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Kompetitiv balance må betragtes som et grundelement for at gøre en professionel sportsliga attraktiv som forbrugerprodukt.

Desværre synes polarisering på nationalt plan at være en forudsætning for, at et lands klubber kan begå sig i de europæiske turneringer.

National kompetitiv balance og euro-
pæisk succes – uforenelige størrelser?

Indledning: Efterspørgsel og kompetitiv balance

Det vil være forkert at sige, at det er entydigt klart, at høj grad af kom-

petitiv balance i sig selv er lig med større efterspørgsel på fodbold.

Nogle økonomer er således skeptiske ved antagelsen, der ofte benæv-

nes 'uncertainty of outcome-hypotesen' (se eksempelvis Downward &

Dawson, 2000). På den anden side synes der i den meste litteratur om

efterspørgsel på sport at være en enighed om, at spænding om udfal-

det af kampene er vigtig for en sportsligas muligheder for at tiltrække

fans, tilskuere og tv-seere (Gerrard, 1999: 274; Dobson & Goddard,

2001: 125; Lejarraga & Guillermo, 2008: 237, 239; Downward &

Dawson, 2000: 21, 111; Sandy et. al., 2004: 5, 91; Szymanski 2001: 69;

Szymanski & Smith, 2002: 109; Zimbalist, 2003: 503, Szymanski, 2003;

Kringstad, 2008; Davenport, 1969: 1).

Neale (1964) peger således på, at under ceteris paribus-konditionen vil

større grad af jævnbyrdig konkurrence mellem de deltagende hold i en

given sportsliga gøre den pågældende række mere attraktiv – og der-

med nyde større efterspørgsel – end i rækker med monopollignende

magttilstande, hvor få hold dominerer toppen år efter år (se også

Rottenberg, 1956). Ifølge Laugesen (2005: 177) er dette vigtigt, da en

given sportsrække set under ét dermed maksimerer sit økonomiske

potentiale (se også Kringstad, 2008: 13; Gerrard, 1999: 274; Rottenberg,

1956, Sloane, 1980: 65). Endelig peger Dobson og Goddard (2001) på,

at:

"Competitive balance matters, of course, because it ensures uncertainty of outcome, both

for individual matches and for the league championship as a whole. Uncertainty is the life-

blood of any sporting event: take away the element of uncertainty and competitive sport

degenerates into sterile exhibition". (Ibid: 125-126)

Mange faktorer spiller ind på efterspørgslen

Overfor argumentet om, at kompetitiv balance er vigtig for efter-

spørgslen på fodbold står imidlertid det faktum, at de mest attraktive

europæiske fodboldrækker faktisk er ret polariserede (Frick og Prinz,

2004). I England, Spanien, Tyskland, Skotland, Belgien og sågar også

Danmark har få hold domineret toppen gennem årtier (Troelsen, 2005:

70). Lav grad af kompetitiv balance synes altså at kunne eksistere sam-

tidig med en høj grad af interesse og efterspørgsel.

Sagt anderledes behøver en nedgang i graden af kompetitiv balance

ikke per automatik resultere i mindre efterspørgsel på fodbold

(Szymanski, 2001: 69). En forklaring herpå kan være, at mange andre

variable spiller ind i forhold til efterspørgslen. Borland og Macdonald

(2003) peger eksempelvis på, at udviklingen af gode tilskuerfaciliteter

eller andre typer tilskuerrelaterede forhold kan virke positivt ind på

efterspørgslen (ibid: 480ff; 492) - og det kan meget vel tænkes, at dette

sker på trods af, at faldende kompetitiv balance burde trække udviklin-

gen i en anden retning.1  

De senere års massive kommercialisering af fodbolden har således –

ifølge Sandvoss (2003) – medført en kraftig udvikling i markedsførin-

gen og tilpasningen af fodboldproduktet til nye tilskuersegmenter. Især

i middelklassen. Denne udvikling kalder Hjelseth (2006) blandt andet

for 'spektakulering', og handler i korte træk om, at rammen omkring

begivenheden udvikles med nye underholdningsinitiativer. Det være sig

cheerleaders, musik, underholdning i pausen, særlige tribuner med plads

til børnefamilier osv. osv. Nixon II (2008: 154) peger på, at konstruktio-

nen af sportshelte - mere generelt set - er med til at øge underhold-

ningsværdien og tiltrækningskraften til sport. Konkret er pointen, at

selve indpakningen af fodboldproduktet – kampen og markedsføringen

af den som forbrugerprodukt – forbedres, og modvirker eventuelle

negative indvirkninger på efterspørgslen som følge af faldende kompe-

titiv balance.

