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i KoRte tRæK

Kraftig stigning af svenske spillere i dansk superliga
Højere spillerlønninger og en gunstig ekspertskat har længe gjort den danske superliga 
attraktiv for svenske fodboldspillere og endda gjort den til den liga med flest svenskere efter 
Allsvenskan. efter et højdepunkt med 29 svenske spillere i 2009 faldt antallet til 8 i 2012-
2013 – sandsynligvis som en følge af de danske klubbers dårlige økonomi. Interessen er 
igen øget, og forud for den kommende sæson er der 20 svenske spillere i superligaen.

-10 placeringer for den danske Superliga
Svensk og dansk klubfodbold har haft ubetydelige sportslige fremgange i 00’erne 
med FC Københavns fremgang til 1/8-delsfinalen i Champions League 2011 som 
bedste placering. derefter er Superligaen faldet i UeFA’s rangordning af europas liga-
er fra en 12. plads til en 22. plads. det gør, at antallet af danske hold i den europæis-
ke turnering falder fra fem til fire i 2015/16.

+5 placeringer for Allsvenskan
For første gang siden 2000 kvalificerede et svensk hold, Malmö FF, sig til Champions Le-
agues gruppespil 2014. den bedste svenske liga, Allsvenskan, er rykket lidt frem i UeFA’s 
rangordning fra en 28. plads til en 23. plads. Også Sverige bliver repræsenteret med fire 
hold i den europæiske turnering 2015/16. 

Halvt så mange indtægter som i Belgien og Schweiz
der er langt op til Belgien og Schweiz på 10.-11.-pladsen, som Allsvenskan og Super-
ligaen burde kunne konkurrere med. en vigtig årsag til afstanden er de relativt lave 
indtægter, omtrent halvdelen af, hvad klubberne i Belgien og Schweiz får. det giver et 
mindre budget til spillerlønninger i Allsvenskan og Superligaen.

publikumsgennemsnit på niveau med anden division i 
Spanien-Frankrig
det gennemsnitlige antal tilskuere i Allsvenskan og Superligaen er på niveau med an-
den division i Spanien og Frankrig og umiddelbart over gennemsnittet for tredje division 
i england og Tyskland. Hvis det er en indikation på indtægtsniveauet, er det ikke over-
raskende, hvis svenske og danske klubber har svært ved at hævde sig internationalt.

Større tab i dansk end i svensk elitefodbold
de danske superligaklubber havde et samlet tab på 852 millioner danske kroner 
2009-2013 og gentagne kapitaltilførsler har været nødvendige i flere klubber. Tabene i 
Allsvenskan er i samme periode 201 millioner svenske kroner. Allsvenskan har gene-
relt mindre tab end de øvrige europæiske ligaer.

Svensk og dansk klubfodbold:
Ny bølge af svenske spillere til den danske superliga 
– der er faldet til svensk niveau
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Derimod steg salget på kampdage kun med 4 pro-
cent, hvilket bragte dets andel af de totale indtægter 
ned på det laveste niveau nogensinde. Sammenlig-
net med 2004/05 er nedgangen fra ca. en tredjedel 
af indtægterne til 20 procent. Kun få klubber kunne 
fremvise stigende tilskuertal. Deloitte konkluderede, 
at forretningsmodellen kan blive ændret fremover 
som en konsekvens af udfordringerne med at presse 
flere indtægter ud på kampdagene, hvor billetpri-
serne bliver en strategisk overvejelse, eftersom pu-

blikum er vigtige for klubbernes forretningspartner, 
reklame og tv-indtægter.

To klubber, Real Madrid og Manchester United, 
havde en omsætning på over 500 millioner euro. 
Alene TV-indtægterne var mere end 200 millioner 
euro værd for Real Madrid, mere end dobbelt så 
meget som lokalkonkurrenten Atlético Madrid. De 
fem største ligaers dominans er bemærkelsesvær-
dig: Premier League i England, La Liga i Spanien, 
Serie A i Italien, Bundesliga i Tyskland og Ligue 
1 i Frankrig. Samlet set rummer disse ligaer 28 af 
de 30 omsætningsmæssige største klubber. Af de 
28 klubber har England flest, 14 klubber, hvilket 
er en fremgang fra 8 sammenlignet med for et år 
siden. Det forklares med, at TV-aftalerne har øget 
indtægterne væsentligt. Italien har fem, Tyskland 
fire, Spanien tre og Frankrig to klubber. Tyrkiet og 
Portugal har hver sin klub.

