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Sammandrag: 

Marknadsföring som vetenskapsområde har under de senaste decennierna fått allt 

starkare inflytande från beteendevetenskaperna, specifikt den ekonomiska sociologin. 

Genom denna vinkling har begreppet marknad fått en ny, mera sociologisk syning. 

Fotbollsspelarmarknaden har sedan länge varit en frustrerande komplex entitet. 

Bristen på utbildade beslutsfattare på högsta nivå inom fotbollen har gjort att 

spelarvärdering ter sig sporadiskt och godtyckligt. Genom att analysera 

fotbollspelarmarknaden genom en ekonomisk-sociologisk synvinkel kan förståelsen 

för denna sociala konstruktion uppdagas. 

Syftet med denna avhandling är att, utgående från ett marknadsteoretiskt perspektiv, 

avgöra hur prissättning på fotbollsspelarmarknaden går till. Utgående från en 

ekonomisk-sociologisk marknadsbeskrivning och värdesättningsteori konstateras i 

denna avhandling att värde för fotbollsspelare kan härledas på tre sätt: genom att det 

existerar en marknadsrepresentation i vilket hans värde är givet; genom att härleda 

spelarens värde genom objektivt spelstatistiskt data; eller genom subjektiva 

expertåsikter.  

Dessa tre sätt att analysera spelarvärdering analyseras kvantitativt och belägg hittas 

för att värdesättning på fotbollsspelarmarknaden görs genom 

marknadsrepresentationer. Detta implicerar att spelare värderas enligt hur de 

representeras på marknaden, i motsats till deras mätbara insatser på planen eller de 

subjektiva åsikter som marknadsaktörerna har om dem. 

Nyckelord: Ekonomisk sociologi, fotbollsspelarmarknaden, 

marknadsteori, marknadsrepresentationer, spelarvärdering, fotboll 
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1 INLEDNING 

Begreppet marknad kan anses vara centralt för marknadsföringsvetenskapen 

(Storbacka & Nenonen, 2011). Trots detta har marknaden som koncept inte sett 

signifikant utveckling sedan den ursprungliga definitionen myntades under slutet av 

1700-talet av Adam Smith (Smith, 1863). Denna konceptuella utveckling har dock 

accelererat under de senaste några decennier, i och med ett starkare inflytande från 

beteendevetenskaperna – specifikt den ekonomiska sociologin (Callon, 1998). Den 

centrala frågeställningen har ändrats från att behandla hur marknader ser ut, till att 

undersöka vad som egentligen händer på marknader, och hur detta påverkar 

marknadens skepnad. (Kjellberg, et al., 2012) 

Marknadsvetenskapen är dock ännu i ett tidigt skede av sin utveckling, kanske delvis på 

grund av marknadernas föränderliga natur. Det språk som etablerades kring kunskap 

om marknader under 1700-talet är ännu i bruk idag, men debatten kring marknader 

som koncept har under de senaste årtiondena fått nytt liv (Kjellberg, et al., 2012). 

Marknadsföringsvetenskapen har tagit avstånd från de nationalekonomiska influenser 

som har bidragit till att utveckla marknadsspråket för att välkomna ett mera 

sociologiskt perspektiv (Callon, 1998).  

Fotboll är världens största och mest älskade sport. Utgående från detta kunde man 

gissa att intresset för sporten, i jämförelse med sina gelikar, skulle vara på samma nivå 

på ett akademiskt plan, men trots sportens popularitet stämmer detta inte (Torgler & 

Schmidt, 2007). Fotboll som underhållningsbransch har länge varit underlägsen dess 

amerikanska kusiner och har först under de senaste decennierna tagit igen det 

försprång som de amerikanska sporterna skapat ur ett ekonomiskt perspektiv. Denna 

utveckling syns också på det vetenskapliga planet. (Dobson & Goddard, 2001; Kuper & 

Szymanski, 2009) 

De faktorer som ligger bakom fotbollens akademiska underläge i förhållande till sina 

gelikar har att göra med sportens traditionalistiska inställning. Det amerikanska ordet 

för lagsportsorganisationer, ”franchise”, accepteras till exempel inte i den engelska 

fotbollskulturen på grund av dess ekonomiska konnotationer.  Ännu idag ses fotbollslag 

utanför Nordamerika som kommunala samhörighetsinstitutioner. Till exempel i 

Tyskland finns det krav på att klubbar till hälften måste ägas av supportrar. Även om 

det har blivit allt populärare med utländska ägare inom toppligorna ser dessa ägare ofta 

starkt motstånd från supporterskaran. Att en ägare av, till exempel, en Engelsk 
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fotbollsklubb skulle få profitera på sin investering är än idag tabubelagt (Harris, 2012). 

Än idag har få fotbollsklubbar på allvar realiserat den ekonomiska potential som de 

besitter. (Kuper & Szymanski, 2009) 

Denna ekonomiska konservatism syns även i den ekonomiska litteraturen som berör 

lagsporter. De mest influensrika, tidiga artiklar som handlar om den ekonomiska sidan 

av lagsport berör baseboll (Rottenberg, 1956) och lagsport i allmänhet (Neale, 1964), 

medan de första försöken på att behandla fotboll ur ett ekonomiskt perspektiv, gjorda 

av Sloane (Sloane P. J., 1969; 1971), kom aningen senare (Dobson & Goddard, 2001). 

Trots att mängden forskning kring ämnet under de senaste decennierna har ökat 

märkbart, är mängden artiklar ännu förhållandevis liten i jämförelse med den globala 

mängden utövare samt den enorma ekonomiska boomen som sporten har gått igenom 

under samma period (Dobson & Goddard, 2001). I och med lukrativa 

televiseringskontrakt har fotbollen som underhållningsbransch växt exponentiellt, 

något som också har lett till att fotbollsvärlden har polariserats. I och med att de största 

turneringarna väcker mest intresse, har inträde till dessa tävlingar blivit allt mer 

lockande för lagägare – vare sig det handlar om att stiga till den högsta serienivån i 

England eller att kvalificera för den mest lukrativa kontinentala turneringen 

Champions League, är den ekonomiska innebörden signifikant (Cave & Crandall, 

2001).  

I och med de ökade penningströmmarna har också konkurrensen fotbollsklubbar 

emellan ökat markant. Det att tidigare storspelare som George Best och Tony Adams 

klarade av att upprätthålla karriärer som professionella sportsmän vid sidan om sina 

alkoholproblem fungerar som metafor för hur fotbollsklubbar i det förgångna även 

kunde klara sig trots att de hade ohälsosamma levnadsvanor. På samma sätt som 

spelare idag konstant är under luppen när det gäller mat-, dryckes-, sömn- och dylika 

vanor har pressen på fotbollsorganisationer att utvecklas i en mera professionell 

riktning under den senaste tiden ökat betydligt. Inte minst på grund av de varnande 

exempel som existerar på klubbar (exempelvis Darlington, Portsmouth och Leeds) som 

genom överdriven skuldsättning och okontrollerade utgifter hamnat på konkursens 

brant (BBC, 2012; BBC, 2012). 

Förhållandet mellan en klubbs ekonomiska framgång är direkt länkat till dess 

sportsliga framgång. Ju mera matcher man spelar och ju högre kvalitet matcherna är 

av, desto mera biljettintäkter, televiseringsavgifter och dylika inkomstströmmar 

(Szymsanski & Kuypers, 2000). De mest ikoniska lagen i fotbollens historia har nästan 



 

 

3 

utan undantag konsisterat av en taktiskt kunnig, motiverande tränare och ett effektivt 

spelsystem, men även kombinationen av dessa två är starkt beroende av det 

spelarmaterial som finns till förfogande (Wilson, 2010). Eftersom en klubbs spelare 

tillhör de faktorer som har störst inverkan på en fotbollsklubbs sportsliga (och därmed 

indirekt ekonomiska) resultat följer det att investering i spelare är ett effektivt sätt att 

förbättra chansen för framgång . Detta till trots är fotbollsspelarmarknaden en stor och 

komplex entitet som saknar förståelse.  

En bidragande faktor till detta är att fotbollsspelare (speciellt i England) sällan utbildar 

sig vid sidan om sin karriär som fotbollsspelare. Eftersom det inom fotbollsvärlden 

prefereras att högt uppsatta beslutsfattare har en bakgrund som fotbollsspelare över en 

bakgrund inom den ekonomiska sektorn tenderar spelarmarknaden vara en volatil och 

kryptisk entitet där fingertoppskänsla regerar över rådata (Kuper & Szymanski, 2009). 

Denna preferens för forna toppidrottare att efter sin aktiva karriär fortsätta som 

beslutsfattare inom idrotten är en tendens som råder inom de flesta lagsporterna. I 

detta hänseende var basebollen steget före, vilket kan ses av den uppståndelse som 

fallet Moneyball, vars centrala tes var eliminerandet av subjektiva spelarmått, har 

skapat inom basebollvärlden (Lewis, 2004). Där fotbollsvärlden ännu ställer sig 

skeptiskt gentemot användningen av statistik för att bättre förstå sig på spelet har de 

första positiva resultaten av detta angreppssätt redan prövats inom basebollen. 

Under de senaste åren har viljan att utveckla fotbollen och den teknologiska 

möjligheten till detta lett till en uppsjö företag som erbjuder statistiska mått för 

beskrivning av individuella spelares insatser på fotbollsplanen (WhoScored.com; 

ProZone; Opta). Denna information har inte bara gynnat fotbollsklubbar som kan 

använda detta data för att bättre förstå sig på de egna spelarna och motståndarnas 

spelare, utan har också så småningom funnit sig allmänt tillgänglig på internet 

(Hunter, 2012). Tillgång till denna information har lett till möjligheten att 

vidareutveckla förståelsen för värdering av fotbollsspelare på fotbollsspelarmarknaden. 

Inom fotbollen existerar dock ännu ingen likadan pionjär som Moneyball-exemplets 

Oakland Athletics. På fotbollsspelarmarknaden existerar ännu frågetecken kring hur 

spelarvärdering går till, vilka faktorer som överhuvudtaget inverkar på en spelares 

värde. Marknadsforskningen har heller inte fokuserat på fotbollsspelarmarknaden, 

utan istället använt sig av mera allmänna marknadsformer (till exempel snabbköp 

(Cochoy, 2008) och aktiemarknaden (Beunza, Hardle & MacKenzie, 2006; Muniesa, 

2007)). Tidiga studier inom fotbollsforskningen har skapat en grundläggande bild av 
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vilka faktorer som påverkar fotbollsspelares pris (exempelvis Dobson & Gerrard (1999) 

och Carmichael, Forrest & Simmons (1999)), men dessa studier har baserat sig på 

faktorer som i dagsläget känns ganska uppenbara (till exempel är erfarna spelare 

dyrare än oerfarna spelare). Den centrala frågan kvarstår dock: hur formas en 

fotbollsspelares värde? 

1.1. Problemområde 

Trots att begreppet marknad sedan Adam Smiths tider varit en av byggstenarna för 

modern ekonomisk forskning har dess konceptuella utveckling varit begränsad sedan 

dess (Callon & Muniesa, 2005). Genom utvecklingen av förståelsen för värdeskapande 

(Vargo & Lusch, 2004) har behovet för en bättre förståelse för marknader blivit en 

viktig knytpunkt inom marknadsföring som vetenskapsområde (Vargo & Lusch, 2008). 

Marknadsföringsvetenskapen har därmed under det senaste decenniet fått inflytelse 

från nya riktningar med nya förståelser för vad en marknad egentligen är, hur den 

uppstår, vad det innebär och vad som krävs för att den skall kunna existera (Araujo, 

2007). Detta har inneburit ett större inflytande från humanistiska vetenskaper i 

utvecklandet av nya, alternativa marknadskoncept, specifikt den ekonomiska 

sociologin. Från den ekonomiska sociologin har sedan marknadsforskningsfältet 

utvecklats vidare i en mera pragmatisk riktning, i jakt på bättre förståelse för de 

praktiker som definierar marknaders struktur, och hur dessa praktiker interagerar för 

att forma och skapa denna struktur (Kjellberg et al., 2012). 

Ekonomisk sociologi berör ekonomiska fenomen ur ett sociologiskt perspektiv 

(Swedberg, The Toolkit of Economic Sociology, 2004). Ur en marknadssynvinkel har 

denna vetenskapsgren bidragit med att socialisera ett fenomen som tidigare varit 

undersocialiserat, och vars begreppsapparatur varit häftigt influerad av 

nationalekonomisk jargong (Araujo, 2007). Granovetter (1985) utvecklade redan på 

80-talet tanken om att marknader är sociala konstruktioner, vilket fungerat som en 

utgångspunkt för Callons (1998) teoriserande kring begreppet. Marknaden som social 

konstruktion innebär en annorlunda infallsvinkel än den klassiskt makroekonomiska 

definitionen. Istället hamnar fokus på mikroplanet, på själva transaktionen, den 

pragmatiska akten: hur kan en vara byta hand? Hur kan ett pris anges? Vilken roll 

spelar marknadsföring? (Callon & Muniesa, 2005). Fourcade (2007) sammanfattar 

diskussionen genom att konstatera fyra synvinklar, ur vilka marknader är sociologiskt 

relevanta: 
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1) Sociala nätverk uppehåller marknader 

2) Aktörernas relativa sociala positioner organiserar marknader 

3) Institutionella processer stabiliserar marknader 

4) Performativa tekniker skapar och formar marknader 

Utgående från dessa synvinklar har Kjellberg & Helgesson utvecklat en modell för hur 

marknader fungerar i praktiken. Denna modell inkluderar tre perspektiv 

(normaliserande aktiviteter, representationella aktiviteter, utbytesaktiviteter) som 

formas och styrs av ett ständigt nätverk av interaktion mellan aktörer (Kjellberg & 

Helgesson, On the nature of markets and their practices, 2007).   

Denna synvinkel skapar en mera mångfacetterad, och därmed även kontroversiell 

(speciellt Miller (2002) ställer sig kritiskt till Callons tankar), definition av ett begrepp 

som sedan länge varit statiskt. Som grund för Kjellberg & Helgessons (2007) 

praktikmodell fungerar konstaterandet att marknader, för att kunna bli till, måste fylla 

två huvudsakliga krav: det måste existera aktörer som är kapabla att kalkylera och det 

måste finnas varor som går att kalkylera (Araujo, 2007). Kalkylerande aktörer uppstår 

genom det aktör-nätverk som uppehåller marknadsstrukturen och kalkylerbara varor 

kommer till genom den singulariserande process som uppstår när säljaren distanserar 

sig från sin ägodel och köparen isolerar varans egenskaper för att kunna jämföra den 

med motsvarigheter, för att skapa ett värde (Callon & Muniesa, 2005). För att varornas 

skall kunna gå att kalkyleras måste det skapas ett värdekoncept.  Med andra ord, för att 

en vara skall kunna ha ett pris, måste den kunna värderas. 

Muniesa (2012) tar en pragmatisk inställning till prisformande. Han utgår ifrån att en 

varas värde varken är relevant när det är helt objektivt eller helt subjektivt, och menar 

därmed att man, för att förstå sig på konceptet värde, måste förstå sig på processen 

bakom hur en vara värderas. Ett pris formas inte genom en simpel interaktion mellan 

utbud och efterfrågan, utan är en mycket mer komplex mekanism (Muniesa, 2007).  Ett 

pris är heller inte en absolut indikator av en varas värde, utan marknaden avgör 

efterhand ifall priset representerar den värdering som gjorts. Muniesa (2007) 

argumenterar att prisets representationella kvalitet kan avgöras utgående från hur 

värderingen gått till.  

Den ekonomisk-sociologiska litteraturen tenderar använda de två mest stereotypiska 

formerna av marknader som exempel: snabbköp (Cochoy, 2008) och 

värdepappersbörser (Beunza, Hardle & MacKenzie, 2006; Muniesa, 2007).  Även om 
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dessa två är väldigt bra exempel i och med deras starka pragmatiska koppling kunde 

man anse att de innebär en relativt snäv källa för exempel. I denna avhandling kommer 

jag att utgå ifrån en annan intressant marknad: nämligen marknaden för 

fotbollsspelare.  

1.2. Forskningsfråga och syfte 

Med tanke på professionaliserandet av fotbollsorganisationer finns det ett 

forskningsgap i hur värdet på fotbollsspelare kommer till. Trots att motsvarande 

studier har utförts i olika syften, har de senaste några åren burit med sig en värld av ny 

information om vad som egentligen pågår på spelplanen, och därmed finns det skäl att 

uppdaga denna förståelse. Ur en marknadsforskningssynvinkel är detta högintressant, 

delvis med tanke på den enorma popularitet som sporten åtnjuter, delvis med tanke på 

att fotbollsspelarmarknaden inte forskats utgående från det ekonomisk-sociologiska 

perspektivet. 

Utgångspunkten är att fotbollsspelare värderas utgående från andra aspekter än de som 

relaterar sig till deras egentliga prestationer på fotbollsplanen. Tidigare 

undersökningar (Szymanski, 2000; Kuper & Szymanski, 2009) har konstaterat att det 

sker (eller närmare bestämt, har skett) diskriminering inom fotbollsvärlden, det vill 

säga att lagbyggen har gjorts på basis av andra faktorer än spelmässiga sådana. Till 

exempel har fotbollsspelarmarknaden diskriminerat mot mörkhyade spelare samt för 

ljushåriga spelare. Detta leder till frågan: ifall spelarvärdering på 

fotbollsspelarmarknaden inte görs utgående från objektivt speldata, hur värderas 

fotbollsspelare? 

Syftet med denna avhandling är att, utgående från ett marknadsteoretiskt perspektiv, 

avgöra hur prissättning på fotbollsspelarmarknaden går till. 

För att undersöka detta ämne kunde man utgå ifrån ett antal olika tillvägagångssätt. 

Man kunde utföra en kvalitativ undersökning med målsättningen att intervjua 

beslutsfattare inom fotbollsvärlden för att konkludera hur deras 

beslutsfattningsprocess går till, eller sedan kunde man utföra en kvantitativ studie 

baserad på numeriskt data för att jämföra ifall det finns statistiska kopplingar mellan 

spelardata och övergångspris. Det bästa alternativet skulle antagligen vara att blanda 

dessa tillvägagångssätt för att kompensera för deras respektive svagheter. Det finns 

dock accessproblematik inom fotbollsspelarmarknaden som praktiskt taget gör 
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kvalitativa studier oskäligt komplicerade att utföra, vilket leder till att en kvantitativ 

studie är föredragbar.  

För att koncentrera studien kommer den att avgränsas så att den enbart infattar den 

engelska fotbollsspelarmarknaden. Detta görs  med tanke på att den engelska 

fotbollsligan hör till de mest prestigefyllda och populära ligorna i världen, och med 

tanke på att största delen av akademisk forskning med fotboll som fokus görs med 

samma avgränsning. 

 

1.3. Upplägg 

Denna avhandling börjar med en inledning varefter följer en utredning för hur den 

passar in i den rådande akademiska diskussionen. Efter detta följer en 

syftesbeskrivning.  

Efter det inledande kapitlet följer en beskrivning av marknadsteorier utgående från det 

ekonomisk-sociologiska perspektivet. I detta kapitel finns en beskrivning av 

marknaden som social konstruktion, en marknadsmodell som baserar sig på 

marknadspraktiker och en pragmatistisk syn på prissättning och värdering. Som följd 

tillämpas dessa marknadsteorier på fotbollsspelarmarknaden och hypoteser utvecklas 

och presenteras. 

Efter det marknadsteoretiska kapitlet kommer en beskrivning av den metod som valts 

för denna avhandling. Här presenteras urvalet, diskuteras relevanta accessfrågor och 

presenteras de variabler som kommer att användas i analysen. 

Efter metodkapitlet följer dataanalysen och bearbetandet av data. Detta följs av en 

diskussion om de resultat som denna avhandling har producerat, vilka implikationer de 

kan ha för olika intressenter, vilka faktorer som potentiellt kan begränsa kvaliteten av 

detta arbete och föreslås relevanta fortsatta forskningsmöjligheter. 
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2 MARKNADSTEORI 

Trots att den klassiska marknadsdefinitionen som utvecklades för flera sekel sedan 

ännu regerar, har den under de senaste årtionden hamnat under allt starkare syning, 

speciellt på grund av sin undersocialiserade bild av verkligheten.  I detta kapitel 

presenteras en ekonomisk-sociologisk marknadsdefinition som baserar sig på den 

praktiska sidan av marknader. Denna pragmatism har tagit en central roll inom den 

ekonomisk-sociologiska marknadsrörelsen (Callon, 1998). Efter marknadsdefinitionen 

presenteras en pragmatistisk syn på värdering och prissättning, varefter 

marknadsteorierna gås igenom utgående från en fotbollskontext. 

Teoriserande kring begreppet marknad började i medlet av 1700-talet då Adam Smith 

myntade begreppet ”den osynliga handen”. Tanken var att marknaden var kontaktytan 

mellan efterfrågan och utbud, och att en omnipotent, osynlig kraft styrde dessa två 

element i jakt på  ett jämviktstillstånd. Detta balanserande ledde till formandet av ett 

pris som satisfierade båda parterna (Smith, 1863). Denna teori, med tanke både på dess 

egentliga ålder, och dess åldersdigna retorik, har varit långlivad, och en version av den 

utlärs även idag på grundkursen i nationalekonomi på Hanken. Grundkursens kursbok 

ger följande definition för begreppet marknad: 

”Marknaden är kontaktytan mellan köpare och säljare. Över marknaderna kan man köpa de 
resurser som man behöver och sälja sådana resurser som andra är villiga att betala för.” 
(Berglund & Johansson, 2007) 

Denna definition har konkretiserat Smiths teori såtillvida att den, istället för 

efterfrågan och utbud, pratar om de aktörer som rör sig på marknaden: det vill säga 

köparen och säljaren. Förutom motsvarande nyansskillnader har detta centrala 

ekonomiska begrepp inte konceptuellt utvecklas dramatiskt sedan Smiths tider (Callon 

& Muniesa, 2005).  

Trots att Smiths marknadsteori varit ihärdig, har det under de senaste några decennier 

mobiliserats en motståndsrörelse. Marknadsföring som vetenskapsområde har rört sig 

från sitt produktcentrerade, ekonomiska paradigm till ett alltmer kundcentrerat, 

sociologiskt paradigm (Grönroos, 1994; Ravald & Grönroos, 1996; Normann, 2001; 

Vargo & Lusch, 2004). Genom denna rörelse i en mera sociologisk riktning har även 

begreppet marknad tappat sin betydelse i relation till ordet marknadsföring, ett 

begrepp som ändå är centralt för vetenskapsområdet (Storbacka & Nenonen, 2011). I 

och med att marknadsföring som vetenskapsområde vuxit till sig har också krav ställts 
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på bättre förståelse för vad en marknad är, vad som pågår på den, hur den formas 

(Vargo & Lusch, 2008).  Marknadsföringens rörelse i en sociologisk riktning kan anses 

som ett naturligt steg, med tanke på den inverkan som beteendevetenskaperna hade på 

vetenskapsomorådet under 60- och 70-talet (Wilkie & Moore, 1999; Wilkie & Moore, 

2003). Den sociologiska utvecklingen inom marknadsföringen skedde simultant med 

uppväckandet av den ekonomiska sociologin. Ekonomisk sociologi är ett forskningsfält 

som existerat en längre tid men som har stigit till prominens under de senaste 

decennierna, specifikt genom marknadsforskning, vars definition lyder på följande sätt: 

”tillämpningen av det sociologiska perspektivet på ekonomiska fenomen” (Swedberg, 2004) 

Fourcade (2007)beskriver ytterligare disciplinen som en vetenskaplig förgrening som 

undersöker marknader, samt deras inverkan på samhället. Hon målar även upp en bild 

av ett forskningsfält som saknar enighet men som utgående ifrån olika ansatser har 

lyckats skapa en mångbottnad diskurs gällande marknader. 

Den ekonomiska sociologin har bidragit med ett mera mänskligt fokus på 

marknadsteori, ett område som tidigare varit drastiskt undersocialiserat (Araujo, 

2007). Ifall Smith föreslog att marknader består av tre aspekter – aktörer, pris och en 

strukturell styrmekanism – har den ekonomiska sociologin tagit avstamp från 

aktörerna. Granovetters (1985) tanke om marknader som sociala konstruktioner, som 

skapas och formas av de aktörer som agerar på den har fungerat som ett tongivande 

verk, speciellt för Callon (1998), vars bok, Laws Of The Market, kunde anses vara en av 

de centrala pjäserna i den ekonomiska sociologins vetenskapliga arsenal. Kjellberg et 

al. (2012) sammanfattar det ekonomisk-sociologiska paradigmet inom 

marknadsföringen och presenterar möjliga framtida forskningsriktningar. 

2.1. Marknaden som social konstruktion 

Smiths marknadsteori utgick ifrån att marknaden var något som var givet, men gick 

aldrig in på djupet av vad en marknad egentligen är. Granovetter (1992) hävdar att 

marknader inte nödvändigtvis är geografiskt betingade (så som snabbköp eller 

aktiemarknader) utan socialt konstruerade. Denna tes baserar sig på Granovetters 

(1985) nätverksteori, vars huvudsakliga budskap är att all ekonomisk aktivitet påverkas 

av aktörernas relativa position i deras sociala nätverk och att denna effekt också rör sig 

i motsatt riktning, så att aktörers relativa position på marknaden hela tiden också 

påverkas av deras ekonomiska aktivitet. Detta innebär att en marknad existerar som en 

effekt av interaktion. Callon (1998)för detta påstående vidare genom att konstatera att 
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interaktion inte alltid måste vara mänsklig, utan att interaktion också kan involvera 

icke-mänskliga ting.  

