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Sammandrag: Klubblagstävlingarna inom europeisk fotboll har sedan 2000-talesskiftet gått i en 
riktning där lag från främst de största länderna spelar på den högsta kontinentala nivån och lag 
från de ´övriga länderna på lägre nivåer. Utvecklingen är en följd av en maktkamp mellan ett 
drygt dussin storklubbar och det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Storklubbarna har 
återkommande ambitioner om att inleda en egen tävling utanför UEFA:s regi, främst i och med 
att tävlingsverksamheten är ekonomiskt profitabel. 

Tvisten angår främst mästarligan, som är den högsta kontinentala tävlingen, men även lägre 
nivåers tävlingar har påverkats i stor grad. Ursprunget för utvecklingen var på 1990-talet, då de 
främsta länderna, det vill säga storklubbarnas hemvister, för första gången fick ytterligare mandat 
i mästarligan till skillnad från tidigare årtionden då varje land hade ett mandat. 

Mest konkret har förändringen blivit vid tre på varandra följande brytningar: 

Brytning 1 år 1999: Mästarligans gruppspel växer till 32 lag. Cupvinnarcupen läggs ned och dess 
lag kommer att delta i UEFA-cupen. Intertotocupen är en ytterligare rutt till att nå UEFA-cupen. 

Brytning 2 år 2009: Mästarligans kval delas upp i skilda grupper för mindre länders mästare och 
större länders icke-mästare. UEFA-cupen och Intertotocupen sammanslås i Europaligan. 

Brytning 3 år 2021: Lag från de 15 främsta länderna spelar i mästar- och Europaligorna och lag 
från övriga länder i den nya konferensligan. Dock får alla länders mästare delta i mästarligakvalet. 

Såväl politiska, juridiska som ekonomiska faktorer har bidragit till utvecklingen. Det tvistas om 
spelupplägg och inträde, konkurreras om rättigheten att arrangera tävlingar och det finns olika 
åsikter om hur tävlingarnas intäkter ska fördelas.  

UEFA har behållit arrangörskapet medan storklubbarna indirekt prioriterats i pengautdelningen. 
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1. Inledning 
 

Storklubbarna Bayern München (Tyskland) och Paris Saint-Germain PSG (Frankrike) 

möttes i finalen för den europeiska mästarligan (Champions League) i herrfotboll 

säsongen 2019-2020 i augusti år 2020. Parallellt med detta slutspel säsongens bästa lag 

emellan gjorde de mindre fotbollsländers nationella mästarlag i en kvalturnering redan 

upp om platser i samma tävling för säsongen 2020-2021.  

Samtidigheten mellan föregående säsongs avgörande matcher och kvalspelet till följande 

års turnering berodde visserligen på schemaändringar förorsakade av 

coronaviruspandemin som svepte över hela världen år 2020 (UEFA kalender).  

Utvecklingen och strukturförändringarna inom europeisk fotboll under de föregående 

årtiondena hade dock bidragit till att det inte fanns någon egentlig risk för att samma 

klubb skulle ha deltagit i bägge av ovan nämnda faser samtidigt. Ifall en dylik plötslig 

tidtabellsförskjutning skett i slutet av 1990-talet, hade det sannolikt funnits rentav ett 

större antal lag som varit aktuella för båda faserna samtidigt. Här var de större länderna 

ännu representerade av endast 1-2 lag var per år, och av dessa inledde dessutom 

åtminstone den ena sin turnering i kvalskedet. 

Storklubbarna kommer från större fotbollsländer. Deras nationella serier har med åren 

premierats med allt fler direkta mandat i mästarligans ekonomiskt lukrativa gruppspel på 

bekostnad av de mindre länderna. De mindre ländernas mästarlag får därmed i ett växande 

kval göra upp om ett minskande antal mandat i gruppspelet.  

 

Säsongen 2019-2020 var också den första då de 16 från gruppspelet avancerande lagen 

kom från enbart de fem största länderna (Spanien, England, Italien, Tyskland och 

Frankrike). Dessa länder upptar sammanlagt 19 av de direkta mandaten i gruppspelet med 

totalt 32 lag. Följande säsong fanns det visserligen med ett lag från ett sjätte land bland 

de 16 främsta, men på sikt är utvecklingskurvan tydlig. 

Europeiska klubblagstävlingarna i fotboll för herrar består från och med säsong 2021-

2022 av tre nivåer. Som högst mästarligan, härnäst Europaligan (Europa League) och som 

nyhet den lägsta turneringen, den europeiska konferensligan (Europa Conference 

League). Från varje medlemsland i UEFA (Union of European Football Associations)  
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kvalificerar sig ett varierande antal lag genom sin nationella liga till de olika tävlingarna 

och dessutom vinnaren av den nationella cuptävlingen i varje land. Liechtenstein är 

undantaget i fallet då landets lag deltar i seriespel i grannlandet Schweiz. Genom den 

liechtensteinska cupen vinner dock ett lag årligen inträde i europaspel. 

Efter att mästarligan grundats i början av 1990-talet har klubblag från ett fåtal stora länder 

an efter allt mer prioriterats i tävlingen. Denna prioritering har uppnått den grad att till 

och med fyra lag per land från dessa är direkt kvalificerade i tävlingen. Samtidigt har de 

flesta länderna var ett deltagande lag, som inleder i turneringens kvalskede. Innan 

mästarligan grundades fick ett lag från varje land delta i dess föregångare Europacupen.  

Nu och då kommer de mest framgångsrika klubblagen (storklubbarna) från de största 

länderna ut med planer om att starta en egen tävling, ofta kallad Superliga (Super League). 

Superligan skulle inte lyda under det europeiska fotbollsförbundet UEFA – vilket läget 

är gällande ovannämnda tävlingar. Planerna beträffande Superligan har vid två tillfällen, 

sommaren år 1998 och våren 2021, förberetts och presenterats i sällsynt detaljerad grad 

(Pijetlovic 2015, 55-59; Super League pressmeddelande 2021). Bägge gångerna har dessa 

planer dock gått om intet innan konkreta förberedelser gällande start eller klubbarnas 

utträde från UEFA-systemet konkretiserats. 

Denna avhandling tar reda på vad avvikande platsfördelning de olika länderna emellan 

bygger på i UEFA:s tävlingar. Under granskning är den utveckling som lett till att där 

varje land från början hade ett deltagande lag per tävling, har vissa länder nu 3-4 lag i den 

högsta tävlingen. Samtidigt är många av de övriga länderna fortsättningsvis kvar på ett 

mandat var medan lag från dessa länder i övrigt mest spelar i lägre tävlingar.  

Denna segregationsutveckling har lett till att det inom samma tävlingspyramid rentav 

uppstått två olika sfärer mellan vilka det sällan sker möten eller övergångar. I den övre 

sfären ingår förutom de ovannämnda fem länderna med kontinentens främsta klubblag 

även ett drygt halvdussin länder med framgångsrika klubblag: Portugal, Holland och 

Ryssland för att nämna några. De flesta länderna ingår i den andra sfären, oavsett graden 

av fotbollskultur per land.  
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1.1 Presentation av ämne 
 

Inom europeisk politikforskning finns en tradition i att forska i hur politik förekommer 

inom och omkring tävlingsidrott eller sport, exempelvis i hur olika tävlingar är upplagda 

format- och inträdesmässigt. För fotbollens del förknippas läget på internationell nivå 

enligt följande av svenska professorn och fotbollsforskaren Bill Sund i ett finskt verk: 

[...] jalkapallon päättävien elinten UEFAn ja FIFAn [International Federation of 

Association Football] välillä on kansainvälisellä tasolla melko vahvojakin 

jännitteitä. Näitä jännitteitä on myös suurten huippuseurojen sekä UEFAn ja 

FIFAn välillä. Nämä jännitteet koskevat joukkueiden kokoonpanoja ja sitä, kuinka 

suuret turnaukset tulisi järjestää tai kuinka suurten eurooppalaisten liigojen 

pelikaudet tulisi sovittaa yhteen MM- ja EM-kisojen kanssa. (Sund 2007, 55). 

Motsättningarna mellan storklubbarna och de kontinentala och internationella förbunden 

har sin andel i en segregationsutveckling som pågår inom ramarna för de europeiska 

klubblagstävlingarna. Utvecklingen har utmynnat i ett tävlingssystem med strukturell 

centrering av ekonomiska medel till storklubbarna och proportionellt liten representation 

i startfältet för klubbar från övriga länderna. Bägge av dessa sker medan det europeiska 

fotbollsförbundet UEFA bibehållit makten till och rättigheten att ordna dessa tävlingar. I 

avhandlingens avslutningskapitel reflekteras det kring de samhälleliga och 

fotbollsmässiga konsekvenserna av denna utveckling. 

 

Forskningstraditionen kring tävlingssystemen har för fotbollens del fokuserat på hur 

grenen och dess organisation är uppbyggt samt på hur tävlingarna är arrangerade i olika 

länder och på kontinental nivå. Man har också likställt idrotten med samhälleliga 

instanser som staten och marknaden (t. ex. Gammelsæter & Senaux 2011, 1963-1964). 

Tidigare har utvecklingen på kontinental nivå inte skildrats utgående från de tre 

brytningar som står i fokus för denna avhandling. Vad gäller rättigheten till att ordna 

tävlingarna och hur de anknytande medlen fördelas sker analysen i denna avhandling via 

de juridiska och ekonomiska analysdimensionerna. 

I denna avhandling analyseras skiftena i platsfördelningen i europeiska 

klubblagstävlingar för herrar under paraplyet av UEFA. Analysen koncentreras i 
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synnerhet på de stora brytningarna, vilka skett och sker åren 1999, 2009 och 2021 och 

samtidigt utgör varsitt tema för avhandlingens tre processkapitel:  

1) år 1999. Den högsta tävlingen mästarligans gruppspel växer från tidigare 8, 16 och 24 

till 32 lag. Mästarligan hade grundats år 1991. Den nu näst högsta tävlingen UEFA-cupen 

växer då lagen från den nedlagda cupvinnarcupen (Cup Winners’ Cup) implementeras 

här tillsammans med de främsta utslagna lagen i mästarligakvalet. Intertotocupen 

(Intertoto Cup) hade övertagits av UEFA år 1995 och blivit en ny, ytterligare kvalrutt till 

UEFA-cupen. Stora klubbarnas strävan till en egen serie inflammerade på förändringarna 

i mästarligan medan det avtagande intresset för cupvinnarcupen bidrog till att den 

tävlingen lades ned. 

2) år 2009. Mästarligakvalet får skilda rutter för mindre ländernas mästare och större 

ländernas icke-mästarlag. UEFA-cupen döps om till Europaligan, Intertotocupen läggs 

ned och dess lag implementeras i kvalsystemet för Europaligan. UEFA-cupen hade fått 

ett eget gruppspel från år 2004. De mindre ländernas mästarrutt hade kommit upp 

åtminstone som ett vallöfte i UEFA:s omröstning av ny ordförande. Europeiska 

klubbarnas samorganisation ECA (European Club Association) hade grundats år 2008 

och långt ersatt stora klubbarnas G14 som grundats år 2000. Också de nationella seriernas 

samorganisation European Leagues har blivit en förhandlingspart. 

3) år 2021. Europaligan krymper då många av lagen styrs till den nya europeiska 

konferensligan. Här kommer mästarruttens utslagna lag samt nationella cupvinnare och 

små länders övriga lag att delta. Detta har föregåtts av att mästarrutten också 

implementerats i Europaligans kval från år 2018; nu fortsatte alla utslagna lag i 

mästarligakvalet här. I officiella rapporter betonas det att alla mästarlag fortfarande får 

spela i mästarligakvalet (t. ex. UEFA styrelsebeslut 2018). De högst placerade utslagna 

lagen i Europaligans gruppspel fortsätter i europeiska konferensligan. I mästarligans 

gruppspel har fördelningen mellan direkta platser och genom kval avancerande lag med 

tiden justerats allt mer i förmån för direkta platser.  

Hypotesen i avhandlingen är att olika intressegrupper vill främja sin egen representation 

i tävlingarna och de mest privilegierade är måna om att inte tvingas pruta på sina 

förmåner. Där mitt bland allt finns sedan det allmäneuropeiska organet UEFA, som 

arrangerar tävlingarna och som ovannämnda vill påverka i egen favör. 
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1.2 Syfte 
 

Syfte med avhandlingen är att redogöra för hur platsfördelningens skiften och således 

segregationsutvecklingen inom europeisk klubblagsfotboll för herrar har gått till och 

avancerat mellan åren 1991 och 2021, samt att förklara de förändringar som skett. Mest 

tydlig blir segregationsutvecklingen i hur många mandat de olika länderna tilldelas i de 

olika tävlingarna. Samtidigt med representationen skiftar även ekonomiska resurser samt 

deras fördelning och förmågan att påverka beslut och utveckling.  

 

Det mest väsentliga och konkreta för avhandlingen är hur platsfördelningen har varierat 

längs med åren och årtiondena (Tabell 1): 

 

Tabell 1. Platsfördelning genom åren, riktgivande (UEFA:s tävlingar) 
Europacupen-Mästarligan/Cupvinnarcupen(-1999)/UEFA-cupen-
Europaligan/Intertotocupen-Konferensligan 
R står för ranking och siffran för länder med ifrågavarande placeringar 
Länder 1955-91 1991-99 1999-2009 2009-21 2021-24 
R1-2(-4) 1/1/4*/- 2/1/4/4 4/-/3/2 4/-/3/- 4/-/2/1 
R(3-)5-6 1/1/3*/- 2/1/3/3 3/-/3/2 3/-/3/- 3/-/2/1 
R7(-8) 1/1/2*/- 2/1/3/2 2/-/4/2 2/-/4/- 2/-/1/2 
R9-15 1/1/2*/- 1/1/2/2 2/-/2/1 2/-/3/- 2/-/1/2 
R16-21 1/1/2*/- 1/1/2/1 1/-/3/1 1/-/3/- 1/-/0/3 
R21-(50) 1/1/1*/- 1/1/1/1 1/-/2/1 1/-/3/- 1/-/0/3 
R(51-55) -/-/-*/- -/-/-/- -/-/-/- 1/-/2/- 1/-/0/2 
 
UEFA har förrättat landsranking mellan de olika nationella serierna från början av 1980-talet 
efter att förbundet tagit över mässcupen och ersatt den med UEFA-cupen. Första 
tidsfönstrets tredje punkt (*) gäller alltså från och med detta. Intertotocupen övertogs av 
UEFA år 1995 och avslutades år 2008. 
Fram till 1990-talet hade UEFA ett 30-tal medlemsländer och under 2000-talet dryga 50. 

 

 

Granskningen sker genom de tre stora brytningarna och strävan är att förklara vad som 

bidragit till att dessa genomförts. Bakom liggande faktorer är så väl politiska, juridiska 

som ekonomiska. I denna avhandling redogörs det för hur de olika faktorernas inverkan 

varierar mellan brytningarna, dock med betoning på den politiska dimensionen.  

Utvecklingen har inneburit att större och mindre länders lag allt mer sällan spelar mot 

varandra. Samtidigt centreras den ekonomiska utdelningen i anknytning till tävlingarna 
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mestadels där de stora ländernas klubbar deltar. Regelverket har utvecklats såväl på basen 

av de olika intressegruppernas behov som utgående från krav från EU.  

 

Den övergripande forskningsfrågan går ut på att utreda vilka faktorer som förklarar de 

olika brytningarna. Detta görs utgående från de analysdimensioner som operationellt 

preciseras i avhandlingens teorikapitel. Dessutom förklaras det hur tävlingsfältet ser ut 

efter varje brytning: vad skiftningarna i platsmängder de olika länderna emellan baserar 

sig på? 

 

1.3 Avgränsning 
 

Kalla krigets slut påverkade tävlingsupplägget i och med en stor och relativt snabb ökning 

i antalet deltagande länder. Däremot tycks betydelsen av senare politiska omvälvningar – 

exempelvis konflikten mellan Ryssland och Ukraina, Kataloniens interpellation om 

självständighet och Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen – ha varit rätt liten. 

Kutym har blivit att ryska och ukrainska lag i mån av möjlighet inte spelar mot varandra. 

Det är oklart om ett självständigt Katalonien kan komma med i UEFA. Storbritanniens 

olika delar (England, Wales, Skottland och Nordirland) är redan sedan gammalt varsin 

UEFA-medlem. England är ett av de större länderna och hemvisten för många av de större 

klubbarna. Katalanska FC Barcelona är en av storklubbarna men kunde tvingas till 

mästarligakval som katalanska mästare i och med att det nya medlemslandets ranking 

vore rätt lågt. 

Avhandlingen i sig fokuserar alltså inte särdeles mycket på internationell politik länder 

emellan, snarare handlar det om drivkrafter inom UEFA och fotboll i Europa i allmänhet. 

Själva EU:s inverkan har däremot varit större, i synnerhet längs med 1990-talet då såväl 

unionen som klubblagsfotbollen i sin nuvarande form ännu inte var etablerade. EU har 

utöver det politiska också inverkat på juridik och ekonomi inom sport och således också 

klubblagsfotboll för herrar – som är den största allmäneuropeiska tävlingspyramiden alla 

grenar medräknat. 

En forskningsdimension som faller utanför temat i denna avhandling är sporten som en 

identitetsbyggande faktor eller hur sport förekommer och används som motivator för ens 
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egen nationalitet. Som exempel på dessa kan nämnas hur Skottlands nationalkänsla ibland 

enbart varar i 90 minuter, det vill säga medan landets fotbolls- eller rugbylandslag spelar 

sin match (Hunter 2003, 409-425). Ett annat motsvarande fall är fotboll och rugby på 

Irland: republiken Irland och brittiska Nordirland spelar rugby med ett gemensamt 

landslag medan de har skilda lag i fotbollen. Visserligen prövade man under första hälften 

av 1900-talet att spela även fotboll med ett gemensamt lag, men till skillnad från rugby 

uteblev framgången (Holmes 1994). 

Fokuset i denna avhandling ligger i beslutsfattande och konsekvenser inom fotbollens 

organisationer. Därmed faller internationell politik i allmänhet och sociala aspekter i 

anknytning till fotbollen utanför ämnet. 
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2. Metod och forskningsfrågor  

 
Ämnet i avhandlingen innehåller dimensioner och inslag från ett antal olika 

vetenskapsområden, vilket också lägger sin prägel på metoden. En jämförande studie 

mellan de tidsmässigt olika brytningarna bygger på statistisk och numerisk data om vad 

som skett. De ekonomiska, juridiska och framförallt politiska analysdimensionerna 

hjälper i att förklara varför de olika brytningarna skett och ifrågavarande reformer i varsin 

tid genomförts. Undersökningens analysdimensioner presenteras genom existerande 

undersökningar på området. Dock har det för skribenten varit centralt att också själv 

kategoriskt gå genom data om de olika säsongerna i europeiska nivåns klubblagstävlingar 

inom fotboll för herrar.  

Metoden i avhandlingen är systematiskt historiskt jämförande. Beroende på tillgänglighet 

av material granskas brytningarna antingen via litteraturkällor, pressöversikt eller 

officiella dokument om reformerna i tävlingarna.  

En väsentlig del av upplägget är att i text presentera hur tävlingsupplägget skiftat så väl i 

samband med brytningarna som i och med mindre förändringar som genomförts mellan 

dem. Utan denna presentation vore det utmanande att i tillräckligt detaljerad grad 

redogöra om skiften i platsfördelningen och därmed segregationsutvecklingens framfart. 

Samtidigt är det inte av ringa betydelse att föra fram hurdana sådana följder reformerna 

haft som inte har funnits bland motiveringarna för besluten. Dessa avslöjar 

segregationsutvecklingen på strukturell nivå. 