Alle Englands 20 Premier League-klubber er nu blandt 
Europas 40 største omsætningsmæssigt, hvilket også 
skyldes, at TV-indtægterne fordeles relativt jævnt. Den 
nye TV-aftale for rettigheder i Storbritannien, som 
netop er indgået for sæsonerne 2016/17-2018/19, slår 
alle tidligere rekorder. Aftalen med Sky og BT giver 70 

SVenSK Og dAnSK 
KLUBFOdBOLd:
Ny bølge af svenske spillere til 
den danske superliga – der er 
faldet til svensk niveau

FOdBOLdKLUBBerneS OMSÆTnIng I SVerIge Og dAnMArK: en 
BrØKdeL AF de eUrOPÆISKe STOrKLUBBerS

Problemerne i europæisk økonomi ses ikke, 
når storklubberne i fodbold analyseres. Ifølge 
UEFA’s (2014) kortlægning af 700 klubber steg 
deres omsætning med 42 procent og lønninger-
ne med 59 procent 2007-2012, hvor finanskrisen 
var på sit højeste. Deloittes Football Money Lea-
gue (2015) viser, at de 20 største klubber øgede 
deres omsætning med 14 procent 2013/2014 
til 6,2 milliarder euro, blandt andet som følge 
af lukrative TV-aftaler for Premier League, 
deltagelse i UEFA Champions League og andre 
indirekte kommercielle aktiviteter.

Foto: Flickr - stiG nYGaard (cc BY 2.0)
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procent mere end den tidligere aftale og totalt 5,136 
milliarder pund, svarende til 47,5 milliarder kroner 
(1). Indsatsen for at øge Premier Leauges popularitet 
i udlandet fortsætter, samtidig som der fortsat er stort 
potentiale i USA, Indien og Kina.
Den gennemsnitlige omsætning per klub i Superligaen 
er 115,7 millioner kroner, hvilket er omtrent 10 pro-

cent af hvad Southampton, Benefica og Sunderland 
omsætter eller godt 2 procent af Real Madrids omsæt-
ning. Det er dog mere end hvad de allsvenske klubber 
omsætter, 60,6 millioner danske kroner i gennem-
snit. De allsvenske klubber omsætter således kun 52 
procent af de danske. Det vil ændre sig noget i 2014, 
eftersom FC København deltog i Champions Leagues 

europa 2013/14 millioner SeK Sverige-Danmark 2013* millioner SeK

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

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

3. Bayern München 4434,7 3. OB 200,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29. Swansea 1073,4

30. Stoke City 1069,8

TOTALe IndTÆgTer

Kilde: Deloittes Football Money League, SvFF, klubbernes årsrapporter. *) For danske klubber med forskudt regnskabsår 
er 2013/14 anvendt. For FC København anses fodbolddivionen FC København og Stadion og ikke koncernen Parken Sport & 
Entertainment. Fodnote: Årsgennemsnittet for 2014 er anvendt for vekselkurserne: 1 DKK=1,2203 SEK, 1 GBP=11,2917 SEK, 1 
EUR=9,0968 SEK. Omsætningen er eksklusiv spillersalg.

(1) The Guardian, 10. februar 2015.

Foto: Flickr - stiG nYGaard (cc BY 2.0)
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gruppespil i 2013, hvilket øgede omsætningen med 
140 millioner kroner, og  Malmö FF deltog i samme 
gruppespil 2014, hvilket øgede omsætningen svarende 
til 164 millioner danske kroner og omkostningerne 
svarende til 32,8 millioner danske kroner (2).

Det ændrer først og fremmest styrkeforholdene 
mellem de to Øresundsklubber FC København og 
Malmö FF, mens forskellene mellem ligaerne i øvrigt 
består i store træk. 2013-2014 deltog nogle andre 
klubber i Europa League, hvilket øgede omsætningen 
med 29 millioner kroner for Esbjerg fB og svarende til 
16,4 millioner danske kroner for If Elfsborg. Norske 
Tromsø IL tjente, hvad der svarer til 20,9 millioner 
danske kroner.

