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i koRthet

kraftig ökning av svenska spelare i danska superligan
Högre spelarlöner och en förmånlig expertskatt har länge gjort danska superligan 
attraktiv för svenska fotbollsspelare och till den mest svenskfyllda ligan efter all-
svenskan. efter en topp med 29 svenska spelare 2009 sjönk antalet till 8 stycken 2012-
2013 - troligen som en följd av de danska klubbarnas ekonomiska förluster. Intresset 
har ånyo ökat och inför kommande säsong finns 20 svenska spelare i superligan.

-10 placeringar för danska superligan
Svensk och dansk klubbfotboll har haft obetydliga sportsliga framgångar under 2000-talet 
med FC Københavns avancemang till 1/8-delsfinalen i Champions League 2011 som bäst. 
därefter har superligan rasat i UeFA:s ranking av europas ligor, från plats 12 till plats 22. 
det gör att antalet danska lag i europaspelet minskar från fem till fyra 2015/16. 

+5 placeringar för allsvenskan
För första gången sedan 2000 kvalificerade sig ett svenskt lag, Malmö FF, till Champions 
Leagues gruppspel 2014. Allsvenskan har avancerat något i UeFA:s ranking, från plats 28 
år 2011 till plats 23. Även Sverige representeras med fyra lag i europaspelet 2015/16. 

hälften av intäkterna jämfört med belgien och Schweiz
det är långt upp till Belgien och Schweiz på plats 10-11 som allsvenskan och super-
ligan borde kunna konkurrera med. en viktig orsak till gapet är de relativt låga intäk-
terna, ungefär hälften av vad klubbarna i Belgien och Schweiz drar in. det ger mindre 
utrymme för spelarlöner i allsvenskan och superligan.

publikgenomsnitt i nivå med division två i Spanien-frankrike
Publikgenomsnittet i allsvenskan och superligan är i nivå med division två i Spanien 
och Frankrike och strax över genomsnittet för division tre i england och Tyskland. 
Om det är en indikation på intäktbasen är det inte förvånade om svenska och danska 
klubbar har svårt att hävda sig internationellt.

Större förluster i dansk än i svensk elitfotboll
de danska superligaklubbarna gjorde samlade förluster på 852 miljoner dKK 2009-
2013 och återkommande kapitaltillskott har varit nödvändiga i flera klubbar. För-
lusterna i allsvenskan uppgår under samma tid till 201 miljoner SeK. Förlusterna i 
allsvenskan är generellt mindre än i övriga europeiska ligor.

Svensk och dansk klubbfotboll:
Ny våg av svenska spelare till danska superligan  
- som  rasat till allsvenskans nivå
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Däremot ökade försäljningen under matchdagar 
enbart med 4 procent, vilket förde ner dess andel av 
de totala intäkterna till den lägsta nivån någonsin. 
Jämfört med 2004/05 är nedgången från ca en tred-
jedel av intäkterna till 20 procent. Endast ett fåtal 
kunde uppvisa ökad publik. Deloitte drar slutsatsen 
att affärsmodellen kan komma att förändras som 
en följd av svårigheterna att krama ur mer intäkter 
under matchdagarna, där biljettpriserna blir ett 
strategiskt övervägande då publiken är viktig för 

klubbarnas affärspartners, reklam och TV-intäkter.
Två klubbar, Real Madrid och Manchester 

United, hade en omsättning på över 500 miljoner 
euro, varav bara TV-intäkterna var värda över 200 
miljoner euro för Real Madrid, mer än dubbelt 
mot lokalkonkurrenten Atlético Madrid. Noterbart 
är dominansen av de fem största ligorna: Premier 
League i England, La Liga i Spanien, Serie A i Ita-
lien, Bundesliga i Tyskland och Ligue 1 i Frankrike. 
Totalt har dessa ligor 28 av de 30 omsättningsmäs-
sigt största klubbarna. England har flest klubbar, 14 
stycken, vilket är en uppgång från 8 jämfört med ett 
år sedan. Det förklaras av att TV-avtalen har höjt 
intäkterna väsentligt. Italien har fem, Tyskland fyra, 
Spanien tre och Frankrike två klubbar. Turkiet och 
Portugal har var sin klubb. 