 

2.1 Typisk forskningsprocess och design 
 

Vid granskning av de ändringar som skett inom europeisk fotboll är insamling av 

statistiskt och strukturellt material väsentligt, det vill säga tävlings- och matchresultat 

samt administrativa beslut och redogörelser om tävlans uppbyggnad. Samma 

tillvägagångssätt används även i denna avhandling. Dessutom speglar man materialet mot 

sin egen akademiska vinkling (här politiska, juridiska, ekonomiska eller statistiska) och 

söker svar på frågor. 
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För denna avhandling har skribenten kategoriskt gått genom de årliga 

klubblagsfotbollstävlingarna i Europa sedan starten av nuvarande tävlingsarrangemang 

år 1955. Fokus har varit på tävlingens struktur och antal lag per land. I synnerhet de tre 

stora brytningarna (det vill säga kärnan i den här avhandlingen) har granskats 

noggrannare. Granskningen har skett genom UEFA:s styrelsebeslut om uppbyggnad och 

övriga dokument samt genom kunskap från litteraturen, pressen och webben. 

 

2.2 Motivering av metodval 
 

I avhandlingen kompareras tre stora brytningar inom europeiska klubblagstävlingar i 

fotboll för herrar med hjälp av analysverktygen samt empiriskt insamlad statistisk data 

om de olika tävlingsformerna. Likt i undersökningarna som presenteras senare strävas det 

också här till att ur egen synvinkel förklara vad som skett inom europeisk klubblagsfotboll 

under de senaste årtiondena. I och med den breda frågeställningen prövas här flera olika 

slag av tänkbara förklaringsfaktorer; ekonomiska, juridiska och politiska. Där de 

undersökningar som ligger i grund för denna översikt ofta lyfter fram förändringspunkter 

som har att göra med ekonomiska och juridiska vändpunkter, ligger fokus här på 

formatmässiga eller politiska ändringar vilka i större utsträckning skett eller sker åren 

1999, 2009 och 2021.  

Den metodologiska ansatsen är historiskt jämförande kombinerat med strävan att förklara 

händelseförloppen i samband med brytningarna. Något liknande grepp har tillämpats i de 

andra undersökningarna på området i och med att man granskar utvecklingen och utfallet 

av förändringar inom tävlingsfotbollen. Dessa faktorer har sedan också kommit att 

inverka på tävlingssystemen. Värt att notera är att dessa undersökningar för det mesta 

behandlar den högsta europeiska tävlingsnivån (Europeiska cupen/mästarligan), medan 

denna avhandling även behandlar de lägre nivåerna. 

Tidigare forskning i ämnet har:  

1. behandlat eventuella utbrytarligors juridiska position utgående från EU:s 

regelverk om konkurrens och fri rörlighet, speglat den mot monopolet att ordna 

tävlingar samt kravet om att tävlan skall vara öppen (degradering och avancemang 

på idrottsliga grunder);  
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2. observerat ekonomiska konsekvenser och segregationens betydelse via 

spelarövergångar och penningsfördelning; samt  

3. analyserat strukturella och administrativa frågor kring toppfotbollens upplägg. 

Denna avhandling är inne på samma tematik med fokus på förklaringsfaktorerna genom 

vilka de olika brytningarna analyseras. 

 

2.3 Material 
 

Det för avhandlingen primära materialet är UEFA:s statistikarkiv på förbundets 

webbplats (UEFA arkiv), medan engelska Wikipedias motsvarande sidor används som 

stöd (Wikipedia UEFA competitions). Mer detaljerade uppgifter och information hämtas 

från litteraturen, pressen och övriga statistiksidor, som Kassiesa (Kassiesa), Linguasport 

(Linguasport) och RSSSF (RSSSF). 

Platsfördelningarna från år 1955 till 2024 har i den här avhandlingen även sammanfattats 

i Bilaga 1. 

 

2.4 Forskningsfrågor 
 

Det som granskas i avhandlingen är vilka faktorer som påverkar brytningarna i varsin tid 

och vilka eventuella oförutsedda effekter besluten haft. Det är den politiska dimensionen 

som är det centrala i analysen, men det utreds också i hur de ekonomiska och juridiska 

dimensionerna inverkar samt hurdana förskjutningar det sker i förhållandet mellan dessa 

tre dimensioner mellan de olika brytningarna. De olika analysdimensionerna appliceras 

på brytningarna genom att analysera vilken inverkan förklaringsfaktorerna haft vid dem. 

 

Närmare bestämt är forskningsfrågorna följande:  

1. Hur ser tävlingsfältet ut efter brytningarna och varför? 

Det redogörs för vilka tävlingar som spelats innan brytningarna, vilka tävlingar 

som kommer till i samband med brytningarna samt enligt vilka format tävlingarna 

spelas innan och efter brytningarna. 
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2. Vilka faktorer förklarar brytningarna?  

Avhandlingen bygger på att analysera brytningarna och anknytande 

händelseförlopp genom tre olika analysdimensioner: ekonomiska, juridiska och 

politiska. Det utreds vilka faktorer som haft den största betydelsen vid varje 

brytning. 

3. Vad sker vid brytningarna?  

Här presenteras: konkreta händelser som starkt bidrar till att brytningarna sker; 

samt vad som är de mest märkbara formatmässiga förändringarna som genomförs 

i tävlingarna i samband med brytningarna. 

4. Hurdana eventuellt oförutsedda effekter finnes?  

Vissa konsekvenser som reformerna medför finns inte intecknade i planerna och 

på sikt kan detta ha följder – format- och uppläggsmässiga eller administrativa –, 

som kräver reaktion av UEFA. Utfallsgranskningen hjälper till att ge en bredare 

helhetsbild av brytningarna och segregationsutvecklingen. 
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3. Forskningsläge och analysdimensioner 
 

Akademisk forskning om allmäneuropeisk fotboll samt där ingående klubblagstävlingar 

tenderar att åtminstone i viss mån redogöra för hur de tagna besluten har inverkat på 

struktur och platsfördelning. Nödvändigtvis har forskningen inte rent byggt på att 

beskriva och/eller förklara reformer samt händelseförlopp. Vanliga dimensioner för dessa 

analyser är juridik, ekonomi och politik. I och med att det forskade området trots allt sker 

inom tävlingsidrotten förekommer även undersökningar som bygger på statistik över de 

olika säsongerna i tävlingarna. 

Politiska undersökningar i ämnet visar ofta sambandet mellan fotbollen antingen 

utgående från det statliga och samhälleliga (t. ex. Holt 2009), eller ur 

organisationsforskningens synvinkel (t. ex. Gammelsæter & Senaux 2011). Juridiska 

undersökningar håller sig föga överraskande till ämnen som inom sport tangerar sitt eget 

fält och i nyare forskning ofta ur ett EU-perspektiv, som monopol och olika 

rättighetsinnehavanden (t. ex. Pijetlovic 2015). En annan synvinkel är hur EU-systemets 

utveckling påverkat fotbollen (t. ex. Siekmann 2012). Inom ekonomi är skaran 

undersökningar kanske tematiskt det mest breda, det förekommer allt från makronivåns 

utredningar om tävlingarnas ekonomiska omsättning (t. ex. Dima 2015) till hur spelarna 

(mikronivå) blir mer måna om att välja sin egen arbetsgivare an efter att 

lönebetalningsstyrkan hos klubbarna ökar i och med växande intäkter (t. ex. Magee 2002). 

Statistiska undersökningar kommer ofta åt att visa utfall i reformer och andra 

händelseförlopp (t. ex. Schokkaert & Swinnen 2014). 

I den här litteraturöversikten presenteras den centrala forskningen i området samt speglas 

deras infallsvinkel och metodologiska val mot denna avhandling och dess 

metodologi.  De utvalda studierna undersöker de analysdimensioner som den här 

avhandlingen utgår ifrån. Vid sidan om politik är juridik och ekonomi dimensioner som 

följer med genom hela avhandlingen. För att tydligare redogöra för reformernas kanske 

oförutsedda effekter analyseras även den statistiska utvecklingen. 

Nedan sammanfattas de undersökningar som varit av särskilt stor betydelse för den här 

avhandlingen.  
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Juridiska sidan behandlas i Katarina Pijetlovic doktorsavhandling EU Sports Law and 

Breakaway Leagues in Football (Pijetlovic 2015). Likt titeln antyder fokuserar Pijetlovic 

på förhållandet mellan EU-reglering och eventuella utbrytarligor inom fotbollen. 

Åtgärder och reaktion på eventuella konsekvenser är vad som står i fokus och tyngd ligger 

också på vem som har rätt att ordna en tävling samt i hurdana situationer en sådan rättighet 

kan ses som ett monopol – oavsett vem som ordnar tävlingen i fråga.  

Hallgeir Gammelsæter och Benoit Senaux baserar sitt verk The Organisation and 

Governance of Top Football across Europe på faktorer som grenen och tävlan i flera olika 

länder runtom Europa är uppbyggd kring (Gammelsæter & Senaux 2011). Nationella 

serier och deras särdrag tas upp och det görs problematiseringar kring allas likvärdiga 

insmältning under ett UEFA-paraply i samband med de internationella 

klubblagstävlingarna. Å andra sidan observeras UEFA:s roll genom viktiga vändpunkter 

under dess historia samt dess roll i förhållande till grenens globala takorganisation FIFA. 

Spelarövergångarnas skiftning är infallsvinkeln som Jon Magee närmar sig den 

ekonomiska sidan i från i sin artikel Shifting balances of power in the new football 

economy (Magee 2002). Tesen är att engelska klubbar vunnit på att de kunnat börja 

konkurrera med andra länders klubbar om samma spelare och att toppspelarnas allt 

tydligare koncentration till vissa klubbar, oftast de allra största, har bidragit till 

segregationsutvecklingen inom grenen. 

I relation till de ovan nämnda undersökningarna ter sig ämnet i Jeroen Schokkaerts och 

Johan Swinnens artikel Uncertainty of Outcome Is Higher in the Champions League is 

Higher Than the European Cup rätt logiskt (Schokkaert & Swinnen 2014). Utgående från 

statistiskt data från olika år visar Schokkaert och Swinnen att oväntade matchresultat och 

således sett till utgångsläget överraskande lags avancemang till senare skeden av 

tävlingarna med tiden allt oftare kommit att utebli och framgången att centraliseras till 

storklubbarna. 

Utgående från forskningsläget är det motiverat att säga att politiska, juridiska och 

ekonomiska faktorer starkt påverkat uppkomsten av brytningarna. Ekonomiska frågor är 

främst förknippade med klubbarnas styrkeförhållanden och UEFA:s position, medan 

juridiska sidan anknyter till arrangörskap och bestämmanderätt, ur och politikens 

synvinkel, däremot, observeras olika intressegruppers dragkamp och utfallet av beslut 

som tagits. 
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Härnäst beskrivs de tre analysdimensionerna på ett allmänt plan, varefter de 

operationaliseras.  

 

3.1 Politik: fotbollen som en del av sin omvärld  
 

Gammelsæters och Senaux verk är en artikelsamling med, som redaktörerna även själva 

medger, utebliven empirisk enhetlighet (2011, 1962-1963). Strävan är dock att också 

genom analys av nationella särdrag, som artiklarna exemplifierar, förstå och förklara 

uppbyggnaden av det kontinentala systemet med internationella klubblagsturneringar. 

Här hjälper verket till i analysen i denna avhandling. 

I början och slutet av verket kommer redaktörerna själva med sammanfattande artiklar, 

där de reflekterar kring politiskt-juridiska och kommersiella faktorer som inverkat på 

tävlan,  dess deltagare och struktur. Kalla krigets slut och östblockets fall, EU och dess 

idrottslagstiftning med Bosman-domen som en stor brytning kommer upp, lika som det 

effektiverade spridandet av matcher i och med nya och mer gynnsamma avtal om 

television (Gammelsæter & Senaux 2011, 1961-1962).  

Institutionerna och deras logik bildar något av ett centrum för analysen. Man jämför det 

europeiska, mer öppna systemet med det motsvarande i Nordamerika, där professionella 

idrotten bildar marknaden, de olika serierna är bolag, kollegialiteten motsvarar staten och 

de enskilda idrottarna liknas med familjen (Gammelsæter & Senaux 2011, 1964). Å andra 

sidan reflekteras det om UEFA:s roll bland andra multinationella fotbollsorganisationer, 

som det globala förbundet FIFA, övriga världsdelarnas motsvarande organ och spelarnas 

internationella fackförening FIFPro (International Federation of Professional Footballers) 

(Gammelsæter & Senaux 2011, 1961, 1969). 

Ur de mer landspecifika artiklarna framgår det hur fotbollen vuxit till sig i de till Stor-

Britannien tillhörande England och Skottland, men å andra sidan hur geopolitik påverkat 

då en ö delats i två system: Irland och Nordirland bildar varsin gemenskap inom fotbollen. 

De nordiska länderna har kommit att tillämpa från varandra rätt så avvikande praxis i sitt 

utövande av fotboll. I Belgien har man även inom fotbollen fått lösa det faktum att landet 

består av tre olika språkområden, medan en utmaning i Schweiz har varit att applicera 

professionella fotbollens behov på den rätt lilla ekonomiska utdelning som verksamheten 

producerar (Gammelsæter & Senaux 2011, 1973).  
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I och med att skribenterna och i viss mån ämnena i verket varierar, är också metodologin 

skiftande an efter utgångslägen och målsättningar. Det gemensamma är en viss grad av 

samhällsvetenskaplighet, där fotbollen spe(g)las mot sin omvärld. 

Fotbollsorganisationernas interna och externa samvaro står i fokus. 

UEFA:s medlemsländer är alltså sinsemellan asymmetriska, men de kommer samman i 

dessa tävlingar. Då det samtidigt förekommer tvister i och med att de olika slags 

klubbarna har från varandra avvikande intressen behöver UEFA även ta ställning till detta 

i samband med sitt beslutsfattande.  

Grunden till betydelsen av det politiska i sammanhanget ligger alltså i att en brokig skara 

klubbar från länder med från varandra avvikande system kommer till spel i ett och samma 

fält. Relevant för den här avhandlingen är just den brokiga skaran klubbar: storklubbarna, 

större ländernas mindre klubbar, övriga länders framgångsrika och uppstickande klubbar 

som alla kommer till spel i UEFA:s tävlingar ur varsitt utgångsläge. 

 

3.2 Juridik: EU:s regelverk präglar fotbollen 
 

EU-lagstiftningens roll och inverkan på idrotten och i synnerhet fotbollen är det centrala 

i Pijetlovics doktorsavhandling. Man speglar idrottsverksamheten och dess uppbyggnad 

mot reglering kring den kommersiella marknaden, vilket är väsentligt även för denna 

avhandling.  

Samtidigt blir Pijetlovics jämförelse mellan det europeiska systemet och det 

nordamerikanska dito en bärande del av analysen i verket. Pijetlovic lyfter fram att det 

inom europeisk fotboll säsongen 2004-2005 togs ett steg mot det nordamerikanska 

systemet. I Nordamerika finns det ett system där de främsta lagen spelar i den högsta 

serien, och de där på följande i något av de lägre – helt som det ter sig på olika håll av 

Europa – men till skillnad från Europa bygger avancemang och degradering i 

Nordamerika inte på sportsliga framgångar. Detta innebär att flyttning uppåt och neråt i 

seriepyramiden sker utgående från ekonomiska frågor: krymper ens ekonomi blir ortens 

främsta lag förflyttat någon annanstans och övriga lag på orten får fortsätta spela på en 

lägre nivå. Vändpunkten i Europa, som Pijetlovic understryker, innebar att klubbar som 

ämnade delta i de europeiska tävlingarna nu var tvungna att uppfylla ekonomiska och 
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omständighetsrelaterade krav – vid sidan om idrottslig framgång – för att beviljas licens 

för deltagande. (Pijetlovic 2015, 40-41). 

UEFA:s sits som samlande organ för fotboll på olika nivåer och många olika kontexter är 

också något Pijetlovic tar upp. Man värnar om att ordna olika sorter av tävlan för de olika 

målgrupperna (futsal, damer, juniorer, regioner), men den största och mest prestigefyllda 

av turneringarna (mästarligan för herrar) är det som kräver mest förhandlingar med 

deltagarna eller vissa av dem man önskar att delta. Här blir det av tyngd att studera vem 

som har rätt att ordna turneringarna. Pijetlovic beskriver utgående från överenskommelser 

och protokoll hur storklubbssammanslutningen G14 mot slutet av 2000-talets första 

årtionde gjorde en överenskommelse med FIFA och UEFA samt tillsammans med de 

nationella ligorna och övriga klubbar på kontinenten bildade organet ECA. Pijetlovic 

slutsats är att organet, vars antal medlemsklubbar per land rent bygger på idrottslig 

framgång enligt UEFA-mönstret, enbart är en ny skepnad för storklubbarna att påverka 

tävlingsupplägget och ekonomiska fördelningen till sin fördel (Pijetlovic 2015, 75-79). 

Pijetlovics forskning är alltså, dels en komparerande studie mellan olika system på olika 

sidor om Atlanten och, dels en juridisk analys av beslut samt övriga dokument och deras 

utfall med det administrativa och reglerade i fokus. Spelsystemen och brytningarna i dem 

finns i bakgrunden medan det centrala är styrke- och ekonomiska förhållanden som 

inverkar på detta. 

Mest konkret kommer juridiken till uttryck i samband med denna avhandling då man 

granskar hur tvister och balansgång sker angående tävlingarnas arrangörskap och 

representationen i tävlingarna. EU:s konkurrensregelverk har bidragit till att man kommit 

att undvika strävan till monopol. 

 

3.3 Ekonomi: Spelarmarknaden visar konkreta tecken på skiftning i 
ekonomiska förhållanden 
 

Ekonomiska förhållanden inom fotbollen i Europa är något som Magee gör en 

djupdykning till i sin artikel. Orsaken till att denna undersökning här presenteras närmare 

är att den ger en insikt i hur spelarnas löner på sikt påverkar de olika slags klubbarnas 

styrkeförhållanden. Texten baserar sig på en intervjuforskning med spelare, spelarnas 
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agenter och klubbchefer på olika nivåer i det engelska seriesystemet. Spelarna 

representerar sinsemellan flera olika länder (Magee 2002, 237-238).  

En brytningspunkt som Magee lyfter fram och tar avstamp från är år 2001, då EU 

konstaterade att fotbollen löd under dess regelverk och beordrade UEFA att implementera 

unionsomfattande arbetarvillkor i verksamheten (Magee 2002, 216).  

I artikeln ligger fokus på England, vars klubbar enligt Magees iakttagelse varit de som i 

särklass mest vunnit på fotbollens ekonomiska uppsving. I England, som redan varit bland 

de mer framgångsrika länderna inom sammanhang med europeiska klubblagstävlingar 

och som är hemvisten för några av de större klubbarna på kontinenten, hade man i början 

av 1990-talet arrangerat den nationella serieverksamheten på ett nytt sätt. Klubbarna i 

högsta serien gick ut ur sitt nationella förbund och bildade en ny högsta serie, Premier 

League. I och med Premier League kunde klubbarna förhandla sig till nya slags tv-

kontrakt som dessutom gav dem mer pengar än tidigare.  

Värt att notera är att det engelska systemet dock behållit ett praxis om avancemang och 

degradering årligen på idrottsliga grunder. Dessutom har organisationen för de tre 

följande högsta serierna också gått in för motsvarande ekonomiska arrangemangsformer 

som Premier League. 

Grundläggandet av Premier League kombinerat med Bosman-domen några år senare samt 

en gemensam innermarknad mellan EU-länderna innebar att engelska klubbar nu började 

tävla om spelare med klubbar från övriga länder. Sådana var Italien och Spanien som 

Magee skilt nämner som för tiden ekonomiskt jämnstarka med England och som också 

har några av storklubbarna (Magee 2002, 218). Premier Leagues popularitet har fortsatt 

att växa exponentiellt, vilket kombinerat med mästarligans prispengar förstärkt de 

engelska storklubbarnas position på spelarmarknaden.  