De meget store forskelle i omsætning mellem 
Europas større klubber - hvoraf mange ofte spiller 
i Champions League – og klubberne i Superligaen 
og Allsvenskan giver direkte aftryk i klubbernes 
udgifter til spillerlønninger. De økonomisk svagere 
ligaer med lavere lønninger bliver dermed i praksis 
”rugeligaer” for de stærkere, hvortil de mest talent-
fulde spillere går for at få en reel lønstigning, nogle 
gange en tidobling, så snart de får muligheden.

De store forskelle fremgår også af UEFA’s (2014) 
sammenligning af de gennemsnitlige klubindtægter 
per liga for 2012. Spanien har givetvis en stærk top, 
men i gennemsnit er indtægterne størst i England 
med 139 millioner euro per klub, fulgt af Tyskland 
med 108 millioner. Derefter kommer Spanien og 
Italien med 93 respektive 86 millioner. Danmark 
havner på en trettendeplads med 13 millioner og 
Sverige på en 18. plads med 8 millioner euro per 
klub. Afstanden til de største ligaer bliver aldrig 
indhentet, men på plads 9 og 12 genfindes Schweiz, 
Portugal, Belgien og Østrig, lande med omtrent 
samme befolkningsstørrelse som Sverige. Med 15-
19 millioner euro i gennemsnitlig klubindtægt har 
de dog godt dobbelt så meget som klubberne i Sve-
rige at gøre godt med. I forhold til sin befolknings-
størrelse ligger indtægterne i Danmark ganske godt 
sammenlignet med ovenstående fire lande, mens de 
i Sverige ligger klart under hvad kunne forventes.

(2) Malmö FF årsrapport 2014.

millioner eUR

1. england 139

2. Tyskland 108

3. Spanien 93

4. Italien 86

5. Frankrig 58

6. rusland 56

7. Tyrkiet 31

8. nederlandene 24

9. Schweiz 19

10. Portugal 18

11. Belgien 16

12. Østrig 15

13. danmark 13

14. Ukraine 13

15. norge 11

16. Skotland 10

17. grækenland 10

18. Sverige 8

19. Kazakstan 8

20. rumænien 6

KLUBIndTÆgT Per LIgA 
I genneMSnIT 2012

Kilde: UEFA (2014).

STOre ØKOnOMISKe TAB I SUPer-
LIgAen Og eUrOPA

Fodbold er generelt en tabsgivende forretning. Alle 
klubber vil vinde og påtager sig derfor høje lønom-
kostninger og økonomiske risici. UEFA’s (2014) 
gennemgang af 700 klubber viste sammenlagt tab 
på 1,1 milliarder euro 2012, hvilket dog var en 
nedgang i forhold til tabene i 2011 på 1,7 milliar-
der euro. Den viste også, at tabene er større for de 
mindre klubber end for de større. Kun 61 procent 
af klubberne havde flere aktiver end gæld, hvilket 
skyldes, at UEFA har indført regler for at skabe 
økonomisk stabilitet. I den seneste licensieringscy-
klus blev syv af de klubber, som havde kvalificeret 
sig til Champions League eller Europa League 
nægtet at deltage på grund af ”licensing or financial 
fair play grounds”. Over den seneste tiårsperiode er 
der tale om 44 klubber.

Offentligheden kan investere i fem børsnoterede 

Flickr - Guillaume Baviere (cc BY 20)-2
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er afhængig af kapitalstærke medlemmers velvilje 
er Djurgården. Klubben angiver tab fire år i træk 
2010-2013 på sammenlagt, hvad der svarer til 70,8 
millioner danske kroner og har en egenkapital svaren-
de til 1,1 millioner kroner 2013. Størst egenkapital i 
Allsvenskan har Malmö FF, som efter fremgangen i 
Champions League 2014 øgede egenkapitalen fra 70,9 
til 185,4 millioner omregnet til danske kroner. Det 
kan sammenlignes med, at samtlige allsvenske klubber 
eksklusiv Malmö FF havde en egenkapital svarende til 
157,7 millioner danske kroner i 2013.