Idén om marknaden som en social konstruktion innebär att marknader, i motsats till 

den stela bild som Smith målat upp, är väldigt abstrakta, levande entiteter vars 

marginaler är svårdefinierade och ständigt i rörelse. I och med att marginalerna 

definieras genom interaktion påverkas de också av den jargong som råder, den 

semantiska tendens som existerar inom marginalerna. Denna formande kraft kallas 

performativitet, och härstammar från den filosofiska frågan om hur en diskurs kan 

existera utanför den verklighet som den beskriver. Genom ord formas verkligheten, 

som sedan formar de ord som används. (Granovetter, 1992) 

Eftersom marknaden som koncept är en social konstruktion är den också väldigt 

subjektiv, beroende på vilka aktörer som agerar på den. Varje aktör är en nod i sitt egna 

nätverk, och påverkas därmed av den relativa ställning han har i det. Detta innebär att 

marknaden är en väldigt dynamisk konstruktion som ständigt påverkar och blir 

påverkad av sina omständigheter. Callon (1998) förklarar performativitet på följande 

sätt: marknadstransaktioner påverkas av teknologier, teorier, rykten och dylik mänsklig 

input, delvis eftersom marknadsverksamhet inte enbart sköts av människor, utan också 

av de verktyg som marknadsaktörerna har tillgång till (de facto talar Callon för att 

inkludera icke-mänskor när man diskuterar marknadsaktörer och istället kalla dem för 

kalkylerande agenturer). En marknad är beroende av mänskliga tolkningar, och ju 

bättre verktyg det existerar för att underlätta dessa tolkningar, desto effektivare 

kommer dessa tolkningar att bli. En vara beskrivs enligt de egenskaper de har, och de 

måttverktyg man har för att underlätta analysen av dessa egenskaper påverkar den bild 

man har av själva varan. (Callon, 1998; Azimont & Araujo, 2010) 

Den ekonomiska sociologin har därmed fört marknadsforskningen i en väldigt 

pragmatisk riktning. Istället för att fundera på marknadens skepnad, dess definitiva 

marginaler, har den ekonomisk-sociologiska rörelsen fokuserat mera på att undersöka 

vad som sker på marknader, hur saker går till, och utgående från dessa insikter baserat 

sina marknadsbeskrivningar (Callon, 1998).  Denna riktning har speciellt bidragit med 

fruktsamma innovationer för köpande ur kundens synvinkel (Cochoy, 2008), värdering 

och prissättning (Muniesa, 2007; Muniesa, 2012) samt marknadens struktur (Kjellberg 

& Helgesson, 2006; Kjellberg & Helgesson, 2007). 
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2.2. Marknadsstruktur 

Vad innebär då en marknad i praktiken? Kjellberg & Helgusson (2006) argumenterar 

att en pragmatisk inställning till marknadsforskning är mera ändamålsenlig för att 

skapa förståelse för hur marknader fungerar och vilken praktik som inverkar på 

marknadens form. Istället för att beskriva hur en viss marknad ser ut och agerar 

innebär en pragmatisk inställning ett mindre absolut ställningstagande, utan fungerar 

mera som en schablon enligt vilken många olika marknader kan analyseras.  

Utgående från de pragmatistiska insikter som den ekonomiska sociologin har bidragit 

med är marknaden en social konstruktion som består av kalkylerande agenter som 

genom interaktion kommer överens om en varas utbyte genom att singularisera varan, 

avgöra ett pris för den och sedan överföra dess äganderätt i utbyte mot valuta (Callon & 

Muniesa, 2005). För att underlätta förståelsen för detta koncept har Kjellberg & 

Helgesson (2006) utvecklat en modell som baserar sig på den praktik som pågår inom 

marknader. De identifierar tre praktikområden: normaliserande, representationell 

samt utbytespraktik. Dessa tre delområden bildar den allmänt existerande mentala 

representationen av marknaden.  

Utbytespraktik är sådan praktik som klassas som utbyte av varor. Detta praktikområde 

innefattar inte bara utbytet av en produkt eller tjänst mot valuta, utan också all den 

verksamhet som relaterar till, och därmed bidrar till att forma, själva utbytet. Till 

denna praktik hör till exempel presentation av produkten och förhandling av betalning 

och motsvarande utbytesrelaterade kontraktklausuler. Dessa processer hjälper till att 

singularisera varan ifråga, och därmed stabilisera de förhållanden som måste stämma 

överens hos köparen och säljaren för att det skall vara möjligt för båda parter att 

acceptera utbytet. (Kjellberg & Helgesson, 2007) 

Representationspraktik innebär sådan praktik som föreställer ekonomiskt utbyte i 

formen av en marknad, dess form och funktion. På grund av sin abstrakta natur kräver 

marknadsstrukturen att det existerar symboliska bilder som representerar individuella 

utbyten av en viss vara som är oberoende av tid och plats. Först när det finns en symbol 

som förenar köp av samma vara på avvikande plats, vid avvikande tid, kan man 

behandla marknaden som en enhet. Denna sorts praktik har stor potential att forma 

marknadens struktur, specifikt eftersom den innebär att någon formulerar en 

representation av marknaden. Exempel på representationell praktik kan lika väl 
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innefatta försök att forma individuella utbyten som försök att vägleda aktörer i en 

ändamålsenlig riktning. (Kjellberg & Helgesson, 2007) 

Normaliserande praktik innebär sådan praktik som bidrar till utvecklandet av normer 

för marknaden och aktörerna på marknaden. Denna sorts praktik kan lika väl utföras 

av officiella instanser vars specifika uppgift är att reglera marknaden som av starka 

marknadsaktörer som försöker inverka marknadsstrukturen genom att normalisera 

verksamhet som passar dem. (Kjellberg & Helgesson, 2007) 

Dessa tre praktikområden är i kontakt med varandra genom ständig interaktion. 

Normaliserande praktik påverkar utbytespraktik genom att stipulera regler och normer 

för aktörer att agera enligt. Representationell praktik påverkar utbytespraktik genom 

att erbjuda alternativa bilder av hur marknaden ser ut. Författarna använder 

finansmarknaden som exempel, och menar att den mängd statistik som branschen 

producerar aktivt bidrar till att forma den verklighetsrepresentation som existerar på 

marknaden. Representationell praktik interagerar med normaliserande praktik 

eftersom normaliserande praktik är beroende av den bild av marknaden som regerar. 

Utbytespraktik kan påverka normaliserande praktik genom aktörers preferenser för 

eller emot olika reformer. Om en viss utbytespraktik är i fara att bli förklarad olaglig 

kan aktörer på marknaden inverka bestämmande organ genom lobbning eller till och 

med mera aggressiva metoder. Normaliserande praktik kan, i motsats, också inverka på 

representationell praktik. Representationell praktik är beroende av normer för att 

kunna skapa klara gränser för den marknad som den relaterar till. Likväl är 

representationell praktik helt och hållet beroende av utbytespraktik, eftersom den 

innebär skapandet av en representation genom sammanfattning av självständiga 

utbyten. (Kjellberg & Helgesson, 2007) Kjellbergs och Helgessons (2007) modell i sin 

helhet ses i Figur 1.  
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Figur 1 Marknadsmodell utgående från praktiksynvinkel (Kjellberg & Helgesson, 2007) 

 

2.3. Marknadspriset 

”[...] value depends on how valuation is done, when, by  whom and for what purpose” (Muniesa, 
2007) 

Frågan om prissättning är komplex, och det finns ett mångfald synvinklar att välja 

mellan för att analysera begreppet – de flesta på något sätt länkade till neoklassisk 

nationalekonomi. Den ekonomiska sociologin har däremot tagit en mera sociologisk 

inställning till begreppet (Muniesa, 2007; Callon & Muniesa, 2005). Istället för att anta 

att en kalkylation per definition måste handla om numeriska eller matematiska 

aktioner menar Callon & Muniesa (2005) att en produkt får sitt värde genom att 

jämföra den med motsvarigheter. Själva ordet “pris” kan betyda så många saker i olika 

kontext, och ordet pris kan ersättas av ett mångtal andra ungefär likvärdiga ord som 

betyder samma sak. Muniesa (2007)argumenterar att det finns en gemensam nämnare 

för de olika aspekterna av prissättning: priset är ett tecken för värde. I ett senare inlägg 

debatterar han, utgående från John Deweys värdesdefinition, att begreppet värde också 

är kontroversiellt – eftersom det innefattar att objektet som värdesätts skulle ha ett 
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inre, subjektivt värde (Muniesa, 2012). Dewey, genom sin Theory of Valuation 

argumenterar att det engelska verbet ”to value” har en dubbel mening. Ordet kan både 

betyda att uppskatta, värdera som ett tecken på respekt eller beundran, och som ett 

försök att approximera värdet på något. Detta innebär att begreppet ”to value” 

innefattar en intern paradox mellan ett subjektivt uppskattande som baserar sig på en 

personlig, känslomässig referenspunkt och en objektivt mätbar jämförelse som baserar 

sig på objektets förhållande gentemot andra motsvarigheter. Utgående från denna 

dualism presenterar Muniesa en pragmatisk lösning. Istället för att använda ordet 

”value” föreslår han att ordet ”valuation” används. Medan ordet value lika väl kan 

innebära något subjektivt som något objektivt innebär ordet valuation en aktivitet eller 

en process – att något görs åt någonting – och denna aktivitet kan lika gärna vara 

subjektiv som objektiv. Enligt Muniesa förhindrar denna distinktion den begreppsliga 

tufaldigheten. (Muniesa, 2012) 

Muniesa delar upp värde i två kategorier genom att ställa en fråga, och sedan besvara 

den: 

”If value is something that something just has, then we need to ask: by virtue of what? In 
answering such a question, we might easily make use of the classic division between reality 
(things, the world, objects, matter, etc.) and what or whoever looks at it (mind, thought, the 
knowing subject, ideas, opinion, self, etc.).” (Muniesa, 2007) 

Han menar att man, när man värderar något, måste ta i beaktande både subjektiva och 

objektiva faktorer. Värdet på en sak kan inte enbart definieras enligt en av dessa 

aspekter utan att vara bristfällig, det måste finnas rum för både personliga preferenser 

så väl som objektiva värdemått. Därmed, istället för att undersöka sakers värde, 

föreslås det att man undersöker hur saker värdesätts. Genom att identifiera processen 

bakom skapandet av värde, samtidigt som man inser att skapandet av värde i sig är en 

performativ aktivitet, som formar det värde som skapas, kan man kringgå den dualism 

som begreppet ”to value” för med sig. (Muniesa, 2012) 

Denna begreppsliga jonglering leder till ett tillägg i den semantiska verktygsback som 

krävs för att diskutera priser och värde. Vad begreppet valuation innebär i praktiken är 

en pragmatisk utgångspunkt, där man utforskar hur ett pris – som en representant av 

en saks värde – kommer till.  

Muniesa erbjuder ett exempel på en pragmatisk utgångspunkt, genom att forma en av 

pragmatismens grundläggare, Charles S. Peirces, Theory of Signs i en pris-värde-

kontext. Peirces teori utgår ifrån en interaktion mellan objekt (objects) och tecken 
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(signs). Muniesa beskriver förhållandet mellan objekt och tecken som förhållandet 

mellan en produkt och dess prislapp. Ett objekt är något som ett tecken beskriver, men 

inte entydigt. Ett tecken är en process som inkluderar objektet bland sina element. 

Objektet skapar mening i tecknet genom en grund (ground), ett annat element inom 

tecknet, som är den aspekt som relaterar tecknet till objektet. Ett tredje teckenelement 

är vad Peirce kallar en interpretant (interpretant), det vill säga det som tillåter grunden 

att fungera som ett tecken för objektet. (Muniesa, 2007) 

Format i ett pris-värde-kontext blir tecknet det samma som priset. Objektet är det som 

priset hänvisar till, men också det som skapar priset. Vad detta innebär är att inget pris 

är helt självständigt, utan att det är en konstant interaktion mellan priset och objektet 

som drar det i olika riktningar. Grunden innebär det konkreta medel med vilkets hjälp 

priset förmedlas, i praktiken innebär detta den kvantitativa valutasumman som 

beskriver prisets värde. Muniesa vill dock särskilja mellan olika grunder för olika 

objekt. Han hävdar att den fysiska representationen av priset spelar en roll i hur priset 

tolkas – till exempel en prislapp i ett snabbköp jämfört med beskrivningen av värdet på 

en aktiekurs. Interpretanten är slutsatsen, eller tolkningen, av det ovannämnda – 

pristecknet i sin kontext – vad prislappen i snabbköpet betyder för en konsument av 

varan. En effekt av konsumentens subjektiva verklighetsuppfattning, vilket innebär att 

priset innebär olika för olika konsumenter. (Muniesa, 2007)  

Muniesa för diskussionen vidare genom att konstatera att tecken, beroende på hur de 

förhåller sig till sina objekt, kan vara ikoner (icons), index (indices) eller symboler 

(symbols). Ifall ett tecken är en ikon bör det dela någon aspekt med objektet, så att det 

kan tolkas som ett tecken utan att objektet existerar – tecknet baserar sig fullständigt 

på den gemensamma grund som tecknet och objektet står på. Ifall tecknet är ett index 

måste det ha en starkare koppling till sitt objekt; ett index är ett tecken som hänvisar 

till sitt objekt för att det betingas av det, en stark materiell, objektiv koppling. En 

symbol är ett tecken som är fullständigt beroende av hur interpretanten definierar det; 

ett tecken som är starkt beroende av självständiga, subjektiva tolkningar utan att vara 

desto starkare objektivt kopplad till objektet. Muniesa argumenterar att pris, som 

tecken, kan vara endera eller en kombination av flera av dessa sorter. Han använder 

sedan Peirces teori för att undersöka ”the quality of prices” inom 

värdepappersmarknaden, med den logiken, att ifall ett pris accepteras antingen som en 

ikon, ett index och/eller en symbol är priset av hög ”kvalitet”, uppfyller priset inte dessa 

kriterier är priset (tecknet) inte en fungerande representation av varan (objektet). 
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Muniesas tolkning av Peirces ”Theory of Signs” sammanfattas i Tabell 1. (Muniesa, 

2007) 

Muniesa yttrar sitt missnöje med det klumpiga språket som Peirces teori tyr sig till, och 

konstaterar att det huvudsakliga innehållet är att prissättning alltid är en process som 

innehåller åtminstone tre aspekter: den materiella formen av priset, sättet på vilket 

priset är ett spår av någonting annat och hur priset relaterar sig till ett antal andra 

processer. (Muniesa, 2007) 

Tabell 1 Peirces "Theory Of Signs" i en prissättningskontext (Muniesa, 2007) 

Begrepp: Peirce Muniesa 

Objekt (Object) Ett objekt som beskrivs av 
tecken, med hjälp av den 
gemensamma aspekt som 
relaterar tecknet till objektet 
och interpretanten, det vill 
säga den aspekt som tillåter 
grunden att fungera som ett 
tecken för objektet 

En vara som beskrivs av ett 
pris, med hjälp av en fysisk 
representation av värdet på 
varan, som tolkas av en 
konsument av varan 

Tecken (Sign) Beskriver objekt med hjälp av 
grund och interpretant 

Ett pris i förhållande till en 
vara 

Grund (Ground) Den aspekt som relaterar 
tecknet med objektet 

Den så kallade prislappen, 
alltså den fysiska 
representationen för varans 
värde. Till exempel en 
prislapp och den summa som 
nämns på den. 

Interpretant 
(Interpretant) 

Det som tillåter grunden att 
fungera som tecken för 
objektet 

Tolkaren av prislappen, 
objektet och priset 

Ikon (Icon) Ett tecken som delar någon 
aspekt med objektet. Tecknet 
baserar sig helt på den 
gemensamma grund som 
tecknet och objektet står på 

Ett pris som performas 
utgående ifrån sin egna grund 
- det vill säga den 
representation i form av 
valuta som priset har. 

Index (Index) Ett tecken med en starkare 
materiell, objektiv koppling 
till sitt objekt 

Ett pris som baserar sig på ett 
spår av något som har hänt, 
en objektiv beskrivning av 
varan 

Symbol (Symbol) Ett tecken utgående från den 
tolkning som 
interpretanterna utför 

Ett pris som beskriver en 
aggregering av  
värdesuppfattning av varan 
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3 FOTBOLLSSPELARMARKNADEN 

Ur ett marknadsforskningsperspektiv är frågan om fotbollsspelarmarknaden relativt 

unik: inom marknadsforskningen finns väldigt lite skrivet om 

fotbollsspelarmarknaden; inom fotbollsforskningen finns det väldigt få artiklar som 

överlag funderar på marknadens struktur.  

Dobson & Goddard (2001) beskriver hur utvecklingen av forskningsområdet kring 

ekonomi inom fotboll utvecklades. Utgångspunkten var forskning som gjordes om 

andra sporter, specifikt baseboll (Rottenberg, 1956), och det tidigaste intresseområdet 

var arbetsmarknaden för spelare. Lagsportsklubben som institution forskades av Neale 

(1964) några år senare, och dessa två synvinklar kom att forma den tidiga forskning 

som gjordes om fotboll. 

Intresset för fotboll ur ett ekonomiskt perspektiv inleddes förhållandevis sent, vid 

skiftet mellan 60- och 70-talet (Dobson & Goddard, 2001). Utgångspunkten för denna 

forskning var, liksom konstaterades ovan, Rottenbergs analys av arbetsmarknaden för 

basebollspelare och Neales tankar gällande klubbar som ekonomiska institutioner 

(Sloane P. J., 2006). Sloane, som var den ekonomiska fotbollsforskningens pionjär, 

tillämpade Rottenbergs tankar om basebollspelarmarknaden till fotbollsvärlden och 

beskrev den Engelska spelarmarknaden (Sloane P. J., The Labour Market in 

Professional Football, 1969) men kritiserade Neale, som påstod att klubbar, liksom 

andra företag, är vinstmaximerare (Sloane P. J., 1971). Istället beskrev Sloane 

fotbollsklubben som en utility maximizer, vars uppgift är att balansera mellan 

finansiella, sportsliga och samhälleliga målsättningar. Denna teori passade bättre ihop 

på fotbollsklubbar i England, vars traditionalistiska anda såg (och ännu ser) ägarnas 

profitmotiv kollidera med anhängarnas vilja att se klubben klara sig på fotbollsplanen. 

Sloanes tidiga studier fungerar också som bas för mycket av dagens forskning i 

fotbollsspelarmarknaden. Efter det inflytande som han hade i början av 70-talet tog det 

dock ett par decennier innan intresset för spelarmarknaden åter syntes vetenskapligt. 

Liksom tidigare var även denna gång basebollforskarna några steg före och under 

denna 20 år långa stagnation undersöktes basebollmarknaden grundligt av Scully 

(1974) vars största intresseområde var korrelationen mellan spelarens insats på planen 

och hans lön. Denna studie var banbrytande, och dess huvudsakliga tes var väldigt 

relevant också i en fotbollskontext. I en studie gjord i boken Soccernomics, 

konstaterade författarna Kuper & Szymanski (2009) att ett lags lönebudget kan 
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förklara upp till dryga 90 % av dess slutliga ligaposition. Problemet for fotbollsforskare 

var det att, där var baseboll är en sport med relativt få variabler som har en påverkan 

för utkomsten för varje pitch, är fotboll ett väldigt komplext och dynamiskt spel som är 

mycket svårare att kvantifiera. Förutom detta skiljer sig ännu i denna dag 

spelarmarknaderna för fotboll från motsvarigheterna i andra sporter. I baseboll är 

spelarlöner i starkare fokus eftersom själva utbytet av spelare sällan involverar pengar. 

Istället brukar spelare bytas mot andra spelare, draftturer eller andra 

valutamotsvarigheter. Inom fotboll fungerar spelarhandel däremot som vilken annan 

varuhandel, vilket innebär att spelare som regel köps, inte byts ut. Därmed kan man 

tolka spelarvärdering antingen som den lön som han lyfter, eller som den 

övergångssumma som betalas för honom. För de amerikanska sporterna skulle 

löneexemplet vara mycket mera relevant, medan det inom fotbollsvärlden är 

populärare att diskutera spelarvärdering utgående från det pris som betalas för dem på 

övergångsmarknaden. (Dobson & Goddard, 2001) 

Under 90-talet väcktes intresset för fotbollsspelarmarknaden igen. Exempelvis 

tillämpade Carmichael & Thomas (1993) finansiella teorier för att undersöka hur värdet 

för fotbollsspelare kommer till, medan Dobson & Gerrard (1999) undersökte ifall vissa 

spelarkarakteristika korrelerade med det pris som betalades för deras rättigheter. 

Under 90-talet skedde även en strukturell förändring inom fotbollsspelarmarknaden i 

och med Europeiska Unionen och den lag om frihet att röra sig inom dess gränser som 

den förde med sig (Simmons, 1997; Antonioni & Cubbin, 2000). Utöver dessa artiklar 

publicerades även boken Economics of Football, en sammanfattning av den 

akademiska forskning som gjorts om sporten, som dedikerade ett helt kapitel till 

strukturen av spelarmarknaden (Dobson & Goddard, Economics Of Football, 2001). I 

denna bok konstaterades dock: 

”Until recently relatively little academic analysis of the football transfer market has been 
undertaken by economists” 

Även om detta citat är över tio år gammalt, håller det ännu måttet (Torgler & Schmidt, 

2007). Enligt en Google Scholar-sökning har Carmichael & Thomas (1993) och Dobson 

& Gerrard (1999) sammanlagt endast hänvisats till under 100 gånger, och endast en 

liten andel av dessa hänvisningar innehåller nyckelord som ”transfer market” eller 

motsvarande. Den begränsade mängden vetenskaplig forskning om ekonomi inom 

fotboll verkar ha förgrenat sig i diverse riktningar utgående från den plattform som 

Sloane och sedermera Carmichael & Thomas, Dobson & Goddard och Dobson & 

Gerrard har byggt med fokus på snävare nischer som rasdiskriminering på 
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spelarmarknaden (Reilly & Witt, 1995; Preston & Szymanski, 2000; Medcalfe, 2008; 

Szymanski, A Market Test for Discrimination in the English Professional Soccer 

Leagues, 2000) och förhållandet mellan finansiell och sportslig framgång (Barros & 

Leach, 2006; Guzmán & Morrow, 2007; Kern, Schwarzmann & Wiedenegger, 2012). 

Det som dessa artiklar har gemensamt är att forskningen oftast cirkulerar kring fotboll i 

England. 

Sedan grunden för förståelsen för fotbollsspelarmarknaden i England lades av 

Carmichael & Thomas samt Dobson & Gerrard har dock en massa hänt i 

fotbollsvärlden. I och med den enorma ekonomiska boomen som sporten går igenom 

har det uppstått en alltmer genuin vilja att kvantifiera, analysera och tolka sporten. 

Företag som Opta och WhoScored.net har bidragit stort till att sporten idag ses på ett 

helt annat sätt jämfört med nittiotalet (Oberstone, 2009). Denna trend har även 

snappats upp av fotbollsorganisationer. Mest uppseendeväckande av dessa fall har varit 

Manchester City FC, vars statistiska databas (Manchester City F.C., 2012) för alla 

matcher i Engelska ligan från säsongen 2011/2012 har gjorts tillgänglig för alla som är 

villiga att registrera sig. Där var Dobson & Gerrard tvingades ty sig till ganska självklara 

kvalitetsmått för spelare (mängden mål, matcher, internationell erfarenhet osv) finns i 

dagsläget alltmer nyanserad speldata tillgängligt för gemene man. 

Carmichael & Thomas (1993) beskriver syftet av en spelarmarknad inom professionell 

lagsport som en funktion av två saker. För det första fungerar spelarmarknaden som ett 

sätt för klubbar att förstärka laget både på en individuell nivå och som en entitet, 

genom att organisera införskaffandet och/eller bytet av spelare. För det andra fungerar 

spelarmarknaden som ett sätt för spelare att byta arbete i jakt på självförverkligande 

antingen i form av högre monetär ersättning, större sannolikhet för sportslig framgång, 

bättre trivsel, eller andra dylika faktorer. Utöver dessa två finns det även ekonomiska 

skäl för klubbar att ingå handel i spelare.  

