team 

sports: A survey of theory and evidence. Journal of Economic Studies, 13, 3-80. 

                                                                                                                                

Cengage. (2015). Economic Regulation Versus Social Regulation. 

http://college.cengage.com/economics/taylor/econ/3e/micro/students/add_topics/ch12_e

con_reg.html. [Hämtad: 2015-03-01]. 

                                                                                    

Corrigan, D. (2015). Atletico Madrid demand fairer TV rights deal in La Liga. 

http://www.espnfc.com/spanish-primera-division/story/2291547/atletico-madrid-



  
 

73 

demand-fairer-tv-rights-deal-in-la-liga-with-real-madrid-and-barcelona-enjoying-huge-

share. [Hämtad: 2015-04-14]. 

 

Cramton, R. C. (1964). The Effectiveness of Economic Regulation: A Legal View, 

American Economic Review, Vol. 54, 182-192. 

 

Deegan & Unerman. (2004). Financial Accounting Theory. 2. Uppl. McGraw-Hill 

Higher Education 

 

Dejonghe, T., & Van Opstal, W. (2009). The Consequences of an Open Labour Market 

in Separated Product Markets in European Professional Football. Review of Business 

and Economic Literature. Intersentia, vol. 54(4), pages 489-512. 

 

Deloitte. (2012). Football Money League 2012, Fan Power. 

http://www.deloitte.com/assets/DcomSweden/Local%20Assets/Documents/FootballMo

neyLeague%202012-uk-sbg-dfml-2012-final120209.pdf. [Hämtad: 2015-05-01]. 

 

Deloitte. (2015). Football Money League 2015, Commercial breaks. 

http://www.deloitte.com/assets/DcomSweden/Local%20Assets/Documents/FootballMo

neyLeague%202012-uk-sbg-dfml-2012-final120209.pdf. [Hämtad: 2015-05-02]. 

 

Depken, C. A. (1999). Free-agency and the competitiveness of Major League Baseball. 

Review of Industrial Organization, 14, 205-217. 

 

Dietl, H.M., Franck, E. and Lang, M. (2008). Overinvestment in team sports leagues: a 

contest theory model.  Scottish Journal of Political Economy, Vol. 55 No. 3, pp. 353-68. 

 

Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O. (2010). Statistisk verkstygslåda - 

samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Studentlitteratur AB. 

Lund 

 

Drut, B. (2013). Les règles de fair play financier dans l'UEFA: quelles conséquences 

pour le football européen?. 

http://www.irsv.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149:les--‐ 



  
 

74 

regles--‐de--‐fair--‐play--‐financier--‐dans--‐luefa--‐quelles--‐consequences--‐pour--‐le--

-‐football--‐. [Hämtad: 2015-03-02]. 

 

Drut, B., Raballand, G. (2012), Why does financial regulation matter for European 

professional football clubs? International Journal of Sport Management and Marketing, 

11, 73-88. 

 

Duff, A. (2014). Barcelona Said to Agree to Cut Soccer League Income Gap. 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-10-09/barcelona-said-to-agree-to-cut-

soccer-league-income-gap. [Hämtad: 2015-04-14]. 

 

Eklund, K. (2013). Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin. 13 upplaga. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

EU- upplysningen. (2014). Fri konkurrens grundläggande inom EU. 

http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Handel-och-tjanster-inom-EU/Fri-

konkurrens-grundlaggande-inom-EU/. [Hämtad: 2015-03-30]. 

 

Europeiska Kommissionen. (2014). Insyyn i EU-politiken: Konkurrens. 

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/sv/competition_sv.pdf. [Hämtad: 2015-04-14]. 

 

Evans, R. (2014). Sports Policy Analytics for Professional Sports Leagues. Birkbeck 

Sport Business Centre Research Paper Series. Birkbeck, University of London, Vol. 7, 

No. 1. 

 

Fama, E. F. (1980). Agency problems and the Theory of the firm. Journal of Political 

Economy, 88, 288-307. 

 

Farakademi. (2013). Solvency II ändrar försäkringsbolagens spelplan. 

http://www.farakademi.se/Artiklar/Finans/Solvens-II-andrar-forsakringsbolagens-

spelplan/. [Hämtad: 2015-01-20]. 

