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Sammanfattning: 

Detta kandidatarbete, inom matematisk statistik och Industriell Ekonomi, består av två delar. 

Syftet med den första delen är att, med hjälp av en multipel linjär regression, skapa en 

prediktionsmodell för priset på transferövergångar för fotbollsspelare. Datan för studien 

samlades från den tyska hemsidan transfermarkt.co.uk och datan kommer endast från ligorna 

Serie A, La Liga och Premier League. Den slutgiltiga modellen som togs fram ur 

regressionsanalysen har en förklaringsgrad på 47.1 procent och spelarnas övergångssumma 

förklaras med hjälp av nio kovariat. 

Syftet med den andra delen av kandidatarbetet är att identifiera och analysera intäktsstrategier 

som fotbollsklubbar i Premier League, La Liga och Serie A använder sig av och undersöka 

tillväxtsmöjligheter för klubbarna. I studien undersöks tre olika klubbar, klubbarna varierar 

ekonomiskt och i supporterstorlek. Klubbarna är Real Madrid, Juventus och Everton. Dessa 

klubbar undersöks utifrån deras intäktsmodeller som består av följande tre kategorier: 

Commercial revenue, Broadcasting revenue och Matchday revenue. Resultatet av studien 

visar att utöver bra sportsliga resultat så är Commercial revenue och Matchday revenue de 

kategorier i intäktsmodellen som en klubb kan påverka med hjälp av att tillämpa nya 

affärsstrategier. För att en klubb ska uppnå ökad tillväxt vid Commercial revenue och 

Matchday revenue visar resultatet av studien att klubbar ska öka exponeringen av klubben 

samt ha en egenägd arena. 
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Abstract: 

This thesis, in mathematical statistics and Industrial engineering and Management, consists of 

two parts. The main purpose of the first part is to conduct a multiple regression and create a 

prediction model for football transfers. The data for this thesis is gathered from the German 

website transfermarkt.co.uk and the data are just from the league’s Premier League, La Liga 

and Serie A. The final prediction model that was taken out from the regression model has an 

explanation degree of 47.1 percent and the players transfer fee could be explained by nine 

independent variables. 

The purpose of the second part of the thesis is to identify and analyse revenue strategies that 

football clubs in Premier League, La Liga och Serie A are using and also investigate the 

revenue growth for the clubs. In this thesis, three clubs are chosen for analysing where all the 

clubs differ in economic and supporter size. The clubs are Real Madrid, Juventus and 

Everton. These clubs are examined in terms of their revenue models that consist three 

categories: Commercial revenue, Broadcasting revenue and Matchday revenue.  

The result of this study shows that beyond Commercial revenue and Matchday revenue are 

the only parts of the revenue model a club can influence by implementing a new strategy. The 

results of the study shows that in addition to good sporting performances, also Commercial 

revenue and Matchday revenue are the categories in the revenue models that the clubs can 

affect with help of new business strategies. For a club to achieve higher growth within 

Commercial revenue and Matchday revenue shows the results that the clubs should increase 

the exposure of the club and have a privately owned stadium. 
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1 Inledning 
1.1 Introduktion 
Fotboll är en sport som växer i många avseenden, både sett till popularitet och supporterskara 

men även i omsättning. En stor anledning till att omsättningen ökar är att de största klubbarna 

har lyckats, med hjälp av bättre affärsstrategier, dra in mer intäkter den senaste tiden [15]. 

Samtidigt som intäkterna ökar för klubbarna så ökar även övergångssumman för en spelare 

när de byter klubb. 1973 var transferrekordet för en fotbollsspelare på £922 000, med dagens 

penningvärde skulle det vara ca £7 miljoner pund. Spelaren som flyttade då var den 

holländska fotbollslegendaren Johan Cruyff som gick från Ajax till Barcelona. 40 år senare tar 

den walesiska fotbollsspelaren, Gareth Bale, över transferrekordet från 1973 då han lämnar 

Tottenham Hotspurs för FC Barcelona för £85 miljoner pund [37]. 
Tidigare studier med att analysera fotbollsövergångar med hjälp av regressionsanalys har 

utförts av Haverkamp [38]. Författarens regressionsmodell innefattar spelare i alla positioner 

och tar hänsyn till faktorer såsom spelarens karaktärsdrag, den köpande klubbens 

karaktärsdrag och den säljande klubbens karaktärsdrag. Slutsatsen författaren drar av studien 

är att en matematisk modell för att prissätta fotbollspelare är komplex i flera dimensioner och 

behöver innefatta fler faktorer än det som studien omfattar.  

 

1.2 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med det här kandidatarbetet är att identifiera och analysera faktorer 

som har en påverkan på övergångssummor inom fotbollen. Detta kommer att utföras med 

hjälp av multipel regression. Syftet med regressionen är att skapa en prediktionsmodell som 

prissätter spelare. 
 

1.3 Problemformulering  
Vilka faktorer spelar en stor roll i spelarnas övergångssumma? 

Till vilken grad är modellen applicerbar i verkligheten? 
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1.4 Avgränsningar  
Studien kommer endast att undersöka övergångar av anfallare som flyttar till Premier League, 

La Liga eller Serie A. Inom de här ligorna kommer endast sommartransfers mellan åren 2012 

och 2015 inkluderas i denna rapport. Spelare som har en övergångssumma på noll pund 

räknas inte med i datan. Samma gäller spelare som har spelat mindre än 100 minuter säsongen 

innan flytten. 
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2 Teori 
2.1 Multipel linjär regression 
En ofta förekommande situation i statistisk analys är att relatera resultatet av en slumpmässig 

variabel 𝑦𝑦 – responsvariabeln (beroende variabel)- med värdet av några andra variabler 

𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥𝑘𝑘 – kovariater (oberoende variabel) –. De oberoende variablerna kan till viss 

utsträckning förklara resultatet av variabeln 𝑦𝑦.  

Denna typ av metod i statistisk analys kallas regressions analys.  

Multipel regressionsanalys som används i detta examensarbete kan ses som en utvidgning av 

enkel linjär regressionsanalys, vilken använder sig av flera kovariat. [1] 

Modellen för multipel regressionsanalys är  

 

𝑦𝑦𝑖𝑖 = ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝛽𝛽𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑖𝑖 ,𝑘𝑘
𝑖𝑖=0          𝑖𝑖 = 1, … . ,𝑛𝑛.  (1)

  

Där 𝑦𝑦𝑖𝑖 är en observation av responsvariabeln 𝑦𝑦 som är fotbollsspelarens värde i detta fall, vars 

värde beror på kovariatet 𝑥𝑥•𝑖𝑖 plus en slumpmässig variabel residualen 𝑒𝑒𝑖𝑖. Kovariaten 

betraktas som deterministiska, däremot är residualerna slumpmässiga variabler som antas vara 

oberoende mellan observationerna. Kovariatet 𝑥𝑥0 är vanligtvis betraktad som en konstant 1, 

och 𝛽𝛽0 är ett intercept.  

 

För att göra ekvationen (1) mindre komplicerad skrivs den om till en matrisnotation 

 

𝒀𝒀 = 𝑿𝑿𝛽𝛽 + 𝒆𝒆    (2) 

 

Där 

  𝒀𝒀 = �

𝑦𝑦1
𝑦𝑦2
⋮
𝑦𝑦𝑛𝑛

�    (3) 

 

                                                𝑿𝑿 =   

                                                  

 

(4) 
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  𝛽𝛽 = �

𝛽𝛽0
𝛽𝛽1
⋮
𝛽𝛽𝑘𝑘

�    (5) 

 

  𝒆𝒆 = �

𝑒𝑒1
𝑒𝑒2
⋮
𝑒𝑒𝑛𝑛

�    (6) 

 

Dummyvariabler 

I flera modellspecifikationer är vissa faktorer inte kvantifierbara, vilket gör att 

dummyvariabler kommer väl till hands.  

En dummyvariabel är ett kovariat som antar värdet ett eller noll beroende på om given 

egenskap uppfylls eller inte. Ett exempel skulle kunna vara om fotbollsspelaren är köpt från 

England (ett) eller om han inte är det (noll).  

Dummyvariabeln används på ett liknande sätt som kovariatet vilket är att mäta vad för slags 

effekt faktorn ger responsvariabeln. 

 

2.1.1 Ordinary least square 
 

Ordinary least squares, är en metod som används för att estimera värden på β (okända 

parametrar) i en linjär regressionsmodell. Dessa värden betecknas �̂�𝛽 och de minimerar 

kvadratsumman �̂�𝑒𝑡𝑡�̂�𝑒 = |�̂�𝑒|2 av residualerna �̂�𝑒 = 𝑌𝑌 − 𝑋𝑋�̂�𝛽.  

Den hittas genom att lösa normalekvationen för �̂�𝛽. 

 

 𝑋𝑋𝑇𝑇�̂�𝑒 = 0    (7) 

 

Med att använda �̂�𝑒 = 𝑌𝑌 − 𝑋𝑋𝛽𝛽 så går det att ta fram från normalekvationen (7) att OLS 

estimeringen av β är  

�̂�𝛽 = (𝑋𝑋𝑇𝑇𝑋𝑋)−1𝑋𝑋𝑇𝑇𝑌𝑌    (8)

     

    

Detta ger �̂�𝛽 = (𝑋𝑋𝑇𝑇𝑋𝑋)−1𝑋𝑋𝑇𝑇(𝑋𝑋𝛽𝛽 + 𝑒𝑒) = 𝛽𝛽 + (𝑋𝑋𝑇𝑇𝑋𝑋)−1𝑋𝑋𝑇𝑇𝑒𝑒, eller 
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 �̂�𝛽 = 𝛽𝛽 + (𝑋𝑋𝑇𝑇𝑋𝑋)−1𝑋𝑋𝑇𝑇𝑒𝑒   (9) 

 

Och därmed är  �̂�𝛽 en opartisk estimering av β; 𝐸𝐸��̂�𝛽� = 𝛽𝛽. 

