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Abstract 

In this thesis we develop an objectiv measure of a player’s value to his club, in other words his 

marginal revenue product (MRP), and then compare it to his annual compensation. We find that 

players overall seem to be overpaid by their respective clubs, given their contributions. Furthermore 

we find that a player’s salary is dependent upon his experience, and that this relationship is concave. 

We also find that higher compensation seems to lead to a higher overpayment, both in absolute 

numbers, and percentage wise, although the more productive players tend to be less overpaid than 

the least productive players, relative to their salary. We introduce pay/MRP as a measure for the 

efficiency of a club’s top management, and show that by minimizing this measure, clubs can 

significantly improve profits. Lastly, we argue that this measure could be efficiently implemented 

with a pay-for-performance system. 
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1 Indledning 
It's all about evaluating skills and putting a price on them. Thirty years ago, stockbrokers used to buy 

stock strictly by feel. Let's put it this way: Anyone in the game with a savings account has a choice. 

They can choose a fund manager who manages their retirement by gut instinct, or one who chooses 

by research and analysis. I know which way I'd choose.  

– Billy Beane, general manager for Oakland Athletics 

1.1 Motivation 
Den for nyligt afsluttede NBA1 sæson indeholdt kun 66 kampe i den regulære sæson, sammenlignet 

med 82 i en normal sæson. Dette skyldtes at ejerne og spillerne ved starten af sæsonen ikke kunne 

blive enige om en ny CBA2, en aftale mellem de to parter der specificerer reglerne for de kontraktlige 

forhold i ligaen. Denne aftale specificerer også en vis andel af BRI3, som spillere er berettiget til 

(gennem deres løn), hvilket inden disse forhandlinger lå på min. 57%4. Denne sats var ejerne 

utilfredse med, og den var det primære forhandlingsgrundlag. Ejerne argumenterede for at spillernes 

andel skulle reduceres kraftigt, da 22 ud af de 30 hold på det givne tidspunkt tabte penge5. Spiller 

unionen (NBPA6) modargumenterede med at tabene skyldtes dårligt management af omkostninger 

fra ejernes side. NBPA præsidenten, Derek Fisher, udtalte fx: 

”We've run into situations where teams have either mismanaged spending, overpaid 

staff, or made decisions on rosters and personnel that weren't in their best interest -- 

things that we're now being asked to take the hit for” *espn.com (a)] 

Spillerne mente ikke at det var fair overfor dem, at de skulle modtage nedsatte lønsatser, pga. dårlige 

beslutninger fra ejernes side, beslutninger hvor spillerne vel at mærke intet har at skulle have sagt. 

En anden del af debatten var hvilke spillere, der i givet fald skulle tage nedskæringerne. En spiller-

agent blev eksempelvis citeret for at sige følgende: 

”If they cut the highest 25 or 30 salaries by, say, 35%, you’re not going to have to 

change that much more for [the owners] to get what they want financially. LeBron can 

scream and shout all he wants, but this is a one-man, one-vote union. Once guys figure 

out that 400 or so players will benefit by the top few taking a major cut, what do you 

think they’re going to do?” [sports.yahoo.com] 

Om end denne opgave begrænser sig til NBA, er management af spiller-værdi og løn selvfølgelig et 

vigtigt emne i al professionel sport. Vi så for nylig et eksempel på dette i Danmark, i det at AG 

København gik konkurs, efter en sæson hvor de ellers havde opnåede de bedste (sportslige) 

                                                           
1
 National Basketball Association, den Amerikanske basketball liga 

2
 Collective Bargaining Agreement 

3
 Basketball Related Income; inkluderer bl.a. indkomst fra billetsalg, TV rettigheder, sponsor-aftaler o.a. Se 

[cbafaq.com] for mere 
4
 [cbafaq.com] 

5
 [espn.com (a)] 

6
 National Basketball Players Association 
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resultater for et dansk håndboldhold nogensinde, ved at blive nr. 3 i Champions League. Men 

sportslig og økonomisk succes hænger ikke nødvendigvis sammen. Som sportsøkonom Fernando 

Olsen udtrykte det i et interview med TV2 efter offentliggørelsen af AG Københavns konkurs: 

"Man (AG København, red.) har været god til at skaffe sponsorer - og man er blevet et 

superbrand inden for sporten i løbet af meget, meget kort tid - men det er ikke nok. En 

virksomhed bygger jo på et fornuftigt økonomisk grundlag, og der har de simpelthen 

ikke været dygtige nok til at drive en virksomhed - men man har været dygtige nok til 

at købe et håndboldhold." [nyhederne.tv2.dk] 

På denne baggrund finder jeg det relevant at undersøge hvilken værdi en spiller tilfører sin klub, om 

denne værdi generelt er på niveau med hans kompensation, og hvorvidt klubber der optimerer 

forholdet mellem spiller-værdi og løn, klarer sig bedre økonomisk. Det kunne tænkes at præstations-

baseret løn i denne sammenhæng ville være en løsning for hold, der lider under økonomiske tab. 

1.2 Problemformulering 
Denne afhandlings formål er at udarbejde et mål for spiller-MRP (marginal revenue product) for 

spillere i den Amerikanske basketball liga, NBA, og undersøge hvorvidt spillerne generelt set er over- 

eller underbetalt. Konkret betyder det at vi analyserer forholdet mellem løn og MRP. Som en del-

analyse vil vi undersøge, om der er tale om specifikke grupper af spillere, der evt. er over-

/underbetalt. Vi vil endvidere bruge dette forhold (løn/MRP) som et mål for effektiviteten af et holds 

øverste management, og vurdere om optimering af denne variabel kan føre til øget finansiel succes. I 

dén sammenhæng vil vi investigere mulighederne for at implementere præstations-afhængig løn. 

1.3 Baggrund 
Scully (1974) var den første økonom der beregnede MRP-estimater for professionelle atleter 

empirisk. Han undersøgte i sin artikel hvorvidt baseball spillere blev aflønnet i overensstemmelse 

med deres MRP, og fandt frem til en signifikant underbetaling af spillerne. Han argumenterede for at 

dette skyldtes et daværende system kaldet ”the reserve clause”7, som gjorde at spillere var bundet til 

det første hold de skrev under med. Metoden han brugte var egentlig simpel: Han estimerede først 

ved regression sammenhængen mellem sejrs-procent og spiller-statistikker. Herefter fandt han 

værdien af en sejr ved at opstille en model, hvor han regresserede sejrs-procent og andre variable, 

der skulle tage forhold for lokale markeds karakteristika, på omsætningen. På den måde kunne han 

for hver spiller udlede deres samlede bidrag til klubben. 

Siden da har mange andre økonomer givet deres bud på hvorledes Scully’s oprindelige metode kunne 

raffineres. MacDonald & Reynolds (1994) konstruerede eksempelvis MRP-estimater på baggrund af 

en 2-stage least squares model, hvorved de mente at undgå bias i den 2. regressions-model 

(modellen for omsætningen). De fandt frem til at baseball spillere nu syntes at blive betalt 

nogenlunde fair hvad angik deres MRP. Dette resultat skyldtes at free agency8 på dette tidspunkt var 

kommet til, efter at reserve clause-systemet blev nedlagt i 1975.  

                                                           
7
 [baseball-reference.com] 

8
 Udtryk for at spillere efter kontraktudløb er fritstillede til at skrive under med en hvilken som helst klub 
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Indenfor dette specifikke felt, er baseball oftest blevet brugt i litteraturen. Grunden til dette er at 

spiller-statistikker nemt kan relateres til sejre, og samtidig at data i denne sport eksisterede noget før 

det begyndte at være almen praksis i de andre store Amerikanske sportsgrene (football, basket og is-

hockey).  