  

Franck, E. (2014). Financial Fair Play in European Club Football: What is it all about? 

International Journal of Sport Finance, Aug 2014, Vol. 9 Issue 3, p193 25p. 



  
 

75 

 

Goossens, K. (2006). Competitive balance in European football: Comparison by 

adapting measures: National measure of seasonal imbalance and top 3. Rivista di Diritto 

ed Economia dello Sport, 2, 77-122 

 

Gratton, C. & Jones, I. (2010). Research methods for sports studies (2nd edition), New 

York: Routleadge. 

 

Groot, L. F. M. (2008). Economics, uncertainty and European football: Trends in 

competitive balance. Cheltenham, UK: Edward Elgar. 

 

Gujarati, D. N. & Porter, D. C. (2009).  Basic Econometrics.(5th edition). Singapore: 

McGraw-Hill. 

 

Hakenes, H. & Schabel, I. (2011). Bank size and risk-taking under Basel. Journal of 

Banking & Finance 35, 1436-1449. 

 

Hertog, J. (1999). 5000 general theories for regulations. Encyclopedia of Law and 

Economics Vol 1-5, 223-270. 

 

Hildebrand, D. (1998). The Role of Economic Analysis in the EC Competition Rules, 

Kluwer Law International, Haag. 

 

Holme, I., Solvang, B. & Nilsson, B. (1997). Forskningsmetodik : Om Kvalitativa 

Och Kvantitativa Metoder, Studentlitteratur, Lund. 

 

Hull, J.C. ( 2010), Risk Management and Financial Institutions, Pearson Education Inc., 

Boston, USA, andra upplagan. 

 

Humphreys, B. R. (2002). Alternative measures of competitive balance in sports 

leagues. Journal of Sports Economics, 3, 133-148. 

 

Inan, T. & Kaya, A. M. (2011). Competitive Balance in Turkish Soccer. Ekonomika a 

Management, vol. 2011, issue 2 



  
 

76 

 

Jacquemin, A. (1994). Goals and Means of European Antitrust Policy after 1992, Anti-

trust Economics – New challenges for competition policy, Crafoord lectures 4, Institute 

of Economic Research, Lund University Press, Lund, 27-60. 

 

Joskow, P. L. & Rose N. L. (1989). The Effects of Economic Regulation. Handbook of 

Industrial Organization, Vol. 2, 1450-1506.  

 

Késenne, S. (2006). The win maximization model reconsidered. Flexible talent supply 

and efficiency wages. Journal of Sports Economics, 7, 416-427. 

 

King, A. (2011). After the crunch: a new era for the beautiful game in Europe? Soccer 

and Society, Vol. 11 No. 6, pp. 880-91. 

 

Konkurrensverket (2014). Företagskoncentrationer. 

http://www.kkv.se/konkurrens/om-konkurrensreglerna/foretagskoncentrationer/. 

[Hämtad: 2015-05-10]. 

 

Kornai, J. (1979). Resource-constrained vs demand-constrained systems. Econometrica, 

Vol. 47 No. 4, pp. 801-19. 

 

Kornai, J. (1980). Economics of Shortage: Volume B, North-Holland Publishing 

Company, Amsterdam 

 

Krafft, J. & Saviotti, P. (2004). Industrial Dynamics, Innovation and Development: 

Towards a Generalised Definition of Competition. Druid Summer Conference 2004. 

Elisinore, Denmark, June 14-16, 2004.                                     

 

Kuper, S. and Szymanski, S. (2009). Soccernomics: Why England Loses, Why Germany 

and Brazil Win, and Why the US, Japan, Australia, Turkey – and Even Iraq – are 

Destined to Become the Kings of the World’s Most Popular Sport.  Nation Books, New 

York, NY. 

 



  
 

77 

Lago, U. Simmons, R. & Szymanski, S. (2006). The financial crisis in European 

football. Journal of Sports Economics. Vol. 7, No. 1, Pages 3-12. 