Marknaden för fotbollsspelare skiljer sig drastiskt från de marknader som har 

utvecklats inom andra sporter. Inom Amerikanska sporter (som baseboll, amerikansk 

fotboll, basket och ishockey) existerar starka regleringar för att garantera en jämn 

spridning av talanger. I Europa fungerar en fotbollscentrerad akademimodell där 

skolning och träning sköts inom laget från en väldigt tidig ålder medan potentiella 

talanger i Amerika först spelar i högskoleserier tills de når en viss ålder då de delas ut 

inom den officiella nationella serien enligt ett draftsystem. Detta system innebär att 

varje lag inom den officiella nationella serien inom varje enskild sportgren årligen 
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utdelas draftturer enligt lagets föregående slutplacering (så att det sämsta laget får välja 

först, det näst sämsta laget får välja som andra, och så vidare). Ur spelarnas synvinkel 

är tanken bakom draftsystemet att sportens utövare först skall kunna avklara examen 

på universitet, samtidigt som de tränar och spelar med universitetets lag, före de blir 

professionella spelare. På detta sätt skulle spelarna inte utsättas för den mediacirkus 

som pågår inom proffsidrotten före de vuxit och mognat som människor. Ur ligans 

synvinkel är tanken bakom detta system att skapa en vid inbördes spridning av talang, 

så att ligan förblir intressant och oförutsägbar. Förutom denna fundamentala skillnad 

skiljer sig även kutymen för spelarhandel. I det amerikanska systemet tenderar lag byta 

spelare mot andra spelare, draftturer och, mera sällan, monetär kompensation. I det 

europeiska systemet är direkta spelarbyten väldigt sällsynta. Det vanligaste sätt att ingå 

spelarhandel är att köpa loss spelarens kontrakt. Skillnaden mellan den amerikanske 

modellen och den europeiska modellen beskrivs klarast genom en jämförelse i deras 

respektive storlek: under säsongen 2010/2011 bytte ungefär tre miljarder euro händer i 

byte för fotbollsspelare, motsvarande summa för korgbollsspelare var 27 miljoner 

(European Commission, 2013). 

3.1. Fotbollsspelarmarknaden i England 

All fotbollsverksamhet regleras av ett antal styrorgan. Överst i hierarkin ligger FIFA 

(Fédération Internationale de Football Association) vars operativa område är 

världsomspännande. Efter FIFA kommer de kontinentala organen vars ansvarsområde 

begränsas till de egna kontinenterna. I Europa styr UEFA (Union of European Football 

Associations), vilket i praktiken innebär att de arrangerar alla kontinentala tävlingar 

som går av stapeln inom Europa – i praktiken den prestigefyllda Champions League, 

och den mindre prestigefyllda Europa League. Under dessa organ finns sedan de 

individuella nationella fotbollsförbunden, som finska Palloliitto eller engelska Football 

Association. Varje nationell spelarmarknad är därmed unik för landet, eftersom den 

inte bara regleras på en världsomfattande eller kontinental nivå utan också på en 

nationell sådan. Dessa tre nivåer av styrorgan är de mest konkreta normaliserande 

praktikkällorna för fotbollsspelarmarknaden, vilka även gör att alla nationella 

spelarmarknad skiljer sig från varandra – i vissa fall mera drastiskt än andra fall.  

Normaliserande praktiker skapar de klaraste gränserna för marknadsagerande. Även 

om representationell praktik och utbytespraktik bidrar i formandet av de regleringar 

som råder på marknaden innebär normaliserande praktik som mest karikerat vad man 
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får och inte får göra på marknaden. Fotbollsspelarmarknaden i England har ändrats 

drastiskt under de senaste 150 åren i takt med att allt mer instanser fått rätt att reglera 

de normer som existerar på marknaden. Följande beskrivs de normaliserande praktiker 

som har skapat den form som fotbollsspelarmarknaden idag bär. 

Marknaden för fotbollsspelare har existerat sedan fotboll som sport 

professionaliserades. Sloane (1969), som var en pionjär inom 

fotbollsspelarmarknadsforskning (Dobson & Gerrard, The Determination of Player 

Transfer Fees in English Professional Soccer, 1999), beskriver utvecklingen av vad han 

kallar arbetsmarknaden inom professionell fotboll (the labour market in professional 

football) inom England.  

Sedan formandet av det engelska ligasystemet fungerade spelare som klubbars ägodelar 

genom ett system som kallades retain and transfer. Detta system innebar att en spelare 

tillhörde sin fostrarklubb ända tills den ägande klubben sålde hans rättigheter till en 

annan klubb eller hans kontrakt med klubben tog slut, efter vilket han kunde förlänga 

kontraktet eller byta klubb. Ifall spelaren valde att byta klubb var den köpande klubben 

tvungen att kompensera den säljande klubben för den investering som de hade satt i att 

utveckla spelaren. (Sloane P. J., The Labour Market in Professional Football, 1969)  

År 1963 utmanades retain and transfer-systemet i rätten, och på grunden att det var 

ett oresonligt handelshinder ändrades det så att varje spelare preliminärt var 

registrerad för en viss tid, och sedan hade en option för att förlänga det preliminära 

kontraktet så länge som det åtminstone inkluderade likvärdiga villkor som under den 

preliminära perioden. Ifall klubben inte utnyttjade detta alternativ kunde spelaren byta 

klubb kompensationsfritt. (Dobson & Gerrard, The Determination of Player Transfer 

Fees in English Professional Soccer, 1999) Detta system vidareutvecklades i slutet av 

sjuttiotalet för att förbättra spelarnas ställning inom sporten. Det nya systemet 

inkluderade en så kallad freedom of contract och innebar att den ägande klubben, ifall 

den ville erbjuda en spelare ett förlängt kontrakt, fortsättningsvis måste erbjuda minst 

lika bra villkor som under det tidigare kontraktets sista år. Ifall dessa villkor inte 

uppfylldes var spelaren fri att söka anställning någon annanstans kompensationsfritt. 

Ifall klubben erbjöd likvärdiga villkor, men spelaren ändå ville byta klubb, tvingades 

den köpande klubben kompensera den säljande klubben. Ifall klubbarna inte kunde 

komma överens om kompensationens summa eller form fördes saken vidare till en 

självständig kommitté som behandlade ärendet. (Carmichael & Thomas, 1993)  
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Detta system reglerade spelarhandeln i England ända till 1995, då fotbollsvärlden 

tvingades anpassa sig till det regelverk som formandet av Europeiska Unionen förde 

med sig, specifikt i och med Bosman-domen. År 1995 prövades ett kontroversiellt 

klubbyte av en belgisk spelare vid namn Jean Marc Bosman i Europeiska Unionens 

domstol. Domstolen dömde i spelarens favör, och därmed ändrades 

fotbollsspelarmarknadens regleringar igen. Bosmanrättegången beslöt att de tidigare 

regleringarna var ett hinder mot fri rörlighet inom unionen, och att de därmed inte var 

lagenliga. Detta innebar att spelare vid slutet av deras kontrakt hädanefter var fria att 

byta klubb utan att den ”köpande” klubben behövde betala kompensation. När en 

spelare byter klubb efter att ha låtit sitt kontrakt ta slut kallas numera att göra ”en 

Bosman”. (Antonioni & Cubbin, The Bosman Ruling and the emergence of a single 

market in soccer talent, 2000) Ett annat resultat av Bosmanrättegången har varit att 

alla restriktioner på mängden EU-spelare har förbjudits. Före Bosman vann sitt fall 

fanns det begränsningar på hur många utländska spelare som fick tillhöra en 

matchtrupp i Engelska ligan (Dobson & Goddard, 2001). Numera har denna restriktion 

modifierats så att varje lag måste innehålla ett visst procentantal ”hemuppväxta” 

(home-grown) spelare, både för att kunna delta i UEFA-reglerade tävlingar samt de 

nationella tävlingarna. 

Efter Bosmanrättegången har den engelska fotbollsspelarmarknaden fortsättningsvis 

reglerats för att stöda fostrarklubbar och att sporra klubbar till att utveckla unga 

spelare. Numera kan inte spelare som är under 24 år gamla kompensationsfritt byta 

klubb. Mängden kompensation bestäms av en självständig tribunal, och den uppdelas 

åt alla de lag för vilka spelaren har spelat i enlighet med hur länge spelaren vistats i 

varje lag. Fotbollsspelarmarknadens utveckling i England, utgående från 

normaliserande praktiker så som Kjellberg & Helgesson tolkar dem, finns 

sammanfattad i Figur 2. 
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Figur 2 Den engelska fotbollsspelarmarknadens normaliserande praktikers utveckling 

 

3.2. Den engelska fotbollsspelarmarknaden ur en praktiksynvinkel 

I detta kapitel presenteras en analys av fotbollsspelarmarknaden utgående från den 

begreppsapparat som lades ut i kapitlet gällande marknadspraktiker. 

Fotbollsspelarmarknaden är, liksom konstaterat, en okänd entitet, både inom den 

vetenskapliga världen och inom fotbollsvärlden i praktiken. Sporten har sedan sin 

födsel aktivt motstått förändring – något som började på ett taktiskt plan (det fanns ett 

”rätt” sätt att spela) (Wilson, 2010) – och detta speciellt i England. Traditionella värden 

har länge regerat, även om det finns exempel av framgångsrika avvikare inom 

branschen, inte minst i sportens attityd gentemot vetenskapliga metoder som 

måttstock för spelarinsatser. Den dominerande paradigmen råder att inte analysera i 

onödan, och istället låta personer med tillräcklig förstahandserfarenhet berätta hur 

situationen är (Kuper & Szymanski, 2009). Denna traditionalistiska inställning 

inverkar även på denna forskning. Bristen på artiklar som behandlar ämnet innebär att 

till exempel fotbollsspelarmarknadens aktörer är praktiskt taget omöjligt att studera 

utan att undersöka dem själv, vilket i sig skulle föra med sig oöverkomliga 

tillgångsproblem. Även om man skulle få tillgång för att undersöka aktörerna i första 

Retain and 
transfer (pre-

Bosman) 

•Full äganderätt för klubben oberoende av kontraktvillkor med spelaren 

•Restriktioner på utländska spelare 

•Maktförhållande mellan klubb och spelare i klubbens favör 

Freedom of 
contract (pre-

Bosman) 

•Full äganderätt så länge som klubben erbjuder lika bra kontraktvillkor åt spelaren 

•Restriktioner på utländska spelare 

•Maktförhållandet mellan klubb och spelare ännu i klubbens favör men inte lika drastiskt 

Bosman 

•Klubben har äganderätt endast så länge som spelarens kontrakt är giltigt, sedan får spelaren byta klubb fritt 

•Restriktioner för utländska spelare som kommer utanförifrån EU 

•Maktförhållandet justeras drastiskt i spelarnas favör 

Post-Bosman 

•Spelare äger sina prestationer, hyr ut dem åt klubbar 

•Spelare kan även köpa sig loss från sina kontrakt 

•Inga restriktioner på utländska spelare 

•Reglerad minimimängd hemuppväxta spelare  
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hand skulle kostnaderna vara praktiskt taget omöjliga att täcka utan extern hjälp 

(Dobson & Goddard, 2001). 

Enligt Kjellberg & Helgesson (2007)består en marknad av tre praktikområden: 

normaliserande praktik, representationell praktik och utbytespraktik. Dessa tre 

områden är i konstant interaktion med varandra, och bidrar till att forma marknadens 

struktur och skepnad. I följande kapitel kommer denna synvinkel att tillämpas på 

fotbollsspelarmarknaden. 

3.2.1. Normaliserande praktik 

Normaliserande praktik på fotbollsspelarmarknaden har ökat dramatiskt under de 

senaste knappa 20 åren. Detta har mest berott på grundandet av Europeiska Unionen 

och den innebörd som denna händelse har haft på världen.  

Säsongen 2002/2003 blev transferfönstret (ordet transferfönster är egentligen ett 

mediapåhitt – FIFAs regleringar kallar konceptet för ”spelarregistreringsperiod”) 

obligatoriskt för alla fotbollsförbund under FIFA. Ett transferfönster innebär i 

praktiken en period då spelare får byta klubbar – eller närmare bestämt en period då 

klubbar får registrera nya spelare (FIFA, 2003). Detta system hade redan tidigare varit 

i bruk i många länder, men denna säsong blev det en förutsättning för verksamhet 

inom FIFAs styre. Före transferfönstersystemet kunde fotbollslag förstärka sig med nya 

spelare under säsongens lopp, men i och med transferfönstren begränsades 

möjligheten för förstärkning till två perioder per år. Varje nationellt bollförbund får 

själv definiera den exakta registreringsperioden men tidsmarginalen måste alltid vara 

den samma för alla länder (12 veckor för sommaren, fyra veckor för vintern). Denna 

sorts normaliserande praktik har en enorm effekt på den utbytesverksamhet som pågår 

på marknaden, eftersom den i praktiken förbjuder lag att förstärka spelartruppen 

under säsongen. Detta innebär att lagbygget måste planeras väldigt noggrant i förväg. 

Varje spelarposition måste garderas för långtidsskador och varje spelarköp innefattar 

risken att spelaren inte passar in i laget. Både den engelska och den kontinentala 

fotbollsmarknaden normaliseras även av en reglering som definierar mängden spelare 

som en spelatrupp får innehålla. Varje lag får innehålla högst 25 spelare, borträknat 

alla under 21-åringar. Av dessa 25 spelare måste 4 vara uppfostrade av laget och 

sammanlagt 8 uppfostrade inom landet (UEFA, 2012; The FA, 2012). Denna trupp 

måste registreras vid slutet av sommartransferfönstret och får endast uppdateras vid 
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vintertransferfönstret. Detta sätter fortsatt press på långtidsplanering, samtidigt som 

det inflaterar priset på inhemska spelare. 

I och med Europeiska Unionens krav på fri rörlighet av människor och varor inom 

unionens gränser tvingades även fotbollsvärlden tillämpa sig. Bosmanrättegången 1995 

etablerade spelares rättighet att fritt välja åt sig en ny klubb efter att deras kontrakt 

tagit slut med deras föregående arbetsgivare (Antonioni & Cubbin, 2000). Detta har 

lett till en drastisk förändring i spelarvärdering. Tidigare, när spelare praktiskt taget var 

fotbollsorganisationers ägodelar, inverkade spelarens kontraktsituation inte drastiskt 

på hans pris. Bosmandomen innebar att en spelares värde i praktiken närmade sig noll 

från den stund han skrev på ett kontrakt med en klubb, till det att han hade 6 månader 

kvar av sitt kontrakt. Detta satt spelare i en helt ny maktposition när det gäller 

kontraktförhandlingar och tvingade klubbar att investera allt mera pengar i förnyade 

spelarkontrakt. Denna normalisering av marknaden innebar att klubbar måste börja 

fundera på att förnya spelarkontrakt i ett allt tidigare skede och har även tvingat lag att 

sälja nyckelspelare långt före spelarkontraktets utgångstid istället för att riskera att låta 

honom gå utan avgift. (Simmons, 1997) 

UEFAs strävan till att eradikera de finansiella problem som fotboll som sport lider av 

har summerats i en reglering för organisationens tävlingar som går vid namnet 

Financial Fair Play (FFP). Denna reglering innebär att fotbollsorganisationer inte 

längre får göra alltför häftiga minusresultat ifall de vill vara med och tävla i UEFAs 

turneringar (i praktiken Champions League och Europa League). 

Fotbollsorganisationers ägare får inte längre betala bort lagets skulder med hjälp av så 

kallade ägarlån, vilket innebär att organisationen såväl i teorin som i praktiken måste 

vara självförsörjande – ifall en organisation vill köpa en spelare måste de, inom 

rimlighetens gränser, finansiera det med hjälp av den omsättning som de genererar. 

FFP har satt press på klubbar att minska överdriven spendering samtidigt som det har 

förändrat marknadslandskapet ytterligare. Organisationer kan inte längre negligera 

affärssidan av verksamheten, även om de huvudsakligen är fotbollsorganisationer vars 

syfte är att underhålla publiken, vinna på planen och skapa lokal samhörighet.  (UEFA, 

2012) 

3.2.2. Utbytespraktik 

På den engelska fotbollsspelarmarknaden är utbytespraktik i form av faktisk 

spelarhandel normaliserad så att det endast får ske under två årliga perioder: från 
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första dagen i juni till sista dagen i augusti och från första till sista dagen i januari (The 

FA, 2012). Detta innebär dock inte att det inte skulle utföras utbytespraktik utanför 

dessa transferfönster. Kjellberg & Helgesson (2007)beskriver utbytespraktik som all 

sådan praktik som relaterar till själva utbytet. Inom fotbollsspelarmarknaden innebär 

detta därmed inte enbart själva förhandlingen mellan klubbar för att komma överens 

om en övergångssumma, utan också all den praktik som möjliggör att denna 

förhandling överhuvudtaget kan äga rum. 

Under de perioder då spelarövergångar är förbjudna kan fotbollsorganisationer 

koncentrera sig på att identifiera potentiella uppköp inför nästa transferfönster och att 

promovera de spelare som förväntas lämna laget inom snar framtid. För att hitta 

potentiella nyförvärv har fotbollsorganisationer nätverk av talangscouter vars syfte är 

att identifiera spelare som kunde bidra till organisationens mål. Beroende på 

organisationens behov kan talangscouter koncentrera sig på olika sorters spelarprofiler 

i olika sorters segment (etablerade stjärnspelare, unga inhemska talanger, oslipade 

diamanter från länder utan utvecklade spelamarknader, etc.). Talangscouting är en 

ganska klar sekundärfunktion för fotbollsorganisationer. 

När det handlar om promotion av fotbollsspelare existerar det inte lika etablerade 

marknadsföringskanaler som för normalvaror. Eftersom Bosmanrättegången avgjorde i 

fotbollsspelarnas favör finner sig spelare idag i en position där de själv kan inverka på 

sin framtid. Ifall en spelare känner att han vill byta klubb (eller ifall han vill pressa hans 

ägarklubb till att erbjuda honom ett nytt och mera lukrativt kontrakt) kan han kontakta 

en spelaragent, som sedan kan för hans sak vidare till intresserade partier. Ifall 

spelaren inte lockar tillräcklig efterfrågan för att ett klubbyte skall materialiseras kan 

agenten försöka väcka intresse genom nyhetsmedia. Speciellt den engelska pressen är 

vida känd för att vara väldigt mottaglig när det gäller fotbollsrelaterade 

övergångsrykten, oberoende av källan. Denna maktposition som fotbollsspelare 

befinner sig i innebär att engelska printmedier är fyllda av övergångsrykten, oberoende 

av årstid.  

Ifall en fotbollsorganisation finner sig i en position där de antingen vill sälja en spelare, 

eller känner sig tvingade att göra så, kan de använda den mängd medieexponering de 

oundvikligen får för att promovera spelaren. Detta kan ske genom att lyfta fram 

spelaren i media, och i så fall försöka påverka den allmänna perceptionen av vad han är 

värd. Spelare brukar ofta kopplas till orealistiska prislappar för att tvinga upp priset en 

aning. För att skapa en måttstock för spelarvärdering kan spelarkontrakt också 



 

 

27 

innehålla minimiprisklausuler vars syfte beror på klubbens status. Ifall spelaren anser 

att hans klubb inte är tillräckligt prestigfylld kan han förhandla en relativt låg 

minimiprisklausul för att försäkra sig om att han, ifall möjligheten finns, kan flytta till 

en större klubb. Ifall både spelaren och klubben är inom elitsegmentet kan 

minimiprisklausuler fungera mera som indikatorer för spelarens värde. Spelare som 

spelar för de absoluta topplagen kan ha minimiprisklausuler som närmar sig närmast 

teoretiska summor pengar.   

Faktumet att alla spelarbyten måste ske inom specifika tidsmarginaler innebär inte att 

all utbytesverksamhet sker inom dessa marginaler. Denna normaliserande praktik har 

snarare bidragit med att skapa en viss rytm i organisationers spelarinköpsstrategier. 

Utanför transferfönstret kan klubbar förhandla om införskaffningar, analysera spelare 

och bygga upp scoutingnätverket. Eftersom de flesta professionella ligorna är igång 

under den period då transferfönstret är stängt finns det oftast få möjligheter att se 

spelare spela under transferfönstret, speciellt under sommaren. Många ligor har även 

introducerat vinterpauser för att lätta på den börda som atleternas kroppar sätts under. 

Ifall klubbar vill talangscouta på sommaren måste de fokusera på internationella 

tävlingar för landslag – till exempel världsmästerskapet eller europamästerskapet. 

Kuper och Szymanski (2009) hävdar att landslagsturneringar inte erbjuder ett 

tillräckligt stort urval av matcher för att avgöra en spelares kapacitet, och menar att 

spelare som köps efter en lyckad dylik turnering ofta brukar floppa. För att effektivt 

kunna avgöra en spelares talang och potential krävs det mer än endast några matcher, 

därför fungerar klubblagssäsongen som en bättre källa för spelarinformation.  

Under transferfönstren kan klubbar fokusera på att förhandla med klubbar, spelare och 

agenter om spelarköp. Transferfönstret som koncept har dragit åt sig en hel del kritik 

eftersom det innebär att prisnivån på spelare fluktuerar från början av fönstret till 

slutet. Detta innebär att sista dagarna av fönstret oftast är mera aktiva än de första 

veckorna. 

3.2.3. Representationell praktik 

För normal affärsverksamhet kan representationell praktik vara väldigt abstrakt. Inom 

fotbollsvärlden finns det ett mångfald exempel på marknadsrepresentationer från ett 

antal olika källor. Även om det inte finns ett snabbköp för fotbollsspelare finns det 

tillräckligt med människor som är intresserade av marknadsinformation för att det 

skall finnas exempel på marknadens form och funktion. 
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Eftersom fotboll är världens mest populär sport får den en massa mediatid. Engelska 

tidningar, speciellt, är kända för att koncentrera oproportionerligt mycket resurser på 

att följa med fotbollsspelare, var dom än rör sig. En annan effekt av denna 

uppmärksamhet är att det existerar en massa spekulation gällande spelarmarknaden. 

Median skapar en av de mest klara representationerna av fotbollsspelarmarknaden. 

Ifall det existerar en spelare, existerar det även en potentiell efterfrågan för honom, och 

ifall det existerar en efterfrågan finns det även en spekulation om ungefär hur mycket 

spelaren skulle kosta att köpa loss. Denna prisestimering kan basera sig på en massa 

aspekter, men kan lika gärna vara helt lösryckt från verkligheten. Under de senaste 

åren har även detta urvattnats av sociala medier. Där tidigare intressenter var bundna 

till papperstidningar för att läsa transferrykten, kan de idag söka upp alternativa källor 

på internet. Dessa källor saknar givetvis den validitet som skribenter får genom att 

skriva för en tidning, men eftersom officiella källor anses vara så otillförlitliga innebär 

det sist och slutligen inte så mycket. 

Förutom mediarepresentationen finns det även en växande marknadsrepresentation i 

form av andra onlineplattformer. Företag som Opta, ProZone och WhoScored.net 

erbjuder objektiva mått på spelare från en mängd ligor som är lätta att jämföra mot 

andra spelare. Azimont & Araujo (2010) har i ett annat kontext konstaterat att 

prestationsmått kan inverka stort på marknadsrepresentationen. Dessa 

användargränssnitt saknar oftast information om pris eftersom de fokuserar på 

spelanalys, inte marknadsanalys. För marknadsanalys finns sedan ett antal andra 

plattformer. Nätsidor som transfermarkt.co.uk och transferleague.co.uk erbjuder 

spelarvärderingar som baserar sig på en blandning av källor, oftast med en stark 

inverkan från mediarepresentationen av marknaden. Transfermarkt.co.uk används ofta 

inom median som marknadsrepresentation (till exempel Burn-Murdoch, 2012; 

Marcotti, 2013) eftersom webbsidan baserar sina värderingar på en aggregering av 

webbsidans användares åsikter om värdet på spelarna. Förutom dessa finns det till och 

med en växande marknadsplattform för fotbollsspelare och –agenter som heter 

Fieldoo. I praktiken fungerar Fieldoo som en social media för fotbollsmarknaden, vars 

syfte är att länka ihop spelare och agenter. Med hjälp av dessa verktyg kan man skapa 

en bild av fotbollsmarknaden som inte är helt ensamstående från 

mediarepresentationen, men som åtminstone har spår av unikhet och som bygger upp 

en snäppet mera objektiv bild av verkligheten. 
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En snäppet mer långsökt marknadsrepresentation hittas inom den virtuella 

fotbollsvärlden. På grund av sin popularitet som sport har fotboll även genomgått en 

framgångsrik omvandling till dator-, online- och konsolspel. Dessa spel tenderar vara 

verklighetsrepresentationer i sig själva, med virtuella spelare som inte bara liknar sina 

verkliga motparter utan också beter sig på samma sätt och till och med interagerar med 

dem. Eftersom fotbollsspel oftast också inkluderar en marknadsaspekt innebär det att 

linjedragningen mellan verklighet och virtuell verklighet potentiellt kan vara ganska 

suddig. Inom onlinespelvärlden finns det fotbollsspel där du virtuellt ”äger” 

fotbollsspelare och kan köpa dem av/sälja dem åt andra spelare via internet. I detta fall 

bidrar tjänstens användare aktivt till formandet av marknadsrepresentationen. I 

offlinefall skapas marknadsrepresentationen av själva spelets virtuella skapelseform. 

Även om det är otroligt att hemskt många fotbollsbestämmare idag är väldigt bekanta 

med den virtuella fotbollsvärlden är det å andra sidan ganska sannolikt att framtidens 

managers/ägare kommer att ha en bild av marknaden som är formad av denna 

representation.  

3.3. Prissättning på fotbollsspelarmarknaden 

I detta kapitel kommer fotbollsspelarmarknaden att analyseras utgående ifrån 

Muniesas tolkning av Peirces ”Theory of Signs”. Fotbollsspelarmarknaden är 

marknaden för fotbollsspelare, vilket innebär att fotbollsspelaren är det objekt som 

hans tecken relaterar till. Detta tecken är det samma som priset som krävs för 

ifrågavarande spelare. Priset som krävs för en spelare definieras med hjälp av en grund 

och en interpretant. Grunden är någon sorts objektiv koppling till verkligheten, den 

länk som priset har till fotbollsspelarens kvalitet. Grunden innebär en sorts motivering 

för priset, en orsak för ägaren av spelarens rättigheter att kräva ett visst pris för dem. 