Andre forklaringsmodeller peger på, at dominerende hold tiltrækker

flere tilskuere og fans end 'svage' hold, og derfor kan sportslig ubalance

være et plus. Kringstad (2008: 18-19) peger således på, at enigheden

om den præcise sammenhæng ikke er helt klar, og dette bakkes op af

blandt andre Zimbalist (2002) samt Szymanski (2002). Begge peger

således på, at på grund af uklarhed om målemetoder og definitioner

samt delvist modstridende resultater i forskellige studier, så kan man

ikke være skråsikker på sammenhængen.

Kompetitiv balance er trods alt i centrum

Uanset det reelle forhold mellem kompetitiv balance og efterspørgsel -

eller balancens isolerede effekt blandt andre variable på efterspørgslen

- forekommer det imidlertid klart, at udviklingen af de europæiske fod-

■ Rasmus K. Storm

Senioranalytiker & ph.d. stipendiat,
Idrættens Analyseinstitut

■ Peter Utzon Berg

Stud. polit.,
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■ ■ ■

Note 1 Se Kringstad (2008: 9-10) for en kort diskussion. Se også Borland og Macdonald
(2003) for en nærmere diskussion af faktorer, der påvirker efterspørgsel.
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boldrækker ofte tager udgangspunkt i spørgsmålet om kompetitiv

balance når nye turneringsstrukturer skal tilrettelægges eller når regule-

ringer af de respektive ligaer skal gennemføres (Downward & Dawson,

2000: 24). Udover, at der kan spores en vis indvirkning, så har opfattel-

sen af spørgsmålets vigtighed altså også institutionaliseret sig i praksis.

Szymanski (2001) peger blandt andet på, at engelske såvel som ameri-

kanske myndigheder og domstole har modsat sig individuelle klubud-

bud af medierettigheder med udgangspunkt i, at størst mulig kompeti-

tiv balance var ønskværdigt, og at dette bedst blev imødekommet med

et kollektivt udbud (ibid: 70). ). Idealet om størst mulig kompetitiv

balance er ligeledes blevet brugt som argument for undtagelser fra den

amerikanske konkurrencelovgivning (Szymanski & Smith, 2002: 109,

110).

I Danmark er institutionaliseringen af vigtigheden af kompetitiv balan-

ce konkret kommet til udtryk i en nyligt publiceret rapport fra Dansk

Boldspil Union (DBU) og Divisionsforeningen (DF) (DBU & DF 2009),2

hvor den økonomiske og sportslige ulighed mellem de danske Super-

ligahold og 1. division blev afdækket med henblik på at afdække i hvil-

ken udstrækning der kan skabes bedre betingelser for udviklingen af

dansk fodbold på såvel nationalt som europæisk plan. En af rapportens

mest interessante konklusioner var, at der synes at være en diskrepans

mellem national sportslig balance og ligaklubbernes muligheder for at

begå sig i europæisk fodbold.

I det følgende vil vi udfolde denne pointe nærmere3  idet vi vil vise, at

tilslutter man sig argumentet om nødvendigheden af sportslig balance

på nationalt plan, så synes der at opstå vanskeligheder med at erobre

Europa. I mindre ligaer, kan der således eksistere et modsætningsfor-

hold mellem en turnering præget af kompetitiv balance og dennes

internationale succes. En stor udskiftning i toppen, fra år til år, vil i

nogle tilfælde svække de enkelte klubbers mulighed for at opnå euro-

pæisk succes, da en sikker europæisk deltagelse ikke længere kan bruges

som argument til at tiltrække de største spillere og sponsorer.