I Danmark har storklubben Brøndby IF fået tilført 
120 millioner danske kroner 2012-14 efter et antal 
tunge år truet af konkurs. Jan Bech Andersen, en 
ukendt rigmand reddede klubben, og sørgede for at 
finansiere gensynet med Daniel Agger og Johan El-
mander. De danske mestre, AaB i Aalborg, gik tilba-
ge med 27 millioner kroner 2013, og egenkapitalen 
landede på minus 22 millioner, blandt andet som 
konsekvens af, at klubben skulle betale feriepenge 
til nuværende og tidligere spillere på 17 millioner. 
I 2014 gennemførtes en emission, som indbragte 
75 millioner. Emissionen blev hjulpet på vej af, at 
klubben vandt Superligaen og blev pokalmester 
og derefter gik klubben videre til Europa Leagues 
gruppespil via sejr over Dinamo Zagreb. Aarhus 
og FC Midtjylland har fået 50 millioner hver i 
emissioner. Længere tilbage i tiden blev Parken 
Sport & Entertainment som ejer FC København 
tvunget til en nyemission på 500 millioner 2010 for 
at mindske sin gældsætning. Det foranledigedes af 
store nedskrivninger i goodwill, ejendomme og akti-
verede projekter og efter et tab på 247 millioner før 
skat 2009. Klubben har derefter nået Champions 
Leagues gruppespil to gange, hvilket mærkbart har 
styrket økonomien.

danske foldboldklubber: Parken Sport & Entertain-
ment, Brøndby IF, Silkeborg IF Invest, Aarhus Elite 
(AGF) og Aalborg Boldspil (AaB). Siden 2000 har 
de børsnoterede danske fodboldklubber hentet næs-
ten 1,8 milliarder kroner i kapitalemissioner ifølge 
Børsen Fakta. Derudover har flere været gennem 
kapitalnedskrivninger som følge af at aktiens værdi 
er blevet udhulet (3).

Muligheden for at hente kapital har yderligere øget 
risikovilligheden i jagten på de sportslige fremgange. 
De samlede tab i Superligaen 2009-2013 er 852 
millioner kroner. ”De børsnoterede klubber klarer 
sig generelt skidt økonomisk, med F.C. København 
som den eneste med positiv afkastningsgrad i seneste 
regnskabsår”, sammenfatter Bisnode Credit (2014) i 
en rapport. Tabene i Allsvenskan var i samme periode 
201 millioner svenske kroner. Det er ikke ubety-
deligt, men anseelig mindre end i Superligaen og 
lægges 2014 til, ser det sandsynligvis noget bedre ud 
for Allsvenskan, hvor Malmö FF har rapporteret et 
overskud på 145 millioner svenske kroner.

Per klub svarede tabet til 14,9 millioner danske kro-
ner per år blandt UEFA’s 700 klubber i gennemsnit 
2011-2013 sammenlignet med gennemsnitstabet 
på 14,2 millioner kroner i den danske superliga og 
svarende til 2 millioner danske kroner i Allsvenskan 
2009-2013 (4).

De relativt små tab i Allsvenskan kan skyldes, at 
Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) allerede i 1999 
besluttede, at en elitelicens med virkning fra 2002 
indebar forbud mod negativ egenkapital. Hvis en klub 
ikke har nul eller positiv egenkapital, skal der i første 
omgang udfærdiges en handlingsplan for, hvordan 
man i løbet af året opnår mindst nul i egenkapital. 
Hvis klubben mislykkes, rykker klubben ned det føl-
gende år efter beslutning på Repræsentantskabsmødet 
i november. Af Allsvenskans 16 klubber var det kun 
Syrianska FC, der havde negativ egenkapital, men som 
fik sin handlingsplan godkendt af Licensnævnet. Også 
Östers IF, Halmstad BK og Mjällby AIF havde lille 
eller ingen egenkapital og 0 procent i soliditet (5).

En svensk klub, som har haft gentagne tab og som 

2009 2010 2011 2012 2013 totalt

Allsvenskan 
(millioner SeK)

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

Superligaan 
(millioner dKK)

-469 -165 -74 -254 110 -852

KLUBBerneS reSULTAT 2009-2013

Kilde: SvFF, klubbernes årsrapporter.