Interpretanter är marknadsaktörerna, det vill säga köparen och säljaren, som 

förhandlar om spelarens rättigheter. Dessa formar priset genom att tolka priset och 

grunden utgående från sina egna intressen, åsikter och trosföreställningar.  

Muniesa fortsätter genom att analysera pris utgående från tre perspektiv. Enligt honom 

kan pris antingen vara ikoner, index, symboler eller en kombination innehållande 

antingen två eller tre av alternativen. Detta avgörs på basis av den aspekt som gör att 

priset accepteras som representabelt. Med andra ord kan prisets relativa 

representationella kvalitet avgöras utgående från hur det tas emot på marknaden – ifall 

priset är ineffektivt fyller den inga av de tre ovannämnda alternativen. Muniesas 
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tillämpning av Peirces ”Theory of Signs” utgående från ett 

fotbollsspelarmarknadsperspektiv beskrivs i sin helhet i Tabell 2. 

Ifall ett pris är en ikon relateras det till objektet fullständigt utgående från den grund de 

delar. I fotbollstermer innebär detta att spelarens värde avgörs utgående från den 

materiella prisrepresentation som existerar på marknaden. Detta kan till exempel 

innebära att laget som innehar spelarens rättigheter via media uttalar ett pris för 

rättigheterna, eller sedan kan spelarens kontrakt innehålla en klausul som stipulerar att 

laget som äger hans rättigheter måste acceptera ett bud som överstiger en viss summa. 

I varje fall formas spelarens värde av detta pris-tecken. Detta innebär inte att den 

grund, eller den prislapp, som etableras för spelaren nödvändigtvis måste vara lika med 

det slutliga priset som spelarens rättigheter säljs för – istället innebär det att grunden 

påverkar priset i någon riktning. Till exempel, ifall en spelare har en minimiprisklausul 

i sitt kontrakt kommer hans värde inte att överstiga denna summa. Det betyder inte att 

hans värde är lika med den summan som nämns i hans kontrakt, men det betyder att 

det inte finns skäl att värdera honom högre än det.  

Om ett pris är ett index innebär det att det finns en starkare objektiv länk mellan pris-

tecknet och objektet. Istället för att vara en direkt effekt av den materiella 

prisrepresentationen finns det en stark koppling mellan pris-tecknet och objektet som 

fungerar som motivering för värderingen. Muniesa beskriver denna koppling som ett 

spår av något som har hänt, en objektiv beskrivning av objektets färdigheter. I ett 

fotbollskontext innebär detta att spelarvärderingen utgår ifrån en matchstatistisk 

grund – spelarens värde definieras enligt det som han bevisligen är kapabel att 

producera på fotbollsplanen. För att ett pris skall kunna vara ett index på 

fotbollsspelarmarknaden måste denna objektiva grund existera som bas för 

värderingen, vilket innebär att det måste finnas mätverktyg, analysverktyg och en 

referensram av spelarvärdering som har skett på samma sätt för att marknadsaktörerna 

skall kunna skapa denna sorts värdering. Liksom tidigare konstaterats har utbudet av 

företag som samlar och erbjuder tillgång till matchstatistik inom fotboll expanderat 

dramatiskt under de senaste åren. Detta till trots finns det inga undersökningar som 

beskriver ifall det finns en korrelation mellan matchstatistik och spelarvärdering, 

förutom de undersökningar som gjordes på 90-talet då det ännu inte fanns verktyg för 

att undersöka spelets gång tillräckligt djupgående. Därav existerar det inte en 

vetenskaplig referensram för spelarvärdering utgående från att priset är ett index. 
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Ifall priset är en symbol innebär det att värdesättningen har utgått ifrån 

interpretanternas tolkning av objektet i formulerandet av prissättningen. Muniesa 

beskriver en symbol som en aggregering av värdeuppfattningen av objektet, vilket, i ett 

fotbollskontext, innebär att värdesättningen baserar sig på en subjektiv uppfattning av 

spelarens värde. I detta fall skulle spelarrättigheter byta händer utan att deras 

värdering har en distinkt objektiv grund. Denna syn på värdesättning passar ganska väl 

in på den traditionalistiska inställning som råder inom den engelska fotbollsvärlden – 

man räds förändring, speciellt i form av en vetenskaplig syn på sporten. 

Tabell 2 Peirces "Theory of Signs" i ett prissättningskontext, utgående från 
fotbollsspelarmarknaden (Muniesa, 2007) 

Begrepp: Peirce Muniesa Fotbollsmarknaden 

Objekt (Object) Ett objekt som 
beskrivs av tecken, 
med hjälp av den 
gemensamma aspekt 
som relaterar 
tecknet till objektet 
och interpretanten, 
det vill säga den 
aspekt som tillåter 
grunden att fungera 
som ett tecken för 
objektet 

En vara som beskrivs av 
ett pris, med hjälp av en 
fysisk representation av 
värdet på varan, som 
tolkas av en konsument 
av varan 

Fotbollsspelaren 

Tecken (Sign) Beskriver objekt med 
hjälp av grund och 
interpretant 

Ett pris i förhållande till 
en vara 

Priset som betalas 
för en 
fotbollsspelare på 
spelarmarknaden 

Grund (Ground) Den aspekt som 
relaterar tecknet 
med objektet 

Den så kallade prislappen, 
alltså den fysiska 
motiveringen för varans 
värde. Kan vara 
motsvarigheten till en 
prislapp i snabbköpet, 
men kan också vara en 
annan aspekt som 
relaterar sig till objektet.   

Den mängd pengar 
som citeras som 
lämplig för att 
representera det 
värde som en 
spelare 
representerar för en 
fotbollsklubb  

Interpretant 
(Interpretant) 

Det som tillåter 
grunden att fungera 
som tecken för 
objektet 

Tolkaren av prislappen, 
objektet och priset 

Marknadsaktörer 
som deltar i 
spelarhandel 
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Ikon (Icon) Ett tecken som delar 
någon aspekt med 
objektet. Tecknet 
baserar sig helt på 
den gemensamma 
grund som tecknet 
och objektet står på 

Ett pris som performas 
utgående ifrån sin egna 
grund - det vill säga den 
representation i form av 
valuta som priset har. 

Ett pris på en spelare 
som definieras enligt 
prislappen etableras 
t.ex. genom 
minimiprisklausuler i 
spelarkontrakt eller 
via 
marknadsrepresenta
tioner 

Index (Index) Ett tecken med en 
starkare materiell, 
objektiv koppling till 
sitt objekt 

Ett pris som baserar sig 
på ett spår av något som 
har hänt, en objektiv 
beskrivning av varan 

Ett pris som baserar 
sig på objektiv, 
beskrivande 
spelarstatistik 

Symbol 
(Symbol) 

Ett tecken utgående 
från den tolkning av 
objektet som 
interpretanterna 
utför 

Ett pris som beskriver en 
aggregering av  
värdesuppfattning av 
varan 

Ett pris som baserar 
sig på den allmänna 
perceptionen av vad 
en fotbollsspelare är 
värd. 

3.4. Hypoteser 

Syftet med denna avhandling är att, utgående från ett marknadsteoretiskt perspektiv, 

avgöra hur prissättning på fotbollsspelarmarknaden går till. 

Enligt Kjellberg & Helgesson (2007) kan en marknad definieras enligt de praktiker som 

sker på den. Dessa skapar marknadens rörliga marginaler genom ständig interaktion 

med varandra. En marknadspraktik är prissättning. Enligt Muniesa (2007) kan 

kvaliteten av ett pris avgöras på tre olika sätt. Marknadspris kan vara ikoner, index 

och/eller symboler, beroende på hur priset härleds.  

Inom fotbollsspelarmarknaden som en helhet existerar en massa 

marknadsrepresentationer, eller representationella praktiker, vilket har konstaterats 

tidigare. Dessa kan vara representationer som skapats av media, av anhängare eller till 

och med virtuella representationer som videospel eller onlinespel. Dessa 

marknadsrepresentationer formar den bild av marknaden som marknadsaktörerna har 

genom ständig interaktion med utbytespraktiker (spelarköp, förhandlingar, etc.) och 

normativa praktiker (lagstiftning på internationell, kontinental och nationell nivå). 

Dessa marknadsrepresentationer skapar en grund för priset som betalas för en 

fotbollsspelare, med andra ord kan dessa marknadsrepresentationer användas för att 

motivera spelarpriset. Ifall priset härleds från den grund som relaterar sig till spelaren 

ifråga kommer priset att vara en ikon. Därav ställs följande hypotes upp: 
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H1a: Prisen för fotbollsspelare på fotbollsspelarmarknaden är ikoner, det 

vill säga, det finns ett positivt samband mellan marknadsvärderingen före 

en spelarövergång och den slutliga övergångssumman 

Ifall marknaden, genom representationella praktiker, skapar en bild av en spelares 

värde, och denna värdering korrelerar med det övergångspris som betalas för spelaren 

innebär det att marknaden accepterar värderingen som en grund för spelarens pris. En, 

enligt mig realistisk, antagelse är att marknadsvärderingen ändå inte kommer att vara 

exakt lika med övergångspriset. Övergångsförhandlingar involverar sist och slutligen 

såpass många intressenter (agenter, spelare, köpande lag, säljare etc.) att det skulle te 

sig förhållandevis mirakulöst om marknaden varje gång skulle estimera helt exakt rätt. 

Å andra sidan kan man tänka sig att marknadsvärderingen skulle justeras i 

övergångssummans riktning efter att övergången slutgjorts, eftersom marknaden i och 

med övergången får en väldigt pragmatisk representation av spelarens värde utgående 

från den köpande partens synvinkel. Därmed presenteras följande hypotes: 

H1b: Marknadsvärderingen kommer att justeras i övergångssummans 

riktning efter övergången. 

I och med att utbudet av spelstatistik har ökat under de senaste decenniet finns det i 

dagsläget mycket mångsidigare mått för spelarkvalitet än vad det fanns senast som 

motsvarande forskningar utförts (Carmichael & Thomas, 1993; Dobson & Gerrard, 

1999). Tidigare samlades endast statistik på sådant som var relativt enkelt att mäta, och 

sådana händelser som var direkt avgörande för matchresultat: matchuppträdanden, 

mål, gula/röda kort. I dagsläget finns det ett mycket mera brokigt statistikfält med ett 

mångfald mått för olika spelskeden: försvar (tacklingar, brytningar, rensningar, 

luftdueller, offsidefällor), anfall (målgivande passningar, skott, passningar som leder 

till skott, genomskärare, inlägg) och speluppbyggnad (passningssäkerhet, mängden 

passningar, långa passningar, mängden gånger som spelaren ger bort/tappar bollen åt 

motståndaren). Dessa statistiska mått erbjuder en mycket mera mångfacetterad bild av 

de individuella spelhändelser som bygger upp en helhetlig matchkontext. Detta innebär 

att det idag finns potential för en starkare objektiv koppling mellan spelarprestationer 

och övergångssumman som betalas för spelaren än någonsin tidigare. För att ett pris 

skall vara ett index bör priset härledas från dessa objektiva kvalitetsmått, vilket leder 

till nästa hypotes: 
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H2a: Prisen för fotbollsspelare på fotbollsspelarmarknaden är index, det 

vill säga, man kan förklara övergångssumman för en fotbollsspelare med 

hjälp av objektiva statistiska spelmått 

Eftersom olika spelare kommer att utföra olika roller på spelplanen kan det förväntas 

att vissa statistiska mått är mera beskrivande på vissa positioner än andra. Till exempel 

antas det att priset för en försvarsspelare långt kommer att deriveras från hans 

defensiva kontribution medan en anfallsspelare antas prissättas enligt hans offensiva 

kontribution. Därav ställs följande två hypoteser upp som fortsättning på den 

föregående hypotesen: 

H2b: Man kan förklara övergångssumman för en försvarsspelare med 

hjälp av defensiva statistiska spelmått 

H2c: Man kan förklara övergångssumman för en anfallsspelare med hjälp 

av offensiva statistiska spelmått 

Eftersom fotboll är en, i förhållande till amerikanska sporter generellt och baseboll 

specifikt, så komplex sport med få speluppehåll innebär det största hotet för statistisk 

analys av sporten det att de statistiska måtten endast beskriver enskilda händelser 

inom matchkontexten som helhet. Till denna dag har fotbollen inte hittat ett absolut 

avgörande statistiskt mått, i motsats till basebollen (Lewis, 2004). Eftersom inga 

händelser på fotbollsplanen sker i isolation (såsom, till exempel, en pitch i baseboll 

alltid endast är beroende av kastaren och slagmannen) kan det vara lätt att feltolka 

statistik om man inte är tillräckligt varsam med sin analys. Därav kan det vara 

motiverat att använda sig av en systemanalys istället för att avgöra hur väl en spelare 

passar in i det lag som han spelar. Som exempel på systemanalyser inom 

fotbollsspelarmarknaden kan användas de matchens-man-pris som delas ut åt 

matchens bästa spelare efter varje match. Dessa pris baserar sig på en subjektiv 

expertanalys av matchens händelser, och delas ut åt den spelaren som inom 

matchkontexten har klarat sig bäst. Ett annat systemmått kan härledas genom att 

sammanfatta de objektiva spelmåtten, ge dem olika vikt, och sedan utgående från 

denna kalkylering ge spelare vitsord för varje helhetligt matchprestation. För att ett pris 

skall vara en symbol bör priset härledas från en aggregering av subjektiva åsikter 

gällande spelarens kvalitet. Därav följande hypotes: 
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H3: Prisen för fotbollsspelare på fotbollsspelarmarknaden är symboler, 

det vill säga, man kan förklara övergångssumman för en fotbollsspelare 

med hjälp av systemmått som baserar sig subjektiv värdering av 

fotbollsinsatser 
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4 METOD 

Syftet med denna avhandling är att, utgående från ett marknadsteoretiskt perspektiv, 

avgöra hur prissättning på fotbollsspelarmarknaden går till. För att avgränsa studien 

kommer fokus att ligga på den engelska fotbollsspelarmarknaden, detta delvis på grund 

av att det är den mest prestigefyllda samt populäraste fotbollsligan i världen, och delvis 

eftersom största delen av fotbollsforskningen har gjorts inom samma avgränsning.  

För att undersöka detta syfte kunde man utföra ett antal olika forskningar. Ifall man 

hade tillgång till personer i inflytelserika positioner kunde man göra en kvalitativ 

forskning som skulle basera sig på observationer och intervjuer. Detta kunde vara en 

helt gedigen möjlighet för en undersökning i Finland, men eftersom marknaden för 

fotbollsspelare i Finland är såpass underutvecklad skulle resultatet av denna 

undersökning antagligen inte bära frukt, åtminstone inte sådan frukt som skulle vara 

allmänt tillämpbar. Att utföra en sådan forskning i England skulle innebära access till 

managers, ägare, agenter och andra beslutsfattare, vilket skulle vara ett nästan 

oöverkomligt problem för en magistersstuderande utan personliga kontakter till 

fotbollsvärlden. Detta innebär givetvis inte att det skulle vara en dålig idé, resultaten av 

den studien kunde vara potentiellt banbrytande, eftersom den existerande kunskapen 

om hur förhandlingar för fotbollsspelare går till i verkligheten är begränsad till 

spekulation i pressen. Fördelen med kvalitativa undersökningar är möjligheten för djup 

som de erbjuder, nackdelen är dock att urvalets bredd inte nödvändigtvis erbjuder 

möjligheten att dra omfattande slutsatser. (Saunders;Lewis;& Thornhill, 2007) 

Det andra alternativet är att utföra en kvantitativ analys som baserar sig på data som är 

relativt lättillgängligt och avgiftsfritt. En sådan undersökning skulle ha den fördelen att 

den ganska enkelt kunde kopieras inom andra avgränsningar ifall resultaten skulle vara 

fruktsamma. En kvantitativ undersökning erbjuder en förhållandevis brett arsenal av 

angreppssätt. Kvantitativa metoder är också ett väldigt effektivt sätt att analysera ett 

stort urval och en stor mängd data. På detta sätt kan man göra absoluta konklusioner 

som lämpar sig för det syfte som man studerar. Nackdelen är dock en brist på djup i 

svaren. Det kan vara svårt att kvantifiera alltför komplexa frågor och svar, vilket 

innebär att resultaten av undersökningen kan bli förhållandevis ytliga. I 

fotbollspelarmarknadskontexten finns det även alternativet att utföra en 

arkivforskning. Detta innebär att det kvantitativa data inte baserar sig på svar av 

respondenter utan att data hämtas från andra källor, i detta fall arkiv för statistiskt data 
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för fotbollsspelare. Detta data skulle inte nödvändigtvis lida av bristande djup eftersom 

data skulle vara objektivt: spelarvärderingar, spelarpris, statistiska mått. 

(Saunders;Lewis;& Thornhill, 2007) 

Det tredje, och utan restriktioner antagligen det bästa, alternativet skulle vara att 

kombinera de två ovannämnda metoderna genom användandet av blandade metoder. 

(Cresswell, 2003) För att nollställa de respektive nackdelar som kvantitativa och 

kvalitativa metoder har kan man kombinera dem för att nå ett mera tillförlitligt 

resultat. Detta kunde till exempel vara att göra en undersökning utgående ifrån 

kvantitativt data och sedan intervjua beslutsfattare utgående från de resultat som den 

kvantitativa analysen hämtat med sig. Detta tillvägagångssätt skulle däremot inte lösa 

det centrala problem som existerar för kvalitativa metoder inom denna kontext: 

tillgång till beslutsfattare. (Saunders;Lewis;& Thornhill, 2007) 

För att uppfylla syftet med denna forskning kommer en kvantitativ metod att tillämpas. 

Orsaken till detta val är tufaldig: först och främst på grund av den möjlighet till analys 

som den ökade mängden statistik för fotbollsmatcher som i dagsläget finns tillgänglig 

erbjuderen; för det andra, på grund av tillgångs- och tidsrestriktioner. Optimalt sett 

skulle antagligen en blandad metod ha varit det allra effektivaste med tanke på 

slutresultatet, men praktiskt sett innebär detta oöverkomliga hinder både när det gäller 

tillgång till kvalitativt data samt tiden att etablera denna tillgång samt till att utföra 

själva studien. För att utföra studien kommer en korrelationsanalys och en multipel 

regressionsanalys att utföras. Med hjälp av korrelationsanalysen kan man undersöka 

ifall två variabler korrelerar med varandra. Multipel regression är ett lämpligt verktyg 

då man har många oberoende variabler som relaterar sig på olika sätt till en beroende 

variabel.  

4.1. Urval  

För att besvara syftet, och undersöka hypoteserna, för denna undersökning krävs ett 

representativt urval. Syftet med denna studie är att undersöka prissättning på 

fotbollsspelarmarknaden. För att undersöka detta kommer urvalet för denna studie 

därmed att vara fotbollsspelare som bytt klubb. För att göra urvalet mera lätthanterligt 

finns det ett antal avgränsningar som kommer att beaktas. 

För att den aggregerade statistiken skall vara så beskrivande som möjligt förutsätts det 

att spelaren som undersöks under säsongen före hans flytt varit involverad i hälften 
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eller mer av matcherna i den inhemska liga han spelat i. Det förutsätts även att en 

övergångssumma har betalats för spelaren. Eftersom fotbollsspelarmarknaden tillåter 

att spelare flyttar kompensationsfritt vid slutet av deras kontrakt innebär det att 

spelarens kontraktlängd påverkar priset på spelare, så att till och med världens bästa 

spelare vid slutet av hans kontrakt enligt marknadens principer är inget värd. För att 

radera sådana extremfall tas dessa inte alls i beaktande i denna studie. För spelare som 

flyttat under januarifönstret kalkyleras hans prestationer från föregående hela säsong 

för att matchstatistikens urval skall vara tillräckligt stort för att vara signifikant. 

Eftersom målvakter per definition mäts enligt andra attribut än utespelare kommer 

denna studie även att räkna bort alla målvakter. 

Största delen av litteraturen om fotbollsspelarmarknaden cirkulerar kring England, och 

därför har jag valt att använda samma utgångspunkt. Eftersom fotbollsmarknaden är 

väldigt segmenterad har jag valt att avgränsa urvalet så att jag endast räknar med 

spelarköp som skett inom elitsegmentet. Detta beror på att ligan som en spelare spelar i 

har en stor inverkan på övergångssumman som betalas för honom. Genom att avgränsa 

urvalet får jag ett så homogent urval som möjligt. Urvalet för denna analys har 

begränsats till de spelare som har flyttat till Engelska Premier League från de fem 

största ligorna i världen (toppdivisionerna i England, Spanien, Tyskland, Italien, 

Frankrike) under de senaste tre åren. Orsaken bakom tidsbegränsningen är att det 

endast finns uppdaterad matchstatistik tillgängligt för denna tidsperiod.  

När det gäller spelarstatistik finns det inte förskräckligt många alternativ. De två mest 

renommerade spelarstatistiska datainsamlarna är Opta och ProZone. För att få tillgång 

till detta data krävs det en prenumeration, antingen direkt via dem eller via en tredje 

part. Bland tredje parter som erbjuder tillgång till data från Opta hör webbsidor som 

EPLIndex.com (EPLIndex.com) och WhoScored.com (WhoScored.com) (ProZone 

erbjuder inte data via en tredje part). Av dessa två är WhoScored.com avgiftsfri, medan 

EPLIndex.com kostar en prenumerationsavgift. 

För att utföra denna studie har statistisk information på urvalet av spelare hämtats från 

tre olika internetsidor. WhoScored.com är ett företag som sedan 2007 har erbjudit 

djupgående statistiska mått på fotbollsspelarprestationer avgiftsfritt på sin hemsida. 

Företaget använder sig av, och presenterar, Optas statistikinsamling. Opta är det mest 

välrenommerade spelarstatistikföretaget inom fotbollsvärlden.  
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För att samla information om övergångssummor finns det tyvärr inte något annat 

realistiskt alternativt än att använda sig av de summor som citeras i pressen. I vissa fall 

meddelar klubbarna själv detaljerna för övergångskompensation, men allt som oftast är 

denna information dold. Det andra alternativet skulle vara att gå igenom klubbarnas 

bokslut för de bokföringsperioder som involverar de relevanta övergångarna, men alla 

bokslut är inte publika (eftersom alla klubbar inte använder sig av samma 

ägandestruktur) och övergångarna listas inte skilt för sig i bokföringen vilket innebär 

att man ändå skulle måsta gissa sig fram. För att aggregera information om 

övergångssummor har i denna avhandling använts sidan Transferleague.co.uk 

(Transferleague.co.uk). Det är en nätsida som listar information om 

spelarövergångssummor för lag som spelar i det engelska ligasystemet. Eftersom 

övergångssummor sällan avslöjas allmänt baserar sig informationen främst på 

nyhetsrapporter samt fotbollsorganisationers externa kommunikation. Detta innebär 

givetvis att informationen inte nödvändigtvis är fullständigt korrekt, men antagelsen är 

att prisestimeringarna inte avviker substantiellt från den riktiga summan.  

När det kommer till marknadsvärderingar finns det ett antal alternativa källor för 

information. Liksom tidigare har konstaterats är fotbollsspelarmarknaden under så 

noggrann uppsyn att det finns mängder av marknadsrepresentationer som riktar sig åt 

anhängare/konsumenter (diskussionsforum, pressidor, bloggar), utövare och andra 

intressenter (till exempel Fieldoo.com (Fieldoo.com), en social media som kopplar 

spelare ihop med agenter) samt virtuella representationer som fungerar som parallella 

verkligheter med konkreta tangenter med den egentliga fotbollsspelarmarknaden 

(videospel, onlinespel som Fantasy Football). Bland dessa alternativ har sidan 

Transfermarkt.co.uk (Transfermarkt.co.uk) använts. Detta är en sida vars syfte är att 

aggregera marknadsvärden för fotbollsspelare utgående från det diskussionsforum som 

sidan uppehåller. Forumet modereras så att inte exceptionella höjningar eller 

sänkningar tillåts, och värderingarna uppdateras några gånger per år, vilket skapar den 

mest konsistent uppdaterade marknadsrepresentationen, med det mest lättillgängliga 

användargränssnittet, av de ovannämnda.  

4.2. Beroende variabel 

Eftersom syftet med denna avhandling är att undersöka prissättning på 

fotbollsspelarmarknaden kommer den beroende variabeln i dataanalysen att relatera 

till det pris som har betalats för spelaren.  
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Den beroende variabeln för denna regressionsanalys är därmed den övergångssumma 

som betalats för spelare inom den engelska fotbollsspelarmarknaden, som hämtats från 

Transferleague.co.uk. Även om det finns variationer i betalningssättet (avbetalning, 

klausuler för extrabetalning ifall spelaren presterar till en viss nivå för den nya 

klubben) för olika spelarövergångar tas dessa inte i beaktan för att skapa en 

standardiserad variabel. Summan varierar mellan hundratals tusen och tiotals miljoner 

engelska pund. Summan listas i pund eftersom källan för informationen är engelsk, 

lagen som gör spelarköpen är engelska, och därmed för att underlätta 

datainsamlingsprocessen. 