Over de seneste 20 år har selve metoden, hvorved man måler spillernes rene produktion på, udviklet 

sig drastisk. En af frontfigurene i dette miljø er Bill James, der har udgivet flere bøger om baseball og 

hvordan man kan måle spiller præstation. Han bliver ofte benævnt som grundlæggeren af 

sabermetrics9, hvilket er betegnelsen brugt for research der beskæftiger sig med objektiv analyse af 

baseball statistikker. Hans modeller og spiller-mål fik massiv opmærksomhed, efter at Oakland 

Athletics i 2002 under general manager Billy Beane, med anvendelse af James’ analyser, slog rekord 

med 20 sejre i træk, og tilmed kom i slutspillet, med det 3. laveste lønniveau i ligaen10 (se Figur 1-1). 

Dette blev portrætteret i Michael Lewis’ bog Moneyball fra 2003 (filmatiseret i 2011), som skabte 

stor røre indenfor baseball industrien. Mange andre hold så sig nødsaget til at følge i Athletics’ spor 

og acceptere denne nye udvikling, ved at hyre sabermetric analytikere på fuld tid11. 

 

Figur 1-1. Baseball lønninger i 2002. Oakland Athletics markeret med rød. 

Der har ikke været helt samme udvikling indenfor basketball. Dette skyldes primært at det har været 

sværere for statistikere at udvikle et spiller præstations-mål i denne sport, da den er langt mere hold-

baseret end baseball. Der har således til dato ikke været nogen analyse af basketball spilleres MRP. 

Spiller præstations-mål er dog blevet udviklet, og der findes i dag bl.a. en konverteret version af 

James’ Win shares-system fra baseball12.  

                                                           
9
 Lewis (2003) 

10
 Ibid 

11
 [wikipedia.org (c)] 

12
 [basketball-reference.com] 
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Målet med denne afhandling er at estimere basketball spilleres MRP, ved samme grundlæggende 

model som Scully, og vurdere om de nye tekniske spiller præstations-mål, som eksempelvis Win 

shares, kommer til at revolutionere basketball, på samme måde som det revulotionerede baseball. 

1.4 Opgavens struktur 
Denne opgave er bygget op på følgende vis: 

Kapitel 0, indledningen, indeholder baggrunden og motivationen for opgaven. 

Kapitel 2, teori, beskriver teorien der bliver benyttet i resten af opgaven. Kapitlet indeholder 

følgende afsnit:  

Afsnit 2.1 ser nærmere på nogle unikke aspekter ved sportsøkonomi, der adskiller dette felt fra den 

almene økonomiske teori. 

Afsnit 2.2 beskriver kort hvilke forhold der skal være gældende, for at præstations-afhængig løn kan 

være effektivt. 

Afsnit 2.3 omhandler teorien bag de to spiller præstations-mål vi vil inkorporere i denne opgave, Win 

shares og Wins produced. 

Afsnit 2.4 ser på hvordan ejernes rationalitet mht. hvad de ønsker at optimere, kan have afgørende 

indflydelse på hvor meget talent de ansætter. 

Afsnit 2.5 introducérer omsætnings funktionen teoretisk. 

Kapitel 3, empiri, omhandler data og udarbejdelsen af vores modeller. Kapitlet indeholder følgende 

afsnit: 

Afsnit 3.1 indeholder beskrivelse af de empiriske data, herunder kilder og beskrivende statistik. 

Afsnit 3.2 behandler modellen for omsætning, herunder hvilke variable der inkluderes, selve 

estimationen af parametrene, og diagnostik/test af antagelser. Afsnittet afsluttes med en 

økonometrisk analyse af resultaterne. 

Afsnit 3.3 viser hvorledes MRP udregnes, og der bliver foretaget en analyse af forholdet mellem løn 

og MRP. 

Afsnit 3.4 viser ved regression hvorledes forholdet løn/MRP kan bruges til at optimere profitten. 

Kapitel 4 ser på hvorvidt de forhold vi beskrev i kapitel 2.2 angående præstations-afhængig løn, kan 

antages at være opfyldt i NBA. 

Herefter følger en diskussion af opgavens resultater i kapitel 5, og der konkluderes samlet set på 

disse i kapitel 6. 
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1.5 Definitioner 
Her følger nogle af de mest brugte udtryk i denne opgave, som ikke forventes at være kendt af 

personer udenfor basketball verdenen, og som ikke lader sig oversætte direkte. 

Rookie – Betegnelsen for en spiller der er i sit første år i ligaen. 

CBA – Collective Bargaining Agreement. Aftale mellem ejerne og spillerne, der fastsætter stort set 

alle regler i ligaen, herunder de kontraktlige forhold. 

Free agent/free agency – Udtryk for at spillere efter kontraktudløb er fritstillede til at skrive under 

med en hvilken som helst klub. Free agency er den overordnede term for konceptet, free agent er 

udtrykket man bruger om en spiller, hvorom ovenstående gælder. 

Løn loft – En regel indført i CBA’en (se ovenfor), som sætter en maksimum grænse for hvor mange 

penge et hold må bruge på spiller-lønninger. I NBA benytter man sig af et ”blødt” loft, forstået på den 

måde at der er diverse undtagelser, hvor holdene er tilladt at gå over grænsen. Grænsen kan 

desuden overskrides uden at gøre brug af disse undtagelser, hvorved holdet dog bliver opkrævet en 

afgift for dette (kaldet luksus-skatten) 

Luksus-skat – Se ”løn loft” 

BRI – Basketball Related Income; inkluderer bl.a. indkomst fra billetsalg, TV rettigheder, sponsor-

aftaler o.a. Se [cbafaq.com] for mere 

Rebound – Statistik der føres officielt i NBA. Betegner den handling der består i at få fat i bolden efter 

et brændt skud. 

Assist – Statistik der føres officielt i NBA. Dækker over at spille en anden spiller fri til en scoring. 

Steal – Statistik der føres officielt i NBA. Når man stjæler bolden fra modstanderen. 

Block – Statistik der føres officielt i NBA. Handlingen hvormed man blokerer en modstanders skud. 

Turnover – Statistik der føres officielt i NBA. Dækker over enhver handling der fører til at 

modstanderen får bolden tilbage, bortset fra brændte skud.  

Field goal – Udtryk der er ækvivalent med en scoring. Dækker principielt både over 2- og 3-points 

scoringer, om end man normalt markerer hvis der er tale om 3-point.  
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2 Teori 

2.1 Sportsøkonomiens unikke aspekter 
Hvad er grunden til at forskning indenfor økonomisk teori, har dedikeret et helt felt til specifikt at se 

på sammenhængene i sportens verden13? Dette skyldes at sportsøkonomi specielt på ét punkt skiller 

sig ud fra den almene økonomiske teori: Nødvendigheden af at nogenlunde ligeværdige 

konkurrenter eksisterer. Denne sætning dækker reelt set over to nøglebegreber: Hvad 

sportsøkonomer kalder Inverted joint product, og så konkurrencemæssig balance14.  

Økonomer er bekendt med begrebet joint product, som dækker over en produktionsproces, der 

skaber mere end ét produkt. Inverted joint product er når der skal to produktionsprocesser til at 

skabe ét enkelt produkt. I holdsport kræver det to hold at spille en kamp; i dette tilfælde er kampen 

produktet. Et hold kan ikke spille en kamp uden en modstander. Hvis der skal være tale om en hel 

turnering, kræver det endnu flere hold. 

For at holde tilskuere og fans interesserede i produktet (kampene), kræver det en vis grad af 

usikkerhed i udfaldet. Det kan være sjovt at se ens favorit hold vinde stort over en modstander en 

enkelt gang eller to, men hvis udfaldet er det samme hver eneste gang, bliver det forudsigeligt og 

kedeligt, og tilskuere/fans vil miste interessen. Dette gælder også set over hele sæsonen, hvor det er 

ønskeligt at det samme hold ikke bliver mestre igen og igen. Derfor kræves der indenfor sporten, for 

at holde på tilskuerne, at de deltagende hold er nogenlunde ligeværdige. Der skal være en 

konkurrencemæssig balance i ligaen.  