Eksempelvis oplever lande som Skotland og Holland en betydelig euro-

pæisk succes, samtidig med at de samme hold år efter år dominerer

toppen af de respektive turneringer. I spektrets modsatte ende finder vi

et land som Sverige, der i årene 2004 til 2008 havde fem forskellige

mestre. I samme periode var de svenske klubbers europæiske resultater

af så ringe karakter, at landet i 2008 befandt sig på en 23. plads på

UEFA’s officielle rangliste.4  Meget tyder således på, at polarisering på

nationalt liganiveau er en forudsætning for europæisk succes for klub-

fodbolden. National sportslig balance og europæisk succes synes der-

med - umiddelbart betragtet - i stor udstrækning at være uforenelige

størrelser.

Resten af artiklen er på denne baggrund struktureret som følger: Først

gives en kort diskussion af målemetoder for kompetitiv balance med

henblik på at konstruere det bedst mulige billede af denne i 33 natio-

nale europæiske ligaer. Dernæst konstrueres en multivariat regressions-

model, hvori europæisk konkurrenceevne – målt ved UEFA-rangering –

holdes op mod de respektive ligaers balancegrad.5  I den forbindelse

beskrives det i modellen inddragede datamateriale, og herefter analyse-

res modellens output. Sidst i artiklen samles konkluderende op, og en

række perspektiver for klubfodbolden i Europa diskuteres under betragt-

ning af analysens resultater.

Hvad er, og hvordan måler man, kompetitiv balance?

Kuypers (1997) & Szymanski & Kuypers (1999: 256) definerer kompeti-

tiv balance i tre led: usikkerhed om udfaldet af den enkelte kamp, usik-

kerhed om udfaldet af mesterskabet og fraværd af dominans af få hold

over lang tid. Kringstad (2008: 21) peger på, at dette er den generelle

måde at definere begrebet på i litteraturen. Ifølge Szymanski (2001: 74)

har de fleste nyere studier af kompetitiv balance herunder især fokuse-

ret på de to første. Denne artikel tager på overordnet plan udgangs-

punkt i den sidste definition, og søger hermed at identificere nationale

ligaer, som domineres af få hold med henblik på at sætte graden af

balance over tid i forhold til udviklingen i den klubmæssige konkurren-

ceevne på europæisk plan.6  

Statisk kompetitiv balance

Konkret skal der konstrueres en model, der giver det bedste udtryk for

nævnte forhold. Metodisk set findes adskillige måder at måle kompeti-

tiv balance på. Topholdenes pointandele, Lorenz kurven / Gini-koeffici-

enten samt Herfindahl-indexet målt år for år er blot tre eksempler

(Lejarraga & Guillermo, 2008: 242). Ifølge Downward & Dawson (2000:

149) er der problemer med alle mål for kompetitiv balance, men

grundlæggende set kan en turnering betegnes som ulige hvis topholde-

ne har en uforholdsmæssig stor andel af den samlede mængde point.

Konkret kan der sættes tal på uligheden, hvis topholdenes pointhøst

divideres med summen af alle holdenes point. Hermed opnås en andel,

der over tid vil indikere om turneringen bliver mere eller mindre ulige.

’Tophold’ defineres som ligaens øverste fjerdedel, hvorfor metoden

betegnes top 25 % kvotienten. Idet antallet af tophold varierer mht.