 

Larsson, D. & Lundh, O. (2015). Fotbollens mäktigaste håller toppmöte i Sverige: 

”Stora drakar med enormt influtande”. 

http://www.fotbollskanalen.se/andra-ligor/fotbollens-maktigaste-haller-toppmote-i-

sverige-stora-drakar-med-enormt-inflyt/.  [Hämtad: 2015-05-14]. 

 

Lega Serie A (2015). Classifica . 

http://www.legaseriea.it/en/serie-a-tim/classifica-estesa/classifica. [Hämtad: 2015-04-

14]. 

 

Levi-Faur, David (2013). The Odessey of Regulatory State: From “Thin” Monomorphic 

Concept to “Thick” and Polymorphic Concept. Law & Policy, Jan-Apr 2013, Vol. 35 

Issue 1/2, p29-50. 22p. 

 

Liga Nacional de Fútbol Profesional. (2015). Statistics Historical. 

http://www.lfp.es/en/statistics-historical . [Hämtad: 2015-04-14]. 

 

Madden, P. (2011). Welfare economics of “Financial Fair Play” in a sports league with 

benefactor owners,  Journal of Sports Economics. 

 

Michie, J., & Oughton, C. (2004). Competitive balance in football: Trends and effects. 

Research Paper 2004 No. 2. London: University of London, Football Governance 

Research Centre. 

 

Moya Izquierdo, S., & Troncoso Ferrer, M. (2014). Football Broadcasting Business in 

the EU: Towards Fairer Competition? Journal of European Competition Law & 

Practice 2014, Vol. 5, No. 6, 353-363. 

 

Nordell, P.J. (1996). Konkurrensteori och konkurrensbegränsning – En inledning till 

konkurrensrätten, Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms 

universitet. 

 



  
 

78 

OECD (2012). Measuring Regulatory Performance. 

http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/1_coglianese%20web.pdf. [Hämtad: 2015-

04-25]. 

 

O’Brien, R.M. (2007). A Caution Regarding Rules of Thumb for Variance Inflation 

Factors. Quality & Quantity: International Journal of Methodology, 41(5), 673-690. 

 

Osynliga Handen. (2009). Annual Review of Football Finance 2008. 

https://osynligahanden.wordpress.com/category/serie-a/page/2/. [Hämtad: 2015-04-15]. 

 

Pallant, Julie (2010). SPSS Survival Manual. 4th ed. Berkshire:  McGraw - Hill 

Education. 

  

Pawlowski, T., Breuer, C. & Hovemann, A. (2010). Top clubs’ performance and the 

competitive situation in European domestic football competitions. Journal of Sports 

Economics, Vol. 11, No. 2. 

 

Peeters, T., Szymanski, S. (2012), Vertical restraints in soccer: Financial Fair Play and 

the English Premier League, Working Paper, University of Antwerp. 

 

Peltzman, Sam. (1976) Toward a More General Theory of Regulation,  Journal of Law 

and Economics, Vol. 19. 

 

Peltzman, Sam. (1989). The Economic Theory of Regulation Af-ter a Decade of 

Deregulation, Brookings Papers on Economic Activity: Microeconomics 1. 

 

Pettinger, Tejvan R. (2012). Oligopoly. 

http://www.economicshelp.org/microessays/markets/oligopoly/. [Hämtad: 2015-04-03]. 

 

Posner, Richard A. (1974). Theories of Economic Regulation, The Bell Journal of 

Economics and Management Science, Vol. 5, No. 2, pp. 335-358. 

 

Power, Michael (2007). Organized Uncertainty: Designing a World of Risk 

Management. New York: Oxford University Press Inc. 



  
 

79 

 

Premier League (2015). League table. 

http://www.premierleague.com/en-gb/matchday/league-table.html. [Hämtad: 2015-04-

14]. 

Preuss, H., Haugen K. K. and Schubert M. (2014). UEFA financial fair play: the curse 

of regulation. EJSS Journal, Vol. 2, No. 1, pp. 33-51. 

 

Reuterberg, S-E. (2001). Hanteringen av bortfall i longitudinella studier. Ett exempel. 

Pedagogisk forskning i Sverige. Göteborgs universitet, Vol. 6 No. 3, pp. 172-194. 

 

Saunders, M., Lewis, P., and Thornhill, A. (2009). Research methods for business 

students (5th edition) London: Pearson Education Limited. 