Disse to aspekter af sportsindustrien har gjort at holdejere er blevet nød til at arbejde sammen om at 

danne en liga, for at koordinere turneringsstrukturen. Dette minder i høj grad om karteldannelse, 

hvilket økonomer normalt er meget imod, da det skaber velfærdstab for samfundet gennem højere 

priser og lavere output. Men omvendt kan klubberne ikke gøre brug af den almene 

forretningsstrategi, som ville være at forsøge at bygge en komfortabel position i markedet, ved at 

udrydde konkurrenter. Denne strategi ville i sidste ende eliminere hele markedet, da ethvert hold 

som sagt har brug for konkurrenter til at skabe produktet. På baggrund af disse observationer, har 

sportsligaer (her tænkes primært i USA) historisk set modtaget særlig behandling mht. kartel- og 

monopolregler. De to bedste eksempler på dette i dagens NBA, er retten til at sælge TV rettigheder 

som en samlet enhed15 (og dermed opnå en form for monopol), samt det at der ikke er fri adgang til 

markedet for nye konkurrenter/klubber (der skal være enighed blandt de eksisterende hold om at 

optage et nyt hold i ligaen, plus det oftest koster et éngagnsbeløb af betydelig størrelse at komme 

ind)16. 

I et forsøg på at holde den konkurrencemæssige balance ved lige efter at free agency blev indført i 

1980, er der over de sidste 30 år blevet indført diverse regler for spiller-kontrakter, vigtigst af alle det 

                                                           
13

 Se eksempelvis [The Journal of Sports Economics] 
14

 Késenne (2007) 
15

 [judiciary.senate.gov] 
16

 Késenne (2007) 
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såkaldte løn loft, som sætter en maksimum grænse på hvad et givent hold må spendere på spiller-

lønninger. 
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2.2 Præstations-baseret løn 
Præstations-baseret løn er gennem flere studier blevet påvist at være en motiverende faktor for 

medarbejdere, hvis systemet vel at mærke bliver implementeret korrekt17. Før man indfører et 

præstations-baseret lønsystem i sin virksomhed, er der derfor nogle faktorer man bør overveje 

grundigt, herunder: 

1. Hvilken type belønning der skal være tale om 

2. Hvor stor en andel af lønnen skal være variabel 

3. Hvorvidt medarbejdere skal belønnes individuelt eller belønning skal tilfalde teams 

4. Hvordan man skal måle præstation 

Punkt 1 omhandler hvilket reward mix en virksomhed tilbyder. Skal belønning eksempelvis bestå af 

rene kontanter, eller skal det være en blanding af kontanter og frynsegoder? Forskellige belønninger 

tiltrækker forskellige mennesker. Problemet med frynsegoder er at folk værdsætter dem forskelligt, 

og oftest under deres egentlige værdi. Nogle belønninger kan virksomheder dog erhverve med 

mængde rabat, sådan at den opfattede værdi måske overstiger belønningens reelle værdi. Desuden 

kan visse ikke-kontante bonusser blive set som status symboler, tegn på magt og autoritet, hvilket 

igen kan hæve den opfattede værdi af den givne bonus langt over dens virkelige værdi. En belønning 

mange medarbejdere sætter pris på er job sikkerhed. Igen vil det dog tiltrække en bestemt type folk, 

ift. dem der tiltrækkes af præstations-baseret løn. Det er vigtigt for virksomheden at vurdere, om 

langvarige forhold med dens medarbejdere er en væsentligt faktor for succes. Det samme gælder for 

anciennitets-baserede belønninger18. 

Hvor stor en andel af lønnen der skal være variabel, eller hvor stor en bonus skal være, kan have stor 

betydning for effekten af hele systemet, da en for lille sats ikke vil motivere folk synderligt, og større 

belønninger selvfølgelig koster virksomheden flere penge. Hvis der er tale om variabel løn, kan en for 

stor andel skræmme folk væk, da job sikkerheden (mht. lønnen) dermed bliver meget lav. Igen 

handler det om hvilken type mennesker virksomheden ønsker at tiltrække, og hvilket forhold de 

ønsker at have med medarbejderne: Folk der bliver tiltrukket af høj variabel løn, er typisk unge, 

nyuddannede der ønsker at udvikle sig, og ikke er bange for at miste deres job, hvorimod folk der 

værdsætter mere stabil løn, og mere job sikkerhed, måske typisk vil være middelaldrende familie 

folk19.  

Belønning kan tildeles individuelt, eller på baggrund af et arbejdsholds præstation, eller som en 

kombination af de to. Hvis arbejdet er meget individuelt, giver det selvfølgelig god mening at belønne 

individet. Omvendt kan individuel belønning føre til et lavere samlet output fra et team, hvis ikke der 

er overensstemmelse mellem den individuelle belønning og gruppens overordnede mål. Der kan 

opstå konkurrence iblandt medarbejderne på et team, hvilket fører til mindre samarbejde, hvis ikke 

der er en belønning for gruppens samlede produktion. Samme problem kan vise sig mellem 

forskellige arbejdshold, hvis der er en stor afhængighed holdene imellem. Derfor kan det vise sig 

                                                           
17

 Se fx Cameron & Pierce (1997) 
18

 Lawler (2000) 
19

 Ibid 
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nødvendigt at binde belønningen op på hele organisationens præstation. Eksempelvis hvis 

arbejdshold i en produktionsvirksomhed bliver aflønnet baseret på, hvor meget de producerer ift. 

det gennemsnitlige hold, kan der opstå en uvillighed til at dele erfaring, der ellers ville kunne gavne 

den samlede produktion20. 

Den måde præstation eller produktion bliver målt på, er selvfølgelig også utrolig vigtigt for om et 

præstations-baseret lønsystem kan have de effekter, man fra ledelsens side ønsker. Først og 

fremmest er det vigtigt at målet er i overensstemmelse med virksomhedens langsigtede strategi. 

Belønning skal ske efter hvorvidt organisationen som helhed er blevet beriget af medarbejderens 

produktion. Endvidere er det væsentligt at målet er objektivt, så medarbejdere føler de bliver 

vurderet fair. Hvis belønningen eksempelvis fastsættes af en overordnets subjektive vurdering af 

vedkommende, vil systemet ikke have den ønskede virkning, da det bliver svært for medarbejderne 

at se sammenhængen mellem præstation og belønning, noget der i litteraturen refereres til som line 

of sight. Præstations-målet skal også kunne måle alle aktiviteter der skaber værdi. Hvis dette ikke er 

tilfældet, risikerer virksomheden at få for meget produceret af det de belønner, og for lidt af det der 

ikke belønnes21.  

Samlet set identificérer Lawler (2000) følgende punkter der bør være til stede, hvis et system med 

individuel variabel løn baseret på præstation, skal være effektivt: 

 Uafhængigt arbejde 

 Individer der værdsætter kontant belønning 

 Præstations-fokuserede individer 

 En væsentlig andel af lønnen er variabel 

 Omfattende og objektivt præstations-mål 

 Tydelig sammenhæng mellem præstation og belønning (line of sight) 

 Hvis systemet bygger på en bonus der udløses, hvis et prædefineret niveau opnås, skal dette 

niveau være realistisk 

Disse faktorer vil vi senere se på om er opfyldt for holdene i NBA, og dermed om præstations-baseret 

løn ville kunne fungere.  