ligaens størrelse, kan ligaer med et varierende antal hold sammenlignes

(Troelsen, 2005).7  

■ ■ ■

Note 2 Rapporten blev udarbejdet af det danske konsulentfirma Capacent A/S.
Note 3 Artiklen bygger på data indsamlet i forbindelse med udarbejdelse af nævnte rap-
port suppleret med yderligere data og beregninger.
Note 4 Rangeringen er en funktion af det respektive lands klubmæssige præstationer, i
europæisk regi, over de sidste 5 år.
Note 5 Der inddrages desuden en række øvrige variable, der medvirker til at gøre regres-
sionsmodellen mere valid. Mere herom nedenfor.
Note 6 Kringstad (2008), hvortil der i øvrigt henvises, gennemfører en gennemgribende
diskussion af kompetitiv balance-definitionen, herunder hvilke delelementer (dimensioner)
man kan tage højde for i forbindelse med målingen af kompetitiv balance (for en kort over-
sigt, se Ibid: 35). Udgangspunktet for Kringstad er, at begrebet ofte anvendes upræcist uden
at dække de forskellige aspekter det indeholder (Ibid: 284). Denne artikel søger at operatio-
nalisere en variant af definitionerne med henblik på at anvende den på en konkret problem-
stilling. Drøftelserne af, hvad man kan forstå ved kompetitiv balance er derfor holdt relativt
kort i denne sammenhæng.
Note 7 Hvis ligaen består af et antal hold, som ikke er deleligt med 4 (e.g. 10 eller 18), til-
lægges ’grænseholdet’ en relevant vægt, således at ligaer af varierende størrelse stadig kan
sammenlignes.
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Et alternativt mål, der identificerer uligheder mellem samtlige hold i en

liga (ikke blot top vs. bund) er det såkaldte Herfindahl indeks (H-index),

se eksempelvis Michie and Oughton (2005). Begrebet tager udgangs-

punkt i økonomisk teori og udtrykker graden af konkurrence i en given

liga (industri). Oprindeligt blev index'et udviklet til at identificere kon-

kurrenceforvridende uligheder i et marked. I en økonomisk forstand

baseres indekset på de enkelte virksomheders markedsandele, der sam-

les i et vejet gennemsnit for den samlede industri, hvor stigende værdi-

er udtrykker en mindre grad af konkurrence. I en fuldstændig balanceret

liga vil indekset antage værdien 100, mens værdier herover er udtryk

for kompetitiv ubalance.

Ligesom Herfindahl-indexet tager Lorenz-kurven også udgangspunkt i

økonomisk teori, hvor metoden anvendes til at beskrive indkomstforde-

lingen i en økonomi. I en sportslig sammenhæng plotter kurven den

kumulerede procentdel af klubber mod antallet af point, sejre eller

mesterskaber, som disse måtte have opnået. I en fuldstændig balance-

ret liga vil kurven udgøre en ret 45 graders linje, idet alle klubber opnår

ligelige andele af sejre, point eller mesterskaber (Szymanski & Kypers,

1999: 259). De første 30 pct. af klubberne vil altså have 30 pct. af poin-

tene ligesom 80 pct. vil have 80 pct. af pointene. Det er derfor klart, at

graden af kompetitiv imbalance, vil være stigende i Lorenz-kurvens

’curvature’. I en meget ulige liga vil de sidste 10 pct. af holdene eksem-

pelvis sidde på 30 pct. af pointene. Graden af ’curvature’ kan kvantifice-

res ved den såkaldte Gini-koefficient, der angiver arealet mellem 45

grader linjen og Lorenz-kurven divideret med arealet for den perfekt

ulige fordeling (ét individ har hele indkomsten i økonomien). Her vil

høje værdier indikere en ulige liga.

Metoderne identificerer den såkaldte statiske kompetitive balance og er

ifølge Szymanski og Smith (2002: 114) blandt de mest anvendte.

Begrebet, statisk, hentyder til, at der ikke tages hensyn til om resulta-

terne de foregående sæsoner.8  Dvs. at eventuelle udskiftninger i hvilke

hold der ligger i toppen ikke fanges af analysen. Den klare fordel er dog,

at metoderne giver mulighed for at måle den årlige udvikling i graden

af kompetitiv balance både indenfor det enkelte land og, som nævnt,

mellem relevante ligaer (Szymanski & Smith, 2002: 114).

Dynamisk kompetitiv balance

En identifikation af statisk kompetitiv imbalance giver imidlertid, som

nævnt, ikke noget klart billede af om det er de samme hold, der hvert

år dominerer ligaen, eller om det er forskellige hold, der skiftes til at

være dominerende. Sidstnævnte scenarie er et af kendetegnene ved en

liga, der ikke er polariseret og dermed præget af netop kompetitiv

balance. Identifikation af en såkaldt 'Dynamic Competitive iMBalance'

(DCB) giver derimod et billede af om det er de samme hold, der domi-

nerer ligaen år efter år.