Alla Englands 20 Premier League-klubbar är nu bland 
Europas 40 största omsättningsmässigt, vilket också 
beror på att TV-intäkterna fördelas relativt jämnt. Ett 
nytt TV-avtal för rättigheterna i Storbritannien har 
nyligen slutits för säsongerna 2016/17-2018/19 som 
slår alla tiders rekord. Avtalen med Sky och BT ger 70 
procent mer än det tidigare avtalet och totalt 5,136 
miljarder pund, motsvarande 58 miljarder kronor (1). 

SVenSK OCH dAnSK 
KLUBBFOTBOLL:
Ny våg av svenska spelare  
till danska superligan - som 
rasat till allsvenskans nivå

FOTBOLLSKLUBBArnAS OMSÄTTnIng I SVerIge OCH dAnMArK:  
en BråKdeL AV eUrOPeISKA STOrKLUBBArS

Problemen i europeisk ekonomi syns det inte 
mycket av när storklubbarna i fotboll analyse-
ras. Enligt UEFA:s (2014) kartläggning av 700 
klubbar ökade de omsättningen med 42 procent 
och lönerna med 59 procent 2007-12, då finans-
krisen rasade som värst. Deloittes Football 
Money League (2015) visar att de 20 största 
klubbarna ökade omsättningen med 14 procent 
2013/14 till 6,2 miljarder euro, bland annat som 
följd av lukrativa TV-avtal för Premier League, 
deltagande i UEFA Champions League och andra 
indirekta kommersiella aktiviteter. 

Foto: Flickr - stiG nYGaard (cc BY 2.0)
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Ansträngningarna för att öka Premier Leagues popu-
laritet i utlandet fortsätter samtidigt med fortsatt stor 
potential i USA, Indien och Kina.

Den genomsnittliga omsättningen per klubb i dans-
ka superligan är motsvarande 141,2 miljoner SEK, 
vilket är ungefär 10 procent av vad Southampton, 

Benfica och Sunderland omsätter eller drygt 2 
procent av Real Madrids omsättning. Det är dock 
mer än vad de allsvenska klubbarna omsätter, 74,0 
miljoner SEK i genomsnitt. De allsvenska klubbar-
na omsätter således bara 52 procent av de danska. 
Det kommer att ändra sig något 2014 på grund 
av att FC København deltog i Champions Leagues 

europa 2013/14 miljoner Sek Sverige-danmark 2013* miljoner Sek

1. real Madrid 4998,7 1. FC København 498,5

2. Manchester United 4712,1 2. FC nordsjælland 201,6

3. Bayern München 4434,7 3. OB 200,0

4. FC Barcelona 4408,3 4. Malmö FF 160,8

5. Paris Saint-germain 4313,7 5. Brøndby IF 141,1 

6. Manchester City 3769,7 6. AgF 132,0

7. Chelsea 3528,6 7. esbjerg fB 131,2

8. Arsenal 3268,5 8. IF elfsborg 122,7

9. Liverpool 2782,7 9. AIK 118,0

10. Juventus 2541,6 10. BK Häcken 116,0

11. Borussia dortmund 2378,8 11. IFK göteborg 101,4

12. AC Milan 2271,5 12. AaB 88,8

13. Tottenham Hotspur 1963,1 13. FC Midtjylland 86,9

14. Schalke 04 1945,8 14. randers FC 86,6

15. Atlético Madrid 1545,5 15. Helsingborgs IF 85,5

16. napoli 1499,2 16. IFK norrköping 80,5

17. Internazionale 1491,9 17. djurgårdens IF 69,1

18. galatasaray 1472,8 18. Kalmar FF 63,7

19. newcastle United 1410,9 19. Östers IF 58,8

20. everton 1310,8 20. Sønderjyske Fodbold 53,3

21. West Ham United 1249,9 21. Viborg FF 52,0

22. Aston Villa 1209,9 22. IF Brommapojkarna 50,9

23. Olympique de Marseille 1187,1 23. Halmstads BK 41,5

24. AS roma 1158,9 24. Mjällby AIF 35,0

25. Southampton 1154,4 25. gefle IF 30,8 

26. Benfica 1146,2 26. åtvidabergs FF 29,3

27. Sunderland 1135,3 27. FC Vestsjælland 22,7

28. Hamburger SV 1094,3 28. Syrianska FC 19,3

29. Swansea 1073,4

30. Stoke City 1069,8

TOTALA InTÄKTer 

Källa: Deloittes Football Money League, SvFF, klubbarnas årsrapporter. *) För danska klubbar med brutet räkenskapsår har 
2013/14 använts. För FC København avses fotbollsdivisionen FC København & Stadion och inte koncernen Parken Sport & 
Entertainment. Fotnot: Årsgenomsnittet för 2014 har använts för växelkurserna: 1 DKK=1,2203 SEK, 1 GBP=11,2917 SEK, 1 
EUR=9,0968 SEK. Omsättningen är exkl. spelarförsäljningar. 