4.3. Oberoende variabler 

För att besvara syftet med denna studie, och för att undersöka de hypoteser som ställts 

upp, har ett antal oberoende variabler samlats in. Meningen med dessa variabler är att 

analysera deras förhållande till den beroende  variabeln, spelarens pris. Bland  de 

oberoende variablerna finns tre sorters objektiv spelarstatistik (defensiv, offensiv och 

passningsstatistik), personlig information (ålder, från vilken liga spelaren flyttat, 

spelposition), två systemmått samt marknadsvärderingar (både före och efter spelarens 

övergång). Speldatat samt systemmåtten har hämtats från WhoScored.com, som 

använder och presenterar Optas välrenommerade datainsamlingstjänster. 

Övergångspriset har hämtats från transferleague.co.uk medan 

marknadsvärdesrepresentationerna har hämtats från transfermarkt.co.uk.  

Trots att det realistiskt kan finnas ett tjugotal olika positioner för fotbollsspelare har 

spelpositionerna för att underlätta forskningen begränsats till tre huvudsakliga 

spelområden: försvar, mittfält och anfall.  Spelarpositioner är beroende av de taktiker 

som de existerar inom, vilket innebär att en spelarposition kan bero lika mycket på 

lagets manager som spelarens egna kompetens. Spelare är också väldigt flexibla när det 

gäller positioner, vissa spelare kan spela olika positioner under en säsong, vissa spelare 

kan byta position flera gånger under samma match. Spelarpositioner är även väldigt 

relativa - är en defensiv mittfältare i ett topplag samma position som en defensiv 

mittfältare i ett bottenlag? Eftersom det måste göras en linjedragning när det gäller 

positionering på fotbollsplanen har jag bestämt att göra så klara marginaler som 

möjligt. Ett alternativ till dessa vertikala marginaler kunde vara att lägga till 

horisontella sådana, så att spelarnas sidopreferens skulle anmärkas. Detta är dock 

också en potentiell fallgrop på grund av samma skäl som nämndes ovan – det är 
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managern som bestämmer var spelaren spelar, hans position kan variera stort från 

match till match och tillochmed inom en enskild matchkontext och så vidare.  

Till de defensiva spelarmåtten hör: tacklingar per match, brytningar per match, fouls 

per match, framgångsrika offsidefällor per match, rensningar per match, hur ofta 

spelaren dribblas förbi per match, blockeringar per match, egna mål, gula kort, röda 

kort, hur ofta spelaren blir av med bollen per match, hur ofta spelaren ger över bollen 

per match och vunna luftdueller per match.  Dessa statistiska mått skapar en helhetlig 

bild av de defensiva skyldigheter som en spelare har under enskilda matcher. Det bör 

noteras att vissa av de ovannämnda måtten beskriver saker som en spelare borde göra 

(tackla, bryta, rensa) medan vissa mått beskriver saker som en spelare borde undvika 

(bli av med bollen, ge bort bollen, dribblas förbi, gula/röda kort). Vissa av spelarmåtten 

är även sällsynt beroende på systemet som laget spelar enligt. Till exempel, ett lag som 

använder sig av ett spelsystem som lämnar mycket utrymme på flankerna kommer 

antagligen att ha centrala försvarsspelare med många rensningar och blockeringar 

eftersom det är det effektivaste sättet att försvara mot inlägg. Likaså kommer ett lag 

som spelar med en förhöjd försvarslinje att ha mera framgångsrika offsidefällor och 

brytningar. 

Till de offensiva spelarmåtten hör: mål, målgivande passningar, skott per match, 

nyckelpassningar per match, dribblingar per match, hur ofta spelaren foulas per match, 

offside per match, hur ofta spelaren blir av med bollen per match, hur ofta spelaren ger 

över bollen per match , inlägg, genomskärare och vunna luftdueller per match. Dessa 

spelmått betingar spelet kreativa sida, och liksom bland de defensiva måtten finns här 

inte enbart mått på lyckade prestationer (skott, dribblingar, målgivande passningar) 

även sådana mått som mäter misslyckanden (offsides, blir av med bollen, ger över 

bollen). Det bör anmärkas att det finns vissa överlapp i dessa mått. Till exempel att ge 

över bollen/bli av med bollen är inte enbart offensiva eller defensiva mått, utan mäter 

närmast spelares allmänna tekniska kunnighet. Likaså kan luftdueller både användas 

som försvarsmått och som anfallsmått. Bland anfallsmåtten finns mått som mäter 

effektivitet (mål, målgivande passningar) och mått som mäter allmän offensiv färdighet 

(nyckelpassningar, dribblingar, skott).  

Till passningsmåtten hör: målgivande passningar, nyckelpassningar, mängden 

passningar per match, genomsnittlig passningsframgång, framgångsrika inlägg per 

match, framgångsrika långbollar per match och framgångsrika genomskärare per 

match. Passningsmåtten involverar därmed allt som har med en spelares passningsspel 
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att göra. Hurudana passningar spelaren gör (långa bollar, genomskärare, inlägg) hur 

framstående spelaren är i sitt passningsspel (mängden passningar, passningsframgång) 

och hur stor andel av passningarna leder till resultat, antingen i form av skott mot mål 

(nyckelpassningar) eller skott som går i mål (målgivande passningar). Dessa mått är 

inte enbart offensiva eller defensiva. I det moderna spelet bör försvarare vara lika 

duktiga med bollen som mittfältare eller anfallare, till och med till den grad att 

försvarare kan vara ett lags mest kreativa vapen i offensiven. 

De systemmått som används som oberoende variabler i denna avhandling är ett pris 

som delas ut efter varje match åt den spelare som en expertpanel har ansett vara mest 

värdefull och en aggregering av spelares prestationer i säsongens matcher. Med 

systemmått menas ett sådant mått som mäter hur väl den individuella spelaren passar 

in i laget som system. Eftersom fotboll är en lagsport med elva komponenter kan det 

vara svårt att särskilja mellan en individuell insats och en laginsats. Matchens-man-

systemmåttet fungerar som en subjektiv indikator för en spelares allmänna kvalitet 

inom varje matchkontext. Prestationsvärderingen fungerar som ett  skolbetyg, där varje 

spelare i varje match får ett vitsord från 0.0 till 10.0. Detta vitsord baserar sig på 

spelarens statistiska insats i matchen, med olika vikt för varje statistiska mått. Vid 

slutet av säsongen innebär de aggregerade vitsorden en subjektiv genomsnittlig 

värdering av spelarens insatser under säsongens lopp. 

Marknadsvärderingarna baserar sig på webbsidan transfermarkt.co.uk vars syfte är att 

göra värdeestimeringar av fotbollsspelare runtom i världen utgående från 

fotbollspublikens åsikter. Dessa värderingar uppdateras med regelbundna mellanrum 

och presenteras i form av en historisk graf på webbsidan för att visa värdeutvecklingen i 

olika skeden av spelarens karriär.  

En detaljerad beskrivning av varje spelarmått finns tillgänglig i Bilaga 1. 

4.4. Access 

Tillgången till information kan vara ett stort hinder för många forskningar. Orsaken till 

existensen av ett forskningsgap inom forskningen om fotbollsspelarmarknader beror 

antagligen delvis på bristande tillgång till data, både gällande spelstatistik samt 

övergångssummor, och delvis på det rådande paradigmskifte som pågår gällande 

attityden gentemot spelstatistik som indikator för en spelares prestationer.  
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Liksom tidigare konstaterades, är fotboll en väldigt traditionell sport. Inom sporten 

finns enorma krafter som motsätter sig all förändring, något som har existerat sedan 

spelets födsel. Där var det vid slutet av 1800-talet ansågs opassligt och omanligt att 

passa bollen, anses idag statistik sterilisera sporten genom att råna den på den magi 

som åskådaren upplever när han ser sitt favoritlag spela. Utvecklingen av statistiska 

mått som hjälpmedel för att analysera spelets gång föddes under medlet av 1900-talet. 

På den tiden fördes det i allmänhet bok på målgörare, varningar, utvisningar och 

mängden spelade matcher, den statistiska revolutionens pionjärer började undersöka 

passningsmönster och konstaterade att ju färre passningar desto mera målchanser. 

Även om denna metod skördade vissa resultat (trots att många av de slutsatser som 

gjordes baserat på den statistik som fanns tillgänglig då kunde ifrågasättas) upplevde 

den mycket motstånd, populäriserades aldrig och återupplivades med jämna 

mellanrum i takt med att spelet utvecklades. Under 2000-talet, i och med den ökade 

lättheten att sprida, analysera och diskutera information som internet förde med sig, 

uppstod plötsligt en marknad för djupgående statistik för gemene man. I takt med att 

fotbollsorganisationer insåg att information innebär makt uppstod en nu blomstrande 

bloggkultur som baserar sig på spelarstatistik. När nyrika storklubben Manchester City 

år 2011 bestämde sig för att publicera sitt dataförråd från den gångna säsongen åt alla 

som anmälde sitt intresse raserades en stor mur som tidigare hade existerat mellan 

klubbar och anhängare. 

Detta paradigmskifte har lett till att varje fotbollsanhängare idag har tillgång till bättre, 

mer avancerad spelstatistik än någonsin tidigare – och att den statistik som finns 

tillgänglig för åskådare idag är mer eller mindre den samma som finns tillgänglig för 

klubbarna. Detta innebär att den spelstatistiska accessproblematik som 90-talets 

fotbollsspelarmarknadsforskare levde med inte mera existerar på samma sätt idag, 

vilket givetvis för med sig en hel massa möjligheter. Tyvärr kan inte samma sak sägas 

om övergångssummor. Trots att övergångssummor oftast diskuteras i simpla termer 

behöver inte betalvillkoren vara helt entydiga. Ibland kan en övergång kompenseras 

genom en direktbetalning på en överenskommen summa, men mera sannolikt är det 

att parterna kommer överens om en summa och sedan förhandlar om betalrater, 

prestationsberoende utbetalningar (en andel efter att spelaren har gjort sitt 20nde mål 

för klubben, en andel efter att han spelat sin första landskamp etc.) eller andra 

klausuler (en procentandel av övergångssumman nästa gång som spelaren byter klubb, 

en bestämd summa ifall klubben som säljer vill köpa tillbaka spelaren i ett senare 

skede). Ibland görs även spelarhandel i amerikansk stil, det vill säga genom direkta 
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spelarbyten. Detta händer däremot ytterst sällan (i det material som samlats för denna 

studie ingick det i under fem procent av spelarövergångarna ett spelarbyte).  

Jämfört med hur situationen såg ut för forskare tidigare har dagens forskningsmiljö 

endast fört med sig en underlättande faktor: aggregation. Övergångssummor är ännu 

idag ungefär lika mycket baserade på estimeringar och spekulation som de var tidigare, 

men idag finns den begränsade mängd information som finns tillgänglig samlad på ett 

ställe – eller närmare bestämt ett antal ställen.  
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5 RESULTAT 

När man gör en undersökning som baserar sig på kvantitativt data finns det ett antal 

förutsättningar som det måste fylla för att resultaten kan anses vara robusta och 

effektiva. En förutsättning är att datas oberoende variabler inte är relaterade till 

godtyckliga slumpfel. Detta kan ske ifall relevanta variabler utelämnas eller irrelevanta 

variabler inkluderas eller ifall det existerar mätfel inom variablerna. Antagelsen är att 

den beroende variabeln inte korrelerar med de slumpfel som kan existera inom data. 

Denna antagelse är svår att bevisa men det antas givetvis att datainsamlingen har skett 

så noggrant som möjligt. Det finns dock en möjlighet att något fel har skett, i vilket fall 

detta borde dyka upp inom detta kapitel, där data analyseras.  (Parke, 2013) 

För att försäkras om så beskrivande resultat som möjligt finns det krav på att data skall 

vara normalfördelat. Ifall data är normalfördelat innebär det att den multipla 

regressionsmodellen fungerar bättre och skapar opartiska och effektiva resultat. 

Normalfördelning definieras på basis av datas genomsnittsvärde och 

standardavvikelse. För att analysera datas normalfördelning kan man använda sig av 

olika verktyg: normalfördelningsgrafer, skewness- och kurtosis-värden (Parke, 2013). 

Eftersom dataurvalet är relativt stort (N=111) torde inte normalfördelning vara ett 

problem. 

För att data skall vara normalfördelat borde dess Kurtosis-värde vara mellan 2 och -2 

medan dess Skewness-värde borde vara mellan 1 och -1. Den beroende variabeln £ 

(Övergångspris) drabbas av relativa normalfördelningsproblem eftersom variabeln har 

ett Skewness-värde på 2.075 och ett Kurtosis-värde på 5.802 (Tabell 3). Dessa värden 

är ordentligt över den marginal som förutsätts för att ett dataurval skall vara 

normalfördelat.  

Tabell 3 Deskriptiv statistik för beroende variabeln £ (Övergångspris) 

 

Variabel N Skewness Kurtosis 

£ 111 2.075 5.802 

 

För att behandla denna problematiska situation gicks data igenom i jakt på avvikare. 

Enligt Parke (2013) finns det inget absolut sätt för att identifiera avvikare, utan man 

tvingas använda sig av olika metoder baserat på storleken av N. Antingen kan man välja 
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att eliminera det avvikande data, ifall urvalet är normalstort används z≥3 som grund 

för att identifiera avvikare, men eftersom data för denna avhandling inte är 

exceptionellt stort används, för att vara på säkra sidan, z≥2.5 som identifikation för 

avvikande data. Detta är inte nödvändigtvis det bästa alternativet, eftersom data ändå 

är legitimt (förutsatt att avvikarna inte har kommit till på grund av ett 

datainmatningsfel). Ifall man eliminerar en avvikare blir data manipulerat, vilket inte 

är föredragbart. Ett annat alternativ är att justera data för att minska på avvikarnas 

inverkan. Detta görs genom att behandla data på olika sätt, t.ex. genom att använda sig 

av datats kvadratrot eller diverse logaritmer (Mickey, Dunn & Clark, 2004). Ett justerat 

data ger givetvis andra resultat, så det lönar sig att göra analyser med de olika 

dataformerna och sedan jämföra resultaten för att få en så djupgående bild som 

möjligt. (Parke, 2013) 

Tabell 4 Deskriptiv  statistik för beroende variabel £ (Övergångspris), eliminerade 
avvikare 

Variabel N Skewness Kurtosis 

£ 108 1.235 .949 

 

 
Datat för den beroende variabeln £ justerades, först genom att eliminera avvikarna 

(Tabell 4 ovan) och sedan genom att göra om data till kvadratrotsform (Tabell 5 

nedan). Efter att data korrigerats för avvikare ser normalfördelningsvärden mycket 

bättre ut, men Skewness-värdet befinner sig ännu på en oroväckande hög nivå. I Tabell 

5 syns däremot att det justerade data hamnar lämpligt inom ramarna för 

normalfördelning av data. Genom att använda kvadratroten av data har avvikarnas 

inverkan på normalfördelningen förminskats tillräckligt för att inte längre spela en 

avgörande roll. 

Tabell 5 Deskriptiv statistik för beroende variabel £ (Övergångspris), justerat så att 
kvadratroten av datat används 

Variabel N Skewness Kurtosis 

sqrt£ 111 .865 .837 

 

Trots det relativt stora urvalet drabbas data för denna avhandlings oberoende variabler 

även av blandade normalfördelningsresultat, vilka kan ses i Tabell 6. 13 av variablerna 

faller inom Skewness-nivån för normalfördelning medan 20 gör det för Kurtosis-
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värdet. Detta innebär att en stor del av data kräver justering för, och eliminering av, 

avvikare enligt samma system som gjordes för den beroende variabeln.  

Tabell 6 Deskriptiv statistik för de oberoende variablerna 

 

Variabel N Genomsnitt Stdavvikelse Skewness Kurtosis 

AGE 111 25.80 2.847 -.085 -.294 

APPS 111 30.59 5.107 -.463 -.784 

G 111 6.42 6.462 1.280 1.197 

A 111 3.30 3.164 1.323 2.009 

Y 111 4.05 2.804 .754 .455 

R 111 .23 .485 1.973 3.199 

S/App 111 1.683 1.0576 .606 -.146 

P% 111 76.465 7.1226 -.490 .134 

AW 111 1.244 1.1752 1.341 1.678 

MOM 111 2.24 2.435 2.276 7.601 

T 111 1.519 .8783 .485 -.607 

I 111 1.441 1.0016 1.163 1.919 

FOULS 111 1.116 .5181 .433 -.645 

OffW 111 .193 .3858 2.661 8.073 

CLR 111 2.059 2.7417 1.953 3.072 

DrP 111 .520 .3182 .835 .752 

BS 111 .246 .2815 1.533 1.797 

OG 111 .117 .3751 3.400 11.767 

KP 111 1.074 .6447 .448 -.738 

D 111 .853 .6927 1.277 .897 

F 111 1.284 .7166 1.156 1.533 

OL 111 .331 .4410 1.695 2.330 

DP 111 1.386 .8486 .311 -1.011 

TO 111 1.550 1.0035 .805 -.015 

AP 111 32.723 11.7930 .510 -.612 

C 111 .520 .5876 1.275 .651 

LB 111 1.862 1.6505 1.576 2.299 

TB 111 .113 .1440 1.578 2.668 

MVB 111 9766441.44 7724500.937 2.103 5.548 

MVA 111 10332882.88 7924468.710 1.729 3.390 

AVRAT 111 6.8759 .30594 .393 .718 

 

Lyckligtvis reagerade de flesta problematiska variablerna positivt till justeringen av 

deras värden. De enda vars Kurtosis- och Skewness-värden fortsättningsvis var 
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förhöjda var R (mängden röda kort under säsongens lopp), OG (mängden självmål 

under säsongens lopp) och OffW (mängden framgångsrika offsidefällor). Att just dessa 

tre variabler visar sig vara problematiska är inte förvånansvärt med tanke på deras 

karaktär. Röda kort är väldigt sällsynta händelser och brukar koncentreras hos vissa 

spelare (inom denna studies urval finns 19/111 fall med ett rött kort och endast 3/111 

med två röda kort, inga fall hade mer än två röda kort under säsongen före deras 

övergång), självmål är ännu större rariteter (8/111 med ett eget mål, 2/111 med två egna 

mål, inga med flera) och framgångsrika offsidefällor är ett explicit defensivt spelmått. 

Vad detta innebär är att dessa tre statistiska mått inte är väldigt effektiva för denna 

avhandlings syfte eftersom de beskriver extremt sällsynta händelser som inte berör de 

flesta spelarna. Det är värt att nämna att begreppet offsidefälla är relativt diffust och 

därmed kan anses vara svårförståeligt. Exempelvis är det alltid lätt att avgöra ifall en 

spelare är offside, medan det ibland kan vara väldigt svårt att veta vilken spelare i en 

defensiv linje som ansvarar för att en offsidefälla utförs framgångsrikt. På grund av 

dessa orsaker kommer dessa tre variabler att utelämnas från denna undersökning.  
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Tabell 7 Deskriptiv statistik för oberoende variabler, inkluderar kvadratrot-justerade 
variabler 

Variabel N Genomsnitt Stdavvikelse Skewness Kurtosis 

APPS 111 30.59 5107 -.463 -.784 

Y 111 4.05 2.804 .754 .455 

S/App 111 1.683 1.0576 .606 -.146 

P% 111 76.465 7.1226 -.490 .134 

T 111 1.519 .8783 .485 -.607 

FOULS 111 1.116 .5181 .433 -.645 

DrP 111 .520 .3182 .835 .752 

KP 111 1.074 .6447 .448 -.738 

DP 111 1.386 .8486 .311 -1.011 

TO 111 1.550 1.0035 .805 -.015 

AP 111 32.723 11.7930 .510 -.612 

AVRAT 111 6.8759 .30594 .393 .718 

sgrtG 111 2.1555 1.33923 .201 -.611 

sqrtA 111 1.5307 .98129 -.048 -.603 

sqrtAW 111 .9887 .51876 .414 -.512 

sqrtMOM 111 1.2308 .85728 .154 -.065 

sqrtI 111 1.1267 .41557 .239 -.253 

sqrtCLR 111 1.1726 .83053 1.000 .369 

sqrtBS 111 .3959 .30000 .285 -.627 

sqrtD 111 .8505 .36181 .439 -.099 

sqrtF 111 1.0915 .30534 .428 .024 

sqrtOL 111 .4325 .38058 .601 -.536 

sqrtC 111 .5869 .42069 .377 -.801 

sqrtLB 111 1.2464 .55814 .704 .018 

sqrtTB 111 .2359 .23972 .396 -1.111 

sqrtMVB 111 2936.9397 1072.93891 1.103 1.340 

sqrtMVA 111 3015.6543 1118.02194 .817 .529 

 

Liksom kan åskådas i Tabell 7 godkänns samtliga variablers normalfördelning. 

Variabeln sqrtMVB (kvadratroten av Marknadsvärdering före övergången) har ett 

Skewness värde som är snäppet förhöjt, men eftersom det är så marginellt kommer 

detta att ses genom fingrarna. Liksom tidigare konstaterades borde urvalets storlek 

automatiskt innebära att variablerna är normalfördelade (förutsatt att variablerna är 

fungerande) så därav borde detta inte inverka drastiskt på undersökningens resultat. 

(Mickey;Dunn;& Clark, 2004) 
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5.1. Analys 

För att undersöka H1 har korrelationen mellan övergångspriset och 

marknadsvärderingarna gjorts. Hypoteserna var att det finns ett positivt samband 

mellan marknadsvärderingen och den slutliga övergångssumman, och att 

marknadsvärderingen kommer att justeras i övergångssummans riktning efter 

övergången. 

Tabell 8 Korrelation mellan 
marknadsvärderingar och 
övergångssumma 

Variabel sqrtMVB sqrtMVA 

sqrt£ Pearsonkorrelation .775
**
 .879

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 111 111 

 MVB MVA 

£ Pearsonkorrelation .822
**
 .895

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 111 111 

 

**. Korrelationen är signifikant på 0.01-nivå 

 
 

Från Tabell 8 kan man se att det finns en stark positiv korrelation (.775) mellan 

marknadsvärderingen före spelarövergången och övergångssumman. Utgående från 

samma tabell syns även att sambandet stärks (.879) direkt efter övergången 

Korrelationerna är signifikant på .01-nivå. Korrelationen mellan marknadsvärderingen 

före övergången är ännu starkare med de ojusterade variablerna(.822) vilket också 

stämmer överens med marknadsvärderingen efter övergången (.895). Effekterna är 

med andra ord samma oberoende av ifall variablerna är justerade, även om styrkorna 

är lite olika. Med andra ord är både H1a och H1b sanna, eftersom det existerar en 

positiv korrelation mellan marknadsvärderingen och övergångssumman, och eftersom 

korrelationen förstärks efter övergången.  

Denna information innebär att det finns ett starkt samband mellan 

marknadsvärderingen och den slutliga övergångssumman. Marknaden har en 

representativ bild av vad spelare är värda som inte avviker signifikant från den 

värdering som slutligen görs i verkligheten. Detta innebär att pris som skapas utgående 

från värdering på fotbollsspelarmarknaden är ikoner – att det pris som betalas för 
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fotbollsspelare kan sägas basera sig på den värderingsgrund som representativa 

praktiker skapar för spelarna ifråga.  

Att korrelationen mellan marknadsvärderingen och övergångssumman blir starkare 

efter övergången beskriver hur marknaden justerar värderingen enligt det pris som 

betalats för spelaren, men det beskriver också hur priset inte beskriver 

spelarvärderingen exakt. Ifall marknaden, hypotetiskt, enbart skulle värdera spelare 

utgående från det pris som har betalats för dem skulle korrelationen mellan 

övergångspriset och marknadsvärderingen efter övergången vara 1. Eftersom detta inte 

är fallet innebär det att marknadsvärderingen även baserar sig på andra faktorer. 

För att undersöka korrelationen mellan övergångspris och spelarstatistik har en 

multipel regressionsmodell konstruerats. På grund av den stora mängden data var det 

mest ändamålsenligt att göra en stegvis modell, något som rekommenderas i en 

motsvarande studie av Oberstone (2009). Detta innebär att alla variabler matas in, 

varefter de minst statistiskt signifikanta stegvis borttas tills modellen blir så 

beskrivande som möjligt. En annan styrka med stegvisa modeller är att de automatiskt 

eliminerar problem som härstammar från multikollineraritet. 

I den multipla regressionsmodellen matades därmed in alla statistiska spelarmått, 

förutom R, OG och OffW som hade normalfördelningsproblem, samt systemmåtten 

MOTM och AVRAT. Den stegvisa modellen går ut på att göra en regressionsmodell och 

sedan utgående från de F-värden som modellen ger bestämma vilka variabler som 

elimineras och vilka som kvarblir. Kriteriet för att en variabel skall elimineras är ett F-

värde på ≥.100 medan kriteriet för att en variabel skall fortsätta i modellen är ett F-

värde på ≤ .050. 