Kovariansmatrisen för �̂�𝛽 kan räknas ut: 

 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶��̂�𝛽� = 𝐸𝐸 ���̂�𝛽 − 𝛽𝛽�� �̂�𝛽 − 𝛽𝛽�
𝑇𝑇
� = (𝑋𝑋𝑇𝑇𝑋𝑋)−1𝑋𝑋𝑇𝑇𝐷𝐷(𝜎𝜎𝑖𝑖2)𝑋𝑋(𝑋𝑋𝑇𝑇𝑋𝑋)−1  (10) 

[1] 

 

2.1.2 Antaganden 
 

För att den linjära regressionen ska vara lämplig och hållbar, behöver den uppfylla några 

nyckelantaganden. Skulle dessa antaganden inte uppfyllas, så kan det leda till att den linjära 

regressionen är ineffektiv vilket betyder att den kan vara missledande eller alldeles för partisk. 

[2]  

 

Antagande 1. Det primära för den linjära regressionen är att kovariatet och den beroende 

variabelns relation till varandra är linjär. Vilket betyder att variablerna är en linjärkombination 

av varandra. I ekvationen (1) så uttrycks det hur den linjära ekvationen ser ut. [2] 

 

Antagande 2. Residualerna är normalfördelade mer om detta i avsnitt 2.2.[2] 

 

Antagande 3. Väntevärdet av residualen ska vara lika med noll 𝐸𝐸[𝑒𝑒𝑖𝑖] = 0 mer om detta i 

avsnitt 2.2. [1] 

 

Antagande 4. En linjär regression antas inneha en liten eller ingen multikollinearitet i datan 

vilket betyder att kovariaten inte ska korrelera med varandra. [2] 

I avsnitt 2.2.1 utförs en mer utförlig beskrivning om vad multikollinearitet är. 

 

Antagande 5. Residualerna antas vara okorrelerade och är därmed oberoende av varandra, där 

𝐸𝐸[𝑒𝑒𝑖𝑖2] = 𝜎𝜎2 vilket betyder att variansen är samma för residualerna och därmed är den linjära 

regressionsmodellen homoskedastisk. [1] 
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2.2 Modellfel 
Vid utförande av en linjär regressionsanalys kan det uppstå modellfel vilket kan bidra till att 

den linjära regressionen kan bli missvisande. Dessa så kallade modellfel behöver utvärderas. 

I detta avsnitt av examensarbetet kommer dessa typer av modellfel redogöras.  

 

2.2.1 Multikollinearitet 
Multikollinearitet uppstår när variablerna (kovariaten) inte är oberoende av varandra i 

regressionsmodellen, utan istället i hög grad korrelerar med varandra och är linjärt beroende 

av varandra, vilket är ett problem. [1] 

Tekniskt sett är problemet att 𝑋𝑋𝑇𝑇𝑋𝑋 matrisen är på gränsen till att vara icke inverterbar. 

Detta leder till opålitliga uppskattningar med hög standardavvikelse. 

För att undvika multikollinearitet så utförs fler observationer för att åstadkomma en tillräcklig 

variation i variablerna. [10] 

 

2.2.1.1 Upptäcka mulitkollinearitet 
Det finns olika metoder för att upptäcka mutlikollinearitet. Den första metod som kan 

användas är att kontrollera korrelationen med hjälp av en korrelationsmatris.  Matematiska 

modellen för korrelationsmatrisen ser ut såhär 

𝑅𝑅(𝑋𝑋1,𝑋𝑋2) = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶( 𝑋𝑋1,𝑋𝑋2)
(�𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑋𝑋1,𝑋𝑋1)𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑋𝑋2,𝑋𝑋2))

    

 

Kovariaten som inte är i diagonalen undersöks för att se om de korrelerar med varandra. Hög 

korrelation mellan kovariaten brukar ligga över 0.5 [3] i de flesta fall tillåts dock en 

korrelation som brukar ligga under 0.8 [4]. 

Ett annat test som kan användas för att upptäcka multikollinaeritet är VIF-Variance Inflation 

Factor. 

Ekvationen för Variance inflation factor är 

 

2
21

1
R

VIF
−

=    (12) 

Där 𝑅𝑅2 erhålls genom att utföra en regression för varje kovariat samtidigt som resten av 

kovariaten är de oberoende variablerna. 

(11) 
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Figur 1: Scatterplot av Homoskedasticitet och Heteroskedasticitet i programmet R 

Med VIF går det att upptäcka multikollinearitet, testet ger ett index som mäter hur mycket 

variansen av den estimerade regressionens koefficient ökar på grund av kollinearitet. Regeln 

för att se om modellen är multikollinear är att om indexet är större än 10 så är det en 

varningssignal för att modellen skulle kunna vara multikollinear. [1] 

 

2.2.1.2 Åtgärd för mulitkollinearitet 
Som tidigare nämnt (se avsnitt 2.2.1) är en metod för att åtgärda multikollinearitet att använda 

sig av fler observationer. Ett högt värde i ekvationen (12) kan med hjälp av fler observationer 

reducera indexet på VIF (12). 

Att eliminera kovariaten som har hög korrelation är ett annat tillvägagångssätt. [5] 

 

2.2.2 Heteroskedasticitet & Homoskedasticitet 
I avsnitt 2.1.4, beskrivs olika antaganden som är nödvändiga för att den linjära regressionen 

ska vara effektiv och användbar. Ett av dessa antaganden (Antagande 5) är att residualernas 

varians är konstanta, vilket kallas för Homoskedasticitet. [1] 

Om Antagande 5 inte uppfylls och residualerna istället har varierande varians leder detta till 

Heteroskedasticitet [6].Heteroskedasticitet leder till att standardavvikelsen av de estimerade 

parametrarna blir inkonsistenta. Figur 1 visar två olika exempel på hur heteroskedasticitet och 

homoskedasticitet ser ut från en scatterplot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 
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Från figur 1 a) går det att se en ökande varians i residualerna, vilket tyder på att den är 

heteroskedastisk. Är däremot residualens varians samma som i figur 1 b) är den istället 

homoskedastisk. 

 

2.2.2.1 Upptäcka Heteroskedasticitet  
Det finns flera olika metoder att använda sig av för att upptäcka Heteroskedasticitet. I detta 

avsnitt redogörs två metoder för att upptäcka Heteroskedasticitet.  

 

Residualpot 

Första metoden är att skapa en residualplot. Med en sådan plot är det möjligt att visuellt se 

om residualen har ett samband med kovariaten eller vice versa. Denna residualplot utförs med 

hjälp av programmet R. 

 

Breusch-Pagan test 

Den andra metoden är att utföra ett Breusch-Pagan test (BP Test). Testet används för att 

undersöka heteroskedasticitet i en linjär regressionsmodell. Den undersöker om den 

estimerade variansen av residualerna är beroende av värdet på kovariaten. Breusch-pagan 

testar noll hypotesen för att kolla om alla residualer är lika, mot att residualernas varians är en 

multiplikativ funktion av en eller flera variabler. BP test innebär att p-värden under 0.05 leder 

till att nollhypotesen för homoskedasticitet måste förkastas(se avsnitt 2.3). [6] 

Testet genomförs med hjälp av programmet R. 

 

2.2.2.2 Åtgärder för Heteroskedasticitet 
Ett alternativ till att åtgärda heteroskedasticitet är att byta ut kovariaten eller att ta bort de helt 

för att ändra den linjära regressionsmodellen. Det är även vanligt att transformera den 

beroende variabeln t.ex. genom att utföra en logaritmisk transformation av den beroende 

variabeln om den är av positiv natur [1]. Mer om detta i avsnitt 2.3.4.  

Om heteroskedasticitet skulle kvarstå används White´s robust estimator i regressionen. Detta 

utförs genom att kovariansmatrisen estimeras enligt 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶��̂�𝛽� = (𝑋𝑋𝑡𝑡𝑋𝑋)−1 �� 𝑒𝑒𝑖𝑖2
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑡𝑡𝑥𝑥𝑖𝑖� (𝑋𝑋𝑡𝑡𝑋𝑋)−1 

Med hjälp av White´s robust estimator går det att genomföra regressionen. Det som sker är att 

felen i regressionen blir robusta och då kan heteroskedasticitet bortses från. 

(13) 
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Figur 3 Icke-normalfördelade 

 

2.2.3 Normal Q-Q Plot och Histogram plot 
För att en linjär regressionsmodell ska vara lämplig krävs det att de antaganden som 

redogjordes i avsnitt 2.1.4 uppnås. Ett av dessa antaganden var (Antagande 2) att residualerna 

ska vara normalfördelade. 

Med en visuell analys av två olika grafer som klassificeras som två olika metoder går det att 

dra en slutsats om residualerna är normalfördelade.  

Normal Q-Q plot (Quantile plot) kallas en av dessa metoder. I denna metod jämförs 

residualerna mot de teoritiska kvantilerna.  Om residualerna är normalfördelade ska de nästan 

se ut som en rät linje, som i figur 2. I figur 3 så är det tydligt att andra typer av fördelningar 

finns, eftersom de inte följer den räta linje som i figur 2. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Normalfördelade 
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Figur 5: Normalfördelad 

Figur 6: Residual vs fitted plot 

Figur 4: Icke-normalfördelad 

Den andra metod som kan användas är att utföra ett histogram av residualerna. I figur 5 visas 

ett exempel på hur histogrammet ska se ut om den är normalfördelad. Den ska då vara 

normalfördelad runt noll. Är den icke-normalfördelad ser den ut som i figur 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Endogenitet 
Endogenitet uppstår när ett kovariat korrelerar med en residual. Antagandet från 2.1.4 

(Antagande 3) är överträtt och då gäller inte 𝐸𝐸[𝑒𝑒𝑖𝑖] = 0. 

Detta kan upptäckas genom att utföra en residualanalys över hur residualerna korrelerar med 

kovariaten.  Det finns några vanliga situationer som gör så att endogenitet uppstår, dessa är 

Sample selection bias, Simultaneity, Missing relevant covariates och Measurment Errors. [1] 

 

2.2.4.1 Normalfördelningskurva residualer 
Med hjälp av normalfördelningskurvan kan en jämförelse med residualerna utföras. 