Klubbarnas växande ekonomiska resurser har också gjort spelarna mer förmögna, vilket 

har kommit att försvaga beslutsfattarnas position inom fotbollen i förhållande till spelarna 

och deras agenter (Magee 2002, 236). Detta trots att takorganisationerna UEFA och FIFA 

kunnat hävda sig i och med att det är inom ramarna för deras verksamhet som tävlan sker 

(Magee 2002, 237). Tävlingarnas uppbyggnad eller olika länders och klubbars inflytande 

på dem är dock inget som Magee tar upp, han koncentrerar sig på de finansiella 

modellerna. 
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Ekonomisk fördelning är centralt även för de allmäneuropeiska tävlingarna. 

Omsättningen i UEFA:s tävlingar är stor och således är även de utdelade medlen 

betydliga. En obalanserad pengafördelning kan på sikt bidra till att tävlingsfältet blir 

segregerat i och med att de som regelbundet vinner största prispengar ytterligare vill höja 

sin andel. Och samtidigt växer dessa klubbars attraktionskraft bland spelarna i förhållande 

till de övriga. 

  

3.4 Aktörer som påverkat utvecklingen 
 

Platsfördelningen i de europeiska klubblagstävlingarna i herrfotboll och bakgrund till 

detta kan analyseras via åtminstone tre olika fält: det ekonomiska, det juridiska och det 

politiska. Ovan presenterade undersökningar hjälper till att förstå de olika brytningarna 

genom dessa dimensioner. 

Fältens betydelse och anknytning till varandra kan kort beskrivas enligt följande: det är 

en betydlig mängd pengar i cirkulation i anknytning till tävlingarna (ekonomi), det råder 

olika åsikter om under vems arrangemang tävlingarna ska ordnas (juridik) och på vilka 

grunder de olika länder ska fördelas varierande grad av inträde (politik). Dessa faktorer 

bildar även analysramen för denna avhandling och presenteras var för sig i detta kapitel. 

Viktiga gemensamma faktorer för alla dessa dimensioner har varit UEFA:s reformplaner 

från år 1990 gällande sina klubblagstävlingar och grundandet av Europeiska unionen i 

början av 1990-talet samt dess regelverk. Storklubbarnas ambitioner till att starta en egen 

Superliga inverkar också. 

 

Innan analysdimensionernas operationalisering presenteras några centrala samt 

sekundära aktörer, termer och parter. 

 

De centrala aktörerna är, antingen aktivt (UEFA och Storklubbarna) eller mer passivt 

(Övriga länder): 

UEFA – kontinentsförbundet för europeisk fotboll, arrangör och varumärkesägare för 

bland annat klubblagens tävlingar.  
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Storklubbarna – ett drygt dussin både idrottsligt och ekonomiskt sett framgångsrika 

fotbollsklubbar från ett halvdussin större länder. Dessa klubbar har gemensamma 

ambitioner om att öka mängden interna matcher och egna inkomster. 

Övriga länder – en brokig skara europeiska länder (eller varsitt nationellt fotbollsförbund 

som representerar dem i sammanhanget), omfattar cirka 40 länder av olika nivå av spel 

och grenkultur. Imaginär motpol för storklubbarna.  

Till skillnad från UEFA och Storklubbarna har Övriga länder ingen nämnvärd intern 

intressebevakning eller organisering. 

 

Det de centrala aktörerna i första hand tvistas om är: 

pris- och deltagarpengar (ekonomi) – ett av UEFA:s verktyg till att hålla såväl storklubbar 

som lag från övriga länder med i sina tävlingar. Storklubbarna vill ytterligare öka sin 

andel av dessa medel. Tävlingsintäkterna är också viktiga för UEFA:s ekonomi. 

monopol eller rätt att ordna tävlingar (juridik) – innehas av UEFA, dock baserat på 

överenskommelser med de nationella förbunden och serierna samt klubbarna. 

spelsystem (politik) – upplägget för tävlingarna: hur kval och egentliga tävlingsfaser 

genomförs samt hur platser delas ut mellan länderna och hur lag distribueras mellan 

kvalen och tävlingarna. 

 

Förhandlingarna kan däremot påverkas eller influeras av några mer sekundära eller 

diffusa instanser: 

Större länder – de omkring nio främsta länderna mätt utgående från ländernas framgång 

i europeiska tävlingar. Det gemensamma är främst att dessa – som en följd av 

brytningarna – har flest deltagande lag i de olika tävlingarna, dock i sinsemellan 

varierande utsträckning. Tidigare har dessa länder varit 13-14 till antalet och variation i 

konsistensen har skett an efter skiftande framgång. 

Mindre klubbar – vitt taget ingår här alla andra utom storklubbarna. Klubbar från lika väl 

större som övriga länder. UEFA:s ekonomiska stödprogram till nationella serier indirekt 

riktade till främst dessa. 
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European Leagues – europeiska nationella seriernas samarbetsorgan, grundat år 2005. 

ECA – klubbarnas samarbetsorgan, grundat år 2009 som efterföljare till storklubbarnas 

G14. 

 

Det centrala blir maktkampen mellan UEFA och storklubbarna. Övriga länderna blir 

något av en bundsförvant för UEFA i strävan att hävda sig. Alla dessa parter har funnits 

i varierande former och uppställningar sedan 1950-talet och tävlingarnas begynnelse, men 

början av 1990-talet blir en vändpunkt. Nu tar UEFA ett hårdare grepp om den 

ekonomiska helheten kring tävlingarna, men förhandlar med deltagarfältet för att inte te 

sig som ett monopol. Spelsystemet är både en reformkraft och en följd i sammanhanget: 

man renoverade systemet men tvingades ta övriga influenser i beaktande i samband med 

det.   

För sekundära och diffusa instansers del kan det konstateras att större länder och mindre 

klubbar är än mer abstrakta aktörer än övriga länderna. Dessa två har inte någon egentlig 

förespråkare eller intern intressebevakning, snarare ter sig dessa främst som imaginära 

block. European Leagues och ECA är formellt med i förhandlingarna om spelsystemen 

men utgående från materialet som det tagits del av i denna avhandling är deras insatser 

rätt ringa. Paradoxalt kan det konstateras att båda sammanslutningarnas inverkan var 

större innan de formellt grundades: UEFA förhandlade både med nationella serier och 

med klubbarna då mästarligan grundades, efter det har det tydligen mera handlat om att 

föra diskussion. Uppenbarligen har storklubbarna dessutom förbi ECA fortsatt sin 

påverkan mot UEFA och fört en dialog sinsemellan. 

 

3.5 Operationalisering av analysdimensionerna 
 
3.5.1 Ekonomi – tävlingarnas intäkter och hur de fördelas 
 

I och med startandet av mästarligan i början av 1990-talet strävade UEFA efter att skapa 

ett enhetligt fält för marknadsföring av sina tävlingar och till att centralisera 

inkomstkanalerna. Samtidigt ville man förstärka sin makt över tävlingarna. UEFA 

övertygade klubbarna om att komma med i mästarligan genom att garantera dem en 
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tillräckligt stor andel av intäkterna. Privata investerare bidrog till insamlandet av medlen 

efter att bankerna inte varit villiga att delta. Samtidigt började televisionen redan ses som 

det centrala mediet i spridandet av matcherna. Nu sålde UEFA sina tävlingars 

sändningsrättigheter centrerat. Tidigare kunde UEFA-cupens deltagande lag knyta 

hemliga tv-avtal och dölja en del av biljettintäkterna (Gammelsæter & Senaux 2011, 

1985-1986). 

Katarina Pijetlovic nämner att storklubbarna ekonomiskt sett är den ”gyllene gåsen” vars 

medverkan UEFA måste försäkra sig om för att hålla tävlingen vid liv. Storklubbarna 

kom också att lägga press på UEFA i slutet av 1990-talet med sina planer om och 

ambitioner till att grunda en egen serie (Sugden 2002, 71; Pijetlovic 2015, 48). 

Klubbarnas inkomster växte, vilket också bidrog till att deras spelare samtidigt blev rikare 

(Magee 2002, 216-239). 

Storklubbarna är viktiga ekonomiska aktörer, men UEFA är i och med sin äganderätt den 

i särklass största ekonomiska aktören i anknytning till dessa tävlingar. Tv-rättigheternas 

försäljning är UEFA:s största inkomstkälla i sammanhanget och detta har också bidragit 

till tävlingarnas värde. UEFA kan med dessa medel stöda de deltagande lagen (se nedan) 

och deras nationella förbund och således indirekt också UEFA:s egen position (UEFA 

Financial Report 2018/19, 27-29). Senast från och med 2010-talet har UEFA ur 

tävlingarnas intäkter betalat ut solidaritetspengar till större länders lag som inte når platser 

i europacuperna samt till mindre länders serier (Pijetlovic 2015). 

Segregationsutvecklingen fortsatte dock i och med justeringar i förhållandet mellan 

prispengar som delas ut i mästarligan och Europaligan inför säsong 2015-2016. Nu ökade 

mästarligans andel av prispengarna till ännu större än tidigare jämfört med Europaligans 

motsvarande (Bleacher Report 31.3.2015).  

Klubblagstävlingarna är även ekonomiskt den i särklass största förekomsten av fotboll i 

Europa (Dima 2015, abstrakt). Tävlingarnas helhetsintäkter har ökat från dryga 2 

miljarder euro i början av 2000-talet till knappa 10 miljarder euro i slutet av 2010-talet. 

Medierättigheterna har hela tiden bildat kring tre fjärdedelar av helhetssumman och 

övriga kommersiella rättigheter den övriga fjärdedelen (UEFA Financial Report 2018/19, 

26). Coronapandemin kom dock att tillfälligt minska på tillväxten och således 

prispengarna (Last word on sports 2020). 



25 
 

I och med att UEFA inkasserar stora pengar på sina klubblagstävlingar har förbundet 

kunnat binda också andra än storklubbar till tävlingarna genom ekonomiska medel. För 

varje matchomgång, vunnen och oavgjord match oberoende av tävling och tävlingsfas 

betalar UEFA ut prispengar och deltagarbelöningar – dock ökande an efter tävlingsskede.  

UEFA har också, till skillnad från många andra organisationer som ordnar dylika 

kontinentala tävlingar i sina grenar, möjlighet att stöda lagens tävlingsmatchresor 

utomlands. Det är främst mästarligans och i viss mån Europaligans intäkter som 

möjliggör ovannämnda prispengar och understöd. På grund av maktkampen med 

storklubbarna är det därmed än så länge oklart huruvida man i den nya konferensligan 

kommer att ha möjlighet att betala ut dylika medel till de deltagande lagen. UEFA har 

inte gett ut kalkyler i ärendet. Storklubbarna vill inte pruta på sina inkomster från 

mästarligan  (The Goal 11.1.2021). Storklubbarna har – delvis i och med mästarligans 

popularitet – blivit globala aktörer med supportar i olika världsdelar och omfattande 

försäljning av supporterprodukter. 

Storklubbarna vinner regelbundet inträde i mästarligan. Detta underlättas av att de 

nödvändigtvis inte behöver vinna sin nationella liga för att nå en plats, det kan rentav 

räcka med att komma in på fjärde plats. Som bekant innebär mästarligadeltagande 

prispengar, och då storklubbarna sedan regelbundet vinner sådana bidrar det till att öka 

på klyftan mellan dem och övriga lag i det egna landet och de övriga länderna. 

UEFA har velat råda bot på klubbarnas penningskonsumtion med ett regelverk om 

Financial fair play (Dima 2015, abstrakt). Tanken är att klubbarna skall använda enbart 

egna medel och inte exempelvis bidrag från en förmögen bakgrundsgestalt. Det är 

nämligen påvisat att en klubbs framgång på spelplanen på sikt (det vill säga även 

rankingplacering) direkt korrelerar med nivån pengar som den använder på sina spelare 

(Pijetlovic 2015, 90). För storklubbarnas del har UEFA dock varit tvungen att göra 

kompromisser i tillämpandet av regelverket i och med just hot om deras utträde i en egen 

serie (Pijetlovic 2015, 91). 

Det centrala i den ekonomiska faktorn kring tävlingarna är beträffande denna avhandling 

följande: finansieringsformer och deras utveckling, ekonomiska aktörer. Genom detta 

analysverktyg kan vi utläsa betydelsen av ekonomin i samband med de olika brytningarna 

och i processerna som leder till dem. 
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3.5.2 Juridik – rätten att ordna tävlingarna 
 

Vid grundandet av mästarligan och ett enhetligt marknadsfält för sina tävlingar befarade 

UEFA att arrangemanget skulle vara mot EU:s och dess föregångares regler. Hotet om 

att systemet skulle bli tolkat som ett monopol löste UEFA genom att förhandla med de 

nationella serierna om villkoren och uppbyggnaden (Gammelsæter & Senaux 2011, 

1986). 

EU har vid olika reformer av sitt system (t. ex. Amsterdam- och Lissabonfördragen från 

år 1997 respektive 2007) tagit ställning till sportens eventuella särposition som produkt 

(Siekmann 2012, 697-725). EU har även i allmänhet velat inkludera proffsidrott inom sitt 

regelverk, främst på grund av frågor kring arbetsmarknadsärenden (Lindfelt 1999, 163). 

Bosmandomen från 1995 är ett exempel i särklass på detta och samtidigt ett prejudikat 

för spelarnas fria rörlighet som arbetskraft inom EU. Bosman-fallet handlade om att den 

belgiska fotbollsspelaren Jean-Pierre Bosman vann sitt mål i Europeiska Gemenskapens 

domstol och således var berättigad att byta klubb efter att hans gamla kontrakt löpt ut. 

Motsvarande har sedermera blivit en allmän praxis inom europeisk proffsidrott i 

bollsporter (Sky Sports 2015). Beslutet innebar också att det blev olagligt att begränsa 

antalet utländska spelare i laguppställningarna (Holt 2009, 56). 

Tillsvidare har det alltså varit UEFA som innehaft och lyckats behålla sig rättigheten till 

att ordna de kontinentala klubblagstävlingarna i Europa. Det ter sig rätt sannolikt att 

mångfalden inom tävlan vore rätt mycket mindre i ett system styrt av storklubbarna än 

under UEFA. Detta gällande såväl spelsystem, deltagarrätt som ekonomisk fördelning. 

Eftersom de nationella förbunden och därmed indirekt även de nationella serierna är 

medlemmar i UEFA, har kontinentsförbundet kunnat pressa storklubbarna genom hot om 

att de med en egen serie skulle gå miste om rätten att delta i sin nationella verksamhet (t. 

ex. FIFA utlåtande).   

Juridiskt sett kan enligt Pijetlovic (2015, 93-95) både UEFA:s ensamrätt till att arrangera 

dessa tävlingar och storklubbarnas eget, slutet tävlingssystem, anses vara motstridiga med 

EU:s regelverk gällande konkurrens. EU-kommissionen iakttog problematiken kring 

UEFA:s dominanta position år 1999, men lämnade frågan öppen (Siekmann 2012, 720). 

Rätten att ordna de kontinentala tävlingarna är juridiskt sett det mest centrala i 

dragkampen mellan UEFA och storklubbarna. Ett naturligt mål för jämförelse i detta fall 
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är basket och dess kontinentala tävlingar i Europa. Kort beskrivet: internationella 

basketförbundet FIBA (International Basketball Federation), eller dess representant i 

världsdelen FIBA Europe, hade traditionellt ordnat klubblagstävlingarna i Europa med 

Euroligan (EuroLeague) som den högsta av dem. Vid millennieskiftet gick de största 

klubblagen samman och grundade en egen tävling – namnet blev Euroligan eftersom 

FIBA aldrig tagit patent på det. De växande TV-intäkterna låg som språngbräda även här. 

Under 20 år har Euroligan sedan etablerats till en tävling där de stora klubbarna har 

mångåriga deltaganderättigheter och övriga lag ofta enbart kan delta genom inbjudan. 

Den av storklubbarna grundade organisationen Euroleague Basketball ordnar också en 

lägre serie, Eurocup, där deltagarrättigheter delas ut på något mer  balanserade grunder. 

FIBA har för det mesta funnit sig i att ordna tävlingar som de facto placerar sig under de 

ovannämnda  (The Beckham Rule 2018). För många länder är FIBA:s tävlingar de enda 

internationella turneringarna deras klubblag kan delta i åtminstone på regelbunden basis. 

Vid nuläget heter tävlingarna Basketball Champions League och FIBA Europe Cup. 

För den här avhandlingens del är det centrala i den juridiska faktorn innehavaren av och 

grunderna till rätten att ordna dessa tävlingar inom fotbollen i Europa. Med hjälp av detta 

analysverktyg kan vi utreda betydelsen av den juridiska aspekten i samband med de olika 

brytningarna och i händelseförloppen som står i bakgrunden. 

 

3.5.3 Politik – behov och villkor som bidrar till tävlingsupplägget 
 

UEFA smidde år 1990 planer på att förstärka sina klubblagstävlingar. En del av planen 

var att styra de bästa lagen i en och samma tävling (Gammelsæter & Senaux 2011, 1985). 

Dittills hade ett lag per land deltagit i Europacupen och ett i  cupvinnarcupen medan de 

övriga spelade i UEFA-cupen där platsantalen varierade utgående från ländernas 

framgång. 

Sett ur ett politiskt perspektiv utspelar sig tävlingen (ordagrant) numera långt inom EU- 

och EES-området och således regelverk för fri rörlighet (varor, mänskor, kapital, service). 

Bildandet av EU innebar därmed något av en vändpunkt för fotbollen i och med att det 

nu uppstod ett riksgränser överskridande marknadsområde i delar av Europa, vilket 

bidrog till att mer penningsinförande tv-kontrakt kunde stiftas (Gammelsæter & Senaux 

2011, 1962-1963). Samtidigt har UEFA varit mån om att hävda sig mot EU: man vill att 
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sporten och dess organisationer kan fortsätta verka som självständiga aktörer som beaktar 

EU:s principer om konkurrens och fri rörlighet. Dessutom påminner man om sportens 

sociala och ekonomiska särdrag (Holt 2009, 59-66). 

Östblockets fall under tidigt 1990-tal resulterade i att UEFA fick fler medlemsländer och 

dess tävlingar ett ökat antal deltagarländer. Betydelsen av detta kan i det här fallet 

observeras i samband med andra justeringar som banade väg för brytning 1 år 1999. 

Hallgeir Gammelsæter och Benoit Senaux (2011, 1986) hävdar att mästarligans reformer 

stärkte de främsta nationella ligorna. Nu har det blivit ekonomiskt sett viktigt att spela om 

förutom plats 1, även platserna 2-4 då inträde i mästarligan står på spel. Visserligen var 

det ju nog viktigt att spela om dessa placeringar redan under UEFA-cupens och dess 

föregångares tid på 1970- och 1980-talen i och med att man kunde kassera in pengar – 

även om mycket mer småskaligt än inom ramarna för mästarligan. 

Inom UEFA är det formellt förbundets styrelse (executive committee) som fattar besluten 

om strukturerna och reformerna i de olika tävlingarna. Samtidigt har man en fortlöpande 

dialog med klubblagssammanslutningar som ECA och nationella ligornas European 

Leagues. Vid större reformer tillsättes dessutom tillfälliga utredningskommittéer, där 

också de anknytande intressegrupperingarna blir hörda direkt eller indirekt. 

Som konstaterat har EU inverkat på konkurrens- och marknadsfrågor samt spelartrafik 

inom fotboll, men samtidigt har EU bildat en yttre dimension att relatera till och ta i 

beaktande. Som följd har det uppstått en farhåga om att länder som varken är bland de 

nio främsta i UEFA:s ranking för klubblagstävlingar eller är medlemsländer i EU 

praktiskt taget inte alls har någon makt i de beslutande organen (UEFA-hemvisten 

Schweiz borträknat) (Pijetlovic 2015, 88). 