(1)  The Guardian, 10 februari 2015.

Foto: Flickr - stiG nYGaard (cc BY 2.0)
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gruppspel 2013, vilket då ökade omsättningen med 
motsvarande 171 miljoner SEK, och då Malmö FF 
deltog i samma gruppspel 2014, vilket ökade om-
sättningen med 200 miljoner SEK och kostnaderna 
med 40 miljoner kronor (2).

Det förändrar framför allt styrkeförhållandena 
mellan de två Öresundsklubbarna FC København 
och Malmö FF, medan skillnaderna mellan ligorna i 
huvudsak består. 2013-14 deltog några andra klub-
bar i Europa League, vilket ökade omsättningen 
med motsvarande 35,4 miljoner SEK för Esbjerg fB 
och med 20 miljoner SEK för If Elfsborg. Norska 
Tromsø IL erhöll motsvarande 25,5 miljoner SEK.

De mycket stora skillnaderna i omsättning mellan 
Europas större klubbar – varav många ofta spelar 
i Champions League - och klubbarna i superligan 
och allsvenskan ger direkt avtryck i klubbarnas ut-
gifter för spelarlöner. De ekonomiskt svagare ligorna 
med mindre löneutrymme blir därmed i praktiken 
”farmarligor” för de starkare dit de bästa spelarna 
går för att få ett ordentligt lönepåslag, ibland en 
tiodubbling, så snart de har möjlighet. 

De stora skillnaderna framgår även av UEFA:s 
(2014) jämförelse av klubbintäkten per liga i 
genomsnitt för 2012. Spanien har visserligen en 
stark topp, men i genomsnitt är intäkterna störst i 
England med 139 miljoner euro per klubb, följt av 
Tysklands 108 miljoner. Därefter kommer Spanien 
och Italien med 93 respektive 86 miljoner. Dan-
mark hamnar på trettonde plats med 13 miljoner 
och Sverige på 18:e plats med 8 miljoner per klubb. 
Avstånden till de större ligorna kommer aldrig att 
kunna hämtas upp, men på plats 9 till 12 återfinns 
Schweiz, Portugal, Belgien och Österrike, länder 
med ungefär samma befolkningsstorlek som Sverige. 
Med 15-19 miljoner i genomsnittlig klubbintäkt 
har de drygt dubbelt så mycket som klubbarna i 
Sverige att röra sig med. I förhållande till sin befolk-
ningsstorlek ligger intäkterna i Danmark ganska väl 
jämfört med ovanstående fyra länder, medan de i 
Sverige ligger klart under vad som kunde förväntas. 

(2)  Malmö FF årsredovisning 2014.

miljoner euR

1. england 139

2. Tyskland 108

3. Spanien 93

4. Italien 86

5. Frankrike 58

6. ryssland 56

7. Turkiet 31

8. nederländerna 24

9. Schweiz 19

10. Portugal 18

11. Belgien 16

12. Österrike 15

13. danmark 13

14. Ukraina 13

15. norge 11

16. Skottland 10

17. grekland 10

18. Sverige 8

19. Kazakstan 8

20. rumänien 6

KLUBBInTÄKT Per LIgA 
I genOMSnITT 2012

Källa: UEFA (2014).

STOrA eKOnOMISKA FÖrLUSTer I 
SUPerLIgAn OCH eUrOPA

Fotboll är generellt en förlustbringande verksamhet. 
Alla klubbar vill vinna med följd att de påtar sig 
höga lönekostnader och ekonomiska risker. UEFA:s 
(2014) genomgång av 700 klubbar visade på sam-
manlagda förluster på 1,1 miljarder EUR 2012, vil-
ket dock var en nedgång från 2011 års förluster på 
1,7 miljarder EUR. Den visade också att förlusterna 
är större för mindre klubbar än för de större. Bara 
61 procent av klubbarna hade större tillgångar än 
skulder, vilket är en orsak till att UEFA har infört 
regler för att skapa ekonomisk stabilitet. Under den 
senaste licensieringscykeln vägrades sju av de klub-
bar som hade kvalificerat sig för Champions League 
eller Europa League att delta på grund av ”licensing 
or financial fair play grounds”. Den senaste tioårs-
perioden uppgår antalet till 44 klubbar. 