Detta utförs med en scatterplot som kallas residual vs fitted plot, det som undersöks är hur 

residualen samverkar med kovariaten som i figur 6. Där residualen är runt omkring noll och 

korrelerar inte med kovariaten, vilket bekräftar antagande 3 (se avsnitt 2.1.4). 
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2.3 Modellvalidering 
Modellvalidering är en fundamental del för att genomföra en bra vetenskaplig undersökning. 

Här redogörs olika metoder som kan användas för att utföra en bra modellvalidering för att 

undvika eller rätta till de modellfel som kan uppstå.  

 

2.3.1 AIC - Akaike Information Criterion 
Att välja vilka kovariat som ska vara med i den linjära regressionen är inte problemfritt. Med 

hjälp av olika tester är det möjligt att erhålla en bra linjär regressionsmodell. Ett sådant test är 

AIC (Akaike Information Criterion) test. [1] 

Testet ger ett AIC värde vilket fås fram genom att en linjär modell minimeras med 

      

      (14)

     

Där k är antalet koefficienter och n är antalet observationer. Det lägsta AIC värde som ges vid 

en jämförelse mellan två olika modeller är den som bör väljas.  Det är dock viktigt att förstå 

att valet inte ger en slutgiltig modell utan endast en modell med lägst informationsförlust. [1] 

 

2.3.2 𝑹𝑹𝑹𝑹 och justerat 𝑹𝑹�𝑹𝑹 
𝑅𝑅2 är ett statistiskt mått på hur nära variablerna är den anpassade regressionslinjen. 

Betrakta en vector �̂�𝑒 = 𝑦𝑦 − 𝑦𝑦� vilket även kallas vektor av minsta kvadratens residualer. Med 

pythagoras sats  

       

      (15) 

kan slutsatsen dras: 

om för ett observerat resultat, 𝑦𝑦, (den linjära regressionens resultat) där värdet ‖𝑦𝑦�‖2 är stort. 

Leder det till att värdet på ‖�̂�𝑒‖2 är litet, 𝑦𝑦� är då en lämplig ersättare till 𝑦𝑦. 

Om ‖𝑦𝑦�‖2 betraktas i förhållande till ‖𝑦𝑦‖2 då ges ett mått som kallas goodness of fit. [9] 

Vilket ger 𝑅𝑅2  

  

      (16) 

 

Denna ekvation kallas även ”coefficent of determination” och kan skrivas om till  
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  ,12

totalt

residual

SS
SS

R −=  10 2 ≤≤ R   (17) 

Där 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 är kvadratsumman av residualerna och 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝐶𝐶𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 är den totala kvadratsumman i 

proportion till variansen av datan.  

Det negativa med denna metod är när fler kovariat läggs till så minskar inte 𝑅𝑅2 även om 

variablerna inte har något förklaringsvärde. Detta för att om ett till kovariat läggs till så kan 

den inte påverka 𝑅𝑅2 i negativ riktning. För att korrigera det används en justerad 𝑅𝑅2 som 

brukar anges 𝑅𝑅�2. 𝑅𝑅�2 tar hänsyn till antalet frihetsgrader, så att 𝑅𝑅�2 är något mindre än 𝑅𝑅2. [1] 

𝑅𝑅�2 kommer att minska om ett kovariat läggs till med låg eller ingen förklaringsgrad.  

För den mest praktiska tillämpningen av justerade 𝑅𝑅�2, så bör den ligga inom ett accepterat 

intervall, vilket är runt 0.5 och 1. [9] 

There is also an adjusted R2 (often denoted 2 R ) where there is an adjustment for degrees of 

freedom, such that the adjusted R2 is somewhat lower than R2 

2.3.3 Hypotestest 
Ett hypotestest kan användas för att bestämma vilka kovariat som ska ingå i den linjära 

regressionsmodellen. Hypotestestet består av en 𝐻𝐻0 = 0 som kallas nollhypotes vilket betyder 

att i den linjära regressionsmodellen är regressionskoefficienten lika med noll. Den 

alternativa hypotesen är det motsatta i detta fall och är då ett värde som inte är lika med 

0,𝐻𝐻1 ≠ 0. [6] 

För att utföra dessa hypotestester krävs det att en observation utförs och utifrån denna kunna 

dra en slutsats om det är möjligt att förkasta nollhypotesen. Den förkastas när den har ett högt 

p-värde (2.3.3.1) oftast högre än 𝛼𝛼 = 0.05, ibland kan även 𝛼𝛼 = 0.1 godkännas. [9] 

 

2.3.3.1 P-värde 
P-värdet används för att se om kovariaten i regressionen är signifikanta. Genom att ta fram F-

värdet går det att beräkna p-värdet om residualerna antas vara normalfördelade. 

F-värdet fås genom 𝐹𝐹(1,𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 − 1)-statistik for hypotesen 𝛽𝛽𝑖𝑖 = 𝛽𝛽𝑖𝑖0 vilket är  

 

     (18) 

 

med 𝐹𝐹 ges Pr (𝑋𝑋 > 𝐹𝐹) som är p-värdet. 
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2.3.4 Logaritm transformation 
I flera ekonomiska tillämpningar där den beroende variabeln endast antar positiva värden, kan 

ett val utföras mellan att ha en linjär eller log-linjär regressionsmodell. En logaritm 

transformation kan leda till att modellen får bättre värden i AIC (se avsnitt 2.3.1) och även att 

modellen blir mer homoskedastisk än heteroskedastisk. [6] 

Log-regressionens ekvation är likadan som (1), förutom att den beroende variabeln är 

transformerad till en logaritm [1]. 

 

 

2.3.5 Eta Squared - 𝜼𝜼𝑹𝑹 
I matematisk statistik så används Eta Squared - 𝜂𝜂2 för att mäta hur stor effekt som ett kovariat 

har på modellen, detta brukar kallas effect size. Ett högre värde på eta squared indikerar på en 

större effekt på modellen [1]. 

Med hjälp av variansen i en specifik variabel och den totala variansen är det möjligt att ta 

fram eta squared genom 

 

 

 

Denna ekvation är likadan som den för 𝑅𝑅2 (se avsnitt 2.3.2). 
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3 Metod 
Det här avsnittet kommer att beskriva tillvägagångssättet i att lösa problemformuleringen 

definierad i början av rapporten. Metoderna som användes genom studien kan sammanfattas 

med en datainsamling, variabelval och modellverifikation. 

 

3.1 Datainsamling 
All data för regressionsanalysen hämtades från en officiell transfermarknadssida -

Transfermarkt.co.uk. Hemsidan används av fotbollsagenter och klubbar som letar efter 

potentiella köp. Deras data kommer från ett företag som heter Press Association Sports (PA 

Sports) och även från användare som fyller i data på hemsidan. Datan bekräftas sedan av 

anställda på transfermarkt.co.uk. 

Datan för transferövergångar hämtades för transferfönstren mellan 2012 - 2015. Endast data 

för fotbollspelare som spelar i anfallsposition bearbetades i denna studie. Om 

övergångssumman för övergången var noll så togs inte den övergången med i observationen.  

Totalt hämtades 349 datapunkter för 17 variabler. 

3.2 Variabler 
I kapitlet 2.1 beskrevs vad de olika variablerna gör, i detta avsnitt beskrivs vilka variabler 

som användes för att hitta den optimala regressionsmodellen. 

3.2.1 Beroende variabel (responsvariabel) 
Den beroende variabeln, övergångssumma, är hämtad från hemsidan transfermarkt.co.uk. 

Övergångssumman på spelaren är från det år han köptes till en ny klubb. För att modellen ska 

bli så bra som möjligt (se avsnitt 2.3) användes en logaritmisk transformation (se avsnitt 

2.3.4) av den beroende variabeln. 

 

3.2.2 Kovariat (oberoende variabel) 
Kovariaten i den linjära regressionsmodellen är även dessa hämtade från transfermarkt.co.uk. 

För att förstå vilka kovariat som ska väljas ut till denna matematiska modell används AIC, p-

värdet och 𝑅𝑅�2 (se avsnitt 2.3).  

Innan variablerna väljs ut till den slutgiltiga modellen används de kovariat som finns i tabell 

1.  
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Variabelnamn Mått Kommentar 

Age Numeriskt 
värde 

Spelarens ålder, när han byter klubb 

Height Numeriskt 
värde 

Spelarens längd i cm 

min.one Numeriskt 
värde 

Hur många minuter spelaren spelade 
senaste säsong innan köp. 

Mins.goal.three.last.seasons Numeriskt 
värde 

Hur många minuter per mål som 
spelaren gjort de tre senaste 

säsongerna. 

Mins.goal.last.season Numeriskt 
värde 

Hur många minuter per mål spelaren 
gjort den senaste säsongen 

Mins.assist.last.season Numeriskt 
värde 

Hur många minuter per assist spelaren 
gjort den senaste säsongen 

 

Mins.assist.three.last.seasons Numeriskt 
värde 

Hur många minuter per assist som 
spelaren gjort de tre senaste 

säsongerna. 

Goals Numeriskt 
värde 

Hur många mål spelaren gjorde den 
senaste säsongen. 

Assist Numeriskt 
värde 

Hur många assist spelaren gjorde den 
senaste säsongen. 

totalmin Numeriskt 
värde 

Hur många minuter spelaren har spelat 
de senaste tre säsongerna. 

International.min.played Numeriskt 
värde 

Hur många minuter spelaren spelat för 
sitt landslag totalt under sin karriär 

international.goals Numeriskt 
värde 

Hur många mål spelaren gjort för sitt 
landslag under karriären 

England Dummy Om spelaren köps från en klubb i 
Premier League 

Spain Benchmark Om spelaren köps från en klubb i La 
Liga 

Italy Dummy Om spelaren köps från en klubb i Serie 
A 

Other.world Dummy Om spelaren köps från en klubb från 
någon annan liga än Premier League, 

La Liga och Serie A 

Timeyear Numeriskt 
värde 

Året då spelaren köptes 

Transferred.within.the.league Dummy Om spelaren köps från ett lag i samma 
liga 

Tabell 1: Kovariaten innan exkludering 



22 
 

Det är viktigt att notera att det finns vissa kovariat som kan korrelera i hög grad med varandra 

vilket leder till att modellen kan bli multikollinear, dessa är min.one med totalmin och även 

dessa som är funktioner av varandra Mins.assist.three.last.seasons, Mins.goal.last.season, 

Mins.assist.last.season och Mins.assist.three.last.seasons med antingen totalmin eller 

min.one. 
 