Efter att den stegvisa, multipla regressionsmodellen konkluderats kvarblev tre 

variabler: AVRAT, AGE och T. Vad detta innebär är att de allra flesta statistiska 

spelarmåtten inte inverkar på spelarens pris, medan AVRAT individuellt kan förklara 

upp till .611 av priset som betalas för en fotbollsspelare. AGE beskriver endast spelarens 

ålder, vilket höjer modellens kraft till .718 medan T är det enda statistiska spelmåttet 

som inverkar på priset, men den enskilda kontribution som det måttet gör är att höja 

modellens styrka till .751. Problemet är dock att R2 endast hålls på .565, vilket innebär 

att modellen endast beskriver 56,5% av variansen av sqrt£, vilket onekligen lämnar en 

hel del rum för spekulation. Med andra ord är modellen inte speciellt beskrivande, 

vilket innebär att H2a måste förkastas.  
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Det som denna regressionsmodell lyfter fram är att av alla de mått som matades in i 

modellen, är AVRAT det mått som är mest beskrivande när det kommer till 

övergångssummor. AVRAT är ett systemmått som mäter hur väl individen passar in i 

laguppbygget. Spelaren ges ett betyg från 0-10 åt spelare för varje helhetlig 

matchprestation. Detta mått baserar sig på de individuella statistiska måtten som 

använts i denna avhandling, men dessa mått ges individuella styrkor vilka baserar sig 

på subjektiva värderingar av olika prestationer (till exempel, så att en spelares vitsord 

inverkas mera av att göra ett mål än att framgångsrikt verkställa en tackling). Vikten för 

de individuella prestationerna är inte känd. AVRAT är genomsnittet av detta vitsord för 

säsongens matcher som spelaren spelat. Innebörden av detta är att trots den växande 

mängden statistiska mått är det svårt att enbart med hjälp av objektiva faktum beskriva 

värdet av en fotbollsspelare.  

Tabell 9 Modellsummering för den multipla regressionanalysen med alla variabler 
inkluderade 

 

Modell R R
2 

Justerad R
2 

Stdavvikelse 

av estimatet 

1 .611
a
 .373 .367 970.21942 

2 .718
b
 .515 .506 856.99807 

3 .751
c
 .565 .553 816.00379 

a. Oberoende variabel: AVRAT 

b. Oberoende variabler: AVRAT, AGE 

c. Oberoende variabler: AVRAT, AGE, T 

d. Beroende variabel: sqrt£ 

 

Utan justeringar skapas en lite annorlunda situation med flera variabler inkluderade i 

modellen, men med ett svagare R-värde (.738 istället för .751). Förutom de variabler 

som inkluderades i modellen med de justerade variablerna finns även variablerna TO 

och DP. Dessa två är spelstatistiska mått som beskriver mängden gånger som bollen i 

onödan ges åt motståndaren samt mängden gånger som bollen tappas åt motståndaren 

som en effekt av en tackling. Bägge statistiska mått beskriver hur tekniskt kunnig 

spelaren är, eftersom de mäter hur väl spelaren kan hålla bollen inom det egna laget. 

Modellen, som beskrivs i Tabell 10, inverkar inte drastiskt på de slutsatser som kan 

dras från det justerade datamaterialet. De mest beskrivande variablerna är ännu AGE 

och AVRAT, vilka inte är objektiva spelmått – men det är kanske värt att nämna att de 

spelmått som dyker upp i modellen inte relaterar till den kreativa sidan av sporten, 

utan handlar mera om bollsäkerhet och försvarsspel. 
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Tabell 10 Modellsummering för regressionsanalys med ojusterade variabler 

 

Modell R R
2 

Justerad R
2 

Stdavvikelse 

av estimatet 

1 .597
a
 .356 .351 6677836.576 

2 .671
b
 .450 .440 6203228.809 

3 .711
c
 .506 .492 5904325.738 

4 .725
d
 .526 .508 5813801.632 

5 .738
e
 .545 .523 5722282.837 

a. Oberoende variabel: AVRAT 

b. Oberoende variabler: AVRAT, AGE 

c. Oberoende variabler:  AVRAT, AGE, T 

d. Oberoende variabler: AVRAT, AGE, T, TO 

e. Oberoende variabler: AVRAT, AGE, T, TO, DP 

f.  Beroende variabel: £ 

 

 

Det andra systemmåttet, förutom AVRAT, som användes i denna analys, MOTM, 

eliminerades av den stegvisa regressionsmodellen. MOTM är ett fullständigt subjektivt 

systemmått, ett pris som delas ut åt den spelare som imponerat mest i varje match som 

spelas. Den största skillnaden mellan de två systemmåtten är att AVRAT är ett mera 

omfattande mått, som inte bara belönar de som spelar väl med positiva betyg utan 

också bestraffar de som spelar dåligt med sämre betyg. MOTM däremot är ett mått där 

det för varje vinnare finns 21 spelare som inte omnämns alls. Där var AVRAT berättar, 

på ett mera eller mindre sanningsenligt sätt, exakt hur bra varje spelare har spelat i 

varje enskild matchkontext berättar MOTM endast att en spelare har varit bättre än de 

andra. Ett matchens man-pris är också alltid lika mycket värt, medan AVRAT ger en 

mera nyanserad bild av olika matchprestationer.  Korrelationerna mellan 

systemmåtten och övergångspriset kan ses i Tabell 11. På basis av denna information 

måste H3 förkastas, även om korrelationen mellan de subjektiva systemmåtten och 

övergångsumman var starkare än de objektiva statistiska spelmåttens korrelation med 

övergångssumman. Detta förstärker bilden som målats upp, till exempel av Kuper & 

Szymanski (2009), att beslutsfattare skyggar ifrån användandet av hårt data när det 

kommer till analys av spelare. 
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Tabell 11 Korrelationen mellan systemmåtten och 
övergångssumma 

 

Variabel sqrtMOTM AVRAT MOTM 

sqrt£ Pearsonkorrelation .525
**
 .611

**
 .558

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 111 111 111 

**. Korrelationen är signifikant på 0.01-nivå 
 

 

Att H2a inte stämmer förstärks ytterligare av en regressionsmodell som görs utan 

systemmått och utan personlig information. Från denna modell (Tabell 12) syns att när 

man endast analyserar förhållande mellan spelstatistik och övergångspris inkluderas 

flera spelstatistiska mått, men modellen blir också svagare. Med S/App, sqrtAW, AP 

och DrP inkluderade i modellen var styrkan endast .614 medan endast .377 av 

variansen på övergångssumman beskrivs av denna modell. Detta innebär att 

förhållandet mellan spelarstatistik och spelarprissättning är högst ifrågasättbart. Den 

fråga som denna analys dock inte besvarar konklusivt är ifall det finns ett förhållande 

mellan spelares objektiva kvalitet och deras värde. Resultatet av denna 

regressionsanalys kan lika väl bero på att de statistiska måtten inte tillräckligt effektivt 

beskriver den kontribution som en fotbollsspelare har på spelplanen. I varje fall ter det 

sig självklart att förhållandet mellan statistiska spelmått och övergångssumma är 

väldigt tunt. Frågan är dock, ifall detta kan bero på att spelmåtten var för diversa? 

Varför skulle någon värdera en anfallare enligt hans defensiva kontribution eller vice 

versa? 

Tabell 12 Modellsummering för multipel regressionsanalys med endast spelstatistik 

 

Modell R R
2 

Justerad R
2 

Stdavvikelse av 

estimatet 

1 .517
a
 .267 .260 1049.28192 

2 .567
b
 .322 .309 1013.89459 

3 .589
c
 .347 .329 999.17550 

4 .614
d
 .377 .354 980.58056 

a. Oberoende variabel:S/App 

b. Oberoende variabler: S/App, sqrtAW 

c. Oberoende variabler: S/App, sqrtAW, AP 

d. Oberoendev variabler: S/App, sqrtAW, AP, DrP 

e. Beroende variabel: sqrt£ 
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Ifall regressionsanalysen görs enbart med defensiva spelmått och endast för 

försvarsspelare lämnas bara en variabel kvar: TO (Tabell 13). Modellen är även 

ineffektiv (R=.365). Detta innebär att 36,5% av övergångspriset kan estimeras med 

hjälp av statistikmåttet TO, som beskriver hur ofta spelare tappar bollen åt 

motståndaren genom dåliga passningar eller motsvarande misslyckanden. Det som är 

intressant är att detta mått inte egentligen beskriver vad som kan anses vara defensiv 

kontribution (tacklingar, brytningar, rensningar etc.) utan egentligen beskriver 

spelarens koncentrationsförmåga och färdighet med bollen vid fötterna. Med andra ord 

är de mått som beskriver defensiv förmåga helt insignifikanta när det gäller att värdera 

en försvarsspelare. Denna regressionsanalys förkastar hypotes H2b. 

Tabell 13 Modellsummering för multipel regressionsanalys av defensiv spelstatistik 

 

Modell 

R då POS = 

Försvarare R
2 

Justerad R
2 

Stdavvikelse 

av estimatet 

1 .365
a
 .133 .103 858.80792 

a. Oberoende variabel: TO 

b. Beroende variabel: sqrt£ 

När regressionsanalysen gjordes enkom  för anfallsspelare med anfallsmått skapades 

en lite diffusare bild av situationen. Den stegvisa regressionsmodellen lämnade kvar två 

variabler som signifikant beskriver övergångssumman för anfallsspelare: S/App och 

KP. Tillsammans förklarar dessa två mått .676 av övergångssumman och .457 av den 

beroende variabelns varians, vilket syns i Tabell 14. Detta innebär inte konklusivt bevis 

för att anfallare på fotbollsspelarmarknaden värderas enligt objektiva spelmått men ger 

åtminstone en förhållandevis intuitiv bild av hur en anfallsspelares värde kommer till 

på marknaden. Tidigare studier har visat att en av de viktigaste statistiska måtten för 

att förutspå ett lags resultat är hur många skott laget avfyrar under matchens lopp 

(exempelvis (Oberstone, 2009; Lago-Peñas;Lago-Ballesteros;& Gómez, 2010). De mått 

som denna regressionsanalys har lyft fram relaterar just till detta faktum: S/App 

innebär mängden skott som spelaren avfyrar per match, KP innebär mängden 

passningar som direkt leder till skott som spelaren ger per match. Modellens kvalitet är 

dock inte tillräcklig för att acceptera H2c.  
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Tabell 14 Modellsummering för multipel regressionanalys av anfallande spelstatistik 

Modell 

R då 

POS =  Anfallare R
2
 Justerad R

2 

Stdavvikelse av 

estimatet 

1 .597
a
 .357 .345 1089.64492 

2 .676
b
 .457 .437 1010.02133 

a. Oberoende variabel: S/App 

b. Oberoende variabler: S/App, KP 

c. Beroende variabel: sqrt£ 
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5.2. Sammanfattning 

Muniesa (2007) konstaterade att en produkts pris kan validifieras genom att 

härledas på tre sätt: antingen genom sin grund, eller marknadsrepresentation; 

genom sitt objektivt mätbara spår; eller genom den subjektiva bilden som 

marknadsaktörerna har skapat av produkten. Utgående från detta ställdes hypoteser 

upp om hur priset på en fotbollsspelare kommer till på fotbollsspelarmarknaden. 

Hypotes H1a var att fotbollsspelares övergångspris korrelerar med marknadens 

värdering av spelaren. Med hjälp av en analys av korrelationen mellan 

övergångssummor och marknadsvärderingar visade det sig att denna hypotes var 

korrekt. H1b föreslog att marknadsvärderingen skulle justeras i övergångssummans 

riktning efter själva övergången, denna hypotes bevisades även sann.  

Den andra hypotesserien handlade om övergångsprisets förhållande till objektiv 

spelstatistik. H2a estimerade att övergångspriset kunde förklaras med hjälp av 

spelstatistik. Denna hypotes förkastades med hjälp av en multipel regressionsanalys. 

H2b och H2c relaterade sig till mera specifika fall. H2b antog att försvarsspelares 

övergångspris kunde förutspås med hjälp av defensiva statistikmått, H2c antog att 

anfallsspelares övergångspris kunde förutspås med hjälp av anfallande statistikmått. 

Bägge hypoteser förkastades, även om det fanns starkare belägg för H2c än för de 

två föregående hypoteserna. 

Hypotes H3 vara att övergångssumman för fotbollsspelare kunde förklaras med 

hjälp av subjektiva systemmått. Denna hypotes förkastades även, fastän ett av de 

systemmått som användes i denna undersökning var den spelvariabel som starkast 

korrelerade med övergångspriset.  

Resultatet av den kvantitativa analysen av spelardata sammanfattas i Tabell 15. I 

denna tabell syns de attribut som inkluderats i de olika stegvisa 

regressionsmodellerna och deras respektive vikt i de olika modellerna. Det som lyser 

klarast ur denna tabell är att variabeln S/App (Skott per match) återkommer flest 

gånger, vilket stämmer överens med vad som tidigare diskuterades – att skott är 

väldigt viktiga mätare för framgång för lag. S/App är också den variabel som 

starkast korrelerar med övergångspris, tillsammans med systemmåttet AVRAT. 

Resten av variablerna når upp till korrelationsvärden högst kring .300 medan 
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S/App varierar mellan .485 och .558 beroende på vilken modell man tittar på. 

Tabell 15 Sammanfattning av speldataanalysen 

  Alla variabler 
Alla variabler 
utan justering Spelstatistik 

Spelstatistik 
utan justering Def Off 

AVRAT .599 .635 
    AGE -.363 -.294 
    T -.223 -.182 
    TO 

 
.307 

  
.365 

 DP 
 

-.220 
    S/App 

  
.485 .492 

 
.558 

sqrtAW 
  

-.229 
   AP 

  
.278 

   DrP 
  

-.217 
   KP 

     
.320 

AW 
   

-.194 
  F-värde 46.276 25.134 16.059 22.499 4.462 22.346 

R2 .565 .545 .377 .294 .133 .457 
Justerad 
R2 .553 .523 .354 .281 .103 .437 
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras resultaten av denna undersökning samt presenteras 

begränsningar för avhandlingen. Som konklusion presenteras exempel för fortsatt 

forskning utgående från denna studie, samt beskrivs vad resultaten av denna 

undersökning potentiellt kan betyda för olika intressenter. 

6.1. Resultat 

Syftet med denna avhandling är att, utgående från ett marknadsteoretiskt perspektiv, 

avgöra hur prissättning på fotbollsspelarmarknaden går till. 

Utgångspunkten för denna avhandling var att studera hur prissättning går till på 

fotbollsspelarmarknaden. Muniesa utgick ifrån en pragmatistisk inställning när han 

beskrev att pris kan tolkas på tre olika sätt (eller en kombination av de tre): de kan vara 

formade enligt den marknadsrepresentation som existerar från tidigare i vilket fall de 

är ikoner; de kan vara härledda från en objektiv grund som relaterar till objektet ifråga, 

i vilket fall de är index; de kan basera sig på en aggregerad värdebild som existerar på 

marknaden, i vilket fall de är symboler.  

Resultatet av denna undersökning tyder på att fotbollspelarmarknadens priser kan ses 

som ikoner. Vad detta innebär är att spelarpris inte så mycket är beroende av objektiva 

eller subjektiva kvalitetsmått som de är av allmänhetens bild av deras värde. 

Marknadens värdering av spelare ligger på ungefär samma nivå som det pris som 

betalas för dem i verkligheten och efter att övergången har konkluderats justeras 

marknaden sin värdering i enlighet med den summa som betalats för spelaren. Denna 

interaktion mellan utbytespraktik och representerande praktik beskrevs av Kjellberg & 

Helgesson (2007) som en naturlig del av marknaden. Vad detta innebär för 

fotbollsspelarmarknaden är att en ganska avlägsen del av spelarmarknaden har en 

förvånansvärt stor roll i formandet av priser, nämligen media och anhängare. Där var 

indexpris skulle innebära att spelarens prestationer direkt skulle forma priset, eller var 

symbolpris skulle innebära att de parter som ingår i förhandlingar för övergången av en 

spelare sätter priset, innebär ikonpriset att det är marknadsrepresentationen, något 

som långt drivs av olika medier, är den centrala formande institutionen. Detta innebär 

givetvis inte att media alltid har rätt i sina prisestimeringar och sina ryktesspridningar, 

men att det råder en fingertoppskänsla på marknaden över hur mycket en spelare är 

värd.  
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Även om det inte fanns statistiska belägg för att ge prisen för fotbollsspelare index- 

eller symbolstatus fanns det ändå tillräckliga spår av detta för att man inte skulle våga 

påstå något konklusivt. Fotbollsspelarmarknaden är ökänt svårtolkad, speciellt av 

sådana som agerar på den (Kuper & Szymanski, 2009), vilket potentiellt kan leda till att 

det inte råder fullständig konsensus gällande prissättningen. Fotbollsspelarmarknaden 

är även en ganska brokig entitet med ett flertal intressenter som kan inverka på 

övergångsförhandlingar. En intressant synvinkel som kom fram var att olika 

spelpositioner hade olika förhållande till prissättning. Att positionerna individuellt inte 

reagerade  på systemmåttet var en intressant poäng. Det att där var marknaden för 

försvarsspelare visade väldigt svaga spår av objektiva värdemått hade anfallare en 

starkare koppling – såväl statistiskt som logiskt - var en annan. 

Enligt mig indikerar detta två saker: att de anfallande statistiska måtten är effektivare 

och mera lättförstådda, och att den anfallande delen av sporten är lättare att 

kvantifiera. Där var de andra regressionsanalyserna hade lämnat, relativt sett, utgående 

från matchens gång, ganska intetsägande statistiska spelmått (vunna luftdueller, 

mängden gånger motståndare framgångsrikt dribblar förbi spelaren per match, 

mängden gånger spelaren tappar bollen åt motståndaren) lämnade regressionsanalysen 

för anfallare två mått som kan tänkas inverka starkt på individuella matchresultat: 

mängden skott som spelaren avfyrar per match och mängden målchanser spelaren 

skapar genom passningar. Dessa två mått kan anses vara förutsättningar för 

effektivitet, men det är ändå intressant att märka att effektivitetsmått (mängden mål, 

mängden målgivande passningar) inte var signifikanta enligt modellen. 

Ur ett marknadsforskningsperspektiv innebär dessa resultat ett intressant tillägg till 

debatten om prissättning på marknader, om förhållandet mellan marknaden och 

varans värde. Resultatet av denna avhandling beskriver hur fotbollsspelarmarknaden 

accepterar marknadsvärderingen som motivering för övergångssummor. Det som är 

speciellt, är att marknadsvärderingen som använts som data för denna undersökning 

inte gjordes av marknadsaktörer – närmare bestämt gjordes värderingarna av 

åskådare. Detta kunde tolkas som en beskrivning av marknadens komplexitet, 

marknaden behöver inte enbart involvera marknadsaktörer som i första hand är 

involverade i övergångsförhandlingar utan tar även intryck från externa källor. 

Marknadsvärderingen kommer dock givetvis någonstans ifrån – vilket kunde vara en 

potentiell källa för fortsatt forskning. Eftersom fotboll är en så populär sport som, 

speciellt inom Storbritannien, hålls inom noggrann uppsyn av pressen, känns det 
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naturligt om media ligger i grunden för värderingarna, något som denna undersökning 

inte avslöjar. 

Fotbollsspelarmarknaden är en marknad som regleras hårt av olika marknadsaktörers 

normaliserande praktiker. Ett engelskt topplag påverkas av tre nivåer av 

normaliserande praktiker vars styrorgan har egna intressen att bevaka. De 

utbytespraktiker som sker på fotbollsspelarmarknaden måste i värsta fall sanktioneras 

av FIFA, UEFA och FA förrän spelaren kan användas för det bruk som han 

införskaffats. Att UEFA skärpt sina styrregler för penninganvändande innebär att varje 

utbyte kommer att påverkas allt aktivare av allt högre instanser. Inom det 

utbytespraktiska kontextet finns det, utöver dessa tre styrorgan, ett otal andra 

intressenter: lagägare, managers, agenter, sponsorer. Att komma överens om en 

spelares pris innebär en dragkamp mellan så många parter att det är konstigt att 

spelare alls byter lag, men de gör det ändå. Genom marknadsrepresentationer skapas 

ett ramverk för värderingar, en kollektiv förståelse för vad värde innebär för 

fotbollsspelare. Spelare kan singulariseras med detta ramverk som schablon och även 

om ramverket inte fungerar perfekt utgående ifrån objektiv spelarstatistik eller 

expertåsikter så accepteras prisets kvalitet utgående från denna kollektiva förståelse. 

Resultatet av denna avhandling etablerar de representationella praktikernas viktighet 

för formandet av värde för fotbollsspelare. Muniesa (2012)konstaterade att pris och 

värde inte alltid behöver vara lika med varandra, men att värde bäst beskrivs i form av 

pris. Resultatet av denna avhandling beskriver detta förhållandevis noggrant. 

Marknadsvärderingen baserar sig på allmänhetens åsikt om spelaren: delvis på 

objektiva fakta om spelaren, delvis på subjektiva åsikter om honom. Värderingen 

justeras enligt allmänhetens kalkylationer beroende på hur väl han spelar, hur mycket 

han lyfts fram i pressen, hur framstående han är i sociala medier – och när han byter 

klubb kommer allmänhetens värdeestimering att vara nära sanningen. Detta innebär 

inte nödvändigtvis att denna marknadsrepresentation är den mest effektiva. Liksom 

det tidigare i denna avhandling har konstaterats finns det otaliga mängder 

marknadsrepresentationer tillgängliga för gemene man, vissa antagligen mera 

användbara än andra. Att vidare undersöka hur olika marknadsrepresentationer 

förhåller sig till fotbollsspelarmarknadens värdeskapande praktiker kunde avslöja mera 

detaljer om detta intressanta fenomen. 

Utgående från en marknadsföringssynvinkel måste man ifrågasätta huruvida generella 

de slutsatser är som dras i denna avhandling. Det är givet att det område som studerats 
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har varit specifikt och att det därmed inte går att dra alltför allmänna slutsatser från de 

slutsatser som producerats, men förhoppningen är ändå att de resultat som givits 

kunde bidra till den diskussion som råder inom marknadsvetenskapen. Kjellberg och 

Helgesson beskriver förhållandet mellan de olika praktikområden som de presenterade 

i sin modell, för detta ändamål kunde denna avhandlings resultat vara förhållandevis 

produktivt. Fotbollsspelarmarknaden är en marknad där förhållandet mellan 

normaliserande praktik och utbytespraktik naturligt är väldigt starkt. För att ett lag 

skall kunna delta i turneringar, med andra ord existera, måste laget underställa sig 

olika normer och regler som bestäms av styrelseorgan. Ifall en spelare införskaffas 

utanför den bestämda registreringsperioden kan han inte delta i de matcher som spelas 

före nästa registreringsperiod börjar. Förhållandet mellan representationella praktiker 

och själva utbytet har dock inte beskrivits i noga detalj tidigare, vilket är speciellt med 

tanke på den mängd marknadsrepresentationer som finns inom fotbollen som sport. 

Den värdering som marknadsrepresentationen gör stämmer ganska långt överens med 

den värdering som klubbarna bestämmer. 

6.2. Implikationer för intressenter 

Denna studie har tagit i bruk ett förhållandevis nytänkande synsätt på 

fotbollsspelarmarknaden. I och med att förståelsen för fotbollsspelarmarknaden är 

såpass underutvecklad såväl i den akademiska litteraturen som i praktiken finns det 

påtagliga implikationer för ett antal marknadsaktörer. 

6.2.1. Fotbollsförbund 

För förbund som FIFA, UEFA eller de nationella fotbollsförbunden innebär resultaten 

av denna avhandling en annorlunda syn på fotbollsspelarmarknaden. På högsta 

institutionella nivå har de växande prisen för fotbollsspelare inneburit huvudbry redan 

en längre tid. UEFA har nyligen genom normativa praktiker försökt incentivera ett 

mera ansvarsfullt förhållande till pengaanvändning på toppnivå genom införandet av 

ett ”Financial Fair Play”-program. Resultatet av denna studie baserar sig delvis på en 

tid före FFP och delvis på en tid efter införandet av denna princip, men eftersom detta 

är en långsam och stegvis process har inte förbundet ännu backat detta program till 

fullo, vilket innebär att denna process antagligen inte har inverkat substantiellt på 

studiens resultat. Meningen med FFP är att jämna ut skillnaden mellan de absoluta 

elitlagen och de som tävlar just under dessa lag. Genom användandet, eller skapandet, 
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av marknadsrepresentationer kunde styrorgan på högsta nivå kunna påverka 

spelarvärdering på distans. Eftersom styrorgan som FIFA och UEFA är i en så stark 

maktposition på fotbollsspelarmarknaden har de en större möjlighet än de flesta att 

inverka på marknadens skepnad. Ifall man bortser från deras finansiella, politiska och 

juridiska skyldigheter, och endast fokuserar på deras roll som fotbollens 

riktningsgivare kunde man argumentera för att det skulle vara i deras fördel att 

marknaden skulle se spelarpris som index, det vill säga så att det skulle finnas klara 

mätverktyg för att värdera spelare. På detta sätt skulle spelarvärdering kunna 

kontrolleras och missbruk av finansiella maktpositioner minskas. Ett vanligt klagomål 

hos äldre fotbollsanhängare är att sporten inte mera är involverande som den var 

tidigare. I och med att biljettpris blir dyrare och fotbollsspelare rikare blir distansen 

mellan anhängarna och själva fotbollsorganisationerna större. Genom att införa 

handelshinder som lönetak och värdemått kunde styrorgan försäkra att även mindre 

lag har råd att bygga lag kring sina lovande ungdomslöften istället för att sälja dem för 

underpris åt högstbjudande. 