Allmänheten kan investera i fem börsnote-

Flickr - Guillaume Baviere (cc BY 20)-2
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En svensk klubb som har haft återkommande för-
luster och som är beroende av kapitalstarka medlem-
mars välvilja är Djurgården som redovisat förluster 
fyra år i rad 2010-2013 på sammanlagt 86,4 miljoner 
kronor och vars egna kapital var 1,3 miljoner kronor 
2013. Störst egenkapital i allsvenskan har Malmö 
FF som efter framgången i Champions League 2014 
ökade egenkapitalet från 86,5 till 226,3 miljoner 
SEK. Det kan jämföras med att samtliga allsvenska 
klubbar exklusive Malmö FF hade ett eget kapital på 
192,5 miljoner SEK 2013.

I Danmark har storklubben Brøndby IF tagit in 
120 miljoner DKK 2012-14 efter ett antal tunga år 
under konkurshot. Jan Bech Andersen, en rik doldis 
räddade klubben och har sett till att finansiera 
återkomsten för Daniel Agger och Johan Elmander. 
De danska mästarna Aab i Aalborg gick back med 
27 miljoner DKK 2013 och egenkapitalet landade 
på minus 22 miljoner DKK, bl.a. som följd av att 
klubben skulle betala semesterlöner till nuvarande 
och tidigare spelare på 17 miljoner DKK. Under 
2014 genomfördes en emission som inbringade 75 
miljoner DKK. Genom att vinna superligan och bli 
pokalmästare underlättades emissionen och därefter 
tog sig klubben till Europa Leagues gruppspel via 
seger över Dinamo Zagreb. Aarhus och FC Midtjyl-
land har tagit in 50 miljoner DKK var i emissioner. 
Längre tillbaka i tiden tvingades Parken Sport & 
Entertainment som äger FC København till en 
nyemission på 500 miljoner DKK 2010 för att 
minska sin skuldsättning. Det föranleddes av stora 
nedskrivningar i goodwill, fastigheter och aktiverade 
projekt och efter en förlust på 247 miljoner DKK 
före skatt 2009. Klubben har därefter nått Cham-
pions Leagues gruppspel två gånger, vilket påtagligt 
förstärkt ekonomin.

rade danska fotbollsklubbar: Parken Sport & 
Entertainment, Brøndby IF, Silkeborg IF Invest, 
Aarhus elite (AGF) og Aalborg boldspil (AaB). 
Sedan 2000 har de börsnoterade danska fotbolls-
klubbarna hämtat motsvarande 2,2 miljarder 
SEK (nästan 1,8 miljarder DKK) i kapitalemis-
sioner, enligt Børsen Fakta. Därutöver har flera 
varit igenom kapitalnedskrivning som en följd av 
att aktiens värde har urgröpts (3). 

Möjligheten att hämta kapital förefaller ytterligare 
ha ökat riskbenägenheten för att nå sportslig fram-
gång. De samlade förlusterna i superligan 2009-
2013 uppgår till motsvarande 1040 miljoner SEK 
(852 miljoner DKK). ”De børsnoterede klubber 
klarer sig generelt skidt økonomisk, med F.C. Kø-
benhavn som den eneste med positiv afkastnings-
grad i seneste regnskabsår”, sammanfattade Bisnode 
Credit (2014) i en rapport. Förlusterna i allsvenskan 
var under samma tid 201 miljoner SEK. De är inte 
obetydliga, men avsevärt lägre än i superligan och 
adderas 2014 ser det sannolikt ytterligare något 
bättre ut för allsvenskan då Malmö FF har rapporte-
rat en vinst på 145 miljoner SEK.