Som tidigare nämnt så exkluderades alla övergångar som hade värdet noll i 

övergångssumman. På samma sätt exkluderades alla spelarövergångar där värdet på variabeln 

min.one var under 100 minuter, detta för att selektera bort spelare som gjort få mål och fått 

lite speltid den senaste säsongen.  

Då spelarna vid övergångarna kommer från olika ligor som är olika rankade är det skillnad på 

att till exempel göra mål i en högre rankad liga som Premier League, än att göra mål i en lägre 

rankad liga som Allsvenskan, samma princip gäller för assist. För att undvika detta användes 

en koefficient som UEFA använder sig av när de rankar målskyttar och utnämner Europas 

bästa målskytt. Koefficienten multipliceras med antalet gjorda mål och assist. Värdet på 

koefficienten baseras på UEFAs ranking av ligor. 

 

Ligaranking Koefficient 

1-5 2 

6-21 1.5 

21< 1 
Tabell 2:Ligaranking med koefficienter 

Rankingen gäller bara ligor inom Europa vilket gör att ligor utanför Europa saknar 

koefficient. Då fotbollen är mindre utvecklad i resten av världen i jämförelse med Europa 

valdes det att ge alla ligor utanför Europa en koefficient med ett värde av 1.  

 

3.3 Variabelanalys 
För att hitta en optimal regressionsmodell krävdes det att en variabelanalys utfördes. Med en 

variabelanalys kunde en analys av kovariaternas signifikansnivå och hur de påverkar 

förklaringsgraden för regressionsmodellen utföras. Detta utförs för att se vilka kovariat som 

ska elimineras i regressionsmodellen.  

I detta examensarbete användes tre olika metoder som även nämndes i 3.2.2 för att bestämma 

detta 𝑅𝑅2, p-värde och AIC.  
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Figur 7:Grundmodellens resultat från programmet R  

4 Resultat 
4.1 Grundmodellen  
I detta avsnitt presenteras den grundmodell där variablerna som nämns i avsnitt 3.2.2 används 

för att ta fram den linjära regressionsmodellen innan en modellvalidering utförs (avsnitt 

4.1.2). Grundmodellen använder sig av en logaritmisk transformation för den beroende 

variabeln (se avsnitt 2.3.4), detta för att förbättra modellen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Grundmodellens förklaringsgrad (justerad 𝑹𝑹�𝑹𝑹) 
Förklaringsgraden på grundmodellen var 47.13 procent se figur 7. Vilket betyder att 47.13 

procent av övergångssumman för en fotbollsspelare förklarades av variablerna. För att kunna 

utföra en praktisk tillämpning krävs det att förklaringsgraden är runt 50 procent eller mer (se 

avsnitt 2.3.2). 

 

 

 

AIC=888.9971 
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4.2 Reducering av modellen 
Här presenteras de olika resultat som togs fram när modellvalidering (se avsnitt 2.3) 

utfördes. Med hjälp av de tre metoder som nämns i 3.3 AIC, p-värde och justerad 𝑅𝑅�2. 

 

4.2.1 Reducering av kovariaten 
I avsnitt 3.3 påpekades det att en optimal modell krävs för att genomföra en variabelanalys. 

Tabell 3 visar de värden när kovariaten var med i modellen innan de togs bort stegvis, vilket 

betyder att den första raden var grundmodellens värden.  

Detta utfördes stegvis: 

• Kovariat med p-värdet>0.05 togs bort innan en ny modell undersöktes. 

• Det kovariat med högst p-värde togs bort först. 

• Undersökte om förklaringsgraden blir högre när ett kovariat togs bort.  

• Två modeller jämfördes med varandra, den med lägst AIC värde valdes. 

Variabel som togs bort P-värde 𝑹𝑹�𝑹𝑹 AIC 

Mins.assist.last.season 0.749815 0.4713 888.9971 

international.goals 0.639364 0.4729 887.1049 

Mins.goal.three.last.season 0.610383  0.4748 887.0730 

Height 0.510859 0.4761 885.3465 

Italy 0.358124 0.4770 883.8005 

England 0.250025 0.4773 882.6844 

Transferred.within.the.league 0.288531 0.4767 882.0649 
Tabell 3: Variabler som exkluderas 

4.2.2  Modell efter exkluderade variabler 
Alla kovariat i den linjära regressionsmodell som var kvar hade ett p-värde under 0.05. 

Från tabell 3 finns det ett tydligt samband i att varje kovariat som togs bort från modellen gav 

ett utslag i 𝑅𝑅�2 och även i AIC värdet.  

Här är de värden som gavs från modellen efter att alla variabler i tabell 3 exkluderades: 

• AIC-värdet= 881.2364 

• 𝑅𝑅�2=0.4765 
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Figur 8: Kovariaten är linjära 

4.3  Resultat från Modellprövning 
Från avsnitt 2.1.4 togs vikten upp av att vissa antagande måste gälla för att den linjära 

regressionen ska kunna vara lämplig. Här visas resultaten på de olika prövningar (se avsnitt 

2.2) som utfördes för att se om antagandena gällde. 

 

4.3.1  Antagande 1 (se avsnitt 2.1.4) 
För att undersöka om kovariaten är linjära med den beroende variabeln användes scatterplots 

från programmet R. 

De kovariat som testades var Age, min.one, totalmin, Assist, Goals, Mins.goal.last.season, 

Mins.assist.three.last.season och International.min.played mot den beroende variabeln 

Transfer.fee (se figur 8). Ur figur 8 gick det att konstantera att alla kovariaten var linjära mot 

den beroende variabeln. 
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Figur 9: Histogram 

4.3.2  Antagande 2 & 3 (se avsnitt 2.1.4) 
För att testa antagandet att residualerna är normalfördelade utfördes en Q-Q Plot och ett 

histogram (se avsnitt 2.2.3), även detta utfördes i programmet R. 

För att residualerna ska vara normalfördelade krävdes det att Q-Q ploten är nästan som en rät 

linje (se figur 2 avsnitt 2.2.3) vilket figur 10 visade. Histogrammet ska se ut som figur 4 i 

avsnitt 2.2.3 för att antas vara normalfördelade vilket figur 9 gjorde. Även att ekvationen 

𝐸𝐸[𝑒𝑒𝑖𝑖] = 0 bekräftades med hjälp av att veta att residualerna är normalfördelade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående figurer bekräftar att residualerna var normalfördelade och därför stämde 

antagande 2 och 3 (se avsnitt 2.1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Q-Q plot 
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Figur 12: Residuals vs fitted 

4.3.3  Antagande 4 (se avsnitt 2.1.4) 
Resultatet från VIF testet (se avsnitt 2.2.1) gav värden under 10 se figur 11 vilket bekräftade 

att kovariaten inte hade någon multikollinearitet. I avsnitt 3.2.2 antogs det att kovariaten 

min.one och totalmin skulle ha en korrelation med varandra, från figur 11 gick det att urskilja 

att dessa kovariat hade ett högt index. Vilket indikerade på att det fanns en viss korrelation 

mellan de. 

 

 

 

 
 

 

 

4.3.4  Antagande 5 (se avsnitt 2.1.4) 
Residuals vs fittedplot (se avsnitt 2.2.2) användes för att se om homoskedasticitet existerar. 

 

 

 

 

 

 

  

  

Det var svårt att tyda från figur 12 om den var homoskedastisk, residualerna såg ut att ha en 

tillsynes jämn varians. Ett till test krävdes för att avgöra om modellen var homoskedastisk, ett 

Breusch-Pagan test (BP test) (se avsnitt 2.2.2.1). 

Resultatet från BP-test gav ett p-värde på 0.03031 vilket antydde på heteroskedasticitet.  

För att åtgärda detta applicerades White´s robust estimator och det gick på så sätt att 

genomföra regressionen (se avsnitt 2.2.2.2). 

Figur 11: Resultat VIF-test, värden <10 
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Figur 13: Värden från programmet R (20) 

 

4.4 Slutgiltig modell  
Här presenteras den reducerade modell som baserades på resultaten från modellprövningen 

(se avsnitt 4.3). Med den robusta regressionsmodellen fick kovariaten Assist ett p-värde som 

var nästan 0.1 och därför förkastades kovariatet.  Alla kovariat som användes i modellen 

visade en låg signifikansnivå, vilket gjorde att nollhypotesen kunde förkastas och den 

alternativa hypotesen kunde accepteras. 

Figuren nedanför visar resultatet från den robusta regressionsmodellen 

 

 

 

 

 

 

 

𝑹𝑹�𝑹𝑹 = 𝟎𝟎.𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒  𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 = 𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖.𝟒𝟒𝟖𝟖𝟖𝟖𝟒𝟒 

 

4.4.1 Slutgiltig ekvation 
Resultaten från figur 13 skrevs om till en regressionsekvation: 

ln(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑇𝑇𝑒𝑒𝑇𝑇. 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒) = −292.5891 − 0.1665185(𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒) − 0.0000271837(𝑀𝑀𝑖𝑖𝑛𝑛. 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑒𝑒) +

0.0002746652(𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑛𝑛) + 0.2864621(𝐺𝐺𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇) −

0.001028633(𝑀𝑀𝑖𝑖𝑛𝑛𝑇𝑇.𝐴𝐴𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇. 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇. 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑛𝑛) −

0.0005315965(𝑀𝑀𝑖𝑖𝑛𝑛𝑇𝑇.𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇. 𝑇𝑇ℎ𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒. 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇. 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑛𝑛) +

0.0002149148(𝐼𝐼𝑛𝑛𝑇𝑇𝑒𝑒𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝐶𝐶𝑛𝑛𝑇𝑇𝑇𝑇.𝑇𝑇𝑖𝑖𝑛𝑛. 𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑦𝑦𝑒𝑒𝑝𝑝) − 0.6137433(𝑂𝑂𝑇𝑇ℎ𝑒𝑒𝑇𝑇.𝑤𝑤𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝) +

0.1475878(𝑇𝑇𝑖𝑖𝑇𝑇𝑒𝑒𝑦𝑦𝑒𝑒𝑇𝑇𝑇𝑇) + 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑇𝑇𝑖𝑖𝑝𝑝𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇      
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5 Diskussion 
I det här avsnittet kommer alla variabler från den slutgiltiga modellen att diskuteras med 

hjälp av de resultat som tagits fram (se avsnitt 4.4). Även en slutsats av den matematiska 

studien kommer att fastslås.  