(3) Derfor er fodboldaktier den direkte vej til tab, Louise Jebsen, 21. 
september 2014 Børsen.
(4) Vi har målt gennemsnit over fem år for at udjævne enkle 
årsudsving.
(5) SvFF.
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PUBLIKUMSgenneMSnIT: LIge OVer 
dIVISIOn 3 I engLAnd Og TYSKLAnd

En sammenligning af publikumsgennemsnit i Euro-
pa 2013 samt 2012/13 viser, at Bundesliga i Tyskland 
og Premier League i England toppede med 42.624 
respektive 35.921 tilskuere. Også UEFA Champions 
League trækker over 30.000 i gennemsnit og La Liga 
i Spanien umiddelbart under. I Sverige lå publikums-
gennemsnittet på 7.627 tilskuere 2013 og i Danmark 
på 6.760. Det er på niveau med division to i Spanien 
og Frankrig og lige over gennemsnittet for division 
tre i England og Tyskland. Hvis publikumsgennem-
snittet ses som indikation for fodboldinteressen i de 
respektive lande, indtægtsmulighederne og dermed 
evnen til at erhverve spillere, er det ikke overrasken-
de, at svenske og danske klubber har svært at hævde 
sig internationalt.

En gennemgang af publikumsgennemsnittet 
2000-2014 for Allsvenskan og 1999/00- 2013/14 for 
Superligaen viser, at det har ligget på 8.363 tilskuere 
i gennemsnit i Allsvenskan og 7.423 tilskuere i Su-
perligaen. Allsvenskan blev udvidet fra 14 til 16 hold 
i 2008. Udvidelsen med to (dårligere) hold medførte 
ofte kamp med et hold fra en mindre by, hvilket er en 

årsag til, at publikumsgennemsnittet faldt til 7.365 
tilskuere 2008-2014, sammenlignet med 9.237 tilsku-
ere 2000-2007, en nedgang på 20 procent. En anden 
årsag er, at Stockholmsholdet Hammarby med et stort 
og trofast publikum spillede i den næstbedste svenske 
liga 2010-2014. Før den kommende sæson er der håb 
om Hammarbys oprykning vil give flere tilskuere og 
ikke mindst løfte interessen lokalt i Stockholm. Det 
kan noteres, at Hammarby med 20.451 tilskuere til 
hver kamp, gennemsnitligt havde klart flere tilskuere 
end noget andet hold i Sverige eller Danmark 2014.

Den danske Superliga har haft 12 hold siden 
1995/96 og et publikumsgennemsnit, som har bevæget 
sig mellem ca. 6.000-8.500 afhængig af interesse og 
hvilke hold, der har spillet. Efter tre sæsoner med om-
kring 7.000 tilskuere til hver kamp, steg publikumsgen-
nemsnittet til 7.929 tilskuere 2013/14. Lokalopgøret 
mellem FC København og Brøndby IF, også kaldet 
Slaget om København, fyldte Parken 2001-2006 med 
over 40.000 tilskuere til hver kamp. Brøndbys krise og 
dårlige resultat mindskede derefter interessen. Brøndby 
er dog i fremgang og ligger i skrivende stund nummer 
fire i Superligaen med den konsekvens, at publikumsin-
teressen er stigende. 2013/14 vandt klubben tilskuer-
dysten med i gennemsnit 15.931 tilskuere per kamp, 
noget mere end lokalkonkurrenten FC København.

Superligaen 2013/14 (tilskuere/kamp) Allsvenskan 2014 (tilskuere/kamp)

Brøndby IF 15.931 AIK 16.446

FC København 15.720 Malmö FF 14.090

AaB 8.480 djurgården 13.145

AgF 8.131 IFK göteborg 10.739

FC Midtjylland 8.061 Helsingborgs IF 8.344

OB 7.819 IF elfsborg 8.031

esbjerg fB 7.667 Örebro 6.729

Viborg FF 5.616 Kalmar FF 6.144

FC nordsjælland 5.172 IFK norrköping 5.888

randers FC 5.171 Halmstads BK 4.652

FC Vestsjælland 3.735 Åtvidabergs FF 4.036

Sønderjyske 3.481 Mjällby AIF 3.878

gefle IF 3.751

Falkenbergs FF 3.672

BK Häcken 2.820

IF Brommapojkarna 1.749

Gennemsnit i alt 7.915 7.132

PUBLIKUMSgenneMSnIT TIL HJeMMeKAMPe

Kilde: Danskfodbold.com, SvFF. Fodnote: Hammarby i Superettan havde 20.451 tilskuere per kamp, dvs. mere end AIK og Brøndby.
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millioner eUR