Från 1990-talet och ännu mer betonat längs med 2000-talets första årtionden har UEFA 

fått agera som den vise fursten i renässansens statsvetare Niccolo Machiavellis (1469-

1527) verk Fursten. Den vise fursten försöker hålla koll på stormännens, här 

storklubbarnas, maktsträvanden och inflytande, samtidigt som fursten behöver hålla 

förhållandena gynnsamma för folkets, i det här fallet liknat med mindre ländernas, 

deltagande (1962, 102). 

I och med olika behov hos storklubbar och övriga länders lag och mindre klubbar samt 

varierande grad press från dessa är UEFA:s rättighet att ensam arrangera europeiska 
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klubblagstävlingar inte entydig. Snarare handlar det om att platsa olika grupperingars 

intressen med varandra och med UEFA:s egna. Kompromisser. 

Det centrala gällande den politiska faktorn i denna avhandling blir UEFA:s utövande av 

kompromissernas konst för att hålla alla med och sig själv vid makten. Denna 

analysdimension ger oss kunskap om det politiska i anknytning till de olika brytningarna 

och i deras ursprung. 

 

3.6 Analysinstrument och sammandrag av analysdimensioner 
 

Vid tiden för den första brytningen var de yttre strukturerna redan i kraft: 1. centrerade 

tv-rättigheter och ett enhetligt marknadsfält (ekonomi), 2. överenskommelser med 

nationella parter så att UEFA undvek beskyllningar om att driva ett monopol (juridik) 

samt 3. UEFA:s strävan att alla de bästa lagen spelar i samma tävling (politik). Även 

Europeiska unionen hade redan grundats och dess principer om fri rörlighet mellan 

medlemsländerna långt trätt i kraft. Storklubbarnas exponentiellt växande intäkter lade 

redan press på UEFA, medan man småningom blev måna om att i större grad beakta lag 

från övriga länder. Kalla krigets slut hade ökat mängden medlemsländer i UEFA och 

således antalet nationella serier och cuper som tävlingarnas deltagarlag kom i från. 

Bosman-domen var den första i särklass synliga följden av EU-reglering, då spelare nu 

fritt fick byta klubb efter utgången av sitt kontrakt. De i europaspel kontinuerligt aktuella 

klubbarna fick däremot ekonomiskt överläge på spelarmarknaden i och med exponentiellt 

växande intäkter från deltagande i UEFA:s tävlingar. 

I samband med de tre brytningarna som denna avhandling fokuserar på är det möjligt att 

analysera gjorda beslut och deras utfall – till exempel vad som går att utläsa – enligt 

följande: 

Ekonomi: UEFA samlar centrerat in pengarna men deras fördelning är en tvistefråga och 

parterna kan även ha övriga inkomster. På vilka grunder och på vems villkor fördelas 

pengarna? 

Juridik: UEFA ordnar tävlingarna, men tvingas ta deltagarparternas intressen i beaktande, 

vilket präglar utgången mellan och vid varje brytning. UEFA har de jure makten över 

systemet men vem eller vilka kan de facto påverka vid de olika sammanhangen? 
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Politik: UEFA:s balansgång mellan storklubbar, övriga länder (eliten kontra mångfald) 

och behållandet av sin egen position. Beslutens utfall: Vem gynnas i teorin och vem i 

praktiken, finns det skiftning i dessa? Vad sägs och poängteras i besluten kontra utfallet? 

 

Analysdimensionernas operationalisering sammanfattas i Tabell 2. 

Tabell 2.1. Faktorer som påverkat brytningarna 
Analysdimension  Brytning 1 Brytning 2 Brytning 3 

Aspekt   Kort beskrivning av varje aspekt:  

Ekonomi 

pris- och deltagarpengar Lockbete från UEFA:s håll till olika slags deltagare  

fördelning av intäkterna Hur de ovannämnda noggrannare kommer att utdelas   

kommersiella inkomster (t. ex. tv) Största bidragaren till det ekonomiska  

Juridik 

äganderätt till tävlingarna Innehavande av varumärke och andra rättigheter  

makten att ordna tävlingarna Vem bestämmer över spelsystem och platsfördelning 

deltagarnas intressen & representation Vissa parters förmån eller det allmänna goda 

Politik 

eliten kontra mångfald  Platsmängderna justeras i förmån för någon av dessa  

intressegrupper Förhandlingsparter eller andra instanser som strävar till att påverka 

UEFA:s egen position Europeiska takorganisationens egen intressebevakning 

kompromisser Olika instanser premieras parallellt med varandra  
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3.7 Paradigmatiska utgångspunkter 
 

I synnerhet Pijetlovic samt Schokkaert och Swinnen har ett liknande paradigm som denna 

avhandling. Det vill säga att förändringar sker utgående från storklubbarnas behov och 

att det från tävlingsarrangörernas håll ses som viktigt att hålla dessa med som deltagare. 

Magee är inte lika tydligt inne på tävlingarnas strukturella förändringar, men han gör 

viktiga iakttagelser om betydelsen av skiften i ekonomiska förhållanden mellan klubbar 

och länder. Gammelsæter och Senaux ser de olika länderna som egna helheter som 

kommer samman inom ramarna för UEFA och dess tävlingar. Man relaterar utvecklingen 

inom sporten med allmänna händelseförlopp i Europa från och med 1990-talet samt 

jämför med system på andra sidan Atlanten. För Gammelsæter och Senaux tycks 

allmäneuropeiska topptävlingar och förbund bli något som reagerar på influenser från den 

kringliggande världen och utövar sina tävlingar och bestämmelser i enlighet med det.  

Gemensamt för dessa undersökningar – kanske Magee borträknat – är att de strävar till 

att synliggöra processer och deras utfall. Detta tenderar att leda till för 

tävlingsarrangörerna kritiska slutsatser, dock ej av ett fördömande utan snarare ett 

konstaterande perspektiv. Utgångsläget i undersökningarna tenderar dock vara – 

åtminstone undermedvetet – att utvecklingen sker i en negativ riktning. Detta kan dock 

vara en motiverad synpunkt ur mångfaldens och segregationsutvecklingens synvinkel. 

Skribenten har märkt sig själv tampas med en kanske något liknande problematik i sitt 

forskningsparadigm, men avser hålla analysen så objektiv som möjligt.  

 

3.8 Forskningsetiska aspekter 
 

Metoden i de flesta av de här presenterade undersökningarna bygger på besluts- och 

utfallsanalys, tävlingsformsbeskrivning samt statistik. Direkt etisk problematik i 

materialet och tillvägagångssätten har ej funnits. Magees (2002) enkätforskning 

innehåller knappast andra forskningsetiska utmaningar än urvalets snävhet, vilket dock 

kan vara svårt att kringgå ifall man vill uppnå ett tillräckligt antal olika nationaliteter som 

besvarare och ha lika många röster från dem alla. 
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Som tidigare nämnts tenderar undersökningarna att åtminstone ha en något kritisk 

underton mot den antagna favoriseringen av storklubbar i tävlingsupplägget. Bortsett från 

Magee som inte direkt behandlar denna aspekt. 

Trots strävan till objektivitet kan skribenters egen bakgrund inverka på slutresultaten i 

personen/personernas forskning, vare sig det gällde ens eget hemlands position och/eller 

supporterskap av någon storklubb eller mindre klubb. De använda undersökningarnas 

skribenter är hemma från ganska jämnt såväl större som mindre länder och analyserna 

samt slutsatserna tenderar att vara tämligen objektiva. Åtminstone tas varken 

storklubbarnas eller övriga ländernas parti i någon överdriven grad. 

Avhandlingsskribentens eget land Finland tillhör de övriga länderna, medan det 

fotbollsrelaterade nyhetsflödet utomlands ifrån ofta handlar om storklubbarna. På sin 

fritid följer skribenten noggrannare med såväl en finsk klubb som en av storklubbarna. 

Ur en fotbollskonsuments perspektiv upplever sig skribenten därmed vara kapabel att 

beakta bägge sidorna objektivt även i denna avhandling. 

Primärmaterialet i avhandlingen består av tävlingsstatistik på UEFA:s webbplats (UEFA 

arkiv). Trots det är en utmaning som skribenten fått gå till mötes att den absolut bästa och 

lättast tillgängliga källan för att nå väsentlig information är det fria uppslagsverket på 

internet, Wikipedia. Detta gäller samtliga relevanta tävlingar och deras alla säsonger 

Dock upplever skribenten Wikipedia pålitligt som källa för denna sort av exakt, siffer- 

och strukturmässig fakta. Visserligen är Wikipedia ibland inte är alldeles exakt i detalj – 

detta gäller främst tidigare årtionden, som faller utanför avhandlingens direkta fokus. 

Tillgängligheten av information är Wikipedias absoluta triumf i detta sammanhang, även 

om samma information finnes via andra plattformar i mer utströdd form. Exempelvis 

UEFA:s egen webbplats presenterar resultaten per säsong mycket mer utspritt (UEFA 

Mästarligasäsong 2018-2019; Wikipedia Mästarligasäsong 2018-2019). 
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4. Historisk bakgrund: De allmäneuropeiska tävlingarnas första 
årtionden 

 

Mellaneuropeiska Mitropacupen och föregångarna till sydamerikanska 

klubblagsmästerskapet Copa Libertadores framstår som de närmaste förebilderna för de 

allmäneuropeiska klubblagstävlingarna. Mitropacupen introducerades år 1927 och kom 

att spelas i olika former fram till år 1992. De tidiga sydamerikanska turneringarna var 

Copa Rio de La Plata under 1930- och 1940-talen samt Copa de Campeones år 1948. 

Genom att grunda Europacupen ville man främja europeisk fotboll. Generellt skedde 

internationell fotboll i Europa dittills endast i samband med världsmästerskapstävlingarna 

för landslag. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA grundades år 1955 delvis för att 

uttryckligen fungera som arrangör för en klubblagstävling. Europamästerskapen för 

landslag kom till först år 1960, samma år som Copa Libertadores.  

De första småskaliga internationella klubblagstävlingarna i Europa hade visserligen 

ordnats redan i början av 1900-talet, men nu kom fältet att stabiliseras. Utöver den franska 

tidningen L’Équipe (Vonnard 2014, abstrakt) var det fotbollsklubbarna själva som var 

aktiva i att skapa Europacupen då de ville spela mot varandra på regelbunden basis 

(Gammelsæter & Senaux 2011, 1984). 

UEFA och dess klubblagstävlingar kom att förena ett Europa som något tidigare hade 

delats i tu av en ”järnridå” i och med att kalla kriget utbröt (Gammelsæter & Senaux 2011, 

1979). Lag från både öst och väst deltog och kom att spela såväl sinsemellan som mot 

varandra. Ibland drog östeuropeiska lag sig ur tävlingarna ifall det fattades beslut om att 

seeda dem mot varandra, men då låg det vidare politiska och samhälleliga 

händelseförlopp i bakgrunden. 

Av mer framstående fotbollsländer valde England under det första året av Europacupen 

att hålla sig utanför eftersom man befarade att tävlingen drog ner på värdet av den egna 

nationella serien (Last word on sports 2016). Efter att England anslöt blev landets klubbar 

fort framgångsrika på europeisk nivå. 
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Gemensamt för de flesta tidiga allmäneuropeiska klubblagstävlingarna var att varje 

omgång spelades som tur-returmöten på varsin hemma och bortaplan med den totala 

målmängden som avgörande för det ur matchparet avancerande laget. I början spelades 

en tredje match i fall av lika mål, men småningom infördes bortamålsregel, förlängning 

och straffläggning. Finalen avgjordes över en match i vissa tävlingar och som tur-retur -

möten i andra.  

I början tycks ingen seeding i lottningarna ha tillämpats, exempelvis kunde också lag från 

de mer framgångsrika länderna – som Spanien och Frankrike – delta i en extra 

kvalomgång för att reducera lagantalet att platsa in i startfältet. Seeding inom bollsport 

bygger ofta på att de på förhand sett starkare deltagarna placeras i en pool och de svagare 

i en annan och lag från dessa pooler sedan lottas mot varandra. Seeding förekommer också 

på exempelvis geografiska grunder. I tidiga skeden av tävlingarna brukar dessutom lag 

från samma land inte kunna lottas mot varandra. 

 

Europacupen, eller europeiska mästarlagens cup, var den första dylika allmäneuropeiska 

tävlingen att uppstå. I början med mästarlag från dryga 10 länder, småningom växande 

till över 30. Cupvinnarcupen startade i början av 1960-talet och lagantalets utveckling 

följde Europacupens mönster. Från och med sin tredje säsong löd tävlingen helt under 

UEFA:s kommando. Senare anslöt sig UEFA-cupen och sommartävlingen Intertotocupen 

till skaran allmäneuropeiska tävlingar. 

Intertotocupen började under namnet International Football Cup år 1961 och tog sitt 

vedertagna namn följande år. Turneringen hade starka kopplingar till vadslagningsbolag, 

varför UEFA länge föraktade den (The Set Piece). Intertotocupen var den första 

kontinuerliga tävlingen att inkludera ett gruppspel, något som blev en mer allmän 

tävlingsform när mästarligan grundades. Innan år 1995 ingick Intertotocupen dock inte i 

UEFA:s system och lag från endast 12-15 länder deltog. 

Både Europacupen och cupvinnarcupen följde principen om ett lag per land, vilket kan 

ha berott på att antalet medlemsländer i UEFA för tiden var väldigt nära 32 och man 

således kunde köra med ett matematiskt fungerande startfält i tävlingarna. Vid järnridåns 

fall och kalla krigets slut växte UEFA:s medlemsantal och mängden deltagande länder i 

klubblagstävlingarna småningom från dryga 30 till kring 50 (Gammelsæter & Senaux 

2011, 1979). 
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Ett matematiskt fungerande startfält bygger på att det går att dividera med fyra. 

Utslagningsomgångarna framskrider an efter att hälften av lagen alltid slås ut. Av 32 går 

16 vidare och deras 16 motståndare slås ut, varefter 8 av de 16 avancerande går vidare, 

där efter 4 av 8 tills man har fyra lag och två vinnare sedan möts i en final. 

 

UEFA-cupen tog över där mässcupen (ej UEFA-arrangerad) slutat och inkluderade 64 

lag. Mässcupens system inkluderade varierande antal lag per land utgående från framgång 

under de föregående åren och UEFA-cupen fortsatte att följa samma mönster. Detta har 

beskrivits som en föregångare till en revolution som kom att ske inom europeisk 

klubblagsfotboll (Gammelsæter & Senaux 2011, 1984). Fler lag per land ledde till att 

UEFA-cupen ibland kom att ses som mer prestigefylld än de två högre tävlingarna. Detta 

i och med att fler lag från större länder deltog och det således var svårare att vinna 

tävlingen. Samtidigt var UEFA-cupen ekonomiskt lockande i och med att ett 

motståndarlag från ett större land hade som vana att innebära större intäkter oavsett 

matchresultat  (Gammelsæter & Senaux 2011, 1985). 

Efter att Europacupen ersatts av mästarligan började samma praxis om fler lag från större 

länder tillämpas även på den högsta nivån. Mässcupen hade inte varit arrangerad av 

UEFA och platsantalet varierade mellan länderna. Mästarligan är under UEFA men 

platsantalet mellan länderna har skiftat allt mer efter att man tagit med klubbarna som en 

förhandlingspart. 

Innan 1990-tals början verkar reglering och begränsningar i europeiska tävlingar ha byggt 

oftast snarare på reaktioner till allmänna (världs)politiska ärenden än på en maktkamp 

mellan (vissa) klubbar och UEFA. 

 

Förutom tävlingsupplägget har det med åren även skett skiften i styrkeförhållandena de 

olika slags klubbarna emellan. 

Jeroen Schokkaert och Johan Swinnen beskriver utgående från statistik hur tävlan med 

tiden blivit allt mer förutsägbar i och med alla förändringar i struktur och ekonomiska 

tillgångar samt regelverk. Man jämför tävlingens resultat och uppbyggnad i olika tider 

med platsfördelningen länderna emellan (Schokkaert & Swinnen 2014). För denna 
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avhandling har långt samma data gåtts genom, men snarare ur tävlingssystemens och 

platsfördelningens synvinkel.  

Granskningen i artikeln inleds från år 1955, då Europacupen startade, och fortsätter till år 

2011, då tävlingen sedan länge bytt namn till mästarligan och ändrat skepnad även 

formatmässigt. Genom statistisk analys visar man hur formatet för tävlan ändrat och de 

större ländernas platsantal höjts, hur varsin deltagande klubb oavsett land lyckats eller 

inte lyckats avancera långt i turneringen fler än gång, samt hur det totala antalet klubbar 

som över tid avancerat långt i turneringen minskat an efter att formatförändringar 

genomförts (Schokkaert & Swinnen 2014, 117-142). 

Schokkaert & Swinnen (2014, 121) framställer utvecklingen enligt följande i Figur 1: 

Figur 1. Utvecklingen av mängden framgångsrika lag  

 

 

En för denna avhandling något väsentlig slutsats som Schokkaert och Swinnen kommer 

med är att där utgången i mästarligans kval blivit mer förutsägbart än tidigare och under 

Europacupens tid, har resultaten i mästarligans senare tävlingsskeden med tiden blivit 

mindre förutsägbara (Schokkaert & Swinnen 2014, 131). Det tål nämnas att artikelns 

material långt baserar sig på tiden innan år 2009, då större länders icke-mästarlag och 

mindre länders mästarlag ännu möttes i kvalet. Slutsatsen är hållbar trots det: klyftan 



37 
 

mellan storklubbar och mindre länders lag ökade samtidigt som styrkeförhållandena de 

olika storklubbarna emellan kunde variera och minska.  

 

Den historiska granskningen visar hur utvecklingen skett parallellt på två olika plan: i 

tävlingarnas upplägg och i deras idrottsliga resultat. Efter att de större, eller mer 

framgångsrika länderna premierats med fler mandat har andelen långt avancerande lag 

från dessa blivit större än tidigare. Det principiellt viktiga för denna avhandling är varför 

man gått in för att skifta platsmängderna mellan de olika länderna. 
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5. Brytning 1 – hot om storklubbarnas utbrytning 

 
Brytning 1 inträffar år 1999, då den högsta tävlingen mästarligans gruppspel växer från 

tidigare års 8, 16 och 24 till 32 lag. Samtidigt växte den nu näst högsta tävlingen UEFA-

cupen då lagen från den nedlagda cupvinnarcupen implementerades här. Mästarligan 

hade grundats år 1991. Intertotocupen hade övertagits av UEFA år 1995 och blivit en ny, 

ytterligare kvalrutt till UEFA-cupen. Också de lag som blev utslagna i det sista skedet av 

mästarligakvalet styrdes nu till UEFA-cupen. 

Tävlingarnas äganderätt och användningen av deras vinst bidrog vid sidan om politik 

mellan UEFA:s och storklubbarnas intressen till denna brytning. Resultatet var två direkta 

gruppspelsplatser i mästarligan för de främsta länderna och avtagande mandat där för de 

flesta övriga.  

 

Brittiska tidningen The Goal lyfter som en vändpunkt fram ett besök som svenska UEFA-

ordföranden Lennart Johansson fick ta emot sommaren 1998: 

In August 1998, a group of unexpected visitors turned up at Lenart

 Johansson's holiday home in Switzerland. 

Representatives from Media Partners, the Italian conglomerate, surprised the

 UEFA president with a bold proposal for the launch of a new 

 competition for Europe's top clubs backed by Rupert Murdoch, Silvio

 Berlusconi, Leo Kirch and Prince Al-Waleed bin Talal. 

Their 'Super League' would consist of 32 teams, including 16 founder

 members who would be guaranteed participation for at least the first three

 seasons. 

[...] 

Media Partners claimed that the participants would receive, on average, £16.8 

million ($22.8m) – before prize money was even taken into account. To put that in 

context, Manchester United had earned only £6.5m ($8.8m) from reaching the 

quarter-finals of the previous season's Champions League. 

[...] 

Consequently, that summer's day in Switzerland would be the last time anyone in 

football was ever again taken by surprise by the threat of a Super League. It returns, 
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regular as clockwork, every single time Europe's biggest and richest clubs have a 

grievance with the governance of the game. (The Goal 11.1.2021). 