5.1 Slutgiltig modell 
Den slutgiltiga modellen ger en förklaringsgrad runt 47.14 procent vilket är en väldigt liten 

ökning från den grundmodell som finns i resultatet (se avsnitt 4.1).  

För att en modell ska kunna ge en praktisk tillämpning krävs det att förklaringsgraden är runt 

50 procent (se avsnitt 2.3.2). Vilket betyder att den slutgiltiga modellen är precis på gränsen 

och kan tillämpas.  

Den låga förklaringsgraden förklaras med att viktiga variabler saknas [11]. 

De variabler som används i modellen ger ingen helhetsbild av vad spelaren presterat i en 

match. Variabler som skulle kunna vara relevanta är passningsprocent, löpdistans per match, 

hur många skott det krävs för att göra ett mål och antalet lyckade dribblingar. Dessa skulle 

kunna ge en högre förklaringsgrad, de är dock svåra att samla in data på och kunde därmed 

inte inkluderas i modellen.  

Andra orsaker till den låga förklaringsgrad kan bero på att det finns andra viktiga faktorer 

som inte är mätbara t.ex. stjärnstatus, mediepåverkan, sponsorer (se avsnitt 6.1) och så vidare. 

 

Age  

Kovariatet visar att om spelarens ålder ökar minskas värdet på spelaren. 

Detta var förväntat då spelarens karriär är kortlivad. Spelarna är inte lika attraktiva för 

klubbarna när de är äldre jämfört med när de är unga. 

 

min.one 

Antalet spelade minuter säsongen innan en transfer, har en negativ påverkan på transferpriset. 

Detta kan förklaras med att spelade minuter är lika mycket värda oavsett ligaranking då det 

inte finns någon koefficient som urskiljer minuterna, något som mål och assist (se avsnitt 

3.2.2) hade. Dessutom är det mer vanligt att lägre rankade ligor har mer inplanerade 

ligamatcher per säsong. Detta leder till att spelare som är mindre värda är oftast de som har 

spelat mest minuter, vilket förklarar att koefficienten för kovariaten är negativ. En annan 

förklaring till den negativa koefficienten kan vara att unga dyra spelare, så kallade talanger, 
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får oftast väldigt lite speltid men är väldigt dyra då de antas utvecklas som spelare. Att unga 

spelare är dyra går även att se i variabeln Age. 

 

totalmin  

Tillskillnad från min.one, visar det totala antalet spelade minuter de tre senaste säsongerna en 

positiv påverkan på spelarvärdet. Anledningen att detta kovariatet skiljer sig från min.one kan 

vara att kontinuerlig speltid under de tre senaste säsongerna är en betydelsefull faktor. 

 

Goals 

Antalet mål gjorda säsongen innan transfern bidrar med att öka värdet på spelaren då 

koefficienten är positiv. Detta stämmer överens med verkligheten då en spelare är värd mer 

desto mer mål spelaren gör. 

 

Mins.goal.last.season 

Kovariatet har en negativ koefficient vilket stämmer överens med förväntningarna. Detta 

eftersom en spelare som har fler spelade minuter mellan varje mål får ett sämre värde.  

 

Mins.assist.three.last.season 

Det här kovariatet har, på samma sätt som Mins.goal.last.season, en negativ koefficient. 

Motiveringen för detta är densamma som för kovariatet ovan. 

 

International.min.played. 

Desto mer spelade minuter för landslaget ökar marknadsvärdet på spelaren enligt modellen. 

En spelare som är uttagen till landslaget är bland nationens bästa spelare. Detta gör att en 

högre siffra på antalet spelade landslagsminuter visar att en spelare presterar bra och är 

därmed mer värd. 

 

Other.world 

Spelare som kom från ligor utanför Premier League, La Liga och Serie A ska enligt 

regressionsmodellen vara värde mindre än spelare som flyttar från de nämnda ligorna. Då 

Premier League, La Liga och Serie A tillhör de högst rankade ligorna i världen borde spelare 

från ligorna vara värda mer och det motsatta för spelare utanför dessa ligor. Vilket 

regressionsmodellen visar. 
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Timeyear 

I bakgrunden nämns det hur övergångssummorna ökar för varje år. Regressionen visar att 

detta påstående stämmer då kovariatet har en positiv koefficient. En potentiell anledning till 

detta kan vara att klubbarnas ekonomi växer årligen, en bredare analys av detta utförs i avsnitt 

6. 

Datan för den denna variabel innefattar bara transferövergångar mellan 2012 och 2015, mer 

datapunkter med större utbredning på åren hade med stor sannolikhet gett en större positiv 

påverkan.  

5.2 Resultat från Modell 
 

Efter att min.one kovariatet reducerats (se avsnitt 3.2.2) finns endast 325 datapunkter kvar 

jämfört med de tidigare 349 stycken. Från dessa 325 datapunkter ger regressionsmodellen 

olika predikteringar på värden för fotbollsspelare. För att kolla närmare på resultatet av 

predikteringen väljs fem slumpmässigt valda spelare där priset som spelaren köps för jämförs 

med priset från prediktionsmodellen.  
Spelare: Försäljningspris 

(miljoner pund): 

Prediktionspris 

(miljoner pund): 

Procentuell 

skillnad i pris: 

Antoine Griezmann   22.5 19.2 14.7 

Pedro 20.25 14.5 28.3 

Carlos Tevez 6.75 12.6 86.7 

Antonio Candreva 6.15 9.9 60.1 

Anthony Martial 37.5 17.2 54.1 
Tabell 4: Övergångssummor (predikterade och försäljningspris) 

Från tabell 4 går det att se att försäljningspriset och prediktionsvärdet skiljer sig. Utav de fem 

valda övergångarna skiljer sig prediktionspriset i genomsnitt med 48.78 procent mot 

försäljningspriset.   

Om prediktionsprisen blir samma som försäljningsprisen kan det betyda att alla faktorer som 

berör en övergång har identifierats. Då tabell 4 visar att modellen inte ger samma värde som 

försäljningspriset kan det bero på att alla faktorer inte inkluderats. En faktor som kan ha en 

betydande roll i värdet av övergångssumman är den köpande klubbens ekonomi. Har klubben 

en bättre ekonomi kan det leda till att en klubb är villig att spendera mer pengar på en spelare. 

Detta skulle betyda att det finns en korrelation bakom de ökande övergångssummorna och 
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klubbarnas ökade intäkter. I avsnitt 6 utforskas och diskuteras vilka strategier klubbarna 

använder sig av för dra in intäkter.   

5.3 Slutsats 
 

I den modell som tagits fram (se avsnitt 4.1) identifieras fem faktorer som har en stor 

påverkan när en fotbollsspelare prisätts. Dessa faktorer är Age, totalmin, 

International.min.played och Other.world. Dessa kovariat har högre värden i eta squared och 

låga p-värden i jämförelse med de andra kovariaten i modellen. Från avsnitt 5.2 diskuterades 

det att vissa variabler saknades som kan ha en stor påverkan på prissättning av spelaren, även 

vissa faktorer som inte är mätbara kan påverka spelarens pris. Därmed kan en slutsats fastlås 

att modellens låga förklaringsgrad beror på detta och modellen kan därmed inte ses som 

tillförlitlig verktyg för att prissätta fotbollsspelare utan endast som en riktlinje. Detta trots att 

förklaringsgraden är inom den procentnivå för att kunna användas som en praktisk 

tillämpning (se avsnitt 2.3). 

 

Ett användningsområde för produkten av studien kan fungera som ett hjälpverktyg för 

transfermarkt.co.uk (se avsnitt 3.1) för att värdera fotbollsanfallare.  Då modellen som 

tidigare nämnts inte är helt tillförlitlig kan den användas som ett stödverktyg för att visa 

vilken prisklass en spelare bör befinna sig i. Då transfermarkt.co.uk registrerar majoriteten av 

alla fotbollsövergångar som sker i världen skulle modellen ge hemsidans användare, 

fotbollsagenter och fotbollsklubbar en möjlighet att jämföra det faktiska övergångspriset med 

det priset modellen ger ut.                                                                  

De faktorerna som kom med i den slutgiltiga modellen har alla en påverkan på 

övergångssumman. Klubbarna kan använda sig av dessa faktorer när de i framtiden ska 

köpa/sälja spelare. Genom att värdera spelare rätt kan de maximera nyttan i affären och 

därmed göra vinst. 

Härmed rekommenderas en fortsatt forskning inom detta område för ett ge en bättre bild på 

faktorer bakom spelarens värde. För att utföra detta behövs fler observationer och mer 

relevanta variabler. 

 



33 
 

6 Identifiera och analysera fotbollsklubbars 
affärsstrategier 
 

6.1 Introduktion 

6.1.1 Inledning: 
Fotbollen som industri har växt avsevärt de senaste åren och detta har även märkts av på 

övergångssummorna. Marknaden för fotbollsklubbar expanderar och nya möjligheter att nå ut 

till fler konsumenter skapas. Från diskussionen (se avsnitt 5.3) diskuteras det huruvida 

klubbarnas förbättrade ekonomier är en bidragande faktor bakom de ökade 

övergångssummorna. Detta är en faktor som inte inkluderas i regressionsmodellen. Skulle en 

sådan faktor inkluderas är det möjligt att förklaringsgraden (se avsnitt 5.1) på modellen hade 

varit högre.  