 

Sass, M. (2012). Long-term Competitive Balance under UEFA Financial Fair Play 

Regulations. Working Paper No. 5. Faculty of Economics and Management, 

Magdeburg. 

 

Schenk, Robert (2015), Public Interest and Private Interest. 

http://ingrimayne.com/econ/government/PublicPrivate.html. [Hämtad: 2015-02-02]. 

 

Scott, Colin (2001) Analysing Regulatory Space: Fragmented Resources and 

Institutional Design, Pubilc Law (summer) pp. 329-353. 

 

Solberg, H.A. & Haugen, K.K. (2010). European club football: why enormous revenue 

are not enough? Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics, Vol. 13, No. 2, 

329-343 SOU 2004:47. Förtroendebegreppet i företagsekonomin. Stockholm: Åsbrink. 

 

SOU 2009:24. De statliga beställarfunktionerna och anläggningsmarknaden. 

Stockholm: Billinger et. al. 

 

Sporting intelligence (2014). Where the money went: Liverpool top Premier League 

prize cash in 2013-14. 

http://www.sportingintelligence.com/2014/05/14/where-the-money-went-liverpool-top-

premier-league-prize-cash-in-2013-14-140501/. [Hämtad: 2015-04-14]. 



  
 

80 

 

Stigler, George. J. (1971). The Theory of Economic Regulation:  The Bell Journal of 

Economics and Management Science. Vol. 2, No. 1, pp. 3-21. 

 

Stigler, George. J. (1987). Competition, in J. Eatwell, M. Milgate, and P. Newman 

(eds), The New Palgrave, London, Macmillan. 

 

Storm, R.K. and Nielsen, K. (2011). Professional team sports clubs: cases of Soft 

Budget Constraints in capitalist economies, Working paper, Danish Institute for Sports 

Studies and Birkbeck, University of London, London, pp. 1-26. 

 

Storm, Rasmus K. (2012). The need for regulating professional soccer in Europe. Sport, 

Business and Management: An International Journal, Vol. 2 Iss 1 pp. 21 – 38. 

 

Svedberg Nilsson, K. Henning, R. Fenler, K. (red.) (2005). En illusion av frihet? 

Företag och organisationer i regelsamhället. Lund: Student litteratur. 

 

Svensson, T. (1996). Novemberrevolutionen : om rationalitet och makt i beslutet att 

avreglera kreditmarknaden 1985: Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig 

ekonomi - [ESO]   

 

Szymanski, S. (2001). Income inequality, competitive balance and the attractiveness of 

team sports: Some evidence and a natural experiment from English soccer. The 

Economic Journal, 111, F69-F84. 

 

Szymanski, S. (2009). Playbooks and Checkbooks: An Introduction to the Economics of 

Modern Sports, Princeton University Press, Princeton, NJ. 

 

Szymanski, S. (2010). The financial crisis and English football: the dog that will not 

bark. International Journal of Sport Finance, Vol. 5 No. 1, pp. 28-40. 

 

The Guardian. (2009). The Question: Is three point for a win good for football? 

http://www.theguardian.com/sport/blog/2009/feb/05/question-jonathan-wilson-three-

points . [Hämtad: 2015-03-16]. 



  
 

81 

 

The Swiss Ramble. (2012). UEFA’s FFP Regulations--‐Play to Win. 

www.swissramble.blogspot.co.uk/search/label/UEFA%20Financial%20Fair%20Play. 

[Hämtad: 2015-02-12]. 

 

Thompson, ED. (2011). Financial Fair Play Exmplained. 

http://www.financialfairplay.co.uk/financial-fair-play-explained.php. [Hämtad: 2015-

02-25]. 

 

Total Sportek. (2015). Premier League TV Rights Money Distribution (2016-19). 

http://www.totalsportek.com/money/premier-league-tv-rights-money-distribution/. 

[Hämtad: 2015-04-14]. 

 

UEFA. (2010a). Financial Fair Play protects football´s stability. 

http://www.uefa.org/about-uefa/executive-committee/news/newsid=1493180.html. 

[Hämtad: 2015-02-25]. 