Per klubb var förlusten motsvarande 18,2 miljoner 
SEK/år bland UEFA:s 700 klubbar i genomsnitt 
2011-2012, att jämföra med genomsnittsförlusten 
17,3  miljoner SEK/år i danska superligan och 2,5 
miljoner SEK i allsvenskan 2009-2013 (4).  De relativt 
ringa förlusterna i allsvenskan kan bero på att Svenska 
Fotbollsförbundet (SvFF) redan 1999 beslutade om 
en elitlicens med verkan från 2002 med förbud mot 
negativt eget kapital. Om en klubb inte uppnår att 
ha noll eller positivt eget kapital skall i första hand en 
handlingsplan upprättas angående hur man under 
året skall uppnå minst noll i eget kapital. Om klubben 
misslyckas sker degradering nästföljande år, efter 
beslut av Representantskapsmötet i november. Av 
allsvenskans 16 klubbar 2013 hade Syrianska ensamt 
negativt eget kapital, men fick sin handlingsplan god-
känd av Licensnämnden. Även Östers IF, Halmstads 
BK och Mjällby AIF hade försumbart eller inget eget 
kapital och 0 procent i soliditet (5). 

2009 2010 2011 2012 2013 totalt

allsvenskan 
(miljoner SeK)

-7 -104 +6 -25 -71 -201

Superligan 
(miljoner dKK)

-469 -165 -74 -254 110 -852

KLUBBArnAS reSULTAT 2009-2013

Källa: SvFF, klubbarnas årsredovisningar.

(3) Derfor er fodboldaktier den direkte vej til tab, Louise Jebsen, 21. 
sep. 2014 Børsen.
(4)Vi har mätt genomsnittet över fem år för att utjämna enskilda 
årssvängningar.
(5) SvFF.
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PUBLIKgenOMSnITT: STrAx ÖVer 
dIVISIOn 3 I engLAnd OCH TYSKLAnd 

En jämförelse av publikgenomsnittet i Europa 2013 
samt 2012/13 visar att Bundesliga i Tyskland och 
Premier League i England toppade med 42624 
respektive 35 921 åskådare. Även UEFA Champions 
League drar över 30 000 i snitt och La liga i Spanien 
strax under. I Sverige låg publiksnittet på 7 627 
åskådare 2013 och i Danmark på 6 760. Det är i 
nivå med division två i Spanien och Frankrike och 
strax över genomsnittet för division tre i England 
och Tyskland. Om publikgenomsnittet tas för en 
indikation på fotbollsintresset inom respektive land, 
intäktsmöjligheterna och därmed förmågan att 
förvärva spelare är det inte förvånade om svenska och 
danska klubbar har svårt att hävda sig internationellt.

En genomgång av publikgenomsnittet 2000-
2014 för allsvenskan och 1999/00-2013/14 för 
superligan visar att det legat på 8 363 åskådare 
i genomsnitt i allsvenskan och 7 423 åskådare i 
superligan. Allsvenskan utökades från 14 till 16 
lag 2008. Utökningen med två (sämre) lag innebar 
ofta två lag från mindre orter vilket är en orsak till 
att publikgenomsnittet sjönk till 7 365 åskådare 

2008-2014, att jämföra med 9 237 åskådare 2000-
2007, en nedgång med 20 procent. En annan 
orsak är att Stockholmslaget Hammarby med en 
stor och trogen publik spelade i superettan 2010-
2014. För den kommande säsongen finns det 
förhoppningar om Hammarbys uppflyttning skall 
ge fler åskådare och inte minst lyfta intresset lokalt 
i Stockholm. Det kan noteras att Hammarby 
med 20451 åskådare per match hade klart högre 
publikgenomsnitt än något annat lag i Sverige eller 
Danmark 2014.

Den danska superligan har haft 12 lag sedan 
1995/96 och ett publikgenomsnitt som har rört 
sig mellan ca 6 000-8 500 beroende på intresse 
och lag som har spelat. Efter tre säsonger med runt 
7 000 åskådare per match, steg publiksnittet till 
7 929 åskådare 2013/14. Lokalderbyt mellan FC 
København och Brøndby If, även kallat Slaget om 
København, fyllde Parken 2001-2006 med över  
   40 000 åskådare per match. Brøndbys kris och 
sämre resultat minskade därefter intresset. Brønd-
by är dock på uppgång och ligger i skrivande stund 
fyra i superligan med följd att även publikintreset 
är stigande. 2013/14 vann klubben publikligan 
med i genomsnitt 15 931 åskådare per match, 
något fler än lokalkonkurrenten FC København. 