Det relevante mål for DCB i henhold til nærværende artikel har til hen-

sigt at identificere en eventuel persistens i top 3. Metoden skitseres i

det følgende, og tager udgangspunkt i Troelsen (2005).

■ Ligaens respektive topklubber i en given periode tildeles hvert år 

point, hvor Guld = 3 point, Sølv = 2 point, Bronze = 1 point.
■ Indenfor den valgte periode udvælges de tre hold med det højeste 

point-antal. Deres samlede point-score anvendes som mål for 

kompetitiv balance.

Det følger heraf, at ligaen vil være præget af en lav grad af DCB hvis

det samlede tal er relativt højt, og omvendt have en høj grad af DCB,

hvis tallet er lavt. Et konkret eksempel på en sådan udregning, for hhv.

Holland og Danmark i perioden 2005-2008, er vist ovenfor.

Hollands relativt høje score ift. Danmark indikerer, at Æresdivisionen i

perioden 2005-2008 har været præget af de samme topklubber; mens

persistensen i Danmark har været en smule mindre. Analysen peger

Danmark, 2005 til 2008
Klub Point Sum

Brøndby IF 3

Brøndby IF 2 5

FC København 3

FC København 3

FC København 2

FC København 1 9

FC Midtjylland 2

FC Midtjylland 2

FC Midtjylland 1 5

OB 1 1

AaB 3

AaB 1 4

Point 19

Holland, 2005 til 2008
Klub Point Sum

Ajax 2

Ajax 2

Ajax 2 6

AZ Alkmaar 2

AZ Alkmaar 1

AZ Alkmaar 1 4

Feyenoord 1 1

NAC Breda 1 1

PSV 3

PSV 3

PSV 3

PSV 3 12

Point 22

■ ■ ■

Note 8 De nævnte metoder kan i princippet omfatte flere år. Ændrede ligastrukturer (ned-
rykning, antal hold, evt. Slutspil mv.) vil dog svække resultaternes validitet.
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hermed på, at graden af kompetitiv balance - i den fire-årige periode

fra 2005-2008 - har været højere i Danmark end i Holland.

Konstruktion af model

På baggrund af UEFA’s officielle lande-rangering, opstilles en analyse,

på tværs af 33 europæiske lande, hvis formål er at identificere de para-

metre, der har betydning for landets UEFA-rangering. UEFA-rangeringen

afspejler klubbernes europæiske præstationer i de respektive lande de

sidste fem år og vil optræde som afhængig variabel i modellen. For at

øge validiteten af analysen, betragtes landene over to perioder – hhv.

2008 og 2004. Hermed undgår udsving i et enkelt år at have unødig

indflydelse ligesom antallet af observationer fordobles.9  Modellens for-

klarende variable præsenteres nedenfor.

Kompetitiv Balance

Første variabel i modellen afspejler graden af jævnbyrdighed. Variablen,

kompetitiv balance, optræder som en rangordning af de 33 lande, hvor

det mest jævnbyrdige land tildeles et 1-tal og det mindst jævnbyrdige

tildeles tallet 33. Rangordningen foretages på baggrund af den top-3

persistensanalyse, som er beskrevet ovenfor. Tabel 1 viser en oversigt

over de lande med hhv. den største og mindste persistens i 2008 og

2004. Det fremgår eksempelvis, at norsk fodbold har været præget af

stor udskiftning i toppen mens den græske liga i begge perioder har

været domineret af de samme tre klubber. Hele tabellen er gengivet i

bilag 1.

DCB rangering 2008 DCB rangering 2004

Irland 1 Slovakiet 1

Finland 2 Norge 2

Norge 3 Frankrig 3

. .

. .

. .