 

UEFA. (2010b). UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations: Edition 

2010. 

http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/50/09/12/15

00912_DOWNLOAD.pdf. [Hämtad: 2015-04-07]. 

 

UEFA. (2012). UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations: Edition 

2012. 

http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/80/54/10/ 

1805410_DOWNLOAD.pdf. [Hämtad: 2015-01-25]. 

 

UEFA. (2014a). Club Benchmarking report 2013/2014. 

http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/99/91/07/199

9107_DOWNLOAD.pdf. [Hämtad: 2015-01-29]. 

 

UEFA. (2014b). Financial Fair Play: all you need to know. 

http://www.uefa.com/community/news/newsid=2064391.html. [Hämtad: 2015-01-25]. 

 



  
 

82 

UEFA (2014c). UEFA. 

http://www.uefa.org/about-uefa/history/index.html. [Hämtad: 2015-03-03]. 

 

UEFA (2014d). Distribution to clubs 2013/14. 

http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/Finance/02/

11/95/44/2119544_DOWNLOAD.pdf. [Hämtad: 2015-04-14]. 

 

UEFA (2014e). Rummenigge to chair ECA. 

http://www.uefa.org/stakeholders/clubs/news/newsid=731343.html. [Hämtad: 2015-05-

14]. 

 

UEFA (2015a). Financial Fair Play. 

http://www.uefa.org/protecting-the-game/club-licensing-and-financial-fair-

play/index.html. [Hämtad: 2015-01-25]. 

 

UEFA (2015b). UEFA Champions League. 

http://www.uefa.com/uefachampionsleague/history/background/index.html. [Hämtad: 

2015-03-03]. 

 

UEFA (2015c). UEFA Europa League. 

http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/history/index.html. [Hämtad: 2015-03-03]. 

 

UEFA (2015d). Michel Platini re-elected as UEFA President. 

http://www.uefa.org/about-uefa/organisation/congress/news/newsid=2227067.html. 

[Hämtad: 2015-05-15]. 

 

Vickers, J. (1995). Concept of competition. Oxford Economic Papers, Vol. 47, No. 1, 

pp. 1-23. 

 

Worldfootball (2015). Attendence. 

http://www.worldfootbal.net. [Hämtad: 2015-04-05]. 

 

Vöpel, H. (2011). Do we really need Financial Fair Play in european club football? An 

economic analysis. CESifo DICE Report, Vol. 9 No. 3, pp. 54-60. 



  
 

83 

 

Vöpel, H. (2013). Is Financial Fair Play really justified? An economic and legal 

assessment of UEFA´s Financial Fair Play rules. HWWI Policy Paper, Vol. 1 No. 79, 

pp. 4-28 

 

Zanchi, J. (2007). Så ska serie A:s TV-intäkter fördelas. 

http://www.svenskafans.com/italien/201040.aspx. [Hämtad: 2015-04-14]. 

 

Zimbalist, A. (2003). Reply: Competitive balance conundrums. Response to Fort and 

Maxcy’s comment. Journal of Sports Economics, 4, 161-163. 



  
 

84 

Appendix 
 

Appendix 1 

 

Appendix 1 visar data från europeiska fotbollsklubbar i  de fyra största ligorna i Europa. 

Data som presenteras är klubbarnas omsättning, poäng, totala antalet publik samt TV-

intäkterna för säsongerna 2007/2008-2012/2013. Denna data kommer användas för att 

besvara vår andra frågeställning. 

 

Grön siffra - Data imputerats genom ett medelvärde av den subgruppen som individen 

tillhör. 

Röd siffra – Data har imputerats genom medelvärdet för individen. 
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Appendix 2 

Appendix 2 visar data från europeiska fotbollsklubbar i  de fyra största ligorna i Europa. 

Data som presenteras är HHI, HICB, CR5, C5ICB för variabeln poäng, för säsongerna 

2006/2007-2013/2014. 
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Appendix 3 

Appendix 3 visar data från europeiska fotbollsklubbar i  de fyra största ligorna i Europa. 

Data som presenteras är HHI, HICB, CR5, C5ICB för variabeln omsättning, för 

säsongerna 2007/2008-2012/2013. 
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