Superligan 2013/14 (åskådare/match) allsvenskan 2014 (åskådare/match)

Brøndby IF 15 931 AIK 16 446

FC København 15 720 Malmö FF 14 090

AaB 8 480 djurgården 13 145

AgF 8 131 IFK göteborg 10 739

FC Midtjylland 8 061 Helsingborgs IF 8 344

OB 7 819 IF elfsborg 8 031

esbjerg fB 7 667 Örebro 6 729

Viborg FF 5 616 Kalmar FF 6 144

FC nordsjælland 5 172 IFK norrköping 5 888

randers FC 5 171 Halmstads BK 4 652

FC Vestsjælland 3 735 åtvidabergs FF 4 036

Sønderjyske 3 481 Mjällby AIF 3 878

gefle IF 3 751

Falkenbergs FF 3 672

BK Häcken 2 820

IF Brommapojkarna 1 749

Genomsnitt totalt 7 915 7 132

PUBLIKgenOMSnITT HeMMA

Källa: Danskfodbold.com, SvFF. Fotnot: Hammarby i superettan hade 20451 åskådare per match, d.v.s. mer än AIK och Brøndby.
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miljoner euR

1. Tyskland 42 624

2. england 35 921

3. UeFA Champions 
League

31 928

4. Spanien 28 237

5. Italien 23 234

6. nederländerna 19 619

7. Frankrike 19 211

8. england (serie 2) 17 488

9. Tyskland (serie 2) 17 237

10. UeFA europa 
League

13 230

11. ryssland 13 180

12. Turkiet 12 984

13. Ukraina 12 547

14. Schweiz 12 022

15. Skottland 10 022

16. Portugal 9 803

17. Polen 8 409

18. Belgien 8 265

19. Sverige 7 627

20. Frankrike (serie 2) 7 013

21. norge 6 828

22. Österrike 6 802

23. Spanien (serie 2) 6 783

24. danmark 6 760

25. england (serie 3) 6 319

26. Tyskland (serie 3) 6 160

PUBLIKgenOMSnITT 2013 eLLer 
2012/13 (åSKådAre Per MATCH)

Källa: UEFA (2014).

SPOrTSLIgA reSULTAT I eUrOPA 
OCH rAnKIng

Efter norska Rosenborgs avancemang till kvartsfinal 
i Champions League (CL) 1996/97(mot Juven-
tus) har inget nordiskt lag lyckats nå kvartsfinal i 
Champions League. FC København (FCK) är det 
lag som har tagit sig längst på 2000-talet genom 
att 2010/11 avancera till 1/8-delsfinal efter att ha 
fått tio poäng i gruppspelet, men förlorade mot 

Chelsea med sammanlagt 0-2. 2006 samlade FCK 
ihop sju poäng i Champions Leagues gruppspel 
och fyra poäng i CL-gruppspelet 2013. Vid ytter-
ligare tre tillfällen har man varit nära att ta sig till 
gruppspelet, men förlorat i playoff.

AaB lyckades med sex poäng komma CL-grupptrea 
2008 via seger över Celtic och oavgjort mot Villare-
al, Manchester United och Celtic. FC Nordsjælland 
tog sig till Champions Leagues gruppspel 2012 och 
lyckades spela oavgjort hemma mot Juventus, men 
förlorade i övrigt stort. 

De allsvenska lagen lyste länge med sin frånvaro 
i Champions League. Helsingborgs IF fick fem 
poäng 2000, men det skulle ta 14 år innan Malmö 
FF blev nästa svenska lag att ta sig till gruppspelet 
2014. Malmö FF samlade ihop tre poäng via seger 
över Olympiacos, men blev sist i gruppen. För att 
finna en svensk större framgång får vi gå tillbaka till 
1994-95 då IFK Göteborg vann sin grupp och nåd-
de kvartsfinal, men förlorade mot Bayern München 
med 2-2 och färre mål gjorda på bortaplan. Långt 
tillbaka i tiden kan noteras att Malmö FF 1979 
förlorade Europacupfinalen (dåtidens Champions 
Leaguefinal) mot Nottingham Forest med 1-0. 

Det gjorde att allsvenskan rasade från plats 10 
i UEFA:s ranking av Europas ligor för cirka 20 år 
sedan till plats 28 år 2011. Under senare år har en 
viss återhämtning skett och den rankas nu på plats 
23. De danska klubbarnas framgångar 2006-2010 
gjorde däremot att superligan avancerade till plats 
12 runt 2011. Därefter har resultaten sjunkit och 
ligan sjönk till plats 15 år 2013. Danmark fick 
representeras med fem lag i Europaspelet 2014. 
Svaga resultat har gjort att superligan rasat ytter-
ligare, till plats 22 i december 2014, varför endast 
fyra danska lag får chansen 2015/16.  