Bulgarien 31 Letland 31

Skotland 32 Grækenland 32

Grækenland 33 Holland 33

Tabel 1. DCB rangering i hhv. 2008 og 2004

Figur 0-1. Gennemsitlige tilskuertal i 2008

Germany
England

Spain
Italy

France
Netherlands

Scotland
Russia

Belgium
Portugal

Switzerland
Norway
Austria

Denmark
Ukraine
Sweden
Poland
Greece

Romania
Czech Republic

Slovakia
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Finland

Hungary
Serbia

Belarus
Ireland
Iceland

Slovenia
Lithuania

Latvia

0.00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00

39.426

36.076
29.124

23.180

21.840
18.732

15.580
13.249
11.369

11.216
10.917

9.812
9.338
8.477

8.295
7.787

7.329
6.671

5.349
5.147

3.102

2.891
2.848

2.738

2.636
2.542

2.438
1.866

1.715
1.107
1.014

914
533

■ ■ ■

Note 9 Data fra de 33 lande i årene 2008 og 2004 betragtes som 66 uafhængige observa-
tioner.
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Tilskuertal

Modellens anden variabel er angivet som det gennemsnitlige antal til-

skuere per kamp i de respektive ligaer og afspejler ligaens underhold-

ningsværdi og generelle popularitet.10  En oversigt over tilskuergennem-

snittene på tværs af de 33 lande i 2008 ses i figur 0-1 på side 13. Det

fremgår, at top 5 ligaerne har det største publikum, mens ligaerne i

størsteparten af de tidligere østlande oplever en mere begrænset til-

skuertilstrømning.

Befolkningsgrundlag11  

Modellens tredje variabel, befolkningsgrundlag, afspejler landets demo-

grafiske størrelse, som er en af de væsentligste faktorer, der forklarer

succes i international regi. Den angives som den naturlige logaritme til

befolkningstallet målt i 100.000. Dette er en hensigtsmæssig modelle-

ring, der udjævner store befolkningsforskelle på rimelig vis. Ideen er, at

der ikke er et 1:1 forhold mellem befolkningsgrundlaget, og ligaernes

individuelle styrkeforhold.

BNP pr. capita (ppp)12  

Den fjerde variabel, BNP per capita afspejler landets økonomiske stør-

relse, og dermed indirekte ligaens økonomiske potentiale, hvilket ligele-

des er en afgørende faktor for europæisk succes. Denne varibel angives

også som den naturlige logaritme til BNP per capita (ppp). Ideen er

ligeledes, at der ikke er et 1:1 forhold mellem de enkelte nationers rig-

dom målt ved BNP per capita, og ligaernes individuelle styrkeforhold.

Operationalisering

Den analytiske ramme er en multipel linear regressionsmodel, der esti-

merer effekten hvormed de valgte parametre påvirker UEFA-rangerin-

gen. På baggrund af de præsenterede variable opstilles følgende model,

hvor � og � er hhv. konstant- og fejlled.

UEFA – rank = � + �1DCB + �2ATT + �31nPOP + �41nGDP / CAP + �

Da modellen indeholder variable, der afspejler landets størrelse (befolk-

ningsgrundlag og BNP/cap) såvel som sportens popularitet (tilskuertal),

er det rimeligt at sammenligne effekten af kompetitiv balance på tværs

af alle lande. England kan altså sammenlignes med Danmark. En multi-

pel regression har den egenskab, at effekten ’alt andet lige’ estimeres.

Effekten fra kompetitive balance på UEFA-ranking er altså ’renset’ for

forskelle i hhv. befolkningsstørrelse og tilskuertal. Modellens relevante

estimater præsenteres nedenfor.

Resultater

Som det fremgår af et i tabel 2 variabelværdiskema, er sammenhængen

mellem de angivne variable alle signifikante. Både tilskuere, befolk-

ningsunderlag, BNP per capita og ikke mindst graden af kompetitiv

balance virker ind på UEFA-rangeringen. Samlet set forklarer disse vari-

able hele 68 procent af en given nations rangering.

Hvad angår tilskuertal, befolkningsunderlag og BNP er dette i fuld over-

ensstemmelse med, hvad man umiddelbart ville forvente. Ressourcer i

form velstand og mennesker samt efterspørgsel (målt på tilskuere)

understøtter mulighederne for en god UEFA-rangering. Koefficienterne

(�1-4) viser, at flere tilskuere, større befolkningsunderlag og højere vel-

stand påvirker negativt, dvs. mere betyder bedre rangering. Mest inter-

essant er det imidlertid at se, at dette også gælder for graden af kom-

petitiv balance. Med andre ord: jo højere kompetitiv ubalance på natio-

nalt plan, jo bedre UEFA-rangering.