 

De stora klubbarnas strävan till att grunda en egen serie påverkade förändringarna i 

mästarligan år 1999 (t. ex. Bleacher Report 2016; US Soccer Players 2020). De större 

länderna, som några år tidigare hade fått ett nytt lag var i mästarligan, fick nu ytterligare 

mandat. De tre allra främsta länderna rentav en fjärde plats var – två i gruppspelet och två 

i kvalet. Från länder som ”bara” fick ett tredje mandat var två av lagen direkt kvalificerade 

i gruppspelet och det tredje i kvalet – premierat dessutom med en avancerad seeding och 

entréomgång. UEFA:s hot om att stänga ut superligalagen från den nationella 

verksamheten bidrog till att kontinentsförbundet kunde behålla sin position (Pijetlovic 

2015, 54-61). Äganderätten till tävlingarna blev alltså avgörande i sammanhanget. 

Det avtagande intresset för cupvinnarcupen bidrog till att tävlingen lades ned och de 

nationella cupvinnarna placerades i UEFA-cupen. UEFA-cupen hade redan fått agera 

följande steg för de främsta utslagna lagen i mästarligakvalet och nu placerades dessutom 

de främsta utslagna lagen i mästarligans gruppspel i UEFA-cupen.  

 

Sovjetunionens och Jugoslaviens sönderfall innebar under årtiondet att deltagande länder 

i UEFA:s tävlingar växte från dryga 30 till knappa 50. Detta medförde också permanenta 

kvalomgångar i tävlingarna redan innan mästarligan grundats. Jugoslaviens direkta 

efterföljare (nuvarande Serbien) var dock utestängt ur tävlingarna under en längre tid av 

1990-talet i och med förbundsstatens upplösningskrig. 

Engelska lag hade varit utestängda ur UEFA:s tävlingar åren 1985-1991 efter 

läktarolyckan år 1985 i Belgien i samband med en Europacupfinal. Efter att utestängandet 

upphört återtog England sitt mandat i Europacupen och några år senare var landets 

lagantal i UEFA-cupen tillbaka på sedvanligt hög nivå. 

Från och med år 1999 tillämpas ett system som innebär att europaframgångsrika lag från 

mindre länder kan få en bättre seeding i lotteriet än vad landets ranking skulle medföra 

(Kassiesa UEFA Coefficients calculation method). Prispengar till deltagande lag var ännu 

en rätt ny företeelse och modellen byggde enbart på framgång. 
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5.1 Europacupen/mästarligan: växande gruppspel, stundvis minskande 
antal mästarlag 
 

UEFA:s strategiskifte från år 1990 innebar betydliga reformer för den högsta av de  

europeiska klubblagstävlingarna i fotboll för herrar. En viktig del av den nya strategin var 

att koncentrera kontinentens bästa lag i en och samma tävling. UEFA beslöt vid ett 

extraordinärt förbundsmöte år 1991 om att grunda mästarligan (Gammelsæter & Senaux 

2011, 1985-1986). 

Europacupen, som dittills inkluderat i regel ett lag per UEFA-medlemsland blir 

mästarligan med småningom mer än ett lag från vart och ett av de större länderna medan 

en stor del av de övriga länderna temporärt är rentav utan ett enda mandat. Där tävlingen 

förr varit en direkt utslagstävling övergår man nu (säsongen 1991-1992) till att spela i 

grupper på mer än två lag. Först ersätter gruppspelet utslagsomgångarna i det skede då 

åtta lag återstår, men snart blir gruppspelet tävlingens ”grundfas”. Det var första gången 

någon av UEFA:s klubblagstävlingar inkluderade ett gruppspel. Säsongerna 1992-1993 

och 1993-1994 går de första omgångarna (de facto kval) ännu under namnet Europacupen 

medan tävlingen från och med gruppspelet heter mästarligan. 

Antalet lag i gruppspelet höjdes till 16 för säsongerna 1994-1995, 1995-1996 och 1996-

1997, men det totala antalet deltagande lag sjönk till 24: endast mästarlagen från de 23 

främsta länderna samt titelhållaren fick delta, övriga länders mästare tilldelades platser i 

UEFA-cupen. För de övriga länderna innebar detta att cupvinnaren spelade i en högre 

rangordnad tävling än den nationella mästaren. Åtta lag (från de 8 främsta länderna eller 

7+titelhavaren) var direkt kvalificerade i gruppspelet – första gången i UEFA-

sammanhang som något lag var direkt kvalificerat i ett gruppspel! 

24 lag deltar i gruppspelet under säsongerna 1997-1998 och 1998-1999. För första gången 

tillåts de som tvåa placerade lagen från de främsta nationella ligorna att delta. De främsta 

ländernas mästare (och titelhavaren) är direkt kvalificerade i gruppspelet. Stora ländernas 

tvåor och övriga ländernas mästare spelade två kvalomgångar: tvåorna inledde i den andra 

omgången. Utslagna lag i den andra kvalomgången fortsatte i UEFA-cupen. 

Under perioden är det alltid frågan om fyra lag per grupp i gruppspelet med antingen ett 

eller två avancerade lag (antal bestämt i förväg) per grupp. Undantaget är säsongerna 

1997-1998 och 1998-1999 då samtliga gruppvinnare men endast två av sex av de som 
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tvåa placerade lagen avancerade till utslagsrundan. Detta för att reducera till ett 

matematiskt fungerande startfält (RSSSF European Competitions 1998-99 / UEFA 

Champions’ League 1998-99). 

 

Mästarligan visade sig bli en attraktiv tv-produkt och från säsongen 1994-1995 började 

dessa intäkter för tävlingen växa i och med kontrakt med privata bolag (Gammelsæter & 

Senaux 2011, 1985-1986). I och med de växande TV-intäkterna väcks det bland 

storklubbarna en tanke om att grunda en egen serie. UEFA väljer att agera därefter och 

under kommande år prioritera större länders serier. UEFA kunde från TV-intäkterna börja 

dela ut prispengar för deltagande, vinster, oavgjorda matcher samt fram för allt för 

topplaceringar i tävlingen. Politiskt sätt handlade detta om att prioritera eliten förbi 

mångfalden och den ekonomiska påverkande faktorn var de kommersiella rättigheterna. 

Från säsong 1996-1997 växer dessutom utländska spelarnas andel i laguppställningarna 

som en följd av EU-lagstiftning samt Bosman-domen, som innebar att spelare fick lämna 

klubben utan transferavgift efter att kontraktet löpt ut. Detta kom att gynna framförallt 

klubbar som hade ekonomiska resurser att lägga på spelarrekrytering (t. ex. Magee 2002, 

221-224) Medel riktade till anskaffning av spelare är en viktig del av klubbarnas 

verksamhet, men ifrågavarande resursers direkta inverkan på tävlingsupplägget ter sig 

obefintligt. Låt vara att pris- och deltagarpengar ofta riktas till detta ändamål. 

 

5.2 Cupvinnarcupen: tävlingsreformerna krymper på andrummet 
 

UEFA:s nya strategi kring de bästa lagen hade en tydligt uppiggande effekt på den 

blivande mästarligan, men för cupvinnarcupens del var utgången så gott som motsatt. De 

större ländernas cupvinnare kom att ofta säkra sig en plats i mästarligan, vilket innebar 

att de saknades från cupvinnarcupen. Därmed kunde något land rentav representeras av 

en semifinalist från den nationella cupen. För mindre länder var läget däremot något 

kontroversiellt i mitten av 1990-talet: nationella ligans mästare spelade i UEFA-cupen 

som var rangordnad under cupvinnarcupen, medan den ofta mindre prestigefyllda 

nationella cuptiteln således innebar deltagande i en de jure högre tävling. 
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Cupvinnarcupen hölls som en utslagningstävling med ett lag per land (cupvinnarna) samt 

titelförsvararen. Lagantalet växte från dryga 30 till knappa 50 i och med Sovjetunionens, 

Jugoslaviens och Tjeckoslovakiens sönderfall samt genom att några mindre länder (som 

Liechtenstein) anslöt sig. Seeding i lotteriet byggde uppenbarligen på UEFA-ranking så 

att de högst rangordnade ländernas lag (och titelförsvararen) gick in i första egentliga 

omgången och övriga lag i kvalomgången (t. ex. Kassiesa UEFA Coefficients calculation 

method). 

 

Trots att cupvinnarcupen var rangordnad högre än UEFA-cupen skall UEFA-cupen bland 

större länders klubbar ofta ha setts som en mer prestigefylld tävling av dessa två i och 

med att lagantalet var större och tävlan inkluderade fler lag från större länder 

(Gammelsæter & Senaux 2011, 1985). I och med att nationella cuper ofta inkluderar lag 

från även lägre serienivåer var cupvinnarcupen för dem den enda europaturneringen som 

dessa kan vinna inträde i (Linguasport Cup Winners Cup). Senare har detta kommit att 

gälla UEFA-cupen, Europaligan och konferensligan. 

UEFA ska ha övervägt att utvidga cupvinnarcupen till 64 lag genom att tillåta flera länder 

delta med två lag i stället för ett (Reddit Cup Winners Cup). Dock kom cupvinnarcupen 

att läggas ned våren 1999 då den slogs samman med UEFA-cupen, vars lagantal nu växte 

med samtliga länders cupvinnare (fr. o. m. säsongen 1999-2000). Cupvinnarcupens öde 

kan ses som en oförutsedd effekt av UEFA:s strategi om en topptävling för alla de bästa 

lagen. 

 

5.3 UEFA-cupen: tävlingen för diverse lag med varierande grunder för 
kvalificering 
 

Grundandet av mästarligan är den faktor som mest påverkar upplägget i UEFA-cupen 

under åren fram till brytning 1. De minsta 20 ländernas mästarlag deltog i UEFA-cupen 

under säsongerna 1994-1995 till 1996-1997 i och med begränsningar i mästarligans 

deltagarfält. Ibland var ett mindre lands mästare rentav sitt lands för året enda representant 

i UEFA-cupen. Anmärkningsvärt är att mästarlagen gick in i tävlingen i kvalomgången 

medan lagen från de större länderna (1-4 lag per land) gjorde entré i den första egentliga 

omgången. 



43 
 

UEFA-rangordningen  definierade fortsättningsvis antalet lag per land och när man gick 

in i tävlingen (t. ex. Kassiesa UEFA Coefficients calculation method). Grundomgången 

för denna direkta utslagningstävling inkluderade fortsättningsvis 64 lag, men det totala 

lagantalet ökade och kvalspelets storlek likaså. UEFA-cupen säsongen 1995-1996 var den 

första av UEFA ordnade klubblagstävlingar att inkludera mer än en kvalomgång. 

Lagantalet i tävlingen var som högst 117, men dalade till dryga 100 inför säsong 1997-

1998. 

Säsongen 1996-1997 fick de åtta lagen som blivit utslagna i mästarligakvalet fortsätta i 

UEFA-cupen. Samma gällde från följande säsong för de 16 lag som i det sista skedet av 

det utvidgade mästarligakvalet (med mindre länders mästarlag och större länders 

andraplacerade lag) gått miste om avancemang till gruppspel.  

Intertotocupen kom under UEFA:s regi från år 1995 och blev en ny rutt för att kvala in i 

UEFA-cupen. I början fick två lag göra entré men efter att det ena av dem under det första 

året nått final i UEFA-cupen fick Intertotocupen ett permanent tredje mandat. UEFA 

införde dessutom en fair play -tävling där lag gjorde upp i vem som spelar med lägsta 

antal varningar, utvisningar och för motståndaren förorsakade skador i sina matcher 

(UEFA Fair Play 2015). Från säsong 1995-1996 delades på årlig basis tre lag från olika 

länder inträde i UEFA-cupen via tävlingen (Kassiesa UEFA Fair Play). 

 

5.4 Intertotocupen: från sommartävling till inkörsport till UEFA-cupen 
 

Sommartävling Intertotocupen övertogs av UEFA år 1995 och upplevde ett åtminstone 

deltagarmässigt uppsving. Tidigare hade alla länder inte deltagit i turneringen. Nu kom 

de flesta av UEFA:s medlemsländer att delta och turneringens totala lagantal växte från 

tidigare 40-44 till 60. Per enskilt land kunde lagantalet i tävlingen vara mellan ett och 

fyra. De främsta lagens inträde i UEFA-cupen blir en spelmässig morot för deltagande i 

Intertotocupen (The Set Pieces). 

 

Intertotocupens format hade tidigare bestått av ett gruppspel och där på följande slutspel, 

men i och med logistiska och ekonomiska utmaningar hade slutspelet slopats från och 

med år 1967 (The Set Pieces). Då UEFA tog över Intertotocupen hade tävlingen således 
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redan länge enbart bestått av ett gruppspel, men nu infördes det en slutspelsfas för de 

främsta lagen i grupperna. Från 4-lagsgrupper med två matcher mot alla motståndare hade 

det år 1993 övergåtts till 5-lagsgrupper med enkelserier (6 gruppspelsmatcher per lag blev 

4). 

Gruppspelet slopas från och med säsong 1998 och direkta slutspelsomgångar spelas. 

Lagantalet hålls på 60, men uppdelas så att 40 går in i första rundan, 12 i andra och 8 i 

tredje omgången av totalt fem. Lagens inträdesomgångar baserar sig på UEFA:s 

landsranking. Där alla lag förr behövde spela 10 matcher för att nå en plats i UEFA-cupen 

sjönk antalet för de högst rangordnade nu till 6, medan den hölls på 10 för de flesta. 

 

Tävlingens statusbyte syntes dock inte alltid direkt i klubbarnas attityder. UEFA valde att 

utestänga två engelska lag från Europaspel för en säsong efter att de år 1995 uppträtt med 

decimerade manskap i Intertotocupen (The Independent 17.1.1996). Än en gång en 

oförutsedda effekt av reformer. 

 

5.5 Summering 
 

Utgående från detta kapitel kan vi konstatera följande om Brytning 1: Storklubbarnas 

medverkan i mästarligan garanteras genom att ytterligare prioritera deras nationella serier 

vid platsfördelningen. Det vill säga privilegiera eliten förbi mångfald för att svara på 

deltagarnas intressen (politik). En käpphäst som UEFA använder mot superligaplaner är 

hot om att utestänga involverade klubbar från deras nationella tävlingsverksamhet och 

deras spelare från landslagen, dessutom hänvisade man till EU-reglering. Detta genom att 

hänvisa till äganderätt till tävlingarna och makten att ordna tävlingarna (juridik). 

Storklubbarnas initiativ till att grunda en serie som skulle styras av dem i stället för UEFA 

byggde långt på att man ville ha en större andel av den växande tv-produktens intäkter. 

Utöver kommersiella intäkter handlade det alltså också om pris- och deltagarpengar 

(ekonomi). 

Ekonomiskt sett innebar utvecklingen kring de höjda tv-inkomsterna att UEFA ur 

tävlingarnas resultat kunde börja dela ut pris- och deltagarpengar till de olika lagen och 

således förstärkte UEFA sin egen position. Genom förhandlingar med deltagarparter 
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försäkrade sig UEFA såväl juridisk äganderätt till tävlingarnas varumärke som även 

makten att besluta om spelsystem. I och med brytningen tog deltagintressen i det här 

skedet ett övertag av representationen – med politiska faktorer uttryckt eliten över 

mångfald. För att trygga UEFA:s egen position tog kontinentsförbundet storklubbarnas 

parti.  

Tabell 2.2. Faktorer som påverkat Brytning 1 
Analysdimension  Brytning 1 Brytning 2 Brytning 3 

Aspekt       

Ekonomi 

pris- och deltagarpengar  x    

fördelning av intäkterna      

kommersiella inkomster (t. ex. tv) x    

Juridik 

äganderätt till tävlingarna  x  

makten att ordna tävlingarna x 

deltagarnas intressen & representation     

Politik 

eliten kontra mångfald  x   

intressegrupper  x 

UEFA:s egen position  x   

kompromisser      

 

I anknytning till Tabell 3 kan följande konstateras gällande Brytning 1: 

Ekonomi: kommersiella inkomsterna bildade grunden för de medel varifrån UEFA 

kunde betala pris- och deltagarpengar till de olika klubbarna. Dessa är primära i 

sammanhanget. Vidare fördelning av intäkterna blev däremot inte en aktuell fråga. 

Juridik: UEFA försäkrade genom underhandlingar med ligor, förbund och klubbar sin 

äganderätt till tävlingarna. Detta gav ryggstöd mot storklubbarna i kampen om makten att 

ordna tävlingarna (primärt). Deltagarnas intressen var delvis säkrade i och med dessa 

förhandlingar, men representationen var sviktande, varför denna aspekt förblir sekundär. 
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Politik: det nya tävlingsupplägget innebar en klar prioritering av eliten (storklubbarna) 

på bekostnad av mångfalden. Intressegrupper existerade formellt ännu inte i sin senare 

utsträckning, men påverkningsförmåga fanns, vilket gör denna aspekt primär. Således 

fick UEFA agera för att enligt bästa förmåga behåll sin position. Kompromissernas tid 

var senare, ännu ter de sig sekundära. 
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6. Brytning 2  – försök till balansering av mästarligan 
 

Brytning 2 inträffar år 2009, då mästarligakvalet får skilda rutter eller kvoter för mindre 

ländernas mästare och större ligornas icke-mästarlag. Samtidigt döps UEFA-cupen om 

till Europaligan medan Intertotocupen läggs ned och dess lag implementeras i 

kvalsystemet för Europaligan.  

Politisk maktkamp inom UEFA kombinerat med strävan att mästarligan juridiskt bättre 

skulle motsvara sitt namn bidrog till denna brytning. En egen kvot för de mindre ländernas 

mästare i mästarligakvalet infördes. Övriga lag i europaspel kommer att koncentreras i 

Europaligan. 

 

De mindre ländernas mästarrutt hade kommit upp åtminstone som en följd av ett vallöfte 

i UEFA:s val av ny ordförande år 2007. Utmanaren, fransmannen Michel Platini 

besegrade den svenska ordföranden Lennart Johansson i en omröstning med fyra rösters 

marginal. Samtliga av UEFA:s medlemsländer hade varsin lika värda röst vid valet 

(UEFA Platini elected). Platini hade i förväg ställt krav på att mästarlag från flera länder 

än tidigare borde spela i mästarligans gruppspel för att tävlingen bättre skulle leva upp 

till sitt namn. Platini sade följande enligt brittiska The Guardian: 

Let's maintain the Champions League in its current format but let us return

 the balance in favour of national champions, (...) As part of this, let us

 introduce a maximum limit of three clubs qualifying directly from each

 country, to enable more nations to take part. (The Guardian 29.12.2006) 

Platini talade också om att utvidga Europamästerskapet för landslag, vilket de facto kan 

ha haft en större inverkan på röstningsresultatet än upplägget kring klubblagstävlingarna.  

Enligt en analys i brittiska fotbollstidningen The Goal var Platinis reformtankar kring 

klubblagstävlingarna inte så radikala trots allt – tre lag från de större länderna i 

mästarligan i stället för fyra skulle stärka UEFA-cupen, som ofta hade setts som 

förhållandevis likvärdig med engelska ligacupen (sekundär nationell cuptävling). Det vill 

säga i högsta grad sekundär (The Goal 17.7.2008). 
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 Platini’s original manifesto looked promising. He stepped into the glaring media

 floodlights with suggestions of limiting the number of Champions League

 entrants to a maximum of three per country. Surely this is a good thing? In

 previous years teams have defeated not just their opponents, but the initial object

 of the Champions League. AC Milan, champions of Europe in 2007, were not

 victors in Serie A the year prior. Liverpool celebrated a European success in 2005,

 but only finished fourth in the previous Premier League season. These 

 discrepancies are something Platini wants to look at [...]., (The Goal 17.7.2008).   