1. Tyskland 42.624

2. england 35.921

3. UeFA Champions League 31.928

4. Spanien 28.237

5. Italien 23.234

6. nederlandene 19.619

7. Frankrig 19.211

8. england (serie 2) 17.488

9. Tyskland (serie 2) 17.237

10. UeFA europa League 13.230

11. rusland 13.180

12. Tyrkiet 12.984

13. Ukraine 12.547

14. Schweiz 12.022

15. Skotland 10.022

16. Portugal 9.803

17. Polen 8.409

18. Belgien 8.265

19. Sverige 7.627

20. Frankrig  (serie 2) 7.013

21. norge 6.828

22. Østrig 6.802

23. Spanien (serie 2) 6.783

24. Danmark 6.760

25. england (serie 3) 6.319

26. Tyskland (serie 3) 6.160

PUBLIKUMSgenneMSnIT 2013 eL-
Ler 2012/13 (TILSKUere Per KAMP)

Kilde: UEFA (2014).

SPOrTSLIge reSULTATer I eUrO-
PA Og rAnKIng

Efter norske Rosenborgs avancement til kvartfi-
nalen i Champions League (CL) i 1996/97 (mod 
Juventus) har intet nordisk hold formået at nå 
kvartfinalen i Champions League. FC København 
(FCK) er det hold, der er kommet længst i 00’erne 
ved at nå 1/8-finalen i 2010/11 efter at have fået 
ti point i gruppespillet, men tabte mod Chelsea 

med sammenlagt 0-2. 2006 tog FCK syv point 
i Champions Leagues gruppespil og fire point i 
CL-gruppespillet 2013. Ved yderligere tre lejlighe-
der har man været tæt på at nå gruppespillet, men 
tabte i playoff.

AaB lykkedes med seks point at få tredjepladsen i 
deres CL-gruppe med sejr over Celtic og uafgjort 
mod Villareal, Manchester United og Celtic. FC 
Nordsjælland kom i Champions League gruppespil-
let 2012 og formåede at spille uafgjort på hjemme-
bane mod Juventus, men tabte ellers stort.

De allsvenske hold var længe fraværende i Cham-
pions League. Helsingfors IF fik fem point i 2000, 
men der skulle gå 14 år inden Malmö FF blev det 
næste svenske hold, der kom frem til gruppespillet, 
i 2014. Malmö FF samlede tre point med sejr over 
Olypiacos, men endte sidst i gruppen. For at finde 
en større fremgang må vi gå tilbage til 1994-95, 
hvor IFK Göteborg vandt sin gruppe og nåede 
kvartfinalen, men tabte mod Bayern München med 
2-2 og færre mål på udebane. Langt tilbage i tiden 
kan noteres, at Malmö FF 1979 tabte Europacup-
finalen (datidens Champions Leauguefinale) mod 
Nottingham Forest med 1-0.

Sammenlagt har det betydet, at Allsvenskan 
faldt fra en tiendeplads i UEFA’s rangordning 
af Europas ligaer for cirka 20 år siden til en 28. 
plads i 2011. De seneste år har der været en vis 
fremgang, og den svenske liga rangordnes nu på en 
23. plads. De danske klubbers fremgang 2006-
2010 betød derimod, at Superligaen gik frem til 
en 12. plads omkring 2011. Derefter er resulta-
terne gået tilbage og ligaen faldt til en 15. plads i 
2013. Danmark blev repræsenteret med fem hold 
i kampen om klubbernes Europamesterskab 2014. 
Svage resultater har medført, at Superligaen er 
faldet yderligere, til en 22. plads i december 2014, 
hvorfor kun fire danske hold får chancen 2015/16.