  

                                                           
20

 Lawler (2000) 
21

 Ibid 



13 
 

2.3 Spillervurderings-mål 

2.3.1 Win shares 

Win shares er et spiller-vurderings mål udarbejdet af Justin Kubatko, ved at kombinere idéer fra Dean 

Oliver og Bill James. Dean Oliver opstiller i sin bog fra 2004, Basketball on Paper, formler for en 

spillers produktivitet på banen, ud fra et koncept han kalder DifficultyTheory. Dette koncept bygger 

på idéen om at kredit for en scoring, skal fordeles efter hvilken del af ”arbejdet” der førte til 

scoringen, var sværest at udføre. Eksempelvis hvis spiller A afleverer til spiller B, der er helt fri under 

kurven og scorer, skal der tildeles relativt mere kredit til spiller A for at lave en (formodentlig) svær 

aflevering, og relativt mindre kredit til spiller B, fordi det var en nem scoring. På samme måde bliver 

fx offensive rebounds mere værd, hvis de er relativt svære at få fat i, dvs. hvis holdet scorer med en 

høj procent (i hvilket tilfælde selve scoringen ville blive mindre værd). Lige meget hvad er en normal 

scoring 2 point værd for holdet, og disse 2 point skal så splittes mellem de spillere, der bidrog til 

scoringen. Der kan ikke tildeles fx 2 point for scoringen og 1 point for afleveringen (medmindre der er 

tale om en 3 points scoring). Her følger nu udregningen af Win shares. Formlen for Individual Points 

Produced er som følger: 

                            

(                     )  (  
                     

        
)         

Formlen består af bidrag fra 4 dele, som alle beskriver 4 facetter af spillet: FG (Field Goals), AST 

(Assists), FT (Free Throws) og OR (Offensive Rebounds). Den sidste del af formlen er en vægt, der 

vægter forholdet mellem de første 3 dele og OR. FG-delen beskriver bidraget fra Field Goals, eller 

med andre ord, scoringer. Formlen er som følger: 

         (          )  (    
       

     
     ) 

Som det ses gives der kredit for scoringer (FGM = Field goals made, og FG3M = 3-point field goals 

made). Der fratrækkes til gengæld kredit proportionelt med effektiv field goal procent (
       

     
), 

hvor PTS = points, og FTM = Free Throws Made, multipliceret med procentdelen af den givne spillers 

skud, hvor han bliver spillet fri (    ).      er defineret på følgende vis: 

     
   

       
    (  

   

       
)      

hvor  

   ∑
    

∑        
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 er en vægt for hvor meget spilleren har været på banen (Min = spillerens minutter på banen, 

og TMMin = samlet antal spille-minutter på hele holdet). Dette bruges til at vægte forholdet mellem 

de to mål for     ,    og    .    approksimerer nemlig bedst for en spiller der er meget på banen, 

hvorimod     virker bedre for en bænk-spiller, der kun får marginale minutter på banen.    summer 

sandsynligheden for at en given spiller laver en assist der fører til en scoring, over alle spillere på 

holdet, undtagen den spiller    udregnes for (n = den spiller    udregnes for).     er bedre hvis en 

spiller ikke er meget på banen, da den antager en relativ lige fordeling af assists per minut (TMAST = 

Team assists, TMFGM = Team field goals made, TMMin = Team minutes played).  

En vigtig pointe: Det kan virke paradoksalt at straffe en spiller relativt mere, desto højere hans 

effektive field goal procent er, men dette begrundes med antagelsen om at det er sværere for en 

spilfordeler at spille en god skytte fri, end en dårlig, og dermed skal der tildeles relativt mere kredit til 

spilleren der ligger afleveringen.  

AST-delen beskriver bidraget gennem assists (afleveringer der fører til scoringer). Formlen er som 

følger: 

          
           (           )

         
  

 

 
 
(           )  (       )

  (         )
     

Den første del er et estimat for hvor mange point der blev skabt per assist. Anden del er den andel af 

kreditten for en scoring, der går til spilleren med assisten. Hvis vi trækker kredit fra scoringer ved den 

effektive field goal procent, skal vi tillægge kredit til spillere der skaber højere field goal procent 

(
(           ) (       )

  (         )
 er holdets effektive field goal procent, fratrukket spillerens egen).  

FT-delen giver kredit for free throws, og er triviel: 

           

hvor FTM = Free Throws Made. Der uddeles ikke assists for free throws, så der kan ikke fratrækkes 

kredit. 

OR-delen giver kredit til spillere for deres offensive rebounds, da de kreerer en ny mulighed for en 

scoring. Formlen for denne er: 

                           
     

      [  (       ) ]           
 

OR er selve antallet af offensive rebounds. Dette antal skal reduceres med forholdet af hvor svært 

det generelt er at få en offensiv rebound (holdets offensive rebound procent, TMOR%), og hvor 

svært det generelt er at score (holdets sandsynlighed for at score på et tilfældigt angreb, TMPlay%). 

Dette forhold bliver udregnet i leddet TMORvægt som er defineret på følgende vis: 
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(       )         

(       )                (         )
 

TMORvægt er den relative sværhedsgrad af at få en offensiv rebound, mod sværhedsgraden af at 

score. Eksempelvis kunne TMOR% være 30% (holdet tager 30% af de offensive rebounds, dvs. 

modstanderne tager 70%), og TMPlay% kunne være 45%, hvilket ville være meget normalt i en NBA 

kamp. Med disse tal får vi en TMORvægt på 0,66, hvilket vil sige at vægten på en offensiv rebound er 

66%, og dermed er vægten 34% på en scoring.  

Efter denne justering af sværhedsgrad, bliver der så ganget med TMPlay%, da det kun er denne andel 

af de offensive rebounds der fører til en scoring. Den sidste del af formlen er det forventede antal 

point man får ved en scoring, hvor TM foran en statistik betyder at der henvises til holdets samlede 

statistik, fx er TMPTS = Team points, eller mao. holdets samlede point. 

Nu mangler vi bare at trække den kredit der går til offensive rebounds, fra den kredit en spiller får fra 

de andre 3 dele. Dette gøres ved vægten 

  
                     

        
 

som er procentdelen af scoringer genereret af offensive rebounds, ud af det samlede antal scoringer 

(TMScPoss = Team scoring possessions, se nedenfor).  

I udregningen af Win Shares skal vi også bruge Dean Olivers formel for Individual total possessions. 

Teorien her er, at en spiller bruger en possession22 (ender holdets boldbesiddelse), når én af følgende 

4 ting sker: 

1. Spilleren scorer 

2. Spilleren misser et skud, der bliver reboundet af modstanderne 

3. Spilleren misser et straffekast, der bliver reboundet af modstanderne 

4. Spilleren smider bolden væk (turnover, TO) 

Dvs.: 

                                                                         

Scoring possessions er stort set samme formel som Individual points produced. Der skal bare ikke 

justeres for hvor mange point de enkelte dele er værd, dvs. vi har: 

              (                     )  (  
                     

        
)

        

                                                           
22

 Hollinger (2002) definerede en possession på følgende vis: “Possessions are the basic currency of basketball. 
No matter what the team does with the ball— scores, turns the ball over, or misses a shot— the other team 
gets it when they are done. The objective of basketball is to score more points than the other team; put that in 
terms of possessions, and the goal is to score as many points per possession as possible while limiting the 
opponent to as few points per possession as possible.” 
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hvor  

           (    
       

     
     ) 

 

        
 

 
 
(           )  (       )

  (         )
     

 

                           

 

       [  (     ) ]          

FT-delen bør uddybes, da den er helt anderledes fra hvordan den ser ud i udregningen af points 

produced. Den første del i firkantet parentes, er sandsynligheden for at ramme mindst 1 straffekast. 

Koefficienten på 0.4 er Oliver’s eget estimat af, hvor mange procent af straffekast ender en 

possession. Denne estimerede han ved gentagne observationer af kampe, og er altså til dels arbitrært 

bestemt, eller i hvert fald med en fastsat med en vis usikkerhed.  

Brændt FG-delen er: 

              (       )  (            ) 

Igen er den faste koefficient estimeret af Oliver ved gentagne observationer. 

Ved Brændt FT-delen, antager man at ingen af disse bliver reboundet af angrebet, og formlen bliver 

dermed: 

              (     )          

Den sidste del, turnovers, bliver ført i de officielle statistikker. 