Eftersom prisen för fotbollsspelare på fotbollsspelarmarknaden är ikoner och inte 

index kunde nationella fotbollsförbund ställa sig själva frågan: hur ser vår 

marknadsrepresentation ut? För ett land med en låg utvecklingsgrad när det gäller 

fotbollsspelarmarknader kunde ett fokus på utvecklingen av marknadsrepresentationen 

innebära att den inhemska ligan kunde bli ett mera lockande mål för utländska 

talangscouter. Eftersom de nationella fotbollsförbundens främsta prioritet är att 

utveckla den nationella fotbollens kvalitet skulle det vara fördelaktigt att flera inhemska 

spelare skulle spela på så hög nivå som möjligt. Eftersom marknadsrepresentationer 

består av spelare och deras värderingar skulle också den inhemska 

fotbollsspelarmarknaden gynnas av att allt flera spelare som härstammar från den 

inhemska ligan gör bra av sig utomlands. Denna sorts positiva publicitet kunde leda till 

att allt flera, bättre kvalitets spelare skulle söka sig dit i jakt på en flytt vidare. Detta 

skulle givetvis också utveckla den inhemska ligan: ju bättre spelare, desto mera 

publicitet och desto bättre inhemska spelare i framtiden. 

6.2.2. Fotbollsorganisationer 

För fotbollsorganisationer är resultatet av denna avhandling möjligtvis relativt 

förvånansvärt. Med tanke på att det är de som primärt handlar i fotbollsspelare skulle 

man tänka sig att de också är aktivast i prisformandet. För fotbollsorganisationer är det 



 

 

64 

givetvis viktigast att det pris som betalas för spelare är så effektivt som möjligt, det vill 

säga att organisationen får så mycket som möjligt för de pengar de lägger ut på en 

spelare. Att tillförlita sig till marknadens nycker och subjektiva åsikter sätter lagledare i 

en väldigt prekär situation, där massiva floppar aldrig är långt borta. Därav skulle det 

vara i fotbollsorganisationernas fördel att utveckla den objektiva sidan inom 

fotbollsspelarmarknaden – och med detta menas inte enbart att avgöra pris baserat på 

den existerande kunskapsbasen, utan också att utveckla de analysverktyg som existerar 

inom fotbollen. Kunskap är makt, och ju bättre fotbollsorganisationer kan analysera det 

som händer på fotbollsplanen desto effektivare torde även deras prissättningsstrategier 

för spelarinvestering bli. 

Resultatet av denna studie innebär dock inte att fotbollsorganisationer inte skulle vara i 

en position där de kan påverka priset på spelare. Undersökningen gjordes med en 

marknadsrepresentation som baserade sig på fotbollsanhängare, men resultatet kan väl 

ha sett likadant ut ifall man hade använt sig av en marknadsrepresentation som var 

fokuserad på klubbar. Att utföra en sådan studie är dock i nuläget väldigt 

problematiskt: hur finna (och undersöka) den marknadsrepresentation som 

fotbollsorganisationer använder sig av? Den bristande transparensen inom 

fotbollsspelarmarknaden innebär att förståelsen för marknaden som fenomen lider. 

Resultatet av denna studie implicerar att fotbollsorganisationer inte har kontroll över 

de produkter som de säljer och köper, utan att de delvis är i händerna av åskådare.  

För en fotbollsorganisation skulle det antagligen vara fördelaktigt att spelarprisen på 

fotbollsspelarmarknaden skulle vara index (att det skulle finnas fungerande mätverktyg 

för spelarkvalitet), för att få detta till stånd skulle dominerande marknadsaktörer borda 

påverka de normaliserande praktiker som råder på marknaden i den riktningen. 

Marknader är dock såpass komplicerade entiteter att detta antagligen skulle måsta vara 

en väldigt utdragen process där prisformandet skulle göras explicit. Speciellt för 

underutvecklade spelarmarknader där det krävs mera effektiv marknadsföring för att 

föra ut en spelare på marknaden kunde det var fördelaktigt ifall det fanns objektiva 

mått på spelarkvalitet. 

6.2.3. Fotbollsspelare och agenter 

Resultatet för denna avhandling innebär för fotbollsspelare en intressant synvinkel. 

Fotbollsspelarprisens ikonstatus innebär att det är deras prisrepresentation som 

inverkar starkast på deras formande. Detta innebär att den objektivt mätbara 
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prestationen som spelarna gör på fotbollsplanen inte nödvändigtvis är lika signifikant 

för deras potentiella övergångspris som marknadens åsikt gällande deras värde. Detta 

innebär att vissa fotbollsspelare kommer att ha en naturlig fördel i jakt på bättre 

kontrakt och större klubbar, en aning som stöds av forskning som tyder på 

diskriminering på fotbollsspelarmarknaden (Medcalfe, 2008). Forskningar har 

konkluderat att vissa spelare har naturliga fördelar beroende på de stereotypier som 

existerar kring dem. Till exempel är antagelsen att sydamerikaner är tekniskt briljanta 

men fysiskt svaga, eller att afrikaner är fysiskt överlägsna men taktiskt underlägsna 

(Kuper & Szymanski, 2009; Wilson, 2010). Dessa stereotypier, kombinerat med denna 

avhandlings resultat målar upp en bild där det skulle vara fördelaktigt för spelare att 

använda dessa förutfattade meningar till godo ifall de vill göra ett intryck – antingen 

genom att söka sig till en position där deras stereotypiska styrkor ger dem en fördel 

gentemot andra i motsvarande position (afrikaner i defensiva positioner, 

sydamerikaner i offensiva positioner) eller genom att aktivt motverka dessa 

stereotypier (genom att arbeta hårt på fysiken för sydamerikaner eller genom att visa 

taktiskt kunnande för afrikaner) och därmed vinna en fördel gentemot spelare som 

delar spelarens stereotypiska drag. 

För agenter innebär denna avhandlings resultat en insikt i hur 

fotbollsspelarmarknaden fungerar. Med tanke på att det nyligen har skapats en social 

media för fotbollsspelare och fotbollsspelaragenter (www.fieldoo.com) finns det skäl för 

agenter att bekanta sig noggrannare med denna. Denna avhandling har visat att 

marknadsrepresentationer befinner sig i en central roll när det gäller att förklara 

spelarvärderingar, och ifall denna sociala media skulle växa sig stor, finns det en chans 

att den skulle kunna innebära en viktigt marknadsrepresentation för marknaden för 

fotbollsspelare. Genom att aktivt ta del i den kunde agenter inverka på hur den formas i 

framtiden, och därmed även kunna inverka på hur landskapet för utbytespraktiker ser 

ut i framtiden. 

6.2.4. Fotbollsåskådare 

För åskådare innebär resultatet av denna avhandling en intressant synvinkel. Det 

system som sidan transfermarkt.co.uk använder sig av för att forma sina 

värdeestimeringar baserar sig långt på fotbollssupportrars åsikter om olika spelares 

värde. Genom aggregerade åsikter kan sidan nå en sorts konsensus om vad en spelare 

egentligen är värd. Detta innebär att åskådare även tar del i värderingen av spelare, 

http://www.fieldoo.com/
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något som kunde anses vara monopoliserat av spelaragenter och beslutsfattare inom 

fotbollsvärlden.  

Traditionellt sett brukar man ju anse att olika underhållningsformer är starkt beroende 

av dess konsumenter. Denna insikt fungerar som ett slags återvändo till sportens 

rötter: även om fotbollsanhängare kanske känner sig allt mer distanserade från sporten 

i och med förhöjda biljettpriser och stormrika proffsutövare ligger ändå anhängaren i 

grunden för hur marknaden ser på fotbollsspelares värde och pris. 

6.3. Begränsningar 

I en forskning som denna, som använder sig av data samlat på internet är det av stor 

vikt att nämna de potentiella begränsningar som detta förfarande hämtar med sig. 

Trots att jag gjort mitt absoluta för att garantera att de data som använts är korrekt, 

tillförlitligt och uppdagat finns det alltid en möjlighet att detta inte har lyckats. De 

källor som använts har validitetgranskats med den tanken att om de används inom 

media så är de åtminstone någorlunda pålitliga. WhoScored.com använder sig av Opta-

data, vilket är en kvalitetsstämpel i sig, så det data har en kvalitetsgaranti. 

Transfermarkt.co.uk används flitigt inom media som en marknadsrepresentation 

(exempelvis Marcotti, 2013), och användes till och med under vårens lopp i YLEs 

Champions League-sändningar som analysverktyg. Transferleague.co.uk är däremot en 

tjänst som rör sig inom en relativt volatil nisch. Liksom tidigare konstaterades är 

övergångssummor sällan helt entydiga, till och med då summorna kommer från 

officiell klubbkommunikation. Betalningsrater och specialklausuler kan göra så att två 

till synes lika stora övergångssummor i praktiken kan skilja sig definitivt från varandra. 

Detta innebär att all undersökning där övergångssummor spelar en roll kommer att 

basera sig till dels på spekulation. Min förhoppning är att detta tas i beaktande när 

resultaten av denna avhandling revideras.  

När det kommer till beslut gällande spelarinköp har en antagelse i denna avhandling 

varit att de spelstatistiska analysenheterna begränsas till spelarens föregående säsong. 

Detta är knappast helt sanningsenligt, även om vi tar i beaktande tendensen att komma 

ihåg bäst de saker som hänt nyligen. En förbättringsmöjlighet för denna avhandling 

kunde ha varit att försöka skapa ett längre statistiskt perspektiv, alternativt att ta i 

beaktande ifall stora förbättringar i individuella, statistiska resultat inverkar på 

övergångssumman. 
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När det gäller de systemmått som använts i denna studie finns det skäl att anta att det 

kunde existera mera effektiva mått. Kan man utgående från de systemmått som 

använts i denna studie konklusivt säga om spelares pris på fotbollsspelarmarknaden är 

symboler eller inte? När det gäller subjektiva kvalitetsmått kan man alltid återvända till 

grundfrågeställningen, ifall man utgår ifrån rätt personer. De systemmått som 

användes i denna avhandling baserade sig på ”expertåsikter”, vilket direkt väcker 

varningssignaler även i den mindre kritiska läsaren. Vilka är dessa experter? Ifall de är 

experter, varför är de inte mera involverade i fotbollsvärlden – som ägare, managers, 

talangscouter eller dylikt? För att absolut konkludera ifall spelarprisen på 

fotbollsspelarmarknaden är symboler eller inte borde antagligen riktiga beslutsfattares 

åsikter analyseras. Detta innebär dock oumbärliga accessproblem för ett arbete på 

denna skala. Resultatet av regressionsanalysen pekade mot att pris kunde vara 

symboler på fotbollsspelarmarknaden, min antagelse är att detta kunde bevisas sant 

ifall proffsmanagers skulle erbjuda de subjektiva värdemått som studeras. 

6.3.1. Svårighet att analysera fotbollsprestationer 

Liksom det tidigare har konstaterats är statistisk analys av fotboll ännu i ett väldigt 

tidigt skede av sin utveckling. Där var amerikanska sporter har hållit på i åratal, har 

fotbollen först nu tagit sina första steg på vägen till en bättre förståelse för sporten 

utgående från en djupare analys av vad som försiggår på planen. Var till exempel 

basebollen sedan 2000-talets början har genomgått en analytisk renässans som i 

dagsläget betingar hela grenen är fotbollen ännu bara i startgroparna ens när det gäller 

att hitta de variabler som beskriver framgång på planen. Fotbollens flytande natur, i 

jämförelse med de amerikanska sporternas stopp-start-system, underlättar inte direkt 

detta sökande (Oberstone, 2009).  Eftersom den statistiska sidan av sporten ännu är i 

ett så ungt skede kan det vara skäl att nämna detta som en begränsning på den 

statistiska delen av denna avhandling. Även om denna aspekt har blivit långt bättre 

bara under de senaste några år, innebär läget idag tyvärr att även den bästa och mest 

beskrivande spelstatistiken inte nödvändigtvis beskriver rätt saker när det gäller 

framgång på fotbollsplanen. Varför skulle då bestämmare använda sig av bristfälliga 

objektiva spelmått för spelarvärdering? För att även om dagens mått inte beskriver hela 

sanningen finns där definitiva spår av den, som är lättare att behandla, analysera, 

implementera och/eller förkasta än subjektiva mått. För att de, även om de faktiskt är 

bristfälliga, erbjuder ett sett att kvantifiera spelet, och för att sökandet efter mera 



 

 

68 

beskrivande mått måste göras inom dessa begränsningar. Tills de hittas är dessa 

statistiska mått bättre än inga. 

6.4. Förslag för fortsatt forskning 

Kombinationen av marknadsteori samt fotbollsforskning är förhållandevis innovativ 

utgående från den extremt begränsade mängd som överhuvudtaget skrivits om det. 

Utgående från denna avhandling kunde jag rekommendera ett antal olika fortsatta 

forskningsriktningar.  

Med tanke på att förväntningen är att fotbollens statistiska sida fortsättningsvis 

kommer att utvecklas kan det vara skäl att uppdatera denna studie i takt med att denna 

utveckling sker. Liksom konstaterades i kapitlet med begränsningar kan resultateten i 

denna studie bero på att de statistiska måtten inte är så beskrivande som de kunde vara 

och därmed kunde det vara intressant att analysera denna studie med hjälp av bättre 

mått nån gång i framtiden. Man kunde även göra en djupare, mer detaljerad analys ifall 

man hade tillgång till exakta övergångsdetaljer – men liksom tidigare har konstaterats 

är denna information oftast sekretessbelagd vilket skulle innebära tillgångsproblem 

som skulle göra forskningen praktiskt taget omöjlig.  

Inom marknadsrepresentationer finns ett helt eget, outnyttjat forskningsfält inom 

fotbollen som kunde erbjuda helt unika möjligheter för insikt. Mängden webbsidor som 

är dedikerade till att diskutera, behandla och analysera fotbollsspelarmarknaden ur 

olika synvinklar erbjuder i sig en möjlighet att analysera marknadsrepresentationer 

som potentiellt inte existerar inom andra marknadskontext. Det att det även existerar 

ett mångfald virtuella marknadsrepresentationer, både online och offline, erbjuder ett 

desto mer intressant alternativ för att undersöka hur marknader fungerar och hur deras 

representationer relaterar till verkligheten. I motsats till den fråga som besvarats i 

denna avhandling (hur relaterar sig en verklig marknadsrepresentation till 

övergångspris) kunde därmed en framtida forskningsfråga beröra virtuella 

marknadsrepresentationers samband med verkliga övergångspris.  Den mångfald 

bihang som medföljer fotbollen i dagsläget är såpass imponerande att 

medeltalsåskådaren antagligen interagerar med ett antal virtuella 

marknadsrepresentationer under säsongens lopp. Denna forskningsriktning kunde 

vara innovativ och underhållande samtidigt som den kunde belysa en intressant 

frågeställning gällande hur sinnesintryck från olika håll inverkar på hur en åskådare 

upplever fotbollsspelarmarknaden. I och med att denna avhandling har delat med sig 
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av det prisformande ansvaret åt åskådaren i och med spelarprisens ikonstatus kunde 

denna forskningsriktning skörda intressanta resultat. Speciellt kunde rekommenderas 

att analysera så kallade ”Fantasy Football”-spel. I dylika spel väljer spelaren ett lag som 

baserar sig på riktiga fotbollsspelare som deltar i en viss turnering. Spelarna får en viss 

mängd pengar som de får allokera på olika fotbollsspelare vars värde bestäms i början 

av säsongen. Spelare får poäng enligt hur bra deras lag av fotbollsspelare presterar i 

verkligheten. Detta spel skapar en virtuell marknadsrepresentation som är i ständig 

interaktion med verkligheten, där spelare tas ur den lagkontext som de spelar i och 

placeras som individuella pusselbitar i ett mångfald pussel. 
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BILAGA 1 BESKRIVNING AV DATA 

Förkortning: Beskrivning: Detaljerad beskrivning: 

Allmän information 

Player Spelarens namn  

AGE Spelarens ålder  

FROM Varifrån spelaren har flyttat till den Engelska ligan  

APPS Mängden matcher spelade Hur många matcher spelaren har spelat under säsongen, medräknat inhopp 

Defensiv spelstatistik 

Tack Tacklingar När en spelare rör motståndarens boll på marken så att motståndaren inte längre 
har kontroll över bollen 

Inter Brytningar Att förhindra en passning mellan två motståndare att nå sitt mål 

Fouls Fouls Ett regelbrott som resulterar i en frispark (eller straff) för motståndarlaget (offside 
räknas inte) 

OffW Offsidefällor Sista mannen som korrigerar offsidelinjen så att domaren blåser offside mot 
motståndarlaget 

CLR Rensningar När en spelare tillfälligt avlägsnar det anfallande hotet mot sitt mål vilket lättar på 
motståndarlagets tryck 

DP Hur ofta spelaren dribblas förbi Att bli förbidribblad utan att lyckas med en tackling 

BS Blockeringar När en utespelare (alla spelare förutom målvakten) ingriper för att förhindra en 
motståndares skott från att nå målet 

OG Egna mål Ett mål som görs i eget mål, det vill säga så att motståndaren får målet 

YEL Gula kort En varning för ett regelbrott 

RED Röda kort Resultat av seriöst regelbrott eller två gula kort, spelaren lämnar planen utan att 
ersättas och kan även avstängas retrospektivt 

AW Vunna luftdueller Att vinna en nick i en direkt tävling med en motståndare 

Offensiv spelstatistik 
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G Mål Ett framgångsrikt målförsök 

A Målgivande passningar En passning som direkt leder till att en lagkamrat gör mål 

Sh/App Skott per match Ett målförsök med någon (laglig) del av kroppen 

Pass% Nyckelpassningar Den sista passningen före ett skott på mål 

D Dribblingar Att försöka ta sig förbi en motståndare med bollen, och lyckas så att bollen hålls i 
kontroll 

F Hur ofta spelaren foulas Att lida ett regelbrott och därmed att vinna en frispark (eller straffspark) 

OL Offside Att hamna i en offsideposition så att domaren blåser av spelet och en frispark ges åt 
motståndarlaget 

DP Hur ofta spelaren blir av med bollen Att bli tacklad av en motståndare utan att försöka dribbla förbi honom 

TO Hur ofta spelaren ger över bollen Att tappa bollen genom ett misstag/misslyckad bollkontroll 

AW Vunna luftdueller Att vinna en nick i en direkt tävling med en motståndare 

Passningsspelstatistik 

A Målgivande passningar En passning som direkt leder till att en lagkamrat gör mål 

KP Nyckelpassningar Den sista passningen före ett skott på mål 

AP Mängden passningar Genomsnittliga mängden passningar en spelare försöker per match (innehåller långa 
passningar, korta passningar, genomskärare, inlägg) 

 Passningssäkerhet Procentuell andel av passningar som framgångsrikt når en lagkamrat 

C Framgångsrika inlägg Passningar från vida positioner till en central anfallszon 

LB Framgångsrika långbollar Passningar på 25 yards eller mera 

TB Framgångsrika genomskärare En passning mellan motståndare i en defensiv linje som hittar en medspelare som 
kommer ensam igenom på mål 

Finansiell statistik 

£ Övergångspris  

MVB Marknadsvärdering före övergången  

MVA Marknadsvärdering efter övergången  
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BILAGA 2 SPELARDATA, ÖVERGÅNGSPRIS SAMT MARKNADSVÄRDERINGAR 

PLR: AGE: POS: FROM: APPS: G: A: Y: R: Sh/App: Pass%: AW: MoM: T: I: F: OW: CLR: DP: BS: OG: KP: D: F: OL: DP: TO: AP: C: LB: TB: £: MVB: MVA: AVRAT: 

X1 25 MID ENG 35 12 8 11 0 3,2 72,1 1,6 3 2,1 1,9 2 0,1 2,8 1,4 0,5 1 2,1 1,7 2,6 0 1,8 1,3 53,8 1,3 7,5 0,3 7000000 4000000 7000000 7,22 

X2 27 MID ENG 28 2 6 4 1 1,8 79,5 1,5 2 2,2 1,6 2,1 0 1,3 1,1 0,3 1 1,9 0,9 1,5 0 1,4 0,7 49 1,3 4,9 0,4 4000000 7000000 5300000 7,01 

X3 28 FOR ENG 33 17 11 3 0 3 80,8 1,9 4 0,8 0,7 1,6 0 0,8 0,3 0,1 0 1,8 0,8 0,7 1,6 3,2 3,5 34,3 0,1 1 0,2 5000000 22000000 1250000 7,22 

X4 23 FOR SPA 32 20 2 6 0 3,9 77,4 0,1 6 0,6 0,8 1 0 0 0,3 0 0 1,2 2,2 2,2 1,2 2,3 2,1 21 0,3 0,9 0,1 38000000 31500000 35000000 7,36 

X5 22 MID ENG 36 4 2 1 1 1,1 91,2 0,1 3 3,1 2,1 0,8 0 0,8 1,3 0,1 0 1,3 1 1,4 0 1,8 1,1 60,5 0,4 5,4 0,1 15000000 3500000 13000000 7,11 

X6 29 MID ENG 29 3 5 1 1 1,8 86,9 0,7 3 2,2 1,4 1,1 0 0,7 1 0,2 0 2 0,9 1,7 0 0,9 0,8 50,8 1,9 5 0,2 10000000 13000000 13000000 7,25 

X7 23 DEF FRA 30 1 2 5 0 0,6 74,3 0,9 2 2,4 2,7 1,1 0,4 2,9 0,7 0,2 0 0,9 0,3 1 0,1 0,5 0,5 41,9 0,9 1,6 0 7000000 6600000 7900000 6,77 

X8 27 FOR ENG 34 16 2 1 0 3,2 74,1 1,8 3 0,4 0,5 0,8 0 0,6 0,4 0,2 0 0,6 0,6 1,6 0,8 2,5 2,6 22,7 0 0,5 0,1 7500000 13000000 19500000 6,8 

X9 20 FOR ITA 26 9 5 7 0 2,5 80,1 0,5 2 0,7 0,7 2,2 0 0,5 0,3 0 0 1 1,7 3,2 0,2 1,5 2,7 18,3 0,7 0,5 0,2 24500000 23000000 23000000 7,05 

X10 23 FOR FRA 29 3 3 4 0 1,5 82 0,3 1 1 0,6 1,1 0 0 0,4 0 0 1,6 2,4 1,8 0,1 1,7 2,2 21,1 0,9 1,1 0,2 5750000 6200000 6200000 6,81 

X11 30 FOR ENG 30 6 4 1 0 1,2 81,1 0,6 1 1,4 1,5 0,6 0 0,3 0,6 0 0 1,6 0,8 0,3 0,1 1,5 2 27,2 0,2 0,6 0,2 5000000 9200000 9700000 6,75 

X12 27 FOR ENG 38 24 1 5 0 3 69,4 2,8 7 0,7 0,8 1,1 0 0,8 0,4 0 0 0,8 0,4 0,7 1,5 1,2 2,9 22,5 0,1 0,4 0 18000000 16000000 16000000 6,94 

X13 22 DEF GER 27 0 1 4 1 0,7 78,4 0,3 3 2,2 2,2 1,1 0,9 2,8 0,7 0,4 0 0,7 0,5 0,8 0 0,4 1,2 50,1 0,3 6,5 0 11000000 13000000 13000000 6,67 

X14 21 FOR ITA 24 9 0 3 0 2 75,7 0,8 1 1,8 0,9 1,4 0 0,4 0,5 0,2 0 0,7 0,9 1,3 0,3 2,8 1,6 19,8 0,2 0,5 0 10000000 7900000 10500000 6,74 

X15 28 DEF ENG 35 2 0 10 0 0,5 68,1 2,5 2 2,1 2,1 0,7 1,3 9,9 0,9 1 0 0,4 0,4 0,6 0 0,5 0,7 41,4 0 6,8 0 1000000 3500000 3500000 6,71 

X16 25 MID FRA 36 2 8 10 0 2,6 82,5 0,3 3 3 3 1,9 0 0,6 1,6 0,1 0 1,6 0,3 1,1 0 0,9 0,8 60,5 1 5,7 0,3 5000000 9700000 9700000 7,2 

X17 26 DEF ENG 36 3 0 7 1 1,2 71,6 4 4 1,8 1,8 1 1,5 11 0,4 1,1 0 0,3 0,5 1,1 0 0,4 0,6 27,7 0 2,3 0 7000000 11500000 14000000 7 

X18 30 FOR ENG 31 13 1 1 1 2,3 81,2 0,1 2 1,2 0,4 1,4 0 0,1 0,5 0 0 0,7 0,5 1,5 0,6 2,9 2,6 21,8 0,1 0,4 0 1200000 2200000 3100000 6,66 

X19 27 MID SPA 38 9 5 2 0 2,3 85 0,1 10 2,2 2,6 0,5 0 0,3 0,5 0,2 0 2,2 1,3 2,3 0 2,4 1,5 58,5 1,6 7,4 0,3 20000000 17500000 22000000 7,59 

X20 26 FOR FRA 33 12 0 3 0 2,1 66,3 3 3 0,8 0,8 1,2 0 0,9 0,2 0,1 0 1 0,3 1,7 0,8 0,9 1,2 24,8 0,2 0,6 0 3000000 6200000 5300000 6,83 

X21 27 FOR GER 32 22 0 8 0 2,8 70,3 1,1 3 0,5 0,2 2 0 1 0,4 0,1 0 0,7 0,7 1 2 2,4 3,7 21,9 0,3 0,4 0 10000000 12000000 12000000 6,71 