 

6.1.2 Syfte: 
Syftet med den här studien är att undersöka hur olika fotbollsklubbar i England, Italien och 

Spanien generar intäkter. Detta kommer att utföras genom att tre olika fotbollsklubbar med 

varierande ekonomi och olika storlekar på antalet supportrar kommer att undersökas. Studien 

innebär att commercial revenue, broadcasting revenue och matchday revenue kommer att 

granskas för att sedan analyseras och diskuteras.  

6.1.3 Problemformulering:  
Hur ser intäkterna ut för klubbar från England, Spanien och Italien? 

Vilka affärsstrategier använder sig klubbarna i England, Spanien och Italien för att generera 

intäkter? 

6.1.4 Metod:   
För att besvara på frågeställningen formulerad i arbetet genomförs en litteraturstudie med 

syftet att hämta relevanta teorier och modeller inom områdena som studien berör. Information 

angående klubbarnas intäkter erhölls från konsultföretaget Deloittes årliga upplaga av 

“Deloitte Football Money League” och fotbollklubbarnas egna årsredovisningar.  
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Litteraturen som används hämtades ur digitala sökverktyg i form av KTHB primo och Google 

Scholar. Teorier om affärsmodeller hämtades från litteratur baserat på företagsekonomi 

samtidigt som teorier och modeller som berör affärsstrategier inom sportvärlden hämtades ur 

litteratur baserat på sportmanagement.  

Metoden som genomförs i studien kan beskrivas i tre steg som presenteras här nedan i 

kronologisk ordning: 

• Litteraturstudie 

• Genomgång av resultat 

• Diskussion/analys 

 

6.2 Teoretisk referensram: 
För den teoretiska referensramen har teorier och modeller för att undersöka vårt problem 

hämtats från litteratur i kategorin “Sports Management” och ”Business models”. 

 

6.2.1 Business model: 
En viktig del i affärsmodeller är hur intäkter genereras [39] och vilka möjligheter det finns till 

att expandera sin organisation mot nya marknader [40].  

6.2.1.1 Intäktsmodeller:  
Intäktsmodeller för fotbollsklubbar delas in i tre olika kategorier vilket visas i flera 

årsredovisningar av storklubbar [14] [28] och även i Deloittes sammanställning av klubbarna 

[16]: 

• Commercial revenue: Commercial revenues är de intäkter som främst kommer från 

sponsorer men en liten del av intäkterna kommer från matchtröjor, produktlicenser och 

merchandising.[14] 

• Broadcasting revenue: I kategorin Broadcasting revenue kommer intäkterna från olika 

typer av tv-avtal. Även sportsliga framgångar ökar klubbarnas broadcasting revenue, 

exempelvis om klubben får delta i stora europeiska turneringar eller om den hamnar 

högt i sin liga [15]. Spelar klubbarna fler matcher leder även detta till högre tv 

intäkter. 

• Matchday revenue: I matchday revenue kommer intäkterna från biljettintäkter, 

medlemskap och olika typer av försäljning runt arenan under matchdag. 
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6.2.2 Sports Management: 
Nedanstående litteratur hämtades ur ämnesområdet “Sports Management”. 

6.2.2.1 Segmentering av supportrar: 
Inom fotbollen är den största faktorn för en klubb att generera intäkter antalet supportrar 

klubbarna har. Idag är inte sportsliga resultat lika viktigt för intäkterna som det var förr. 

Supportrarna är viktiga för att kunna sälja klubbens varumärke till sponsorer och dylikt, desto 

fler supportrar en klubb har desto mer är sponsorer villiga att betala. Därför är det viktigt för 

klubbarna att identifiera de supportersegment som genererar mest pengar och passar in på 

organisationens identitet. Det finns olika supportersegment inom sportvärlden, stora 

organisationer kan genom att separera en stor heterogen grupp till mindre homogena grupper 

lättare nå ut med sina produkter [12]. 

De metoder som kommer att användas för att segmentera supportrar är: 

• Observationsdrivna segment: Den här metoden grundar sig på observationer för att 

identifiera grupper utefter deras handlingsmönster. 

• Socio-demografiska segment: Delar upp personer efter variabler baserade på 

människors egenskaper och bakgrund. Exempel på variabler är ålder, kön, inkomst, 

utbildning, social klass, etnicitet och så vidare. 

• Psykografiska segment: Den här metoden fokuserar på människors beteendemönster 

såsom aktiviteter, intressen och åsikter. Enligt författarna ger denna metod en bättre 

segmentering av supportrar. Psykografisk segmentering kan utföras med antingen 

endimensionell variabel eller flerdimensionella variabler.  

o Endimensionell psykografisk variabel identifieras så här: En endimensionell 

variabel betyder att segmentera ut personer som med sin sociala identitet 

identifierar sig med laget de håller på. Denna grupp är mest benägna att köpa 

de produkter och tjänster som är förknippade med klubben.    
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6.2.2.2 Sponsorer inom sport:  
Elitidrott har länge varit en attraktiv marknad för stora företag, genom att sponsra en 

organisation som redan når ut till en stor grupp konsumenter kan företaget bredda sitt 

varumärke [13]. 

I segmentering av supportrar berörs det hur viktiga sponsorer är för klubbarnas intäkter. 

För att uppnå en bra intäktsmodell krävs det en kombination av identifiering av supportrar och 

sponsorer. I detta avsnitt beskrivs fyra olika kategorier klubbarna utnyttjar för att generera 

intäkter från sponsorer: 

• Officiell leverantör: Företagen sponsrar med sin produkt eller tjänst och kan därmed 

marknadsföra kvaliteten på sitt utbud. 

• Officiell sponsor: Bidrar bara med finansiella bidrag och syns på reklam, affischer och 

så vidare. 

• Huvudsponsor: Bidrar mer än de officiella sponsorerna och syns därmed mer. Ett 

exempel är Coca Cola, som är huvudsponsor för den olympiska kommittén.  

• Namnsponsorer: Sponsor betalar en summa pengar för att få sitt namn väl synligt vid 

ett evenemang eller på plats. Ett exempel är det australienska försäkringsbolaget 

AAMI som har betalat för att få namnge en arena i Melbourne, AAMI Park. 
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6.3 Resultat: 
Tre olika fotbollsklubbar analyserades för att studera varifrån deras intäkter kommer. 

Samtliga klubbar genererar intäkterna genom matchday revenue, broadcasting revenue och 

commercial revenue. De tre klubbarna som ingår i 

studien är Real Madrid, Juventus och Everton. Alla tre 

klubbar är ur ett ekonomiskt perspektiv rankade bland 

de 20 största klubbarna i världen.  

Real Madrid är en spansk klubb som genom sin 

historia varit känd som en av de bästa klubbarna 

genom tiderna. Klubben har länge haft en stark 

ekonomi och alltid tävlat om de största titlarna. Real 

Madrid rankades 2015 enligt Deloittes 

sammanställning som den rikaste organisationen inom 

fotboll. Juventus är en italiensk klubb från staden 

Turin i Italien. Klubben är ur historisk synvinkel 

Italiens största klubb genom tiderna med flera 

inhemska och internationella titlar. Klubben är 

dessutom rankad tio i Deloittes rapport. Den sista 

klubben är Everton som kommer från staden 

Liverpool i England. Klubben har spenderat största 

delen av sin tid i den engelska första ligan, Premier 

League, men klubben har inte vunnit många titlar och slutar oftast mitten av tabellen.  

 

Klubbarna valdes ut för att de är bland de rikaste i världen men samtidigt skiljer de sig åt i 

antalet supportrar, titlar och traditioner. Everton har enligt figur 14 2.4 miljoner följare på 

Facebook, vilket tyder på att klubben är liten sett till antalet supportrar och att de flesta 

supportrarna är lokala anhängare. Juventus har 20.4 miljoner följare på Facebook enligt 

samma figur vilket visar att klubben är större än Everton. Stödet för klubben sträcker sig 

utöver hela landet och till viss del internationellt. 

Real Madrid är med sina 86.4 miljoner följare störst, vilket tyder på att stödet är stort både 

internationellt och nationellt.   

 

 

Figur 14:Social media activity 
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Real Madrid: 

Real Madrid är som tidigare nämnt 

den största klubben både ur ett 

ekonomiskt perspektiv och i antalet 

supportrar. De ligger på plats 

nummer två i den sociala 

medieligan enligt figur 14. Klubben 

toppar Money League tabellen för 

elfte året i rad som ges ut av 

Deloitte. Real Madrid får största 

delen av sina intäkter från 

Commercial revenue. Commercial 

revenue är den intäkt som växt mest de senaste åren och inte bara för Real Madrid, utan för 

flera andra klubbar i Europa. [16] 

Dessa intäkter kommer främst från deras huvudsponsorer, officiella leverantörer och officiella 

huvudsponsorer (se teoretisk referensram). Deras långsiktiga överenskommelse med Adidas 

som skrevs på 2012 ger klubben 31 miljoner pund per år fram till 2020. [21] 

Ett sponsoravtal (se teoretisk referensram) med Emirates från 2013 ger klubben ytterligare 

runt 21 miljoner pund per år. Avtalet gjorde även Emirates till huvudsponsor för klubben. 

Adidas och Emirates som är deras största sponsorer står för mer än en fjärdedel av klubbens 

commercial revenue.  

Eftersom Real Madrid har flest supportrar i världen (se figur 14) är det möjligt för klubben att 

dra in stora intäkter med hjälp av försäljning. Speciellt försäljning av matchtröjor och övrig 

merchandise. Real Madrid är den klubb tillsammans med Manchester United som säljer flest 

matchtröjor i världen. År 2014 gjordes en undersökning på hur många tröjor i snitt Real 

Madrid sålde per år och resultatet uppgick till 1 580 000 stycken. En tröja kostar runt 40 

pund, vilket ger en intäkt på ungefär 60 miljoner pund per år. Ungefär 32 procent av Real 

Madrids totala intäkter kommer från tröjförsäljning. [22]   

Resterande intäkter i commercial revenue får klubben in från övriga officiella sponsorer som 

inte är lika stora som huvudsponsorerna. 