Til udregning af præstation på den defensive side bruges Individual defensive rating: 

              

                 (                  (       )        ) 

Formlen tager udgangspunkt i TMDRtg (Team defensive rating), og tilægger så værdi for den enkelte 

spillers bidrag gennem variablen Stop%. Denne består af 2 dele, hvoraf den første primært består af 

officielt målte statistikker: 

                      (          )       (        ) 

hvor STL = steals, BLK = blocks og DREB = defensive rebounds. DR% er procentdelen af rebounds 

holdet får fat på i forsvaret, og FMvægt beskriver sværhedsgraden af at forcere et misset skud, ift. at få 
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fat i en rebound, ifølge samme logik som var tilfældet med TMORvægt på den offensive side af tingene, 

dvs.: 

       
     (     )

     (     )  (      )     
 

hvor DFG% er Defensive Field Goal procent. Næste del af Stops prøver at estimere hvor mange 

turnovers og missede skud en spiller forsager, som ikke skyldes en steal eller en block. Denne formel 

antager at alle på holdet er lige gode til dette, og baseres på hold statistikker: 

       (
                   

     
        (          )

 
           

     
)      

  

    
            (        )  

Samlet har vi så Stops = Stops1 + Stops2, og Stop% fås ved: 

      
           

          
 

%TMDPoss antages til at være 0.2, mao. hver spiller er indblandet i 1/5 af holdets possessions. Vi har 

derfor: 

          
      

     
     

og siden DPoss = Stops + DScPoss, kan vi også finde DPtsPerScPoss, og vi kan udregne Individual 

defensive rating23. 

Disse avancerede spiller-mål bruges nu til at udregne Win shares, en idé taget fra Bill James24, som 

udviklede systemet til baseball. Justin Kubatko modificerede modellen til at passe på NBA. Idéen er 

grundlæggende at man ønsker at finde et mål for marginal produktion. Dette skal forstås sådan at al 

produktion udover dette niveau, skaber flere sejre. ”Produktion” henviser her til offensiv og defensiv 

effektivitet. Kubatko finder at det marginale niveau der korrelerer bedst med antal sejre, er en sejrs-

procent på 10. For at finde koefficienterne for hhv. offensiv og defensiv produktion, løses følgende 

ligning: 

(   )  

(   )   (   )  
     

 
⇒                          

Dette resultat fortæller os at en offensiv produktion på 92% af liga gennemsnittet, og en defensiv 

produktion på 108% af liga gennemsnittet, giver en sejrs-procent på 10%. Hvis vi ser på den enkelte 

spillers bidrag på denne måde, skal det forstås sådan at produktion under dette niveau ikke hjælper 

holdet, og alt over hjælper holdet til flere sejre. Kubatko testede herefter sammenhængen mellem 

marginale point (på hold niveau) og sejre, og estimerede marginale point per sejr til 0.32*LPPG 

                                                           
23

 Oliver (2004) 
24

 James (2002) 
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(league points per game). Han justerer for team pace25 ved at multiplicere med (team pace/league 

pace). Udregningen af Win shares for den enkelte spiller på offense er således: 

1. Udregn Individual points produced og Individual (offensive) possessions 

2. Udregn spillerens marginale points på offense: 

                                                                  

hvor LPPP = League points per possession 

3. Udregn holdets marginale point per sejr: 

          (
         

           
) 

hvor LPPG = League points per game 

4. Udregn offensive Win shares: 

                     
                

                        
 

Ved udregningen af defensive Win shares bruges marginal defense blot i stedet for marginal offense: 

                 
   

     
                   

              

   
 

hvor TMDposs = Team defensive possessions. Og herefter lægger man blot offensive og defensive 

Win shares sammen, og man har dermed det samlede antal Win shares, som er et mål for hvor 

mange sejre den individuelle spiller har bidraget med. Da de individuelle Win shares på et hold gerne 

skulle summe til det totale antal sejre holdet fik, kan man teste modellen ved at se på hvor godt den 

rammer dette antal. Kubatko fandt at hvis man testede på alle NBA hold siden 1962, fik han en 

absolut fejl på 2,74 og en RMSE på 3,4126. 

2.3.2 Wins produced 

Wins produced er et spillervurderings-mål udarbejdet af Berri, Schmidt & Brook (2007). Deres model 

bygger på et mere teoretisk/økonometrisk grundlag end Win shares. De starter med at notere sig at 

der er en stærk sammenhæng mellem Offensive efficiency og Defensive efficiency, hvilket er udtryk 

for hhv. point scoret og point tilladt per possession, hvor de definerer en offensiv possession (som de 

kalder Possessions Employed, PE) ved: 

                        

og defensiv possession (Possessions Acquired, PA): 

                                

hvor FGA = Field goal attempts, FTA = Free throw attempts, TO = Turnovers, OREB = Offensive 

rebounds, DFGM = Opponent field goals made, DFTM = Opponent free throws made, DREB = 

Defensive rebounds, DTO = Opponent turnovers, og TMREB = Team rebounds. Det ses at straffekast 

                                                           
25

 Pace er et holds possessions per kamp 
26

 [basketball-reference.com] 
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her er estimeret til at ende en possession 45% af tiden, hvor den i Win shares-modellen blev 

estimeret til 40%. Denne inkonsistens bliver diskuteret nærmere i afsnittet om usikkerhed og bias. 

Forfatterne estimerer sammenhængen mellem antal sejre og offensiv, hhv. defensiv, efficiency ved 

lineær regression, hvilket giver følgende resultat: 

Independent Variable Coefficient t-statistic 

Offensive Efficiency 3.152 82.110 

Defensive Efficiency -3.134 -73.348 

Constant term 0.481 8.702 

 

med en adjusted-R2 på 94%. 

Herefter findes de marginale værdier af point og possessions ved at differentiere ovenstående model 

mht. hver af de respektive variable, og man får: 

Variable Label Marginal Value 

Points Scored PTS 0.033 

Possessions Employed PE -0.034 

Points Surrendered DPTS -0.032 

Possessions Acquired PA 0.033 

 

Den marginale værdi af de fleste officielt førte statistikker, kan nu udregnes ved brug af ligningerne 

for hhv. PE og PA. Eksempelvis er den marginale værdi af at score på et straffekast: 

              (   )                     (  )                (   )

                         

Der er 3 mål der ikke kan udregnes på denne vis: Blocks, assists og personal fouls (PF). Værdien af 

blocks bliver estimeret ved at regressere DFGM på DFGA og blocks, samt dummy-variable for hold og 

år. Denne regression forklarer 93% af variationen i disse data. Koefficienten til blocks var på 0.637, 

hvilket vil sige at hver block reducerer DFGM med denne andel. Siden DFGM har en marginal værdi 

på -0.031, er den marginale værdi af en block: 0.637*-0.031 = 0.020. Vi har nu følgende marginal 

værdier: 
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Player Variables Marginal Value 

Three Point Field Goals Made (3FGM) 0.064 

Two Point Field Goals Made (2FGM) 0.032 

Free Throws Made (FTM) 0.018 

Missed Field Goals (FGMS) -0.034 

Missed Free Throws (FTMS) -0.015 

Offensive Rebounds (OREB) 0.034 

Defensive Rebounds (DREB) 0.034 

Turnovers (TO) -0.034 

Steals (STL) 0.033 

Opponent’s Free Throws Made -0.017 

Blocked Shots (BLK) 0.020 

 

Værdien af personal fouls er den negative værdi af FTM. Konkret udregnes dette for den enkelte 

spiller, ved at se på hvor stor en procentdel af holdets samlede PF den enkelte spillers udgør. Står en 

spiller fx for 8% af sit holds PF, får han fratrukket en værdi på 8% af alle straffekast lavet mod holdet.  