 

Längs med 2000-talets första årtionde är alla de tre tävlingarna länkade till varandra: 

mästarligans främsta utslagna lag i kvalet och gruppspelet fortsatte i UEFA-cupen, där de 

främsta lagen i Intertotocupen vann inträde. För första gången kunde man tala om en 

regelrätt seriepyramid på europeisk nivå. 

Senast nu är länderna tydligt rangordnade enligt senaste säsongernas framgång: största (3 

länder), större (3), medelstora (9), små (resten) vad gäller platsmängder i de olika 

tävlingarna. 

 

Europeiska klubbarnas samorganisation ECA hade grundats år 2008 och långt ersatt stora 

klubbarnas G14. Organisationens beslutsfattande och medlemskap bygger dock rent på 

varje lands framgång i klubblagstävlingarna och ECA har därmed setts som endast en ny 

skepnad för G14 (Pijetlovic 2015, 76-77). Ländernas mandat i organisationen varierar 

mellan ett och fem (The Goal 17.7.2008), vilket onekligen är i nära relation med 

representationen i tävlingarna. Deltagarnas intressen och intressegrupper är lika så 

involverade. 

Klubbar som önskade vinna rätt att delta i UEFA:s tävlingar fick från och med år 2004 

förutom tillräcklig spelmässig framgång i sina inhemska serier även visa prov på lämpliga 

omständigheter. Kraven stärks an efter att laget avancerar i en tävling. Längre byggde 

deltagande i tävlingarna alltså inte enbart på idrottslig framgång, vilket också kan ses som 

ett tecken på det allmäneuropeiska tävlingssystemets etablering (Pijetlovic 2015, 40-41). 

Denna aspekts påverkan tycks dock luta mot en snarare temporär (säsong per säsong) än 

strukturmässig riktning. Trots allt var UEFA:s äganderätt till tävlingarna rätt stark. 
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6.1 Mästarligan har funnit sina yttre former men olika kvalsystem och 
kriterier är ännu under utveckling 
 

De främsta ländernas mästarlag och dessutom de näst bäst placerade från de allra främsta 

länderna var direkt kvalificerade i mästarligans gruppspel. Fjärde-, tredje- eller andra 

placerade lag från dessa länder mötte mindre länders mästarlag i kvalet och slog ofta ut 

dem på sin väg till gruppspelet. Detta är vad upplägget kom att bli under de första åren 

av det utvidgade gruppspelet i mästarligan. 

Från och med nu består gruppspelet av 32 lag uppdelat i 8 grupper med 4 lag var och 

inom grupperna möter lagen varandra två gånger. De två bästa per grupp går vidare medan  

grupptreorna fortsätter i UEFA-cupen. Fortsatt mästarligaspel innebar under de första 

fyra åren att det spelades ett andra gruppspelsstadie i 4 grupper med 4 lag (dubbelserie) 

varefter två bästa per grupp gick till utslagningsomgångarna. Syftet med det andra 

gruppspelstadiet härstammar från intressegrupperna: UEFA ville svara på storklubbarnas 

önskan om en ökad mängd inbördesmatcher (The Telegraph 19.10.2020; The Goal 

11.1.2021). Från och med den femte säsongen ersätts det andra gruppspelsstadiet med en 

första utslagningsomgång. 

 

Under så gott som hela perioden har alla de tre största länderna har fyra lag, tre följande 

tre lag var, de nio följande har två och de övriga länderna alla ett lag per land. Dessa 

platser var uppdelade enligt följande:  

-tre största länder två lag i gruppspelet, två i sista kvalrundan;  

-tre följande länder två lag i gruppspelet, en i sista kvalrundan;  

-av de nio följande länderna är 3-4 (se följande stycke) av mästarna i gruppspelet, medan 

skaran övriga mästare och de flesta av de andraplacerade i den sista (tredje, nyhet!) 

kvalomgången, övriga andraplatsister i andra kvalomgången;  

-övriga länderna: mestadels första kvalomgången – halvdussinet främsta i den andra 

kvalomgången.  

Direkt kvalificerade i gruppspelet var således fortsättningsvis 16 lag.  
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Kvalomgångarna medräknat ökar antalet deltagande lag från 71 till 76 längs med 

perioden. Detta främst i och med att ännu några forna östblocksländer gör entré. Bland 

dem åtminstone Bosnien-Hercegovina, Montenegro och Kazakstan (som övergick från 

det asiatiska förbundet AFC, Asian Football Federation). Dessutom tilläts mot slutet av 

årtiondet också San Marinos och Andorras mästarlag att delta. Nu var det av UEFA:s 

medlemsländer endast Liechtenstein som inte deltar – landet har ju ingen nationell liga. 

 

Titelförsvararen hade inte längre en automatisk plats, men var och en av de tidigare 

motsvarande hade fram till år 2005 alltid kvalat in via sin nationella liga för följande 

säsong. År 2005 lyckades mästarligans vinnare, engelska storklubben Liverpool inte 

kvala in i mästarligan genom sin nationella serie. Som kompromiss tillät UEFA Liverpool 

att som extra lag delta i mästarligakvalet och gå in i den allra första omgången (BBC 

Sports 10.6.2005). Liverpool avancerade till gruppspelet och blev tillsammans med 

slovakiska Artmedia de första lagen att lyckas med bedriften efter att ha inlett i den första 

omgången i en kvalturnering av den här utsträckningen. 

England hade i och med undantagsåtgärden gällande Liverpool för stunden ett mandat 

mindre i Intertotocupen än normalt. I fortsättningen antog UEFA en praxis enligt vilken 

mästarligans vinnare oavsett sin ligaplacering tar ett av de platser i mästarligan som landet 

tilldelas. 

 

6.2 UEFA-cupen tar former av en självständig tävling i och med ett eget 
gruppspel, men många lag kommer med via mästarligan 
 

Formatmässigt hade UEFA-cupen längs med 1990-talet blivit allt mer anpassat enligt 

behov av mästarligan i och med att lag utslagna i olika faser implementerades här.  

Transporten från mästarligan fortsatte men UEFA-cupens status som en självständig 

tävling förstärks av att man inför ett 40-lags gruppspel från och med säsong 2004-2005. 

Det var frågan om åtta femlagsgrupper där ingen var direkt kvalificerad. Inträde vann 

man antingen via UEFA-cupens kval och första egentliga omgång eller via mästarligans 

kvalspel, varifrån 16 lag kom. Efter gruppspelet följde ett slutspel, där också grupptreorna 

från mästarligan deltog. 
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UEFA-cupen hade varit den första europeiska tävlingen att fördela lagantal per land 

utgående från framgång de senaste åren, och samma praxis höll i sig. De sex främsta 

länderna har 3 platser, två följande 4 (måhända som kompensation till 

mästarligaplatsernas fördelning), sju följande 2, 6 följande (placeringarna 16-21) 3, så 

gott som alla övriga 2, samt länder rangordnade 51:a och 52:a plus Liechtenstein ett lag 

var. De främsta ländernas lag seedades mestadels i den första egentliga omgången, medan 

de mindre ländernas lag mestadels gjorde entré i den första kvalomgången. Upplägget 

inkluderar många motsättningar mellan eliten och mångfalden och framstår som en 

kompromiss. Åtminstone åren 2000-2007 verkar titelförsvararen ha fått en extra plats i 

tävlingen ifall laget inte kvalat in i mästarligan eller UEFA-cupen genom sin nationella 

liga. 

 

När gruppspelet infördes tillades en andra kvalomgång för att minska antalet deltagande 

lag i den första egentliga omgången från 96 till 80. 

I början av perioden varierar det totala lagantalet från 142 till 145 lag per år. Därefter  

växer det till 157 efter år 2006 då mängden från Intertotocupen avancerande lag ökar från 

3 till 11. Samtidigt övergår dessa mandat från den första egentliga omgången till den sista 

kvalomgången. Varje lands cupvinnare är med i UEFA-cupen efter att cupvinnarcupen 

implementerats här. Andorras och San Marinos cupvinnare kommer in här efter att deras 

mästarlag fått göra entré i mästarligakvalet. Dessutom kom fortsättningsvis tre lag med i 

första kvalomgången via ländernas fair play -tävling: ett från tävlingens vinnarland och 

två efter lottning bland de övriga topplacerade länderna i tävlingen (Kassiesa UEFA Fair 

Play). 

 

Till skillnad från vad läget kunde vara i den nedlagda cupvinnarcupen införs det en 

bestämmelse om att ifall både cupvinnaren och andra finalisten från något land är 

kvalificerade för mästarligan delas cupmandatet i UEFA-cupen ut till ett lag på basis av 

ligaplacering. I större länder kunde den sista av de tilldelade platserna ibland tas av 

vinnaren av den nationella ligacupen (sekundär nationell cuptävling). Visserligen var det 

så att denna ”genväg” inte gällde ligacupfinalens förlorare ifall vinnaren nått plats också 

via sin nationella liga. Samma praxis togs i mitten av 2010-talet i bruk även för de 

nationella cupernas del (t. ex. UEFA 20.9.2013). 
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6.3 Intertotocupen blir en allt tydligare inkörsport till UEFA-cupen 
 

I och med en formatförändring år 2006 deltog endast ett lag per land i Intertotocupen 

(med undantag för ligalösa Liechtenstein och några andra småsmå länder som inte längre 

deltog). Det spelades tre utslagsomgångar varav den sista omgångens elva vinnare 

avancerade till UEFA-cupens sista kvalomgång. De flesta (dryga hälften av) ländernas 

representanter gick in i första rundan, medan ett antal av de medelrangordnade ländernas 

lag inledde i den andra omgången och de åtta främsta ländernas motsvarande i den sista 

rundan (t. ex. UEFA Regulations of the UEFA Intertoto Cup 2007). Nu kom dessutom en 

vinnare att utses: det av Intertotocupens lag som gick längst i UEFA-cupen. 

Fram till år 2005 behöll Intertotocupen sitt tidigare format och bestod av 60-61 lag. Det 

spelades fem omgångar och de tre segrande lagen i den sista omgången avancerade till 

UEFA-cupen. De bäst-rangordnade ländernas lag kom med i den tredje omgången, övriga 

länders lag i den första och/eller andra omgången. 

 

Under perioden finns Intertotocupen allt tydligare till för de främsta än så länge icke 

europaklara lagen från varje land. Intertotocupens roll som en kvalturnering 

konkretiserades när tävlingen lades ned och de ifrågavarande lagen i fortsättningen 

styrdes att delta i kvalturneringen till Europaligan som kom till för att ersätta UEFA-

cupen (The Set Pieces). 

Det nya formatet som Intertotocupen tog i bruk under perioden inkluderade också en 

fördelning i tre regioner tävlingen genom: södra-medelhavs, central-östeuropeiska och 

norra Europa. Liknande regionala seedinggrupper har även använts i lottningar för kval 

till såväl mästarligan som Europaligan. 
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6.4 Summering 
 

I detta kapitel har den andra brytningen och där bidragande orsaker granskats. Utgående 

från analysverktygen kan följande konstateras: En ordförandekamp inom UEFA ska ha 

varit den största enstaka faktorn att bidra till Brytning 2 då klubblagstävlingarnas upplägg 

användes som ett verktyg i tävlingen. De röstberättigade, det vill säga medlemsländerna 

i UEFA, ingår i olika intressegrupper och valde med enkel majoritet att premiera 

mångfalden förbi eliten  (politik). Tanken bakom Platinis plan var inte enbart att öka 

antalet nationella mästarlag i mästarligans gruppspel, det handlande också om att 

förstärka UEFA-cupens position och anseende. Platini ville alltså att mästarligan bättre 

skulle motsvara sitt namn. Utöver att främja deltagarnas intressen och representation kom 

även äganderätten till tävlingarna att förstärkas (juridik). Klubblagens samarbetsorgan 

godkändes av UEFA som förhandlingspart vid tävlingsupplägget och intressegrupperna 

fick en officiell position (politik). Samtidigt hade UEFA:s tävlingar redan blivit i den 

grad etablerade att förbundet genom sin äganderätt kunde kräva förutom idrottsliga 

framgångar även tillräckligt högklassiga omständigheter av de aspirerande lagen för att 

bevilja deltagande (juridik). Dock har det inte påvisats att detta skulle ha inverkat på 

tävlingsupplägget.  

Mångfalden fick en delseger över eliten som följd av ett politiskt löfte vid UEFA:s val av 

ny ordförande. Detta var den i särklass största enstaka påverkaren vid brytning 2, dock så 

att juridiskt relaterade faktorer som representation och (nominell) äganderätt till 

tävlingarna hade sin andel i händelseförloppet. 
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Tabell 2.3. Faktorer som påverkat Brytning 2 
Analysdimension  Brytning 1 Brytning 2 Brytning 3 

Aspekt       

Ekonomi  

pris- och deltagarpengar      

fördelning av intäkterna      

kommersiella inkomster (t. ex. tv)     

Juridik 

äganderätt till tävlingarna   x 

makten att ordna tävlingarna  

deltagarnas intressen & representation  x   

Politik 

eliten kontra mångfald   x  

intressegrupper   x 

UEFA:s egen position     

kompromisser   x   

 

I anknytning till Tabell 3 kan följande konstateras gällande Brytning 2: 

Ekonomi: obefintlig inverkan. 

Juridik: en ökning i representation var den primära strävan här, och att samtidigt formellt 

stärka mästarligans status. UEFA:s position som tävlingsarrangör var inte hotad. 

Politik: Det primära är att Övriga länder tar en form av intressegrupp då många av dem 

väljer att stöda Platini i ordförandevalet. Mångfalden kom att förstärkas något. Dock 

backade elitens position inte i särdeles stor grad. Utgången kan alltså ses som en 

kompromiss mellan de olika grupperingarna och UEFA. UEFA:s egen position för tiden 

var rätt stark och den faktorns betydelse i sammanhanget blir således sekundär. 
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7. Brytning 3  – en segregationsutveckling når sin kulmen 
 

Den mest konkreta förändringen vid Brytning 3 år 2021 är att en tredje tävling startar, 

den europeiska konferensligan. Europaligan, som hade efterträtt UEFA-cupen och 

Intertotocupen från och med år 2009, spelades fram till säsong 2020-2021 med ett 48 lags 

gruppspel. Från säsong 2021-2022 spelas Europaligans gruppspel med 32 lag och den nya 

nivån där under, konferensligan, likaså med 32 lag i gruppspelet. 

Storklubbarnas förstärkta strävan till en egen serie utanför UEFA:s regi bidrog till att 

UEFA justerade tävlingsupplägget och fördelningen av intäkterna samt höll tillbaka på 

beslut om pris- och deltagarpengar. Utöver det ekonomiska fick UEFA göra 

kompromisser mellan sin egen position samt förhållandet mellan elit och mångfald, det 

vill säga idka politik. Som en grund för samma balansgång fanns den juridiska 

dimensionen i och med representation. 

 

UEFA motiverar grundandet av den nya tävlingen med att man vill garantera lag från ett 

större antal länder än tidigare deltagande i gruppspelen. Enligt UEFA:s uträkningar 

kommer det efter reformen att finnas representation från minst 34 länder bland de totalt 

96 lagen som spelar i gruppspelen i de tre kontinentala tävlingarna (UEFA styrelsebeslut 

2018) – man vill ge ett intryck om att mångfalden stärks i förhållande till eliten. Tidigare 

var motsvarande siffror 26 och 80. UEFA:s ordförande, slovenen Aleksander Čeferin 

sade följande enligt protokollets pressversion: 

The new UEFA club competition makes UEFA's club competitions more inclusive 

than ever before. There will be more matches for more clubs, with more 

associations represented in the group stages. This competition was borne out of 

ongoing dialogue with clubs through the European Club Association. 

There was a widespread demand by all clubs to increase their changes of 

participating more regularly in European competition. This has been achieved with 

a strategic approach, and in accordance with UEFA’s objective of having both 

more quality and more inclusivity in our club competitions. (UEFA 

styrelsebeslut 2018). 
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Mästarligans format med 32 lag i gruppspelet kommer att behållas orubbat i samband 

med denna brytning. Däremot har det mellan brytning 2 och brytning 3 (det vill säga åren 

2009-2021) skett justeringar i hur de olika lagen kvalar in i mästarligans gruppspel. Då 

det fram till 2009 var 16 lag som vann direkt inträde i gruppspelet via framgång i sina 

nationella serier och 16 lag som avancerade via kval, var det fram till 2018 redan 22 lag 

som kom via sina nationella serier och 10 genom kval. Från och med år 2018 har 

motsvarande siffror varit 26 och 6. 

 

Mästarligans kvalsystem hade förändrats år 2009 genom att mästarlagen från de övriga 

länderna spelade skilt från icke-mästarlagen från de större länderna. I början hade sex 

platser i gruppspelet reserverats för mästarlagen och fyra för icke-mästarna. Från år 2018 

tilldelas mästarlagen fyra platser och icke-mästarlagen två. Nu övergår dessutom alla 

lagen som utslagits i mästarligakvalet till Europaligans kval, där mästarlagen nu dessutom 

spelar sinsemellan och skilt från de övriga lagen om platser i gruppspelet. Tidigare hade 

endast lag som nått de sista kvalomgångarna fått övergå till Europaligan och där dessutom 

spelat i kvalet tillsammans med de övriga lagen. 

I och med brytning 3 kommer de mindre ländernas icke-mästarlag och cupvinnare att 

spela i kvalet till konferensligan. Tidigare gjorde dessa upp om inträde i Europaligans 

gruppspel. Samtidigt kommer en del platser i konferensligan att reserveras till små länders 

mästarlag som blivit utslagna ur såväl mästarligan som Europaligan. 

UEFA betonar mångfalden genom att poängtera att lag från samtliga länder 

fortsättningsvis har möjlighet att vinna inträde till gruppspelet i såväl mästarligan som 

Europaligan (UEFA styrelsebeslut 2018). Det som inte nämns är att det från de flesta 

länder endast är ett lag per år som har möjlighet att nå någotdera av dessa. 

 

En fjärde kvalomgång kommer till i såväl mästarligan som Europaligan från och med år 

2009. Omgången i fråga kommer i båda tävlingarna att kallas för kvalets slutspelsrunda 

(playoff round). För mästarligakvalets del har slutspelsomgången inneburit att det 

förlorande laget trots allt vinner inträde i Europaligans gruppspel. För Europaligakvalets 

del kommer motsvarande att efter brytning 3 innebära säkrad plats i konferensligans 

gruppspel.  
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Slutspelsomgången har dessutom samma status som gruppspelet vad gäller 

spelarövergångar. Ifall en spelare är med i sin laguppställning i slutspelsomgången eller 

gruppspelet, får denne inte spela för någon annan klubb i de europeiska tävlingarna under 

pågående säsong. Detta anknyter till det ekonomiska i och med spelarövergångar, men 

betydelsen av denna aspekt gäller snarare temporära skiften i styrkeförhållandena de olika 

slags klubbarna emellan än tävlingsupplägget i sig.  

I och med coronaviruspandemin avgjordes under sommaren år 2020 i de båda 

turneringarna utslagningsomgångarna för gamla säsongens del samt kvalomgångarna för 

nya säsongens del undantagsvis över en match. Det enda som spelades över två matcher 

lagen emellan var slutspelsomgången i mästarligakvalet (UEFA kalender). 

Från år 2018 adderas i så väl mästarligans som Europaligans kval en omgång redan innan 

den första egentliga kvalomgången. Detta tillägg tenderar att bero på såväl ökande antal 

deltagande länder, som på justeringar i hur många lag som avancerar ur kvalturneringarna 

till gruppspelen. I förkvalet spelar i regel lag från de allra minsta länderna. 

Intertotocupen var förr sommarturneringen och spelades från slutet av juni till slutet av 

juli, senare dessutom med slutspel i augusti. Intertotocupen har bakats in i Europaligan, 

och numera utgör kval till mästarligan och Europaligan – samt snart även till 

konferensligan – praktiskt taget sommarturneringar då dessa spelas från slutet av juni till 

slutet av augusti. 