I 2014 fik både AaB og FC København (FCK) 
mulighed for at kvalificere sig til Champions 
Leagues gruppespil, og FC Midtjylland, Brøndby 
og Esbjerg fik mulighed for at kvalificere sig til 
Europa League, men blev alle slået ud. Nederlag i 
Champions Leagues playoff sendte imidlertid AaB 
og FCK videre til Europa Leagues gruppespil, hvor 
FCK kom sidst i gruppen, mens AaB blev nummer 
to og gik videre til ”Round of 32”, hvor klubben 
blev slået ud af Club Brugge.

Fra svensk side kvalificerede Malmö FF sig til 
Champions Leagues gruppespil og Elfsborg, AIK, 
IFK Göteborg og Brommapojkarna (via en fair 
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play-plads) forsøgte at kvalificere sig til Europa 
League uden at lykkes. Sverige mister sin fair play-
plads og vil ligesom Danmark at blive repræsente-
ret med fire hold i Europaspillet 2015.

Nye regler fra UEFA gælder fra og med 
2015/16. Vinderen af Europa League garanteres 
en sikker plads til Champions League og 16 hold 
kvalificeres til Europa League, 12 cupvindere fra 

Land indbyggere (mio.) Rankingpoint

1 Spanien 46,9 92,570

2 england 53,9 78,534 

3 Tyskland 80,8 76,272 

4 Italien 61,0 62,343 

5 Portugal 10,6 60,215 

6 Frankrig  64,3 50,916 

7 rusland 142,8 48,498 

8 Ukraine 45,2 41,666 

9 nederlan-
dene 

16,8 39,812 

10 Belgien 11,1 35,000 

11 Schweiz 8,1 34,175 

12 Tyrkiet 81,6 32,200 

13 grækenland 11,1 31,700 

14 Tjekkiet  10,7 29,125 

15 rumænien  21,7 26,299 

16 Østrig  8,5 25,675 

17 Kroatien 4,3 23,500 

18 Cypern 1,2 22,300 

19 Polen 38,2 21,500 

20 Israel 7,8 21,000 

21 Belarus  9,4 20,750 

22 danmark 5,6 19,800 

23 Sverige 9,6 17,725 

24 Skotland  5,3 17,650 

25 Bulgarien 7,2 16,750 

26 norge 5,0 14,375 

27 Serbien 9,5 13,875 

28 Slovenien 2,1 13,625 

29 Azerbaijan  9,4 12,500 

30 Slovakien 5,5 11,250 

UeFA’S rAngOrdnIng (15. deC 2014)

Kilde: Geohives, UEFA.

de af UEFA højst rangerede ligaer, nummer fire fra 
ligaen, som er nummer fire på ranglisten og num-
mer fem i ligaerne fra de tre højst rangerede ligaer. 
Det giver flere hold fra de store og bedste nationer 
i Europa League og medfører, at svenske og danske 
hold får sværere ved at nå frem til gruppespillet.

De skandinaviske ligaer rangordnes på højde med 
nationer som Belarus, Skotland og Bulgarien, klart dårli-
gere end Nederlandene, Belgien, Schweiz og Græken-
land og endda dårligere end Cypern, Polen og Israel.

SPILLerKØB OVer ØreSUnd: dAnSK 
eKSPerTSKAT LOKKer

Næsten alle spillerkøb over Øresund handler om 
svenskere, der lokkes til den danske superliga (eller 
svenskere, som vender hjem fra Superligaen). Højere 
lønninger er ikke årsagen. Ifølge den internationale 
spillerforening FIFPros undersøgelse fra 2006 af 
lønsomheden ved at være professionel fodboldspil-
ler i 21 europæiske lande, baseret på faktorer som 
indkomstskat, kunstnerskat og pensionssystem eller 
lignende, men fraregnet løn, havnede Danmark 
på en 6. plads og Sverige på en 18. plads, Norge 
havnede øverst (6).