 

Figur 15: Intäkter 2015 
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Figur 16: Intäkter 2015 

Broadcasting intäkterna kommer främst från de tv-avtal spanska ligan har förhandlat fram. 

Real Madrid fick år 2015 ungefär 148.2 miljoner pund för att de kom på andra plats i ligan. 

Resterande intäkter kommer från turneringen Champions League, som Real Madrid deltog i 

2015. I turneringen fick klubben 39.9 miljoner pund för att de tog sig till semifinal [28]. 

Den mindre delen av intäkterna kommer från matchday revenue (se figur 15). Matchday 

revenue intäkterna kommer främst från biljett– och årskortsförsäljning, men även från 

exempelvis restauranger och VIP- platser samt annan kommers.  

 

Juventus: 
Juventus är också en toppklubb, 

men som ligger långt efter Real 

Madrid både ekonomiskt och i 

antalet supportrar. 

Antalet supportrar på sociala 

medier är betydligt lägre för 

Juventus än för Real Madrid (se 

figur 14). Även ekonomiskt 

ligger de efter, i Deloittes 

rapport ligger Juventus på 10:e plats i 

Money League tabellen och genererar 

nästan bara hälften av Real Madrids intäkter. Detta trots att Juventus hade bättre sportsliga 

framgångar än Real Madrid - de gick till final i Champions League och vann även sin liga. 

Den enda intäktskategori som ligger på samma nivå som Real Madrids är broadcasting 

revenues (se figur 15 och figur 16), detta för att Juventus hade bättre sportsliga framgångar än 

Real Madrid. 

Tv-avtalet i den italienska ligan är lite sämre än i den spanska. Juventus fick 110.2 miljoner 

euro när de slutade etta i italienska ligan, vilket är mindre än vad Real Madrid fick för att 

komma tvåa i spanska ligan. Däremot fick Juventus det året en större summa för sina 

framgångar i Champions League, vilket var 88.2 miljoner euro. 

Commercial revenue kommer främst in från deras officiella sponsorer (se teoretisk 

referensram) som för år 2015 var Nike (officiell leverantör), Fiat (huvudsponsor) och Jeep 
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Figur 17: Intäkter 2015 

(officiell sponsor). Jeep avtalet genererade ungefär 11.7 miljoner euro [24] och Fiat gav 

intäkter på 17 miljoner euro. [25] 

Med Nike har ett avtal funnits sedan 2001, vilket förnyades runt 2007, där Juventus fick ett 

avtal som var värt runt 14.5 miljoner euro. Dessa intäkter står för mer än 50 procent av 

Juventus commercials revenues.  

Juventus övriga intäkter kommer från merchandise och tröjförsäljning. Juventus 

tröjförsäljning är inte på samma nivå som Real Madrids. De säljer omkring 300 000 

matchtröjor i snitt vilket generar ungefär 15.8 miljoner euro. Trots detta utgör 

tröjförsäljningen en viktig del i Juventus intäkter. 

Av klubbens totala intäkter vilket är 324 miljoner euro, kommer 15.4 procent från 

biljettförsäljning vilket får ses som en hög procentsiffra. Resterande intäkter på matchday 

revenue kommer från försäljning av mat och övriga kommers. 

 

Everton: 
Everton är i jämförelse med 

Real Madrid och Juventus en 

liten klubb sett till antalet 

följare via sociala medier. 

Klubben genererar dock 

höga intäkter trots att de har 

få supportrar. Av Evertons 

125.6 miljoner pund kommer 

den största delen av 

intäkterna från Tv-rättigheter. Detta 

står för ca 70 procent av omsättningen och är den största anledningen till att klubben rankas 

som 18:e rikaste klubb i världen sett till omsättning. De höga intäkterna från Tv-rättigheter 

kan förklaras av att Tv-avtalen i Premier League har ökat drastiskt de senaste åren. [26] 

Evertons sponsorpengar kommer huvudsakligen från en officiell leverantör och en officiell 

sponsor. Den officiella leverantören Umbro står för matchstället och bidrar finansiellt med 6 

miljoner pund per år. Chang Beer är den officiella huvudsponsor, som syns på tröjan, och de 

står för 5.3 miljoner pund per år. De resterande 9.8 miljoner punden kommer från mindre 

officiella sponsorer [27]. 
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Omsättningstillväxt: 
I följande del presenteras omsättningstillväxten för de tre klubbarna i studien. 

 

Real Madrid: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Real Madrids omsättning har under de senaste fem åren ökat med totalt 20 procent. Den 

genomsnittliga tillväxten per år har legat på 4.78 procent. Den största anledningen bakom 

tillväxten är ökningen inom Real Madrids commercial revenues, som ökat med totalt 44 

procent de senaste fem åren. Ökningen kan förklaras med hur Real Madrid agerar i 

transfermarknaden. Klubben värvar välkända marknadsföringsbara spelare [28] som gör att 

klubben lättare når ut till flera konsumenter då dessa är anhängare till den nyligen värvade 

spelaren och gör klubben mer attraktiv för sponsorer. Detta kan liknas vid en 

observationsdriven segmentering där klubben söker konsumenter med en dimensionell 

psykografisk variabel, variabeln är identifiering (se teoretisk referensram). Denna strategi har 

gett resultat för Real Madrids följarsiffror på de sociala medierna. På Deloittes sociala 

medieliga toppar klubben ligan med 86.4 miljoner följare på Facebook, 18 miljoner följare på 

twitter och 24.6 miljoner följare på instagram.  

Real Madrid ökar ständigt i antalet följare vilket leder till att klubben blir mer attraktiva för 

sponsorer. Detta leder till att sponsorer är villiga att betala mer för att marknadsföra sig i 

Figur 19: Broadcast revenue fem års period Figur 18: Matchday revenue 

Figur 20: Commercial revenue 
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samband med klubben (se teoretisk referensram). En ytterligare anledning till den ökade 

sponsorsumman kan bero på att klubben knyter till sig fler sponsoravtal. 

 

Under samma tidsram har matchday revenue och tv-avtalen ökat med 4.5 respektive 9 

procent. Den låga ökningen i jämförelse med sponsoravtalen beror på klubbens blandade 

sportsliga resultat under de senaste åren. Då det går dåligt för klubben minskar det 

genomsnittliga antalet biljettköpare och det motsatta om klubben levererar goda sportsliga 

resultat. Det finns alltså en korrelation mellan matchday revenue och klubbens sportsliga 

resultat. [16]  

För broadcasting revenue finns en liknande korrelation mellan de sportliga resultaten och tv-

avtalsintäkterna. Då varken La Liga eller Champions League under de senaste fem åren har 

omförhandlat sina avtal är intäkterna för Real Madrid avhängiga av deras resultat i respektive 

tävling. Däremot har inte tv-avtalsintäkterna ändras så mycket de senaste fem åren, eftersom 

klubben hamnat på topp placeringar i ligan och samtidigt kommit minst till semifinal i 

Champions League. 

 

Juventus:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juventus har haft en ökning på sin omsättning med 110 procent de senaste fem åren. Den 

avgörande anledningen till ökningen ligger i matchday revenue och broadcasting revenue.  

Figur 21: Commercial revenue Figur 22: Broadcast revenue 

Figur 23: Matchday revenue 
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Matchday revenue har ökats med 331 procent de senaste fem åren, från 11.6 miljoner euro till 

51.4 miljoner euro. Den kraftiga tillväxten beror på att Juventus säsongen 2012 flyttade in till 

sin egna arena Juventus Stadium. Med en egenägd arena går alla intäkter oavkortat till 

klubben själv [29]. Av figur 23 framgår att säsongen 2012 skedde den största procentuella 

ökningen på 174 procent - från 11.6 miljoner euro till 31.8 miljoner euro.  

Den totala procentuella ökningen för Tv-avtalen har legat på 124 procent de senaste fem åren. 

Av figur 22 går det att se att de stora ökningarna skedde säsongen 2013 och 2015, detta kan 

förklaras med de sportliga framgångarna Juventus hade de säsongerna. Säsongen 2011 gick 

de från att sluta på sjunde plats till att säsongen efter vinna ligan, ökningen mellan de två 

säsongerna blev 84 procent [30]. Året efter vann klubben ligan igen, men misslyckades i 

Europa spelen. 2015 nådde Juventus Champions League Final, vilket förklarar varför 

ersättningen från Tv-avtalet ökade med 29 procent. [31] 

Juventus sponsorintäkter har de senaste fem åren fluktuerat med både ökningar och 

reduceringar. Den totala ökningen på de senaste fem åren ligger runt 37 procent samtidigt 

som den genomsnittliga tillväxten ligger på 10 procent. Enligt Deloitte beror den dåliga 

tillväxten inom sponsorintäkter på att Juventus spelar i en mindre attraktiv liga som lockar 

mindre konsumenter i jämförelse med den engelska och spanska ligan. Därför är företag mer 

villiga att betala en högre summa till lagen i de två andra ligorna. 
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Everton: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det framgår i figur 17 har den totala omsättningen ökat med totalt 84 procent de senaste 

fem åren samtidigt som den genomsnittliga tillväxten på Evertons omsättning legat på 17 

procent årligen under de senaste fem åren. Den största omsättningsökningen har skett via 

intäkterna från Tv-rättigheterna som enligt figur 24 vuxit med totalt 56 procent de senaste två 

åren. Detta kan förklaras med att 2013 omförhandlades och förnyades Premier Leagues Tv-

rättigheter, vilket innebar att alla klubbar 2013 fick en större summa pengar att dela på. [26] 

Evertons totala tillväxt på Matchday revenue har ökats med 10 procent under de senaste 5 

åren och har därför inte haft någon större påverkan på den totala omsättningen. När det 

kommer till Evertons sponsoravtal går det att se i figur 25 att intäkterna vid commercial 

revenue ökat med ca 300 procent de senaste två åren. Enligt Deloittes rapport så har Everton 

den lägsta inkomsten från sponsorer bland de topp 20 största klubbarna. Av figur 25 framgår 

att sponsorpengarna 2014 ökade markant, vilket kan förklaras av att detta var året då Everton 

bytte officiell tröjleverantör från Le Qoc Sportif till Nike.  