Tillsvidare är det oklart huruvida mästarligans intäkter också fördelas som medel till 

konferensligans prispengar eller om lagen tvingas delta på egen bekostnad 

(Fotbollskanalen 6.3.2020). Per början av maj år 2021 hade UEFA inte gett ut kalkyler 

om fördelningen av intäkter i och till sin tredje tävling, vars första kvalmatcher avses gå 

av stapeln i juni samma år. 

 

 

 

 

 



58 
 

7.1 Andelen direktkvalificerade lag från de stora länderna i mästarligans 
gruppspel ökar medan det totala antalet lag förblir oförändrat 
 

Under hela perioden spelas mästarligan med ett 32 lags gruppspel med 4-lags grupper där 

de två främsta i vart och ett av de åtta grupperna avancerar till slutspelet medan treorna 

fortsätter i Europaligans slutspel. Kvalet medräknat är det totala antalet deltagande lag 

75-79, förändringarna sker främst i och med att nya länder kommer med. Under största 

delen av perioden har de 15 främsta länderna fler lag än ett: de allra främsta 4, de följande 

3 och övriga i skaran 2 var. Från år 2018 framåt är det endast de elva främsta som har mer 

än ett mandat. Under hela perioden har resterande länder ett lag var (utom Liechtenstein). 

Tio år in i perioden såg UEFA över inträdeskraven för mästarligans gruppspel. Det mest 

centrala var att mängden direktkvalificerade lag från stora länder ökades, något som 

samtidigt banade väg för konferensligan. Brittiska The Guardian beskriver detta som 

främst ett nytt tillvägagångssätt för att hålla den stora fisken, alltså storklubbarna nöjda 

(The Guardian 25.9.2019). Fördelning av de direkta platserna i gruppspelet och mängden 

avancerande lag från de olika kvalen såg eller ser sedan ut enligt följande: 

-2009-2018: 22 lag direkt kvalificerade i gruppspelet – de tre främsta länderna har tre 

platser var, länderna rangordnade 4-6 har två platser var och de dryga halvdussinet 

följande länderna en plats var. Länderna 13 och 14 har sitt mästarlag på mästarrutten i 

kvalet och den som andra placerade på ligarutten. Både från mästarrutten och från 

ligarutten går fem lag till gruppspelet. Dessutom får Europaligans vinnare åren 2015-

2018 en plats i mästarligan, antingen i den  sista kvalomgången (ifall mästarligans vinnare 

inte kvalat in i gruppspelet via nationella ligan) eller direkt i gruppspelet. Dock så, att ett 

land högst kan ha fem deltagande lag i mästarligan. 

-2018-2021: 26 lag direkt kvalificerade i gruppspelet: de fyra främsta länderna har fyra 

platser var, landet 5 har tre, landet 6 har två och länderna 7-11 har en plats var (beroende 

på mästarliga- och Europaliga-titelhållarnas framgång i sina nationella ligor). Fyra lag 

avancerar via kvalets mästarrutt och två via kvalets ligarutt. Värt att notera är att de fyra 

främsta ländernas lag inte alls deltar i kvalet. Från länder som har lag på både mästarrutten 

och ligarutten kan mästarruttens lag inleda 1-2 omgångar senare än samma lands lag på 

ligarutten. Det ter sig underförstått att mästarlaget spelar på mästarrutten för att inträde i 

gruppspelet upplevs vara enklare där än via ligarutten. Alla de i kvalet utslagna lagen 
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fortsätter i kvalet till Europaligan: mästarna sinsemellan och icke-mästarna i den 

huvudsakliga kvalturneringen. Intressegrupper och representation ter sig som påverkande 

faktorer kring upplägget. 

Här är det värt att notera vad ordförande Aleksander Čeferin sade vid UEFA-

styrelsemötet i januari 2018: man vill öka kvaliteten och deltagandet (UEFA 

styrelsebeslut 2018). Praktiskt taget innebar detta att man ökade antalet storklubbar i 

mästarligan och i stället beslöt sig för att – som en kompromiss – starta konferensligan 

för att i större grad inkludera övriga länders lag i tävlingspyramiden. 

-2021-2024: just inga formatförändringar jämfört med 2018-2021. 

 

7.2 Europaligan tar steg mot att vara ett tydligt andra alternativ för större 
länders lag som går miste om avancemang till mästarligan  
 

I och med brytning 3 krymper Europaligans gruppspel från 48 till 32 lag från och med år 

2021. Samtidigt är det från och med detta endast de 15 främsta länderna som har fasta 

deltagarplatser i tävlingens olika skeden, medan lag från de övriga länderna nu placeras i 

konferensligans startfält. Europaligan har sedan ett 32-lags gruppspel, 8 grupper med 4 

lag. Gruppvinnarna går direkt in i åttondelsfinalerna, grupptvåorna och mästarligans 

grupptreor spelar i den första utslagningsomgången. Europaligans grupptreor fortsätter i 

konferensligans utslagningsomgångar. 

Brytning 3 innebär för Europaligakvalets del att endast två kvalomgångar spelas: ”tredje 

omgången” och ”slutspelsomgången”. Kvalets slutspelsomgång är gemensam för 

ligarutten och mästarrutten, vilket innebär att lagen från dessa kan lottas mot varandra. I 

kvalets icke-mästarrutt deltar cupvinnarna från länderna 7-15 samt lagen som blir 

utslagna i mästarligakvalets ligarutt. Totalt 11 lag från länderna 1-6 är direktkvalificerade 

i gruppspelet tillsammans med konferensligans titelförsvarare. Utöver de ovannämnda 

kommer lag som utslagits i mästarligakvalet slutspelsomgång (och ligaruttens tredje 

omgång) att delta i gruppspelet. 
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Under hela perioden 2009-2021 spelades Europaligan med 48 lag i gruppspelet som var 

uppdelat i  12 grupper på fyra lag. De två främsta i varje grupp gick vidare till slutspelet 

tillsammans med mästarligans åtta grupptreor. 

I början deltog i regel totalt dryga 190 lag (inklusive de från mästarligan utslagna). Från 

och med år 2018 deltog dryga 210 lag, detta i och med att alla lagen utslagna i 

mästarligakvalet förflyttats till Europaligakvalet. Utöver mästarligans kvallag ökar 

lagantalet främst i och med att nya länder kommer med (San Marino, Andorra, Kosovo, 

Gibraltar, alla i början med decimerat lagantal). 

 

När Europaligan startar är det under de första säsongerna 2009-2012 endast de i sista 

fasen av mästarligakvalet utslagna lagen som är direktkvalificerade i gruppspelet. Från 

säsong 2012-13 seedas de 6-7 främsta ländernas cup-vinnare direkt i gruppspelet 

tillsammans med ovan nämnda mästarligalag. Från säsong 2015-16 höjs antalet 

direktseedade i gruppspelet till cirka 16: 2 var från de fyra främsta länderna och 

cupvinnarna från de åtta följande länderna i rangordningen. 

Förändringarna påverkar också kvalets startfält. I början inleder lag från 29 länder i tredje 

kvalomgången och lag från knappa 20 länder i sista kvalomgången. Antalet sjunker så att 

det lägst seedade landet med ett direktseedat lag i tredje kvalomgången har en ranking 

under 20, medan det från säsong 2015-2016 inte längre direkt seedas ett enda lag i 

slutspelsomgången (bortsett lag från mästarligakvalet). I början av perioden är inga lag 

direkt seedade i gruppspelet, från år 2018 har det skiftat till att gälla sista kvalomgången 

i stället. Utöver kompromisser och intressegrupper kan det här handla om att beakta 

ranking och resultat. 

 

Europaligan är ett resultat av en sammanslagning av UEFA-cupen och Intertotocupen. I 

början har alla länder utom de rangordnade som 7-9 samt några av de minsta länderna 3 

deltagande lag var. Länderna på placeringar 7-9 har 4 medan de minsta länderna har 1-2. 

Från 2015-2016 har också länderna på platser 7-9 tre mandat var. Värt att notera är att de 

största länderna hade 3 lag var redan i UEFA-cupen medan de flesta hade 2. För de största 

länderna innebar Europaligans grundläggande faktiskt en permanent förminskning i sitt 

totala årliga deltagarantal i europacuperna, vilket direkt anknyter till representation. 
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Från och med år 2015 får nationella cupfinalens förlorare inte längre en plats i 

Europaligan ifall att vinnaren också kvalat in i för europaspel genom sin nationella liga 

(t. ex. UEFA 20.92013). Nu slopas också fair play-tävlingens prisplatser. Något år 

tidigare hade dessa ändrats till att i stället för vinnarlandet och två utlottade platser delas 

ut till de tre främsta länderna i denna tävling (Kassiesa UEFA Fair Play). Europaligans 

vinnare är från och med nu åter seedat i mästarligans startfält. 

 

7.3 Konferensligan får en tydlig profil som tävlingen för främst lag från ”de 
övriga” länderna 
 

Europeiska konferensligan startar säsongen 2021-2022 och kommer att bli den 

huvudsakliga klubblagsturneringen för cirka 40 av UEFA:s medlemsländer. Det vill säga 

alla utom de 15 främsta länderna vilka också fortsättningsvis har fasta mandat i 

Europaligan. Mästarlagen från samtliga UEFA-medlemsländer med nationella ligor ingår 

dock i mästarligans startfält och också de största länderna är direkt representerade i 

konferensligans startfält. Enligt UEFA garanteras det i och med konferensligan att lag 

från åtminstone 34 olika länder kommer att vinna inträde i tävlingarnas gruppspel, jämfört 

med 26 som siffran var tidigare (UEFA styrelsebeslut 2018). Detta kombinerar inslag av 

representation och intressegrupper och kommer därmed att utgöra en kompromiss. 

Det totala deltagarantalet i konferensligan är 138 lag från de nationella serierna och 46 

lag via kvalen till mästarligan och Europaligan. Likt de övre klubblagstävlingarna 

kommer även konferensligans gruppspel att bestå av 32 lag i 8 grupper med 4 lag var. 

Gruppvinnarna avancerar direkt till åttondelsfinalerna, medan grupptvåorna och 

Europaligans grupptreor spelar i den första utslagningsomgången  

 

Kvalet omfattar fyra omgångar. I fjärde omgången (slutspelsomgången) inleder ett lag 

var från länderna på placeringar 1-5 i rangordningen, i tredje omgången ett lag var från 

länderna 6-12, i andra omgången inleder lag från länderna 6-29 så att de främsta av dem 

har ett mandat och övriga har två, i första rundan inleder ett lag från land 29 och tre lag 

från länder 30-50 (utom Liechtenstein som har ett) och två lag var från länderna på platser 

51-55. Dessutom kommer tre lag till slutspelsomgången från Europaligakvalets egentliga 
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fas. 17 platser i gruppspelet delas ut via den egentliga fasen i konferensligakvalet. 10 lag 

i gruppspelet är de som blir utslagna i Europaligans sista kvalomgång (slutspelsrundan). 

Genom konferensligakvalets mästarrutt utdelas fem platser i gruppspelet. För 

mästarruttens del inleds kvalet i den andra omgången. I andra omgången inleder 20 lag 

som blivit utslagna i mästarligans mästarrutt, i slutspelsomgången ansluter sig fem lag 

som avancerat från mästarligans mästarrutt till Europaligans motsvarande och blivit 

utslagna även där. 

Spelformatet för konferensligan är klart. Däremot råder det större tvivel om huruvida det 

kommer att finnas någon andel av UEFA-turneringarnas helhetsintäkter att fördela till 

turneringens deltagare (t. ex. UEFA 3.12.2020). 

 

7.4 Summering  
 

En politisk och ekonomisk dragkamp främst UEFA och storklubbarna emellan 

förorsakade denna brytning. För tävlingsuppläggets del innebar brytningen att en ny 

tredje tävling kommer till. Övriga länders mästarlag har fortsättningsvis en egen rutt till 

mästarligans gruppspel, dock med en minskande kvot. 

Brytning 3 förklaras och består av följande: Platsfördelning och justeringar i det påverkar 

inträdeskvoterna till mästarligan och leder till grundandet av konferensligan. För att 

beakta olika intressegrupper gjordes en kompromiss (politik). Storklubbarna har än en 

gång anspråk om att starta en egen serie utanför UEFA:s regi, med baktanken om att öka 

sin andel vid fördelningen av intäkterna (politik, ekonomi). Fördelningen av pengarna 

som tävlingarna producerar ses över; de justeras an efter allt mer i mästarligans i favör 

medan konferensligan från början kan komma att helt bli utan pris- och deltagarintäkter 

från denna vinst (ekonomi). Med konferensligan vill UEFA ge ett intryck av att främja 

en bredare representation och fler deltagares intressen (juridik). 
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Tabell 2.4. Faktorer som påverkat Brytning 3 
Analysdimension  Brytning 1 Brytning 2 Brytning 3 

Aspekt       

Ekonomi 

pris- och deltagarpengar    x  

fördelning av intäkterna    x  

kommersiella inkomster (t. ex. tv)     

Juridik 

äganderätt till tävlingarna      

makten att ordna tävlingarna   x 

deltagarnas intressen & representation   x  

Politik 

eliten kontra mångfald     

intressegrupper    x 

UEFA:s egen position    x 

kompromisser    x  

 

I anknytning till Tabell 3 kan följande konstateras gällande Brytning 3: 

Ekonomi: fördelningen av intäkterna är en primär fråga. Detta påverkar i högsta grad 

pris- och deltagarpengarnas konsistens. Kommersiella intäkter är fortsättningsvis en 

viktig grund för dessa, men något som redan var institutionaliserat och därmed sekundärt 

i sammanhanget. 

Juridik: representationen förstärks i och med denna brytning, men (storklubbarnas) 

deltagarnas intressen får mera utdelning. Detta anknöt till UEFA:s primära strävan att 

behålla makten att ordna tävlingarna. Äganderättens betydelse var sekundär. 

Politik: kompromisser mellan olika intressegrupper blir det primära ur politisk synvinkel. 

UEFA:s egen position spelade också in, vilket bidrog till att elitens och mångfaldens 

motsättning till synes inte blev så stor. Detta i och med att bägge polerna utgick som 

segrare, men i olika sfärer inom samma tävlingsfält. 
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8. Avslutning 
 

I avhandlingen har det granskats i på vilka grunder platsfördelningen förändrats och hur 

tävlingsupplägget i herrfotbollens klubblagstävlingar på allmäneuropeisk nivå utvecklats.  

 

Sett genom avhandlingens analysdimensioner har utvecklingen i platsfördelningen 

bidragit till ett tävlingssystem som innefattar strukturell centrering av ekonomiska medel 

till storklubbarna (ekonomi) och proportionellt liten representation i startfältet för 

klubbar från övriga länder (politik). Dessa samtidigt som det europeiska 

fotbollsförbundet UEFA behållit sin makt till och rättigheten att ordna dessa tävlingar 

(juridik).  

Samhälleligt kan denna utveckling leda till växande klyftor olika områden emellan då de 

mer förmögna klubbarna har bättre möjligheter att investera i träningsanläggningar och 

hobbyverksamhet för lokala barn och ungdomar. Omvänt kan framgångsrika klubbar från 

socioekonomiskt lägre trakter genom dessa intäkter bidra till den allmänna 

levnadsstandarden och välbefinnandet i sin region i och med detta. Exempel på detta 

kunde vara Arsenal och Tottenham från de nordligare delarna av den engelska (och 

brittiska) huvudstaden London. 

Fotbollsmässigt innebär segregationen växande klyftor i inkomsterna bland de främsta 

klubbarna och övriga klubbar längs kontinenten. Det innebär att storklubbarna har en 

framskjuten position i konkurrensen om de bästa eller mest lovande spelarna, vilket på 

sikt ytterligare ökar klyftan. Samtidigt har den av storklubbarna förstärkta europeiska 

tävlingspyramiden blivit såtillvida stor ekonomiskt, att arrangören UEFA ur intäkterna 

kan dela ut stöd för grenutveckling till länder vars klubblag tenderar att nå mer 

anspråkslös framgång på kontinental nivå. 

 

Härnäst sammanfattas forskningsresultaten för forskningsfrågornas del. 
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1. Hur ser tävlingsfältet ut efter brytningarna och varför? 

Vid brytningarna sker det utöver skiften i tävlingarnas platsfördelningen även reformer i 

hur tävlingsfältet ser ut. Ekonomiska fördelningen brukar också skifta och väcka debatt, 

men detta har ofta setts över även vid andra tillfällen än vid de här behandlade 

brytningarna. Det mest konkreta som sker vid brytningarna är att längre händelseförlopp 

och trender i anknytning till tävlingsstrukturens upplägg når sin kulmen och därmed 

praktiskt taget förorsakar brytningarna. Ekonomiska och juridiska aspekter är oftast en 

del av dessa längre händelseförlopp. Juridiken närmas ofta i anknytning till deltagande- 

och arrangörsrätt i tävlingarna. Det ekonomiska handlar mest om fördelningen av medel 

som anknyter till tävlingarna. Politiken blir den mest påverkande dimensionen då 

platsfördelningen i synnerhet i mästarligan allt mer går de stora ländernas (läs: 

storklubbarnas) väg och i växande grad segregerar övriga länder från mästarligan. 

 

2. Vilka faktorer förklarar brytningarna? 

Med hjälp av analysdimensionernas operationalisering i Tabell 3 kan vi konstatera 

följande om analysverktygens inverkan vid brytningarna: 

Tabell 2.5. Faktorer som påverkat brytningarna 
Analysdimension  Brytning 1 Brytning 2 Brytning 3 

Aspekt       

Ekonomi 

pris- och deltagarpengar  x  x  

fördelning av intäkterna    x  

kommersiella inkomster (t. ex. tv) x    

Juridik 

äganderätt till tävlingarna  x x 

makten att ordna tävlingarna x  x 

deltagarnas intressen & representation  x x  

Politik 

eliten kontra mångfald  x x  

intressegrupper  x x x 

UEFA:s egen position  x  x 
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kompromisser   x x  

 

Sammanfattningsvis innebär detta betydelsen av följande analysdimensioner vid varsin 

brytning: 

Brytning 1 (1999): politik, juridik, ekonomi 

Storklubbarnas första konkreta initiativ till att bryta sig loss ur UEFA-systemet, tv-pengar 

är ett nytt och stort lockbete (primära). Ägande- och arrangörsrätt avgörs genom 

förhandlingar.  

Brytning 2 (2009): politik, juridik 

Initiativ om att något balansera deltagande per land, delvis för att mästarligan bättre skulle 

motsvara sitt namn (primärt). Dels vidare maktkamp inom UEFA.  

Brytning 3 (2021): politik, ekonomi, juridik 

Segregationsutvecklingen har gått längre än någonsin tidigare men deltagande från så 

många länder som möjligt i gruppspel vill garanteras i någon form. Ekonomiska 

fördelningen är en svår nöt att knäcka. Storklubbarna har anspråk på både upplägg och 

ekonomi. Vid sidan om dessa primära aspekter värnar UEFA om den juridiska sidan i och 

med representation, dock blir detta sekundärt.  

 

Värt att notera är att intressegrupper är den enda faktorn som påverkar vid varje brytning. 

Detta understryker det faktum att tävlingsuppläggets design alltid är en tvistefråga mellan 

olika parter och synvinklar. 

 

3. Vad sker vid brytningarna? 

I samband med varje brytning sker det förändringar i hur många och vilka tävlingar som 

finns samt ofta även i hur många lag som deltar i gruppspel och andra faser. Samtidigt 

visar mönstret hur segregationsutvecklingen framskridit i och med brytningarna: 

Brytning 1: Mästarligan har 32 lag i gruppspelet. Cupvinnarcupen har lagts ned och lagen 

därifrån styrts till UEFA-cupen. Intertotocupen är en ytterligare inkörsport till UEFA-

cupen. 
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Brytning 2: Mästarligans gruppspel är fortsättningsvis 32 lag stort, men det införs skilda 

kvalgrupper till gruppspelet för mindre länders mästare och större länders icke-mästare. 