Der er i Danmark en fordelagtig ekspertskat, 
som medfører, at lønnen efter skat og arbejdsgi-
verafgifter bliver højere end i Sverige. En million 
danske kroner hos en dansk klub giver ca. 680.000 
danske kroner i en spillers lomme, mens en million 
danske kroner hos en svensk klub medfører, at 
spilleren får ca. 482.000 danske kroner (7). Siden 
FIFPros undersøgelse er forholdene i Sverige blevet 
forbedret noget, hvor det siden 2012 findes en 
ekspertskat, som gælder for udenlandske fod-
boldspillere, som tjener mindst to prisbasisbeløb, 
hvilket for 2015 indebærer 89.000 svenske kroner 
per måned svarende til 72.933 danske kroner. 25 
procent af arbejdsindkomsten er skattefri og fri for 
sociale afgifter. Det højere krav til månedslønnen 
sammenlignet med i Danmark gør dog, at effekten 
sammenlagt er mindre.

Derudover er lønningerne generelt højere i 
Superligaen end i Allsvenskan. Ifølge Ekstrabladet 
(8) ligger gennemsnitslønnen før skat i Superligaen 
på 105.000 danske kroner per måned, hvilket kan 
sammenlignes med 62.109 svenske kroner per må-
ned i Allsvenskan (9). Det handler altså om store 
forskelle, hvorfor interessen blandt svenskere og 
også nordmænd er stor for at spille i Danmark.

IFK Göteborg udgør undtagelsen som bekræfter 
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reglen. Efter Lasse Vibe og Søren Ricks tilslut-
ter en tredje dansker sig til truppen op til den 
kommende sæson. Esbjergs midtbanespiller Jakob 
Ankerson som har tegnet en treårskontrakt. Mål-
kongen Lasse Vibe er dog attraktiv på markedet og 
spørgsmålet er, hvor længe Göteborg kan beholde 
ham.

I løbet af vinteren har danske Mikkel Beckman 
besluttet sig for at vende tilbage til Superligaen fra 
IF Elfsborg for at spille i Hobro IK. Svenskerne 
Ludwig Augustinsson går fra IFK Göteborg til FC 
København, Andreas Blomqvist fra Mjällby til AaB, 
Johan Larsson fra Elfsborg til Brøndby, Erik Friberg 
fra Bologna og Daniel Larsson fra Granada, begge 
til Esbjerg, hvor Robin Söder spiller. Michael Alme-
bäck udlånes for et år af Brøndby til Esbjerg.

Ud over ovenstående spillere er i FC København 
Per Nilsson, Mikael Antonsson og Johan Wiland, i 
FC Midtjylland Johan Dahlin, Petter Andersson og 
Kristoffer Olsson, i Brøndby Johan Elmander, i FC 
Nordsjælland David Moberg Karlsson og Joe Sise, i 
Randers Mikale Ishak, Viktor Lunder og Kar-Johan 
Johnsson og i AaB Rasmus Jönsson. Med sammen-
lagt 20 svenske spillere gør det Superligaen til den 
mest svenskfyldte liga efter Allsvenskan og foran 
Nederlandene.

De danske klubber havde flest svenskere i 2008-
2009, 23 henholdsvis 28 styk. Derefter slog lavkon-
junkturen hårdt mod den danske økonomi og også 
fodboldklubberne havde nogle magre år. Antallet af 
svenskere faldt til 8 2012-2013, men steg frem til 
2014 og altså til 20 i den kommende sæson.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

17 23 28 21 18 8 8 12 20

AnTAL SVenSKere I den dAnSKe SUPerLIgA

Kilde: Transfermarkt.com og egne beregninger.

MeTOde

For at få et billede af Allsvenskan og Su-
perligaens stilling i europa er omsætning, 
økonomisk resultat, publikumsgennemsnit 
og sportslige fremgange, målt som resul-
tat i Champions League, europa League og 
UeFA’s rangordning blevet analyseret i for-
hold til øvrige ligaer og forskellige klubber.

Allsvenskan og Superligaen er blevet 
sammenlignet hver for sig og med samme 
parametre. For at få et fordybet billede er 
forskellige klubber blevet studeret. Svens-
ke fodboldspillere i Superligaen er desuden 
blevet undersøgt for at vise omfanget over 
en tidsperiode, hvor Superligaen tiltræk-
ker flest svenskere efter Allsvenskan. 
Spillerlønninger og skatteforhold er blevet 
analyseret som forklaringsparametre. der-
udover påvirker klubbernes sponsoraftaler 
og samarbejde med erhvervslivet deres 
økonomiske situation.
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