Assists påvirker ikke direkte efficiency, men er stadig en stor del af spillet. Det viser sig at en spillers 

effektive FG procent korrelerer med resten af holdets assists. Dette ses ved at opstille følgende 

model: 

                         
                             

                                       

                                   

hvor Eff. FG%-1 er effektiv FG procent året før, %Games Played er procentdelen af kampe spilleren var 

med i over de sidste 2 sæsoner, Roster stability er et mål for udskiftningen af spillere på holdet, 

TeamAST/min er holdets per-minut produktion af assists (fratrukket spillerens eget bidrag, se evt. 

nedenfor). Koefficienten til TeamAST/min bliver i dette setup estimeret til 0.725. Udregningen af 

assists’ bidrag til den enkelte spillers Wins produced er som følger: 

1. Udregn for hver spiller hans medspilleres assists/minut: 
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2. Find det antal point en spiller scorede, der burde blive krediteret til medspillerne gennem 

assists: 

                        

0.725 er den estimerede koefficient fra ovenstående regression. Der ganges med 2 for at få 

point-per-FGA, og til sidst ganges med FGA for at finde det samlede antal point 

3. Den fundne værdi multipliceres med den marginale værdi af point (0.033) for at finde det 

antal Wins produced, som holdet var skyld i gennem assists 

4. Dette gøres for alle spillere på holdet, hvorefter det hele summeres. Denne værdi er det 

samlede antal Wins produced hele holdet har produceret igennem assists 

5. Der tildeles nu Wins produced til hver individuel spiller ud fra ovenstående, baseret på hans 

procentuelle andel af holdets assists 

Den samlede effekt er, at en spiller der har relativt mange assists på et hold får en højere værdi, og 

omvendt for spillere der ikke har en høj andel af assists.  

Nu er alle de basale statistikker inkorporeret i det målet, men for at præcisere det endnu mere, og nå 

frem til det endelig Wins produced antal for hver spiller, er der nogle mindre justeringer der bliver 

udført, hvilket vil blive detaljeret i følgende afsnit: 

Justering for medspilleres defensive rebounds: Ligesom i ovenstående model for effektiv FG 

procent, kan man bruge samme setup for at se om de enkelte statistikker bliver influeret af 

medspillerne. Eksempelvis kunne man estimere følgende model for defensive rebounds: 

                           
                             

                                       

                                    

Af denne model kan man estimere hvorvidt medspillerne har indflydelse på en given statistik 

(eksempelvis rebounds, blocks, assists osv.), her defensive rebounds. Det viser sig at den eneste 

statistik, der er signifikant i denne sammenhæng, netop er defensive rebounds. Logikken er at nogle 

rebounds på den defensive side vil blive taget af medspillere, i stedet for at den givne spiller ville få 

dem. Dette skyldes at man på forsvaret som regel bruger alle 5 mand til at rebounde, mere eller 

mindre. I forhold til i angrebet, hvor man oftest kun bruger en eller to, da resten skal være tilbage for 

at dække op for et eventuelt kontra-angreb. Det viser sig da også at offensive rebounds ikke er 

signifikant influeret af medspillernes produktion. For at justere for denne umiddelbare fejl, tages 

følgende skridt (essentielt samme fremgangsmetode som ved assists): 

1. Udregn for hver spiller hans medspilleres produktion: 

             
             

         
 

2. Multiplicer denne værdi med den fundne koefficient i den lineære regression for DREB/min (-

0.504), og multiplicer herefter med den marginale værdi af en DREB (0.034) 

3. Dette ganges op med spillerens totale antal minutter spillet, og der summeres over alle 

spillere på holdet 



22 
 

4. Hver spiller får nu tildelt en procentdel af (3), baseret på hans procentuelle andel af holdets 

DREB. Dette er hvor mange rebounds en given spiller tog fra sine medspillere 

5. (4) trækkes fra (3), og denne værdi tillægges spillerens Wins produced 

Spillere med mange defensive rebounds vil få fratrukket værdi på denne vis, og omvendt spillere med 

meget få defensive rebounds vil få tillagt lidt værdi.  

Justering for hold forsvar: Indtil videre er de eneste defensive faktorer inkluderet i Wins produced 

defensive rebounds, turnovers, steals og blocks. Men et godt forsvar består selvfølgelig af mere end 

det. Igen, som ved udregningen af Win shares, har vi dog et  data problem, da der ikke bliver ført 

andre statistikker på forsvaret end de nævnte. Derfor laves der en hold-justering, for i det mindste at 

give kredit til spillere, der er en del af et godt holdforsvar. Dette gøres simpelt ved at finde marginale 

værdier for holdstatistikker, ligesom det blev gjort for individuelle statistikker. Man får følgende 

resultat: 

Team Variables Marginal Value 

Opponent’s Three Point Field Goals Made  -0.064 

Opponent’s Two Point Field Goals Made  -0.031 

Opponent’s Turnovers 0.033 

Team Turnovers -0.034 

Team Rebounds 0.033  

 

Den samlede hold-justering består så bare i at tage disse marginale værdier, og multiplicere med 

holdets reelle opgørelse af de enkelte faktorer. Der fratrækkes et liga-gennemsnit, sådan at der ikke 

samlet set bliver tillagt værdi. De spillere på gode forsvars-hold får altså en højere værdi, hvorimod 

spillere på dårlige forsvarsmæssige hold får fratrukket værdi. Der er dog ikke tale om store 

justeringer, og det individuelle input er stadig af langt større betydning. 

Justering for position på banen: Hvis vi ser på den gennemsnitlige værdi af Wins produced vi nu har, 

fordelt på positioner på banen, ses der en ret stor relativ forskel i værdi (her er sammenlignet på 

gennemsnitlig Wins produced per 48 spilleminutter):  
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Position Average Adj. WP48 

Point Guards 0.191 

Shooting Guards 0.158 

Small Forwards 0.186 

Power Forwards 0.256 

Centers 0.296  

 

Dette skyldes at guards har en tendens til at være dem der skyder fra distancen, samtidig med at 

specielt point guards ofte er dem der skal skabe et godt skud for en medspiller, og dermed oftest har 

flere turnovers (men samtidig også flere assists, hvilket til dels opvejer dette). Omvendt er specielt 

centerens ansvar ofte begrænset til at tage skud tæt ved kurven (hvormed de som regel får en høj 

effektiv FG procent), og tage rebounds, hvilket ikke er forbundet med turnovers. På sin vis kan man 

sige at point guarden har en mere risiko-betonet rolle end centeren. Derfor virker det fornuftigt at 

justere hver enkelt spillers Wins produced, efter hvilken position på banen de spiller, hvis man ønsker 

at sammenligne spillere på forskellige positioner. En spillers Wins produced bliver derfor fratrukket 

den gennemsnitlige værdi på hans position.  

Opskalering med gennemsnits-niveau: Siden vi ønsker det absolutte antal Wins produced af en 

spiller, og vi pt. efter sidste skridt står med en relativ værdi ift. position på banen, skal denne værdi 

opskaleres med det antal Wins produced en gennemsnitlig spiller kreerer. Tankegangen er at et 

gennemsnitligt hold vinder halvdelen af deres kampe på en sæson (dvs. 41), og der er konstant 5 

mand på banen, hvilket giver 8.2 sejre for en gennemsnitlig spiller på en sæson. Dette er dog ved 

100% spilletid, så der skal skaleres med det antal minutter den givne spiller har spillet på banen, 

hvilket vil sige at de 8.2 skal vægtes med  
           

         
. Denne værdi tillægges så hver enkelt spiller, og 

vi har dermed Wins produced27.  

På samme måde som med Win shares, kan man teste modellen for Wins produced ved at se på om 

de individuelle spiller-estimater på hvert hold, summer til holdets samlede antal sejre. Wins 

produced har en absolut fejl på 2,5, hvor Win shares lå på 2,74, altså umiddelbart nogenlunde samme 

fejl-margin i de to mål. 