X22 26 DEF ENG 33 0 1 3 0 0,4 80,3 1,7 1 3,4 3,2 1 0,1 4,5 0,8 0,3 0 0,6 0,6 0,5 0,1 0,7 0,4 54,1 0,5 1,9 0 7000000 13000000 12500000 7,08 

X23 29 DEF ENG 32 1 0 7 0 0,7 68 2,6 1 1,3 2,3 0,8 0,8 9,4 0,6 1 0 0,2 0,2 0,5 0 0,1 0,1 30 0 2,8 0 2000000 4400000 3100000 6,55 

X24 30 FOR ENG 34 4 6 0 0 1,5 64,8 4,1 0 0,4 0,2 1,1 0 1,6 0,1 0,1 1 0,8 0,3 1,1 0,2 1,2 1,2 20,9 0 0,1 0 10000000 10500000 8800000 6,61 
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X25 29 FOR SPA 34 3 4 5 0 1,1 71 0,2 0 1,2 1,7 0,7 0 0,6 0,6 0,1 0 1 0,6 1,1 0,6 1 1,1 18,2 0,8 0,8 0,2 2000000 3500000 2600000 6,49 

X26 24 DEF ENG 20 2 1 4 0 0,6 72,8 2,8 0 2,7 0,9 0,9 0,9 8,4 0,6 0,8 1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,4 34,1 0 4,2 0 6000000 4000000 4400000 6,7 

X27 27 DEF FRA 32 5 1 9 1 1,3 77,4 2,1 1 2,8 2,1 2,3 0,4 4,3 0,7 0,3 0 0,8 0,7 1,7 0,3 0,9 1,3 38,1 0,8 0,8 0 5500000 13000000 12500000 6,96 

X28 26 FOR GER 26 3 7 6 0 1,6 76,5 1 3 0,9 1 1,1 0,1 0,4 1,1 0,1 0 1,3 2,6 1,3 0,3 2,8 0,8 30,1 1,4 1,1 0,2 2000000 4400000 3100000 6,86 

X29 25 MID ENG 36 2 2 6 0 1,6 88,6 0,5 5 3,1 0,9 1,3 0 0,6 0,4 0,2 0 1,4 2,2 1,8 0,1 2 1,1 46,7 0,1 1,3 0,1 15000000 11500000 16500000 7,17 

X30 29 FOR ENG 37 17 6 2 0 3,9 83 1,4 5 1,5 1,3 1,2 0 0,9 0,3 0,2 0 1,5 0,7 1,9 0,3 2,3 2,4 35,3 0,1 0,8 0,3 7000000 13000000 13000000 7,18 

X31 21 FOR ENG 22 1 1 3 0 1 65,4 1,7 0 0,9 0,5 1,6 0 0 0,2 0 0 0,5 0,3 0,8 0,9 1,2 2,6 12,1 0,1 0,2 0 2000000 2200000 2200000 6,11 

X32 23 MID FRA 23 0 0 6 0 0,8 79,5 0,5 0 3,7 1,5 2,1 0 1,2 1 0,2 0 0,3 2,3 1,5 0 1 1,1 32,7 0,1 1,5 0 4000000 3700000 4000000 6,9 

X33 31 MID FRA 34 2 1 7 0 0,7 83,1 2,5 0 2,6 2,2 1,8 0,1 2,4 0,6 0,1 0 0,5 0,2 1,1 0 0,9 0,4 31,9 0 1,1 0 2000000 4400000 2200000 6,75 

X34 26 FOR ENG 38 7 7 0 0 2,6 77,5 0,2 4 1 1,7 0,2 0 0,7 0,5 0,1 0 2,2 0,7 0,7 0,1 0,7 1,1 39,1 2,1 2,2 0,1 20000000 10500000 14000000 7,11 

X35 25 FOR GER 34 22 7 4 0 4,5 70,7 0,7 5 0,5 0,1 1,9 0 0,9 0,2 0,1 0 1,1 2 1,7 1,6 2,9 4,1 19,5 0,2 1,1 0,1 27000000 26500000 26500000 7,32 

X36 25 DEF ENG 36 0 1 5 0 0,5 77 0,4 1 1,7 1,6 0,4 0,5 1,7 0,3 0,3 0 0,8 1,8 0,9 0 1,8 0,9 46,2 0,9 2,9 0,1 6300000 4800000 6600000 6,81 

X37 26 DEF ENG 27 0 0 2 0 0 65,1 2,4 1 1,6 2,1 0,8 0,8 8 0,3 0,6 1 0 0,1 0,4 0 0,1 0 24,1 0 1,3 0 1000000 4000000 4000000 6,62 

X38 25 FOR ENG 32 12 2 2 0 2,2 71,8 2,1 0 0,3 0,3 0,4 0 0,5 0 0,2 0 1,1 0,2 0,9 0,8 1,3 1,8 25,1 0,3 0,5 0 12000000 5300000 10500000 6,67 

X39 23 FOR ENG 35 8 5 1 0 2,3 71,7 1,8 0 1 0,7 1,4 0 0,4 0,4 0,1 0 1 0,5 1,7 0,8 2,8 4,2 27,1 0,1 0,3 0 6500000 4000000 4400000 6,36 

X40 25 DEF SPA 33 0 2 14 0 0,2 71 1,9 0 2,9 5,5 1,9 0,5 4,1 0,8 0,6 0 0,2 0,3 1 0 0,3 0,2 33,7 0,1 1,9 0 2000000 3100000 2200000 6,88 

X41 25 MID ENG 29 8 0 6 2 2,3 74,4 0,8 3 3,1 1,5 1,8 0 1,3 1,2 0,5 0 0,8 0,6 1 0,1 1,5 1,1 27 0,3 2,4 0,1 6000000 3500000 4800000 6,81 

X42 24 FOR FRA 35 15 10 4 1 2,7 79,9 0,1 5 0,6 0,9 0,5 0 0,1 0,4 0 0 1,3 2,1 1,3 0,8 2 1,8 22 0,1 0,3 0 10600000 14000000 14000000 7,21 

X43 25 FOR FRA 36 21 9 6 0 4,5 69,1 3,7 8 0,4 0,6 2,2 0 0,6 0,2 0,1 0 1,3 0,5 1,8 1,3 1,3 3 23,7 0,1 0,5 0,1 13000000 11500000 13000000 7,46 

X44 26 FOR FRA 34 14 3 3 0 1,7 82 1,8 3 0,7 0,6 1,7 0 0,3 0,2 0 0 0,8 0,4 1,8 0,5 1,9 1,6 25,6 0,2 0,7 0 1400000 6600000 7500000 6,88 

X45 27 FOR ENG 36 12 2 0 0 2 77,4 0,5 1 0,4 0,5 0,5 0 1,1 0,1 0,1 1 0,6 0,3 0,7 0,8 0,8 1,4 16,4 0,1 0,4 0,1 5000000 3500000 4000000 6,67 

X46 24 FOR FRA 29 13 3 3 2 3,2 64,9 2,5 3 0,1 0,2 1,5 0 0,1 0,2 0 0 1,1 0,8 1,8 1,5 2,3 3,5 20 0,2 0,5 0 13200000 9700000 10500000 6,64 

X47 21 FOR FRA 38 20 16 2 0 2,8 81,9 0,1 14 0,7 0,7 1,1 0 0,1 0,6 0 0 2,4 2,3 3,8 0,1 2,8 2,7 51,9 0,8 2,1 0,4 32000000 29000000 35000000 7,84 

X48 20 MID ENG 37 3 4 2 0 1,2 81,2 0,4 1 1,7 1,7 0,7 0 0,9 1 0,2 0 2,2 0,6 0,4 0,1 0,6 1,2 44,4 1,5 3,5 0,2 16000000 7500000 11500000 6,96 

X49 27 FOR SPA 30 3 3 5 0 1,3 78,4 0,1 0 0,9 1,3 0,6 0 0,3 0,4 0 0 1,1 0,6 0,5 0,1 1 0,7 29 0,9 1,7 0,2 5550000 7900000 6200000 6,66 

X50 29 MID ENG 27 6 4 4 0 0,9 68,8 0,4 1 3,1 1,9 1,7 0 1,1 0,7 0,3 0 1,3 0,6 2,4 0,1 2,8 4,3 21,7 1,8 0,6 0 3000000 4400000 4400000 6,63 

X51 27 DEF ENG 21 2 1 2 0 0,6 78,5 1,3 1 2,3 1,4 0,8 0,3 3,2 0,6 0,5 0 0,7 0,6 1,5 0 0,9 0,6 37,9 0,7 2,1 0 4000000 6600000 6200000 6,86 
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X52 24 MID ENG 22 2 2 0 0 0,7 76 0,2 1 1,6 2 0,3 0 0,8 0,7 0,3 0 1 0,1 0,6 0,1 0,9 1,6 31,8 0,1 2,1 0,4 8000000 12500000 11500000 6,63 

X53 26 FOR ENG 37 8 4 0 0 1,1 82,7 0,3 2 0,8 0,8 0,3 0 0,7 0,5 0 0 1,7 1,1 0,6 0,3 1,1 1,1 22,6 2 0,4 0 10750000 7000000 9700000 6,67 

X54 25 FOR ENG 34 3 6 2 0 1,6 58,9 3,2 0 0,6 0,3 1,3 0 0,6 0,2 0,1 0 0,9 0,4 1,1 0,7 1,5 2 18,9 0,1 0,3 0 4000000 4800000 4000000 6,33 

X55 25 FOR ENG 26 6 2 1 0 1,3 87,7 0 1 0,5 0,5 0,3 0 0,1 0,2 0 0 1,5 0,5 0,3 0,2 0,7 0,8 21,8 0,6 1 0,1 10000000 9200000 10500000 6,87 

X56 28 DEF ENG 38 2 1 5 0 0,9 67,6 3,8 3 1,4 1,9 0,7 0,8 11 0,5 1,2 2 0,2 0,1 1,5 0,1 0,1 0,3 29,1 0 2,8 0 7000000 4400000 4400000 6,78 

X57 26 FOR ENG 32 9 3 1 1 1,9 54,5 5,9 4 0,5 0,5 0,7 0,1 2 0,3 0,3 0 0,8 0,5 1,8 0,2 2,3 3,2 20,5 0,1 0,4 0,2 8000000 8800000 8800000 6,83 

X58 19 DEF ENG 26 0 0 4 0 0,7 61,9 1,3 0 2,9 2,9 1 0,1 4,6 0,7 0,6 0 0,3 0,4 1,3 0 0,6 0,8 26,3 0,1 1,7 0,1 17000000 3100000 8800000 6,71 

X59 24 DEF ENG 19 3 0 3 1 1,6 64,2 3,5 0 1,9 3,3 0,8 0,9 11 0,5 0,5 1 0,5 0,6 0,8 0,1 0,4 1,1 27,5 0,2 2,3 0 9500000 5000000 4800000 6,77 

X60 23 FOR GER 31 13 8 1 0 2 83,1 0,2 4 1,2 0,5 1 0 0 0,9 0,1 0 1,8 2 1,2 0,5 2,2 1,7 37,7 0,1 1,9 0,2 12000000 19500000 18500000 7,36 

X61 25 DEF ITA 33 3 3 8 1 3 74,4 0,8 2 1,8 2,2 1,3 0,2 3,4 0,5 0,1 0 1,1 1,6 2 0 1,2 2,5 36,4 0,8 2 0,1 17000000 7900000 13000000 6,76 

X62 29 DEF ENG 27 1 1 3 0 0,4 72,8 0,6 0 1,2 2 0,8 0,3 2,6 0,6 0,1 0 0,7 0,2 0,4 0 0,8 1,5 44,2 0,5 2,7 0 3000000 3100000 3500000 6,4 

X63 29 FOR SPA 34 15 4 5 0 2,3 75,1 1,2 2 0,6 0,9 1,2 0 0,1 0 0 0 0,8 1,1 1,1 1 2,4 2,4 23,1 0,1 0,3 0,1 2700000 6200000 4400000 6,95 

X64 25 DEF FRA 35 3 0 3 0 0,3 74,9 1,8 2 2,3 4,5 1 1,5 9,4 0,5 0,9 1 0,2 0,1 1 0,1 0,3 0,9 27,1 0 2,1 0,1 10000000 4400000 8800000 7,17 

X65 31 DEF ITA 24 2 4 6 0 1,1 80,7 0,6 2 2 2,5 0,6 0,3 2,8 0,8 0,1 0 2,5 0,9 0,7 0,1 1,3 1,1 50,6 1,7 3,5 0,3 3000000 13000000 6200000 7,19 

X66 25 FOR FRA 23 9 1 2 1 2 67,8 3,4 2 0,4 0,2 2 0 0,4 0,2 0 0 0,6 0,8 2 0,5 1,5 2,3 21,3 0,1 0,2 0 5000000 4400000 5300000 6,68 

X67 28 MID FRA 28 1 2 4 1 0,9 81,9 0,6 1 2,4 2,6 1,3 0,1 1,3 0,5 0,3 0 1,1 0,2 0,9 0 0,6 1 47 0 3,2 0,1 6200000 6600000 6200000 6,85 

X68 23 FOR GER 21 1 5 2 0 1,5 79,6 0,1 2 0,7 0,6 0,4 0 0 0,8 0 0 1,9 2,1 2 0,2 1,2 1,2 25,6 1,3 1,1 0,2 6500000 11500000 6200000 6,84 

X69 23 FOR SPA 33 8 12 3 0 2,1 86 0,1 1 0,8 0,8 0,6 0 0,1 0,4 0 0 2,2 0,7 1 0,7 1,9 1 44 1,1 1,8 0,4 23500000 23000000 30000000 7,21 

X70 28 MID ENG 33 5 5 5 0 1,9 78,5 0,2 4 2,4 2,1 0,8 0 0,7 1,1 0,2 0 2 0,5 0,9 0,1 0,9 1,3 40,8 1,5 2 0,1 12000000 14000000 12500000 7,18 

X71 27 DEF GER 30 2 0 1 0 0,4 82,4 1,5 1 1,3 3,5 0,6 2,2 3,4 0,3 0,5 2 0,2 0,3 0,8 0,1 0,2 0,2 46,3 0 3 0 10000000 8800000 11500000 6,66 

X72 26 FOR  SPA 37 15 3 8 0 2,4 68,5 4,1 5 1,8 1,6 2,1 0 1,3 0,3 0,2 0 1,1 0,3 0,9 0,3 1,2 1 30 0,1 0,7 0,1 2000000 5300000 11500000 7,03 

X73 24 MID ENG 36 7 12 5 0 1,8 75,6 0,4 4 2,6 1,8 1,4 0 0,9 0,9 0,4 1 1,9 0,7 1,6 0,1 2,3 3,1 42,1 1,7 3,4 0,1 26000000 17500000 17500000 7,1 

X74 26 DEF SPA 31 0 4 1 0 0,4 81,9 1,5 1 2,6 3,4 0,7 0,3 1,7 0,3 0,3 0 1,1 0,5 1,1 0 0,5 0,6 40,4 0,5 0,9 0 8300000 5300000 8800000 6,98 

X75 21 FOR ENG 38 6 1 4 0 2,7 81,2 0,2 3 1 0,7 1,1 0 0,2 0,3 0 0 1,1 2,5 2,1 0,5 2,2 2,3 24 0,6 1 0 9000000 5700000 13000000 6,8 

X76 23 DEF ENG 21 1 0 1 0 0,3 59 2,5 0 2,2 1,1 0,7 0,9 8,7 0 0,7 0 0,1 0 0,6 0,1 0,1 1 14,5 0 0,7 0 2500000 875000 1800000 6,66 

X77 24 FOR ENG 30 10 1 4 0 2,7 87,6 0,1 3 1 0,9 0,6 0 0,3 0,5 0,1 0 1,9 2 0,6 0,4 2,4 1,5 48,9 0,7 1,2 0,3 22000000 23000000 22000000 7,3 

X78 19 DEF ITA 25 2 0 6 0 0,4 81,7 1,2 0 2,2 2,4 1,3 0,8 6,2 0,5 0,5 0 0,2 0,2 0,6 0 0,3 0,2 33,4 0 1,8 0 12000000 4800000 13000000 6,79 
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X79 22 FOR ENG 25 2 1 1 0 1,3 73,8 0,6 0 0,7 0,4 1 0 0,2 0,2 0 0 0,7 0,4 1 0,2 1,9 2 14,4 0 0,2 0 4000000 4400000 4000000 6,19 

X80 25 FOR ENG 34 9 5 2 1 2,3 77,7 0,3 3 0,8 0,8 1,3 0 0,1 0,1 0 0 2 3,2 1,6 0,2 3,3 2,1 29,6 0,8 0,8 0,4 9500000 7900000 10500000 6,89 

X81 23 MID ENG 32 2 5 7 0 0,8 83,5 2,8 1 1,7 1,7 1,5 0 2,3 0,5 0,2 0 0,7 0,7 0,8 0 0,8 0,8 54,3 0,1 4 0 3000000 4000000 5300000 6,62 

X82 25 MID ENG 26 2 4 8 0 3,1 80,2 0,7 0 1,8 1,8 1,1 0 1 0,8 0,3 0 2,3 0,7 1,2 0,1 1,8 3 54,4 1,8 4,3 0,2 5000000 4400000 4000000 6,8 

X83 26 DEF ENG 31 1 1 1 0 0,7 73,4 1,4 1 1,9 1,8 0,7 0,4 4,6 0,4 0,6 0 0,3 0,7 0,7 0 0,4 0,6 30,4 0,2 1,3 0 2750000 6600000 4400000 6,71 

X84 30 DEF ENG 20 0 3 1 0 0,4 79,7 1 0 1,8 1,3 0,5 0,1 2,5 0,6 0,3 0 1 0,3 0,2 0 0,3 0,6 41,1 0,6 1,4 0,1 4500000 5700000 4800000 6,88 

X85 27 MID ENG 21 0 0 5 0 0,4 86,7 0,4 0 2,2 0,6 1,2 0 1,2 0,9 0,2 0 0,4 0,5 0,7 0 1 0,4 32,2 0 2,7 0 8000000 12500000 9700000 6,43 

X86 31 MID ENG 32 5 2 8 0 1,1 83,1 0,3 4 3,8 2,6 1,4 0 1,4 1,2 0,9 0 1,3 0,9 1,5 0,1 2 1,3 45,1 0,2 3,5 0,1 6000000 12500000 12500000 7,16 

X87 28 FOR SPA 25 0 1 2 0 0,4 77 0,2 0 0,7 1 0,5 0 0,2 0,5 0 0 1,4 1,1 1,2 0,3 0,8 2 15,8 2,1 0,6 0 1725000 2200000 3100000 6,44 

X88 28 FOR ENG 30 4 3 8 1 1,7 82,1 0,2 1 2,1 3 1,7 0 0,6 0,7 0,2 0 1,7 1,2 3,2 0,1 2,8 3 43,7 0,7 2,6 0,3 3000000 8400000 9700000 7,05 

X89 32 FOR ENG 34 5 2 2 0 1,8 66,2 3,9 0 0,6 0,4 1,1 0,1 1,1 0,2 0,1 0 0,9 0,6 0,6 1,1 1,4 3,4 20,4 0,1 0,5 0,1 1000000 4000000 2600000 6,33 

X90 26 FOR GER 29 18 7 3 1 2,9 75,8 0,2 4 0,8 0,6 1,7 0 0,1 0,4 0 0 1,3 1,4 1,4 1,3 2 1,2 28,1 0,7 1,6 0,1 11000000 17500000 20000000 7,14 

X91 29 FOR GER 26 8 1 5 0 1,7 76,3 1,1 2 1 0,3 2 0 0,6 0,3 0,1 0 0,6 0,7 2,1 0,8 1,7 1,9 16,2 0 0,2 0 3000000 3100000 4000000 6,61 

X92 30 MID ITA 25 0 0 5 0 0,6 81,9 0,9 0 1,8 1,4 1,8 0,1 1,4 0,8 0,2 0 0,5 0,3 1 0 0,6 1,1 42,1 0,1 2,6 0,2 4500000 4800000 4400000 6,47 

X93 22 FOR ITA 33 8 4 8 0 1,8 72,2 1,2 3 1,4 1 2 0 0,6 0,8 0,1 0 1,6 2,5 3,2 0,1 2,3 1,7 30,1 0,8 1 0,5 12000000 12000000 13000000 7,06 

X94 28 DEF SPA 34 2 0 10 2 0,9 73,1 2,5 1 2,1 3,9 1,1 1 4,4 0,4 0,6 0 0,1 0,2 0,6 0,1 0,3 0,3 34,9 0 4,5 0 5000000 5300000 5300000 6,74 

X95 26 FOR FRA 29 12 5 1 0 2,9 77,7 0,8 3 0,1 0,1 0,7 0 0,1 0 0 0 1,1 0,9 1,6 0,6 1,5 1,5 19,2 0,3 0,7 0,1 8000000 13000000 8800000 7,01 

X96 28 MID ENG 29 2 2 5 0 1,1 75 0,6 1 1,5 1,9 0,6 0,1 2,9 0,6 0,4 0 0,7 0,3 0,4 0,1 0,7 1,1 31,1 0,8 1,4 0 2000000 4400000 3100000 6,59 

X97 27 DEF ENG 36 4 0 6 1 0,3 68,1 1,7 0 1,8 1,3 0,8 0,3 3,9 0,9 0,7 0 0,3 0,2 1,6 0,1 0,4 0,6 32 0,3 1,3 0 2000000 4000000 2600000 6,46 

X98 31 DEF ITA 32 0 5 0 0 1,2 84,3 0,9 0 2,2 2 0,4 0,5 3,5 0,4 0,2 0 0,7 0,3 0,6 0 0,5 0,7 42,9 0,4 2,9 0 2000000 7500000 5300000 7,03 

X99 26 FOR FRA 29 4 5 3 1 2,3 76,2 0,3 2 1 0,9 1,2 0 0,2 0,1 0 0 2,2 1,9 3,4 0 2,6 3,3 35 1,3 1,9 0,2 6000000 7500000 7500000 6,91 

X100 24 FOR SPA 30 8 7 6 0 2,4 81,7 0,5 4 1,1 0,8 1,1 0 0,8 0,4 0,1 0 2 0,9 1,8 0,2 1,9 2,3 40,6 0,6 1,2 0,6 25000000 28000000 28000000 7,18 

X101 23 FOR ENG 38 8 4 1 0 2,6 86,2 0,1 1 0,9 0,8 0,4 0 0,3 0,2 0 0 0,8 1,7 1,7 0,4 2 2,2 24,9 0,3 0,3 0,1 8000000 7000000 8800000 6,74 

X102 23 MID FRA 35 2 3 6 1 1,7 76,9 1,2 1 1,5 1,3 1,5 0 0,6 0,5 0,1 0 1,2 1,1 1 0,2 2,2 1,7 39 0,4 1,5 0,1 2100000 8800000 10000000 6,52 

X103 23 FOR ENG 30 11 3 3 0 3,1 81,6 0 1 0,3 0,6 0,4 0 0,2 0,4 0 0 0,8 0,9 1 0,2 2,4 1,5 23,4 0,2 1,3 0,2 12000000 14000000 13000000 6,84 

X104 27 FOR ENG 22 18 3 5 0 3,6 69,4 1,7 5 0,5 0,1 1,4 0 0,5 0 0,1 0 1 1,4 2,2 1 2,1 3,5 17,2 0,2 0,3 0,1 50000000 44000000 40500000 7,28 

X105 27 MID SPA 23 1 4 3 0 0,8 91,1 1 2 1,7 1,8 1,4 0 1 0,3 0,1 0 0,7 1,1 0,9 0 0,8 0,6 58 0,1 5,9 0 24000000 16000000 18500000 7,21 
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X106 29 DEF ENG 24 0 0 3 0 0,4 77,7 1,5 0 1,8 2 1 0,5 8,4 0,5 1 0 0,1 0 0,4 0,1 0,2 0,2 26,3 0,1 1,7 0 1500000 4000000 2600000 6,59 

X107 27 FOR SPA 26 6 7 1 0 2,4 85,8 0,5 3 1 1 0,9 0 0 0,5 0 0 1,8 0,4 1,4 0,3 0,9 1,7 25,3 0,7 1,2 0,3 8000000 13000000 17500000 7,11 

X108 28 FOR ENG 38 30 9 8 0 4,6 78,6 0,7 13 0,5 0,3 0,8 0 1,2 0,2 0,1 0 2,4 1,1 1 1,2 2,4 1,4 27,2 1,3 0,7 0,4 24000000 42000000 38000000 7,8 

X109 23 DEF FRA 34 1 0 5 1 0,3 84,7 0,9 2 2,3 2,8 1,1 0,7 5,9 0,5 0,4 0 0,3 0,8 1,3 0 0,5 0,6 41,4 0,1 2,8 0 6700000 7900000 9000000 6,98 

X110 26 FOR ENG 34 7 10 8 0 2,4 71,6 0,1 5 0,9 1 1,3 0,1 0,3 0,5 0,1 0 2,3 0,5 2,8 0,6 1,6 2,1 33,6 2,2 2,1 0,7 17000000 16000000 17500000 7,07 

X111 32 DEF ENG 23 1 1 1 0 0,4 72,4 1,3 1 2,9 1,7 0,7 0,3 4 0,9 0,8 0 0,4 0,5 0,8 0 0,7 0,6 38,3 0,1 1,6 0 250000 3500000 2600000 6,73 
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