2014 fick både AaB och FC København 
(FCK) möjlighet att kvalificera sig för Champions 
Leagues gruppspel och FC Midtjylland, Brøndby 
och Esbjerg fick kvala till Europa League, men alla 
slogs ut. Förluster i Champions Leagues playoff 
förde emellertid AaB och FCK vidare till Europa 
Leagues gruppspel där FCK kom sist i gruppen, 
medan AaB blev tvåa och gick vidare till ”Round 
of 32” där klubben slogs ut av Club Brugge. 

Från svensk sida kvalificerade sig Malmö FF 
för Champions Leagues gruppspel och försökte 
Elfsborg, AIK, IFK Göteborg och Brommapojkar-
na (via en fair play-plats) att kvala in till Europa 
League, utan att lyckas. Sverige mister sin fair 
play-plats och kommer liksom Danmark att repre-
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senteras med fyra lag i Europaspelet 2015.
Nya regler från UEFA gäller från och med 

2015/16. Vinnaren av Europa League garanteras 
en direktplats till Champions League och 16 lag 
blir direktkvalificerade till Europa League, 12 cu-
pvinnare från de av UEFA högst rankade ligorna, 
nummer fyra från ligan som är nummer fyra på 
rankinglistan och nummer fem i ligan från de tre 

land invånare (miljoner) Rankingpoäng

1 Spanien 46,9 92,570

2 england 53,9 78,534 

3 Tyskland 80,8 76,272 

4 Italien 61,0 62,343 

5 Portugal 10,6 60,215 

6 Frankrike 64,3 50,916 

7 ryssland 142,8 48,498 

8 Ukraina 45,2 41,666 

9 nederlän-
derna

16,8 39,812 

10 Belgien 11,1 35,000 

11 Schweiz 8,1 34,175 

12 Turkiet 81,6 32,200 

13 grekland 11,1 31,700 

14 Tjeckien 10,7 29,125 

15 rumänien 21,7 26,299 

16 Österrike 8,5 25,675 

17 Kroatien 4,3 23,500 

18 Cypern 1,2 22,300 

19 Polen 38,2 21,500 

20 Israel 7,8 21,000 

21 Vitryssland 9,4 20,750 

22 danmark 5,6 19,800 

23 Sverige 9,6 17,725 

24 Skottland 5,3 17,650 

25 Bulgarien 7,2 16,750 

26 norge 5,0 14,375 

27 Serbien 9,5 13,875 

28 Slovenien 2,1 13,625 

29 Azerbaijan 9,4 12,500 

30 Slovakien 5,5 11,250 

UeFA:S rAnKIng (15 deC. 2014)

Källa: Geohives, UEFA.

högst rankade ligorna. Det ger fler lag från de stora 
och bäst rankade nationerna till Europa League 
med följd att svenska och danska lag får svårare att 
nå fram till gruppspelet.

De skandinaviska ligorna rankas i jämnhöjd 
med nationer som Vitryssland, Skottland och 
Bulgarien, klart sämre än Nederländerna, Belgien, 
Schweiz och Grekland och även sämre än Cypern, 
Polen och Israel. 

SPeLArFÖrVÄrV ÖVer ÖreSUnd: 
dAnSK exPerTSKATT LOCKAr

Nästan alla spelarförvärv över Öresund handlar om 
svenskar som lockas till den danska superligan (eller 
svenskar som vänder hem från superligan). Högre 
löner är inte orsaken. Enligt det internationella spe-
larfacket FIFPros undersökning 2006 av lönsamhe-
ten av att vara fotbollsproffs i 21 europeiska länder, 
baserat på faktorer som inkomstskatt, artistskatt 
och pensionssystem el. dylikt, men exklusive lön, 
hamnade Danmark på 6:e plats och Sverige på 18:e 
plats. Norge hamnade överst (6).  

Det finns i Danmark en fördelaktig expertskatt 
som gör att lönen efter skatt och arbetsgivaravgifter, 
blir högre än i Sverige. En miljon SEK hos en dansk 
klubb ger ca 680 000 SEK i en svensk spelares 
ficka, medan en miljon kronor hos en svensk klubb 
innebär att spelaren får ca 482 000 SEK (7).  Sedan 
FIFPros undersökning har förhållandena i Sveri-
ge förbättrats något då det sedan 2012 finns en 
expertskatt som gäller för utländska fotbollsspelare 
som tjänar minst två prisbasbelopp, vilket för 2015 
innebär 89 000 SEK/månad. 25 procent av arbets-
inkomsten är skattefri och fri från socialavgifter. Det 
högre kravet på månadslön jämfört med i Danmark 
gör dock att effekten sammantaget är mindre.