2.3.3 Usikkerhed og bias 

Win shares og Wins produced er begge avancerede spiller-mål, der på overfladen ser det ud til at 

”virke”, forstået på den måde at de spillere, der af fans og eksperter betragtes som de bedste, som 

regel også har en høj andel af sit holds sejre. Dette er dog selvfølgelig ikke altid tilfældet. Hvorvidt 

dette overhovedet er en rimelig måde at vurdere et system på, er der dog delte meninger om 

indenfor feltet. Eksempelvis beskriver Oliver (2004) ”the laugh test”, hvormed han mener at et 
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 Berri, Schmidt & Brook (2007) og [wagesofwins.com (b)] 
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spillervurderings-mål skal kunne stå mål med ”offentlighedens” spillervurderinger, uden graverende 

forskelle. I sin diskussion af Winston og Sagarin’s Adjusted plus/minus system siger han fx følgende: 

”Despite the concept making sense, the results – as we like to say in the business – 

don’t pass the ”laugh test”. Winston/Sagarin’s results suggested that in 2002, 

Shaquille O’Neal, commonly viewed as the best player in the league (at that point in 

time, red.), was only the twentieth best player in the NBA. Their results also suggested 

that rookie Andrei Kirilenko, not commonly viewed as even being in the league’s top 

fifty, ranked second among NBA players in overall contribution.”  

David Berri, professor ved Southern Utah University, og tidligere præsident for North American 

Association of Sports Economists, har et radikalt anderledes syn på tingene: 

”Often I see people stating that model A is ”good” because it fits what everyone 

already believes. Or model B is “bad” because it doesn’t. I have serious problems with 

such an approach. In general, in evaluating a model we do not consider whether the 

model confirms or rejects our pre-conceived notions. So with respect to NBA 

Efficiency, Wins Produced, or any other model designed to measure player 

performance, we do not consider whether the model returns a ranking consistent with 

our prior beliefs.” [wagesofwins.com (a)] 

Jeg vil derfor afstå fra at lave sådanne sammenligninger/vurderinger af de to mål, og i stedet beskrive 

helt konkret hvad de ikke måler, og hvor usikkerheden af målet mere specifikt ligger. 

2.3.3.1 Win shares 

Der er to punkter hvor et spiller-mål kan kritiseres: 1. Usikkerheden af selve målet, og 2. Hvad målet 

konkret slet ikke tager højde for. Hvis vi starter med det sidste, så er basket jo en holdsport, og der er 

visse elementer af holdsport, der rent konceptuelt er ekstremt svære at måle. I vores konkrete 

tilfælde med Win shares gælder det at følgende aspekter i angrebet slet ikke er inkorporeret i målet: 

 Screens: Det at sætte screens for andre, hvis man efterfølgende ikke er involveret i scoringen 

 Den ekstra aflevering: Hvis spiller A eksempelvis får snydt sin direkte modstander, og dermed 

tiltrækker sig opmærksomhed fra de andre modspillere, efterfølgende spiller bolden ud til en 

fri medspiller B, som vælger at spille den videre til en marginalt mere fri medspiller C, så får 

spiller A, der reelt set skabte spillet, ingen kredit, da assists kun deles ud til den spiller, der 

lavede den målgivende aflevering 

 Straffekast: Som det ses af formlen for Individual points produced ovenfor, får en spiller 

100% kredit selv for det antal straffekast han scorer på. Dette skyldes at der fra officiel side, 

ikke uddeles assists på point scoret på straffekast. Hvorfor der ikke gives kredit til spilleren 

der lavede den målgivende aflevering i dette tilfælde, er et mindre paradoks for 

undertegnede. Selvom det ikke er sikkert at der scores på straffekast, burde der stadig 

splittes kredit spillerne imellem 

På den defensive side af spillet er det et endnu større problem at nå frem til individuelle mål, da det 

generelt er en større hold-indsats end angrebet, og der samtidig (måske netop derfor) bliver målt 
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færre statistikker officielt. Derfor baserer det individuelle mål på forsvaret sig også på Team 

defensive rating, som beskrevet ovenfor. Målet bliver så justeret for den individuelle spillers bidrag, 

gennem facetter af spillet der rent faktisk bliver målt, hvilket inkluderer blocks, steals og defensive 

rebounds. Dette betyder at spillere som ikke bidrager til disse statistikker, men som stadig kan være 

fremragende forsvarsspillere, bliver undervurderet af modellen. En spiller der er en god ”man-on-

man” forsvarsspiller, forstået ved at han er god til at forcere dårlige skud fra sin direkte modspiller, 

men som ikke tager rebounds, og ikke får nogen steals eller blocks, vil slet ikke få kredit udover 

holdniveauet. 

Personlige karakteristika, så som en god psyke og evnen til at lede andre, bliver der heller ikke taget 

højde for i målet. Fx evnen til at have is i blodet og tage det afgørende skud i en kamp, eller det at 

kunne gejle sine medspillere op i en timeout til at kæmpe sig tilbage, i en kamp hvor man er bagud.  

Den anden del af kritikken er usikkerheden af målet. Dette indebærer bl.a. de mere eller mindre 

arbitrære koefficienter, der er blevet bestemt af Oliver (2004) selv, ud fra observationer. Hvor mange 

observationer blev der brugt? Var der stor varians fx fra kamp til kamp, eller endda fra sæson til 

sæson? Det er ikke til at vide, siden at de eneste informationer Oliver selv giver, er at de er bestemt 

ud fra hans egne observationer. Desuden er der flere steder i formlerne, hvor der bliver brugt mere 

eller mindre grove estimationer. Eksempelvis      i formlen for Individual points produced i FG-delen. 

     estimeres ved at vægte samlet assists per scoring, og et mål for assist/scoring per minut. 

Vægten er defineret ved spillerens antal minutter på banen divideret med 1/5 af det totale antal 

minutter, dvs. et mål for hvor stor en procentdel af en fuldtids-spillers minutter, den givne spiller fik. 

At det nødvendigvis er den rigtige vægt, og hvorfor den samlede      kan estimeres på denne vis, er 

der ikke rigtig belæg for.  

2.3.3.2 Wins produced 

Wins produced lider under samme problemer som Win shares, i form af at nogle facetter af spillet 

ikke føres i de officielle statistikker (screens, ”den ekstra aflevering” osv.), samt at personlige 

karakteristika selvfølgelig heller ikke her bliver målt. Man kan diskutere om det overhovedet er 

muligt at måle sådanne aspekter, men ikke desto mindre fører det til bias, når der ikke bliver taget 

højde for det.  

Igen hviler størstedelen af forsvars-produktionen på holdets produktion, og ikke den individuelle 

spiller. Dette er igen et udtryk for manglende data. Så angående hvad modellen ikke måler, er der 

ikke den store forskel på de to mål.  

Mht. hvad Wins produced rent faktisk måler, er de to største kritik-punkter hhv. at modellen 

overvurderer værdien af rebounds, og dernæst at der gives kredit baseret på effektiv FG procent28. 

Kritikken af værdien af en rebound blev i noget tid forsvaret af Berri29, men i 2011 tilføjede han 

alligevel en ændring i udregning af Wins produced, som justerede værdien af en defensiv rebound 

ned for spillere der havde mange af disse, og justerede værdien op for spillere med få defensive 
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 [rotowire.com] og [wagesofwins.com (c)] 
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 [wagesofwins.com (e)] og [wagesofwins.com (c)] 
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rebounds30. Den konkrete medtode blev beskrevet i opgaven her i afsnittet om udregningen af Wins 

produced. Logikken består i at nogle defensive rebounds bliver ”stjålet” af spillerens egne 

medspillere. Berri argumenterer dog for at denne korrektion ikke har den store betydning, da der er 

en 0,98 korrelation mellem de gamle og de nye udregning, hvis man ser på de sidste 10 års data, og 

at resultaterne fra modellen altså grundlæggende ikke ændrer sig31.  