Polarisering 

Resultatet harmonerer med, at udviklingen i dansk fodbold de senere år

har budt på en polarisering, dvs. en lavere grad af kompetitiv balance,

og avancering på UEFA's rangliste for klubhold. Danmark har således i

dag nået det mål om en 15. plads som Dansk Boldspil Union og

Divisionsforeningen i Danmark har sat for dansk klubfodbold i Europa.

Samtidig har Danmark overhalet både Norge og Sverige på ranglisten.

Den lavere grad af kompetitiv balance er herunder en naturlig konse-

kvens af de øgede økonomiske forskelle, der er opstået i dansk fodbold

og som synes at være et generelt udviklingsmønster i uregulerede fod-

boldligaer. Blandt andet peger Szymanski og Kuypers (1999: 161ff) på

en sammenhæng mellem lønforbrug og sportslig succes: klubber, der

over en lang periode kan opretholde et – set i forhold til gennemsnittet

– højt lønforbrug vil alt andet lige vinde mest. UEFA’s egne benchmar-

kingrapporter (se eksempelvis UEFA, 2008; UEFA 2009) finder nogen-

lunde samme resultat.14  Herunder skal man desuden notere sig, at

Variable Koefficienter Standard- t-værdi p-værdi
(Adjusted R2 = 0,679; P<0,01) afvigelse

Konstant (�) 94,410 23,701 3,983 0,000

Kompetitiv balance (placering) (�1) -0,274 0,092 -2,986 0,004

Tilskuere (gennemsnit/kamp) (�2) -0,377 0,147 -2,556 0,013

Befolkningsgrundlag (�3) -4,526 1,052 -4,304 0,000

BNP/Cap (ppp) (�4) -4,642 2,088 -2,223 0,030

Tabel 2: Multivariat regressionsmodel. Afhængig variabel: UEFA-rangering, uafhæn-
gige variable: DCB, Tilskuere, Befolkningsgrundlag og BNP per capita13  

■ ■ ■

Note 10 http://www.european-football-statistics.co.uk/index1.htm.
Note 11 http://stats.oecd.org/Index.aspx
Note 12 http://stats.oecd.org/Index.aspx
Note 13 Modellen er indledningsvist afprøvet med et udvidet antal variable. Disse var
udover de ovenstående: Antal hold i ligaen, antal nedrykkere, antal kampe pr. hold i ligaen
og en Big5 dummy. Desuden forsøgtes med en dummy, der repræsenterede ligaer, som ope-
rerede med slutspil i enten top eller bund. I den endelige model er imidlertid kun de signifi-
kante variable medtaget.
Note 14 Målt ved omsætning i stedet for lønforbrug.
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sammenhængen også går den anden vej rundt, idet succes giver

(mulighed for) større lønforbrug fordi den givne klubs indtægter som

hovedregel stiger som følge af sportslig succes (Szymanski og Kuypers,

1999: 241, Szymanski & Smith, 2002: 112).

Klubber, der er godt kørende har altså de bedste forudsætninger for at

klare sig godt og omvendt (jf. også Storm, 2009), herunder at komme

langt i de europæiske turneringer. Derfor er det ikke vanskeligt at forstå,

hvorfor blandt andet den danske Superliga, men også den hollandske,

græske og skotske er blevet mere sportsligt polariserede de senere år.

Den gode og dårlige sportsøkonomiske resultatcirkel, som beskrevet af

Troelsen (2005), synes at forstærke forskellen mellem top og bund.

Problemet, der opstår som følge af denne sammenhæng er imidlertid

et trade off mellem den kompetitive balance på nationalt plan og den

europæiske konkurrenceevne. Der skal mange penge til for at være med

i europæisk fodbold, og derfor kan man sige det er godt for de succesri-

ge klubber, at polariseringen er stigende på nationalt plan.