UEFA-cupen och Intertotocupen sammanslås i Europaligan. UEFA-cupen hade haft ett 

gruppspel redan i några säsongers tid och nu växer detta från 40 till 48 lag. 

Brytning 3: Europaligans gruppspel krymper från 48 till 32 lag och det tillkommer en ny 

tredje tävling konferensligan, som också har 32 lag i sitt gruppspel. Mästarligans 32 lag 

medräknat kvalar nu hela 96 lag in i gruppspelen. Dock så, att de största ländernas lag 

mestadels ingår i mästar- och Europaligorna medan det för de flesta/övriga länders del 

handlar om att i huvudsak delta i konferensligan. 

Omvälvande händelseförlopp är däremot att storklubbarnas representanter uppenbarar sig 

vid UEFA-ordförandens dörr med starka anspråk om tävlingsuppläggets olika sidor 

(Brytning 1), en kandidat vid UEFA:s ordförandeval strävar till att utvidga antalet 

nationella mästarlag i mästarligans gruppspel (Brytning 2), och UEFA besluter, efter 

diskussioner med olika intressegrupper, om att grunda en tredje tävling men inte göra 

förändringar i mästarligans upplägg (Brytning 3). 

 

4. Hurdana eventuellt oförutsedda effekter finnes? 

Intresset mot cupvinnarcupen avtar åtminstone bland större länders lag och tävlingen 

nedläggs sedermera (brytning 1). Cupvinnarcupen var tidigare en tävling där lag utanför 

de högsta nationella serierna kunde vinna inträde i genom sin nationella cup-tävling. Efter 

att cupvinnarcupen lades ner och nationella cupvinnarna styrdes in i andra tävlingar har 

kraven för detta alternativ gjorts mer strikta: inget annat än cupseger räcker. Något som 

kanske snarare än en oförutsedd effekt är en strävan att höja ifrågavarande 

allmäneuropeiska tävlingars anseende. 

Intertotocupen togs in under UEFA:s regi och blev en kvalrutt till UEFA-cupen. 

Tävlingen väckte dock inte omedelbart ett obegränsat intresse trots platser i UEFA-cupen 

som pris. Två engelska lag ställde upp med decimerade manskap och UEFA svarade med 

att porta dessa lag i en säsong. En formatförändring i Intertotocupen år 2006 innebar 

däremot att de stora länderna permanent tappade ett av sina mandat i UEFA:s tävlingar. 

Storklubbarnas framfart och UEFA:s balansgång med mästarligaplatser mellan länderna 

bidrog till att titelförsvararens mandatplats slopades – tills det kom en vinnare som inte 
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lyckades kvala in via sin nationella serie. Från och med det tar titelförsvararen ett av sitt 

lands platser oberoende av ligaplacering. Det återstår att se hur situationen löses ifall ett 

lag från ett land utan direkta gruppspelsplatser skulle vinna titeln men samtidigt inte vinna 

sin nationella liga. I ett sådant fall skulle nationella mästaren från landet kanske inte få 

delta? 

Platsfördelningen bygger som sagt på en rangordning de nationella serierna emellan. Efter 

brytning 3 är det lag från huvudsakligen de 15 främsta länderna som deltar i de två högre 

tävlingarna och övriga länder huvudsakligen i den lägsta. Därmed ter det sig rätt möjligt 

att platsmängdsförskjutningar mellan dessa två imaginära block hädanefter kommer att 

ske rätt sällan. Segregationsutvecklingen är sann. 

För större länders del har utvidgat inträde i mästarligan inneburit att det blivit viktigt att 

spela om även andra placeringar än den första i de nationella ligorna. För mindre länder 

innebär konferensligan praktiskt taget det samma. Från och med år 2021 spelar dessa 

grupper av länder då inledningsvis på olika nivåer av en tävlingspyramid. Segregationen 

fördjupas och klargörs av att ekonomiska medel uppenbarligen koncentreras till 

toppnivåns tävling. 

 

8.1 Följande brytning stundar 
 

Mästarliga eller superliga? Efter brytning 3 år 2021 är tanken att tävlingsupplägget är i 

kraft som sådant fram till år 2024. Från 2010-talet har tävlingsupplägget i regel setts över 

i cykler om 3 år.  Under några ynka dagar i april år 2021 var dock frågan troligen mer 

konkret än någonsin tidigare. Kvällen innan UEFA:s styrelsemöte gick 12 storklubbar ut 

med sina långt förda planer om att starta en superliga. Klubbarna var de engelska Arsenal, 

Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United och Tottenham; italienska AC 

Milan, Inter och Juventus samt spanska Atletico Madrid, Barcelona och Real Madrid. 

Klubbarna antydde att de vill verka i samråd med UEFA och FIFA även i och med den 

nya turneringen (Super League pressmeddelande) – detta uppenbarligen för att undvika 

beskyllningar om ett monopol. 

Planerna dömdes dock omgående och på bred front. Nationella ligor och förbund, UEFA 

och i synnerhet de nämnda klubbarnas supportrar motsatte sig kraftigt tanken. Några 

dagar efter lanserandet av tävlingen hade de flesta av de ifrågavarande klubbarna sedan 
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kapitulerat och den planerade ligan tog sig ett uppehåll i genomförandet (t. ex. Yle 

Urheilu 22.4.2021). 

Superligan hade enligt planerna bestått av 15 permanenta deltagande lag och fem som 

årligen bjuds in på basis av idrottsliga meriter. Efter dubbelserier i två grupper på tio lag 

(18 matcher/lag) avancerar de fyra främsta lagen i varsin grupp till slutspelsstadiet. Varje 

slutspelsomgången skulle avgöras över en match (Super League format). Enligt 

pressuppgifter skulle varsin permanent deltagare tilldelas en startpenning på 350 miljoner 

euro samt årligen 500 miljoner euro. Jämförelsevis inkasserade Real Madrid totalt 80 

miljoner euro då klubben vann mästarligan under säsong 2015-2016 (Helsingin Sanomat 

20.4.2021).  

 

Dagen efter att storklubbarna presenterat sin superliga fattade UEFA beslut om och 

publicerade sina länge planerade reformer i sina klubblagstävlingar. 

Från säsong 2024-2025 avses mästarligan spelas med 36 lag i stället för 32. I stället för 

en uppdelning i grupper ska varje lag möta 10 utlottade motståndare en gång, fem av dem 

på hemmaplan och fem borta. De åtta främsta avancerar till den andra slutspelsomgången 

medan de 16 följande gör upp i den första. Såväl Europaligan som konferensligan går in 

för ett liknande upplägg, dock med åtta respektive sex matcher per lag innan 

slutspelsfasen. De nationella ligorna har ofta samtliga deltagande lag i samma serietabell 

och nu ska de allmäneuropeiska serierna övergå till samma modell. 

 

Varken storklubbarnas eller UEFA:s planer om kommande upplägg kan ses som 

överraskningar. Exempelvis kring 2020-tals skiftet rapporterades det i pressen flitigt om 

dessa planer, vilka ibland ska ha gjorts så väl av UEFA, storklubbarna som dessa 

tillsammans. Lika väl förekom skiftande i på vilka grunder platserna skulle fördelas 

mellan länderna (t. ex. Bild 2.11.2018; The Telegraph 19.10.2020). 

Enligt uppgifter som läckte i offentligheten hösten år 2020 ska FIFA och storklubbarna 

ha planerat en gemensam europeisk toppserie som skulle starta hösten 2022 (Sky Sports 

21.10.2020). Under vårvintern 2021 svarade FIFA och de sex kontinentsförbunden sedan 

i ett gemensamt utlåtande att de inte godkänner andra kontinentala tävlingar än de som 
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varsitt förbund ordnar och att det enda globala klubblagsmästerskapet de godkänner är 

det som ordnas av FIFA (FIFA utlåtande).  

FIFA har sedan år 2005 ordnat Club World Cup, där vinnarna från samtliga världsdelars 

högsta klubblagstävling samt värdlandets mästarlag (sedan år 2007) ingår. Dock har FIFA 

planer på att utvidga turneringen till 24 lag, med minst åtta lag från Europa, vars lag 

vunnit turneringen under de senaste åtta åren i följd. Utöver UEFA och AFC är dessa 

kontinentsförbund det afrikanska CAF (Confederation of African Football), nord- och 

centralamerikanska CONCACAF (Confederation of North, Central America and 

Caribbean Association Football), oceanska OFC (Oceania Footboll Federation) och 

sydamerikanska CONMEBOL (Confederacïon Sudamericana de Fútbol). 

I samma utlåtande  påminde man om att det även i fortsättningen endast är spelare i lag i 

de godkända systemen som kan delta i landslagsverksamheten och exempelvis 

världsmästerskapen (FIFA utlåtande). 

 

Ifall reformerna år 2024 blir av enligt UEFA:s planer innebär det åter en omvälvning i 

tävlingsfältet. Enligt kriterierna i denna avhandling skulle det dock inte direkt handla om 

en brytning per definition - i och med att ingen ny tävling bildas eller någon gammal läggs 

ned. 

De fyra nya platserna i mästarligan ska fördelas enligt följande (UEFA styrelsebeslut 

2021):  

-en tredje direkt plats till det femte landet i rangordningen,  

-ett femte lag avancerar från mästarrutten i kvalet,  

-två lag som placerat sig högt i femårsrangordningen klubbarna. Dessa lag ska ännu inte 

ha vunnit inträde i den egentliga mästarligan för säsongen men nog i kvalet eller i de 

övriga europatävlingarna. 

 

I och med att de högst rangordnade lagen utan direkt mästarligaplats rätt sannolikt 

kommer från de stora länderna, liksom även det femterangordnade landets nya direkta 

mandat, ökar andelen lag från dessa länder. Där de övriga ländernas mästarrutt i kvalet 

tidigare tilldelats fyra av 32 platser i den egentliga mästarligan, är motsvarande siffror 
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hädanefter fem av 36. Tidningen the Telegraph skrev redan ett halvt år innan beslutets 

offentliggörande (The Telegraph 19.10.2020), att mästarligan härmed kommer att vara 

superligan i allt annat utom i tävlingens namn. Det återstår att se hur länge det dröjer 

innan storklubbarna återupptar sina planer om en egen superliga. 

 

8.2 Grunden till segregationsutvecklingen finns i förhållandet mellan UEFA 
och storklubbarna  
 

I begynnelsen av de allmäneuropeiska klubblagstävlingarnas era, på 1950-talet, kom 

UEFA till åtminstone delvis på initiativ av ledande klubbar som ville skapa ett organ som 

ordnar tävlingar på europeisk nivå. Nu vill storklubbarna lösgöra sig från UEFA:s system 

för att själva ordna tävlan. I viss utsträckning är det frågan om rentav samma klubbar i 

bägge fallen. Lagstiftning och regelverk har till viss grad underlättat UEFA:s position. 

För övriga länder och mindre klubbar har det för det mesta handlat om att delta i de 

europeiska tävlingarna oberoende av tidsålder och spelupplägg. Deras ambitioner och 

försök att påverka UEFA har aldrig varit lika starka som storklubbarnas motsvarande. 

Men deras ekonomiska och attraktionskraft har inte heller kunnat mäta sig med 

storklubbarnas dito. Klyftan har under de senaste årtiondena vuxit sig allt större, dels på 

grund av politiska beslut som UEFA tagit för att kunna behärska läget. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Platsfördelning i Europacuperna 1955-2024  
 
1955-91 
Tävling  lag per land   totalt antal lag 
Europacupen  1, från ett 30-tal länder  16 i början, sedan
     kring 32 
Cupvinnarcupen (från 1960) 1, från ett 30-tal länder  12-35 (i början)
     senare kring 32 
UEFA-cupen 
-Mässcupen (1955-79) 2-4 utg. fr. framgång  12, stiger med 
tiden     till 64 
-UEFA-cupen (från 1979) Ranking1-2: 4, R3-5: 3, de flesta: 2, de minsta: 1 64 
Intertotocupen 2-4 från 12-15 länder (ej UEFA-tävling)                      32-48 
1991-99 
Tävling  lag per land   totalt antal lag 
Mästarligan  1991-94: 1, från ett totalt 30-tal länder dryga 30, främsta 8 
     i gruppspelet 
  1994-97: R1-23: 1, övriga länder: 0 24, främsta 16 i
     gruppspelet 
  Ett lag per R1-7 direkt i gruppspelet 
1997-99: R1-7: 2, övriga länder: 1 55, främsta 24 i gruppspelet 
  Ett lag per R1-7 direkt i gruppspelet 
Cupvinnarcupen 1 per land   stiger från dryga 30
     till knappa 50 
UEFA-cupen  1991-94: R1-3: 4, R4-8: 3, de flesta: 2, de minsta: 1 64 
  1994-97: R1-3: 4, R4-8: 3, de flesta 2, de minsta: 1             94-96 
                       Länderna R24 och lägre: också mästarlagen                   1996-97:
       117 
98-99: R1-21: 2-4 lag, resten 1 lag  dryga 100 
Totala lagantalet inkluderar lag från Intertotocupen (1995-), Fair play -tävlingen (1996-) och 
förflyttade från mästarligakvalet (1996-) 
Från 1994 gör högre rankade länders lag entré i senare omgångar 
Intertotocupen  
-innan UEFA-tiden (-1994) 2-4, alla länder deltog inte                           40-44 
-i UEFA:s regi (1995-) 1-4, enligt ländernas rankingplaceringar  60 
  -t. o. m. 1997 gruppspel 
  -fr. o. m. 1998 utslagstävling, entréomgång utgående från 
  ranking 
T. o. m. 1999 inkluderar Europacupen/mästarligan och cupvinnarcupen också 
fjolårsvinnarens direkta plats. 
1999-2009 
Tävling  lag per land   totalt antal lag 
Mästarligan  R1-3: 4 (2 i gruppspelet, 2 i kvalet), 71, varav 32 i 
     gruppspelet 
  R4-6: 3 (2, 1), R7-15 2 (1, 1/0, 2), övriga 1 (0,1)        (16 direkt) 
UEFA-cupen  R1-6: 3, R7-8: 4, R9-15: 2, R16-21: 3, övriga: 2           142-145,
                   senare 157 
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(inkl. cupvinnarna)                  Mästarligans grupptreor kommer med i slutskedet av tävlingen. 
Till ökningen av lagantalet bidrar att antalet lag från Intertotocupen höjs från 3 till 11. 
Gruppspel (med 40 lag)  fr. o. m. 2004-05, ingen direktkvalificerad. 
Intertotocupen 1 (R1-10 hade cirka 2 t. o. m. 2005) 60-61 innan 2006,                   
                                                                                                                                    sedan cirka 50 
2009-2021 
Tävling  lag per land   totalt antal lag 
Mästarligan  R1-3 4 (3, 1, fr. o. m. 2018-19 4, 0),                76                                         
32 lag i gruppspelet 
  R4: 3 (2, 1), fr. o. m. 2018-19 4 (4, 0), t. o. m. 2018 direkt
     22, sedermera 26 
  R5-6: 3 (2, 1, fr. o. m. 2018-19 3, 0),     
  R7-15 2 (skiftar 1, 1 eller 0, 2), övriga: 1 (0, 1) 
Kvalet delas i tu: mästarrutten för mindre ländernas mästare, ligarutten för större länders 
icke-mästarlag (utom de direktkvalificerade). T. o. m. 2018 avancerar 5 lag per rutt, sedan 4 
lag via mästarrutten och 2 via ligarutten. 
Europaligan  3 för de flesta, 1-2 för de allra minsta 190-210, varav 48 i 
(sammanslagen av UEFA- och Intertotocuperna)  gruppspelet, 
                             t. o. m. 2015 har R7-9: 4 direkt: t. o. m. 2013: ingen 
                                                                                                           2013-15: R1-7: 1 
                                                                                                                fr. o. m. 2015: 16 lag fr. R1-12 
Fr. o. m. 2018 är alla i mästarligakvalet utslagna lagen med i Europaligasystemet, bildas 
mästarrutt också här. 
  Fair play -tävlingens kvotplatser slopas efter 2016. 
Mästarligans vinnare har kommit att ta ett av sitt lands platser i fall att laget inte annars har 
kvalat in i mästarligan för följande säsong. För Europaligans vinnare har det reserverats en 
plats i mästarligans startfält. Trots allt detta får ett lands lagantal i mästarligan under en 
säsong inte överskrida fem. 
2021-2024 
Tävling  lag per land   totalt antal lag 
Mästarligan  R1-4 4 (4, 0), R5-6: 3 (3, 0),               76, varav 32 i gruppspelet,
      direkt 26        
(lika som 2018-21) R7-15 2 (skiftar: 1, 1 eller 0, 2), övriga: 1 (0, 1) 
Europaligan  R1-5 2 (2, 0),                                 58, varav 32 i 
gruppspelet,      direkt 12  
  R6-15 1 (R6 1,0, resten 0,1), övriga länder: 0 
  Cupvinnarna från ifrågavarande länder ingår. 
Konferensligan R1-5: 1, R6-15: 2, R16-50: 3,              184, varav 32 i gruppspelet     
(utbruten ur Europaligan)     direkt 0 
                           R51-55: 2                                                       
Tävlingen inkluderar 56 lag som blivit utslagna i mästarligans och Europaligans kval: således 
inkluderar också konferensligans kval  en mästar- och en ligarutt. 
  Europaligans grupptreor kommer med i konferensligans 
  utslagningsskede. 
Konferensligans vinnare ingår i Europaligas startfält följande säsong. 
Liechtenstein har ingen nationell liga och därmed deltar enbart ett lag, cupvinnaren, från 
det landet i Europacuperna. 
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Bilaga 2. Termer inom europeisk klubblagsfotboll 

UEFA – det europeiska fotbollsförbundet, här arrangör för de europeiska klubblagstävlingarna. 

Storklubbar – cirka 15 idrottsligt framgångsrika och ekonomiskt starka klubbar. 

Större länder – länderna vars lag i snitt är de mest framgångsrika i europeiska tävlingar, ofta 
kommer ett eller några av storklubbarna från dessa länder. 

Övriga eller mindre länder – beroende på kontext antingen alla länder som inte ingår i de 
större eller ett varierande antal av de mindre framgångsrika länderna. 

Nationella ligorna – varje lands (bortsett Liechtenstein) egen serie, primära vägen för lagen att 
vinna inträde i de olika europeiska klubblagstävlingarna.  

Nationell cup – utslagstävlingar som ordnas i varje land, ofta ingår också lag från lägre serier. 
Kutym är att den primära cupens vinnare i varje land vinner inträde i europeiska tävlingar. 

Ligacup – i vissa länder spelar sekundär nationell cuptävling. 

Mästare – vinnare av nationell liga. 

Cupvinnare – vinnare av nationell primär cup-tävling. 

Landsranking – Entrélista som definierar antal lag som går till mästarligan och övriga tävlingar 
utgående från framgång som landets lag uppnått under de senaste åren. 

Titelförsvarare – beroende på kontext förra årets vinnare av varsin europeisk klubblagstävling. 

gruppspel – fler än två lag möter varandra i samma tävlingsfas för att definiera avancemang. 

kval – fas som spelas för att reducera antal lag i gruppspel eller annan egentlig fas av tävlingen. 

dubbelserie, enkelserie – två matcher mot varje motståndare, alternativt en match mot varje. 

hemma – borta -dubbelmöte – vanligaste tävlingsformen i utslagsmatcher. 

seeding – på förhand bestämd indelning av lag för att påverka utgång i tävlingarnas lotterier. 

matematiskt fungerande startfält – ett lagantal som jämnt går att dela med siffran 4. 

 

Europeiska klubblagstävlingar under UEFA: 

högsta nivån 

-mästarligan 

-europacupen (nedlagd) 

medelnivå 

-cupvinnarcupen (nedlagd) 

-Europaligan 

-UEFA-cupen (nedlagd) 

lägsta nivån 
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-Intertoto-cupen (nedlagd) 

-konferensligan (ny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