 

 

 

Figur 24:Broadcast revenue Figur 25:Commercial revenue 

Figur 26:Matchday revenue 



45 
 

 

6.4 Diskussion: 
I följande del av rapporten kommer klubbarnas intäkter som redovisades i avsnittet innan att 

analyseras, för att först identifiera intäktsstrategier klubbarna i studien använder sig av för 

att sedan diskutera vilka framtida tillväxtmöjligheter klubbarna kan åstadkomma i 

marknaden. 

 

6.4.1 Analys av klubbarnas intäktsmodeller: 
I undersökningen av varifrån klubbarna får sina intäkter framgår det tydligt att detta sker 

genom broadcasting, matchday och commercial. Det som skiljer är dock hur de får in 

intäkterna och hur mycket intäkter som kommer in. 

Evertons intäkter är inte långt ifrån Juventus, trots att Juventus har bättre sportsliga 

framgångar och mer följare. Everton har aldrig spelat Champions League, men är ändå med 

och slåss med Juventus i den ekonomiska toppen. Detta beror på att Everton drar in enorma 

summor tack vare Premier League, eftersom deras Tv-avtal är mycket starkare än den 

italienska ligan. Endast deltagandet i Premier League ger nästan lika mycket som Juventus får 

för att vinna sin liga. Med andra ord så är varumärket på ligan en viktig faktor för TV-

intäkter. Juventus spelar i en mindre attraktiv liga med mindre attraktiva lag sett till sociala 

mediers följare. 

Enligt den sociala medieligan skapad av Deliotte går det att se att den italienska ligan står för 

57 miljoner följare på Facebook samtidigt som Premier League står för 203,7 miljoner följare 

bland de lag som är representerade. Då varumärket för en liga är svår att ändra på för en 

enskild klubb, leder detta till att det är svårt för en klubb att öka sina broadcasting revenues. 

De empiriska resultaten ovan visar dock att de sportsliga framgångarna kan ha en viss 

påverkan på broadcasing revenues. 

Real Madrid är en klubb som har högre intäkter på broadcasting, matchday och commercial 

jämfört med resterande klubbar i Europa. Som det tidigare fastslagits (se Real Madrid), jobbar 

klubben mycket med att främst öka sina kommersiella intäkter. Deras strategi är att köpa in 

marknadsföringsbara spelare som lockar till sig olika supportersegment, vilket gör klubben 

mer attraktiv för företag att sponsra. Deras höga följarsiffra på de sociala medierna är något 

som bekräftar detta. Då Real Madrid är den klubb i Europa med högst kommersiella intäkter 
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går det att dra slutsatsen att en viktig faktor bakom höga kommersiella intäkter är att nå ut till 

så många olika kundsegment som möjligt. Desto fler konsumenter klubben når ut till desto 

mer är företag villiga att betala i sponsorpengar. 

Det empiriska resultatet beträffande matchday revenue visar att Juventus hade en ökning på 

174 procent, efter att de skaffat sig en egen arena. Vilket innebar att alla intäkter gick 

oavkortat till Juventus. Det här förekom samtidigt som Juventus uppnådde sportsliga 

framgångar. Detta är den största procentuella ökningen på matchday revenue bland de klubbar 

som ingår i denna studie. 

Sammanfattningsvis går det att identifiera strategier för att uppnå höga intäkter vid varje 

kategori:  

• Matchday revenue: Att klubbarna äger sin egna arena och uppnår sportsliga 

framgångar. 

• Commercial revenue: Nå ut till så många konsumenter och supportersegment som 

möjligt med en marknadsföringsstrategi. 

• Broadcasting revenue: Svårt för en enskild klubb att skapa en ökning på egen hand, då 

den här intäkten beror på ligans varumärke som helhet. Sportsliga framgångar kan 

dock påverka till en viss del.  

 

6.4.2 Framtida möjligheter: 
Rapporten har undersökt vart de tre klubbarnas intäkter kommer ifrån, hur de växt de senaste 

fem åren och om det finns någon tydlig översiktlig strategi klubbarna använder sig av för att 

öka sina intäkter.  

En analys av klubbarnas framtida möjligheter utförs för att undersöka hur klubbarna kan öka 

sina intäkter genom att utveckla sin marknadsstrategi inom matchday revenue och 

commercial revenue. Som tidigare nämnt är broadcasting revenue svår för en enskild klubb 

att förändra, därför kommer endast marknadsmöjligheter inom de andra två kategorierna att 

presenteras. 

 

Klubbar som Real Madrid och Juventus har redan höga biljettintäkter då de äger sina egna 

arenor och uppnår sportsliga framgångar, vilket lockar publik. De enda möjligheterna för 

tillväxt på den här fronten är att klubbarna utökar sin arenakapacitet eller höjer biljettpriserna, 

förutsatt att efterfrågan på biljetter är hög. Att bygga ut arenan skulle innebära stora kostnader 
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och att höja biljettpriser skulle skapa kulturella/sociala utmaningar, så att utföra dessa 

förändringar är inte problemfria. [35] 

På den kommersiella fronten finns en tillväxtmöjlighet som ännu inte har utnyttjats, vilket är 

att hitta namnsponsorer åt de egna arenorna. [35]. Ett företag går in och köper rättigheter för 

att namnge arenan, detta är något som har blivit allt vanligare idag främst i USA. Både 

Juventus och Real Madrid har en anrik historia och det kan vara förståeligt att klubbarna inte 

vill utsätta sig för den typen av exponering, där klubbarnas arenanamn kopplas till ett 

företagsnamn. Ofta är det detta som skapar problem för att sälja arenornas namnrättigheter. 

Inte minst de sociala/kulturella utmaningar, där supportrarna har fäst sig vid det gamla namnet 

på arenan och vill behålla traditionen. Detta försvårar namnförsäljningen avsevärt. [35] 

Fördelen är dock att det skulle kunna skapas enorma kommersiella intäkter. Real Madrid har 

exempelvis vid ett tidigare tillfälle fått erbjudande att sälja namnrättigheterna på sin arena 

Santiago Bernabeu för 20 miljoner euro per år till ett företag från Abu Dhabi. [32] 

Everton skulle kunna implementera samma strategi och sälja sina namnrättigheter till ett 

företag, men frågan är hur mycket detta skulle öka intäkterna med. Deras supporterskara är 

mindre än Juventus och Real Madrid, och de deltar inte i fotbolls Europas finrum (Champions 

League). Om klubben är framgångsrik är företagen villiga att betala mer, en klubb som 

Everton skulle alltså få en mindre summa pengar för att sälja rättigheterna [35]. 

Den fråga klubbarna ställs inför blir då: Är det värt att för en mindre summa pengar ändra 

klubbens namn och därmed skapa kulturella motsättningar med sina supportrar? 

En klubb som Everton behöver alltså istället fokusera på att hitta fler supportrar och bredda 

sitt namn. Med de höga TV-intäkter som klubben får är det möjligt för Everton att 

implementera liknande strategier som Real Madrid har, det vill säga att köpa dyra välkända 

spelare som är attraktiva och lockar till sig nya supportersegment [36]. Den engelska 

fotbollsklubben Manchester United implementerade en liknande strategi då de 2005 köpte 

sydkoreanen Ji Sung Park för en summa på 5,68 miljoner pund [33]. En avgörande orsak till 

att Manchester United köpte Park var att han skulle attrahera sydkoreanska supportrar. Köpet 

innebar att klubbens tröjförsäljning ökade med mångmiljonbelopp i pund, klubben fick 

årligen 40 miljoner TV- tittare från Sydkorea som kollade deras matcher och 27 av landets 49 

miljoner invånare blev Manchester United supportrar. Manchester United använde sig av 

Socio-demografisk selektering (se teoretisk referensram) av segment då klubben köpte en 

sydkoreansk spelare, som då lockade sydkoreanska supportrar. Då många av supportrarna 

lättare kunde identifiera sig med Manchester United då Park spelade där blev det även en 
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selektering av den endimensionella psykografiska variabeln, identifiering. Köpet var något 

som uppskattades mycket av Uniteds dåvarande sponsorer, Nike, Audi och Aon [34].  

Genom att implementera liknande marknadsföringsstrategier för selektering av 

supportersegment kan Everton, såsom Manchester United, öka exponering mot potentiella 

konsumenter och därmed öka sina kommersiella intäkter. 

6.5 Slutsats: 
Sammanfattningsvis konstateras att de klubbar som studerades agerade olika gällande intäkts 

- och marknadsföringsstrategier och uppnådde därmed olika resultat gällande intäktsstorlek. 

Det går även att konstatera att de intäktsdelar, som studerades i respektive klubb hade olika 

lönsamhet och påverkningsgrad. I alla undersökningar som gjordes gav intäkter från 

commercial revenues och broadcasting revenues mer i intäkt än vad matchday revenues 

genererade. Intäkterna från Tv-avtalen var även svåra för enskilda klubbar att påverka, då det 

berodde på varumärket på ligan klubben spelade i. Dock var det lättare att generera intäkter 

från matchday revenue och commercial revenue. Lyckade strategier var exempelvis de ökade 

biljettintäkterna då klubben ägde arenan samtidigt som de fick goda sportsliga resultat. För 

ökade sponsoravtal var supportersiffran fundamental, desto fler följare klubben hade 

internationellt desto mer var företag villiga att betala i sponsorpengar. En lönsam strategi var 

att köpa dyra marknadsföringsbara spelare som Real Madrid tillämpat och som enligt 

resultaten verkar ge ekonomiska vinster. Att marknadsföringsbara spelare genererar bättre 

sponsoravtal kan vara en anledning till att spelare blir dyrare och därmed en betydande faktor 

för en regressionsmodell. Detta är något som kan undersökas mer i framtida forskning inom 

samma ämnesområde. 

Baserat på den komplexitet som ingick i de intäktsmodeller som analyserades föreslår vi att 

en fortsatt forskning inom samma område tillämpas för att ge en bättre bild.  
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