Men bagsiden af medaljen er altså, at det går ud over den hjemlige liga

målt i termer af kompetitiv balance. Udfordringen for de nationale kon-

tekster står med andre ord i at balancere hjemlig balance med eventu-

elle ambitioner om europæisk succes og tilsvarende ranking på UEFAs

klublister. Nedenfor peges kort på nogle perspektiver dette problem rej-

ser.

Konklusion og perspektiver

Denne artikel peger på et væsentligt trade-off mellem europæisk suc-

ces og en jævnbyrdig liga. I en dansk sammenhæng kalder en vedvaren-

de og stabil placering højt på UEFA ranglisten med andre ord på en

smallere liga med større sportslig og økonomisk afstand ned til 1. divi-

sion. Dette står imidlertid i modstrid med et samtidigt ønske om en

mere balanceret national kontekst, og banalt set handler problematik-

ken derfor om, at de nationale forbund sætter et niveau, og finder

opslutning hertil blandt de respektive klubber.

I Danmark vil der i de kommende år formentlig udspille sig en kamp

mellem de små klubber, der gerne vil være en del af det gode selskab i

den bedste række på den ene side, og de store klubber med europæiske

ambitioner på den anden. Alt tyder dog på, at de mindre klubber i

fremtiden får vanskeligere kår og dermed vil stå svækket i opposition til

de større ’fodboldvirksomheder’, der målt på omsætning har lagt

afstand til de mindre klubber i Danmark gennem de senere år. Om

denne tendens er et problem, er til en vis grad et subjektivt spørgsmål

og afhænger af den betydning man tillægger kompetitiv balance. Jf.

den indledende diskussion om hvorvidt kompetitiv balance har betyd-

ning for ligaens popularitet, synes der derfor at være to modstridende

slutninger.

Under antagelsen om, at kompetitiv balance fremmer efterspørgslen og

dermed ligaens popularitet, er det et tydeligt problem at de samme

klubber år efter år opnår både national og international succes. På den

anden side synes der at være et vist empirisk belæg for, at efterspørgs-

len ikke påvirkes voldsomt af graden af kompetitiv balance, hvorfor

tendensen mod øget polarisering primært synes at styrke den nationale

liga gennem indtægterne fra europæiske kampe.

Grundlæggende sætter artiklen spørgsmålstegn ved det faktum, at

beslutningstagerne har lighed som et institutionelt indbygget a priori

mål for en fodboldliga. Hvis øget lighed gennemtvinges vil det trække

ligaen mod en ringere UEFA-rangering, ligesom der endnu ikke er kon-

sensus om hvorvidt det vil øge ligaens popularitet.

Dette betyder imidlertid ikke, at der ikke kan være andre grunde til at

begrænse øget sportslig og økonomisk polarisering, men i forhold til et

ønske om at styrke den europæiske konkurrenceevne, forekommer den

øgede polarisering i blandt andet Danmark ikke at være et stort pro-

blem.
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DCB rangering 2008 DCB rangering 2004

Ireland 1 Slovakia 1

Finland 2 Norway 2

Norway 3 France 3

Croatia 4 Hungary 4

Austria 5 Iceland 5

Sweden 6 Belarus 6

Germany 7 Germany 7

Russia 8 Russia 8

France 9 CzechRepublic 9

Hungary 10 Austria 10

Iceland 11 Italy 11

Italy 12 Slovenia 12

Poland 13 Sweden 13

Denmark 14 Finland 14

CzechRepublic 15 Switzerland 15

Slovakia 16 Poland 16

Switzerland 17 Cyprus 17

Belarus 18 Spain 18

Romania 19 Romania 19

Cyprus 20 Portugal 20

England 21 Bulgaria 21

Latvia 22 Ireland 22

Belgium 23 Denmark 23

Lithuania 24 England 24

Slovenia 25 Belgium 25

Spain 26 Croatia 26

Netherlands 27 Scotland 27

Serbia 28 Lithuania 28

Ukraine 29 Serbia 29

Portugal 30 Ukraine 30

Bulgaria 31 Latvia 31

Scotland 32 Greece 32

Greece 33 Netherlands 33

Bilag 1