Därutöver är lönerna generellt högre i superli-
gan än i allsvenskan. Enligt Ekstrabladet (8)  ligger 
genomsnittslönen före skatt i Superligan på  
105 000 DKK/månad, motsvarande 128 130 SEK/
månad, vilket kan jämföras med 62 109 SEK/må-
nad i allsvenskan (9).  Det handlar alltså om stora 
skillnader, varför intresset bland svenskar och även 
norrmän att spela i Danmark är stort.

IFK Göteborg utgör undantaget som bekräftar 
regeln. Efter Lasse Vibe och Sören Rieks ansluter 
en tredje dansk till truppen inför kommande sä-
song, Esbjergs mittfältsspelare Jakob Ankersen som 
har tecknat ett treårskontrakt. Skyttekungen Lasse 
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Vibe är dock het på marknaden och frågan är hur 
länge Göteborg får behålla honom.

Under vintern har dansken Mikkel Beckman be-
slutat återvända till superligan från IF Elfsborg för 
spel i Hobro IK. Svenskarna Ludwig Augustinsson 
går från IFK Göteborg till FC København, Andreas 
Blomqvist från Mjällby till Aab, Johan Larsson från 
Elfsborg till Brøndby, Erik Friberg från Bologna och 
Daniel Larsson från Granada, båda till Esbjerg där 
Robin Söder spelar. Michael Almebäck lånas ut av 
Brøndby till Esbjerg på ett år.

Förutom ovanstående spelare finns i FC København 
Per Nilsson, Mikael Antonsson och Johan Wiland, 
i FC Midtjylland Johan Dahlin, Petter Andersson 
och Kristoffer Olsson, i Brøndby Johan Elmander, 
i FC Nordsjælland David Moberg Karlsson och Joe 
Sise, i Randers Mikael Ishak, Viktor Lundberg och 
Karl-Johan Johnsson och i Aab Rasmus Jönsson. 
Med totalt 20 svenska spelare gör det superligan till 
den mest svenskfyllda ligan efter allsvenskan och 
före Nederländerna.

De danska klubbarna hade som flest svenskar åren 
2008-2009, 23 respektive 28 stycken. Därefter slog 
lågkonjunkturen hårt mot den danska ekonomin och 
även fotbollsklubbarna hade några magra år. Antalet 
svenskar sjönk till 8 stycken 2012-2013, men steg till 
2014 och alltså till 20 kommande säsong.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

17 23 28 21 18 8 8 12 20

AnTAL SVenSKAr I dAnSKA SUPerLIgAn 

Källa: Transfermarkt.com och egna beräkningar

MeTOd

För att få en bild av allsvenskan och super-
ligans ställning i europa har omsättning, 
ekonomiska resultat, publikgenomsnitt och 
sportsliga framgångar, mätt som resultat 
i Champions League, europa League och 
UeFA:s ranking, analyserats i förhållande 
till övriga ligor och olika klubbar. 

Allsvenskan och superligan har särskilt 
jämförts och med samma parametrar. För 
att få en fördjupad bild har olika klub-
bar studerats. Svenska fotbollsspelare i 
superligan har därutöver granskats för 
att visa omfattningen över tid, då superli-
gan attraherar flest svenska spelare efter 
allsvenskan. Spelarlöner och skatteförhål-
landen har analyserats som förklarings-
variabler. därutöver påverkar klubbar-
nas sponsoravtal och samarbeten med 
näringslivet deras ekonomiska situation.

reFerenSer

•	 Bisnode Credit (2014, 2015): Analyse af Super-
ligaklubberne i danmark

•	 deloitte (2015): Football Money League
•	 Klubbarnas årsredovisningar 2009-2014
•	 Sund, B. (2007): Fotbollsindustrin, nomen Förlag
•	 Svenska Fotbollsförbundet 
•	 UeFA (2014): Club Licensing Benchmarking 

report 2012

 (6) Sund (2007), s 182.
 (7) Den danska expertskatten gäller även för hemvändande danska 
spelare som har spelat i utlandet i minst 10 år.
(8) 22 februari 2015.
(9) Fotbollskanalen 22 februari 2015.

ANDERS OLSHOV
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