Kritikken af at der gives mere kredit, jo højere en effektiv FG procent en spiller har, baserer sig på at 

der i hvert angreb skal være en spiller, der tager et skud (medmindre der er tale om en turnover), og 

at det at kunne kreere et skud er en vigtig egenskab i NBA. Berri har følgende kommentar angående 

dette emne: 

”This perception [that Wins produced does not give credit to players for creating 

shots] is based on two beliefs: a) It is difficult to get a shot off in the NBA, and b) The 

more you shoot, the lower your efficiency.  I am not sure there is much empirical 

evidence behind either proposition.  Plus, if you give credit for taking shots, then 

inefficient shooters will look better.  Nevertheless, if you believe shooting is difficult, 

Wins Produced will disappoint.  And connected to this point: If you believe scoring is 

the most difficult thing a player does in the NBA, and therefore scorers are the most 

valuable, Wins Produced will disappoint also.” [rotowire.com] 

Desuden bliver der fratrukket den samme værdi for alle personal fouls (PF), hvilket ikke virker 

rimeligt, da nogle fejl bliver lavet tidligt i kampen, og dermed ikke fører til straffekast, samt at andre 

fejl bliver lavet med vilje, for at forhindre et åbent lay-up eller dunk, hvor modstanderen alligevel 

ville have scoret, hvis fejlen ikke blev lavet.  

Der er også en vis bias involveret i at vurdere en spillers position på banen. Alle spillere er officielt 

listet som enten guard, forward eller center, men dette behøver ikke nødvendigvis altid at være 

tilfædet, og endvidere er guard ikke delt op i point guard og shooting guard, ligesom forward heller 

ikke er delt op i small forward og power forward. De tal der bliver brugt i denne opgave fra Wins 

produced, har Berri selv vurderet hver enkelt spiller baseret på officiel listet position, højde, vægt, og 

egen intuition. Alvarez skabte i 2010 en algoritme, der automatisk tildeler positioner til spillere, ud 

fra de samme variable32. Der kan dog forekomme forskelle i de to metoder, og det er ikke 

uvæsentligt hvilken position en spiller bliver tildelt, da der er rimelig stor forskel på den 

gennemsnitlige produktion, som vi så i Wins produced afsnittet. 
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2.4 Sammenhæng mellem omsætning, profit og sportslig succes 
Det mest almindelig mål med en virksomhed indenfor økonomisk teori, er at maksimere profitten. 

Dette er også hvad de fleste analytikere antager, når det gælder professionel sport i USA. Der er 

trods alt tale om ”big business”, i og med at den gennemsnitlige omsætning for et hold i NBA i 2011 

lå på $132 millioner33. Ikke desto mindre observerer man ofte hold, der taber penge selvom de har 

klaret sig godt sportsligt, primært pga. for høje lønninger. Dallas Mavericks er det perfekte eksempel 

i den sammenhæng: Selvom de vandt mesterskabet i 2010-11 sæsonen, og er det hold der har 

vundet flest kampe over de seneste 5 år, har de alligevel tabt penge de sidste 9 år i træk. Dette 

skyldes i høj grad deres lønninger, som i sig selv er høje34, men derudover betaler de en betydelig 

mængde penge som ”straf” for at være over løn loftet. I 2010-11 betalte de således $18,9 millioner i 

såkaldt ”luksus-skat” for at være over løn loftet på $58 millioner. Over de sidste 4 år har de betalt 

over $80 millioner tilbage til NBA via denne skat35. Mark Cuban, ejeren af Dallas Mavericks, udtalte i 

et interview med Sports Illustrated i 2000 følgende: 

”Let’s say I’m worth $1.1 billion – it’s more – and through a series of incredibly 

moronic moves, I lose $100 million. Oh, gee! What does that leave me?” 

[sportsillustrated.cnn.com (a)] 

Det er tydeligt at se ud fra Cuban’s holdning, og holdets overforbrug af lønninger, at det ikke har 

været en ren business-beslutning at køre med så høje lønninger, men at det har båret præg af andre 

præferencer, så som fx det at vinde kampe og mesterskaber. Mange økonomer har haft deres tvivl 

når det kommer til sport, om hvorvidt antagelsen om at ejere er profit-maksimerende, er realistisk36. 

Sloane (1971) foreslog at ejere i Europæisk fodbold optimerede en nytte-funktion, at de så det at 

lede og bruge penge på deres hold som en slags hobby. Denne nytte-funktion kunne så indeholde 

flere forskellige variable udover profit, som ejere ønsker at optimere. Der kunne fx være tale om 

sportslig succes (på banen), eller at få så mange fans/tilskuere som muligt. Mange ejere ser selve det 

at være involveret i sporten som payoff i sig selv; det at opbygge relationer med spillere, trænere 

osv. Nogle ejere ønsker måske at være kendte: Der er ingen tvivl om at man er i rampelyset, når man 

ejer et hold i en af de 4 major sports37 i USA, ift. at være direktør i en mindre virksomhed, hvor 

succesfuld den end må være. Det kunne også tænkes at nogle ejere ønsker at styrke det lokale 

samfund, gennem donationer, velgørenhedsarrangementer o.l. 

Som det ses af ovenstående, er der mange muligheder for hvad en given ejer ønsker at optimere. Vi 

vil her begrænse os til at se på profit-maksimerende ejere, og succes-maksimerende ejere, hvor der i 

dette tilfælde med succes menes sportslig succes på banen, altså det at optimere antallet af sejre 

over en sæson. Vi vil nu vise i en simpel model, hvorledes disse to kriterier kan gøre en forskel i 

beslutningen om, hvor mange penge klubben skal bruge på spillere.  
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Først må vi definere spillertalent (t) som en måleenhed for hvor god en given spiller er, dvs. en spiller 

kan have et højt eller lavt antal ”talenter”. Et højere samlet antal talenter på et hold, vil føre til større 

succes (højere antal sejre), og større succes antages at skabe højere omsætning. Endvidere har ejere 

fuld information (kan identificere t for alle spillere), og løn er proportional med talent. Det antages 

her også at talent kan opdeles i vilkårlige størrelser, dvs. man kan ansætte præcis det niveau af talent 

man ønsker38.  

Fra standard økonomisk teori har vi nu for en profit-maksimerende klub: 

   ( )      (   ) 

hvor π er sæsonens samlede profit, R er klubbens omsætning, og C er samlede omkostninger. Vi 

antager at lønninger til spillerne er den eneste variable omkostning for klubben. Den profit-

maksimerende ejer vælger derfor at ansætte spillere (talent), indtil MR = MC. 

En succes-maksimerende ejer ønsker derimod at optimere antallet af sejre, hvilket er ensbetydende 

med at maksimere talent, t. Der kan være en minimum-profit betingelse påhæftet dette kriterium, 

men dette kan for såvidt også være negativt, i det tilfælde at ejeren ikke har noget problem med at 

tabe penge (se Mark Cuban eksemplet ovenfor). Vi har derfor: 

   ( )               

hvor π0 er et fastsat beløb, som kan være positivt eller negativt39.  

 

Figur 2-1. Sammenhæng mellem spiller talent og omkostninger/indtægter (Késenne (2007), s. 6) 

Omsætningen (R) antages at være konkav i t, da et hold som tidligere beskrevet ikke må blive alt for 

succesfuldt, da usikkerheden dermed forsvinder, og fans vil miste interessen. Omkostningerne (C) er 
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antaget lineære i t. Scenariet ses i Figur 2-1. Vi har antallet af talenter ansat ud af 1. aksen, og 

omkostninger/omsætning op af 2. aksen. En profit-maksimerende ejer vil vælge at ansætte t1 antal 

talenter, da dette er punktet hvor MR = MC. En succes-maksimerende ejer vil vælge et givent punkt 

efter t1, alt efter hvor høj en profit han sætter som minimumskrav. t4 er det optimale ved et 

breakeven-kriterium. t2 er det antal talenter, der maksimerer omsætningen. Det ses at der er et 

tradeoff mellem finansiel og sportslig succes (hvis finansiel succes er defineret ved profit). 
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2.5 Omsætnings funktionen 
Vi ser i dette afsnit nærmere på omsætnings funktionen for et givet hold i ligaen. Et holds omsætning 

kommer primært fra 3 kilder: Solgte billetter til holdets hjemmebane kampe, TV rettigheder, og 

kommercielt salg, så som sponsorer og merchandise. Antallet af billetter solgt til en given kamp, eller 

over en hel sæson, antages at afhænge af det lokale markedes karakteristika, så som befolkning, 

indkomst, præference for sport osv. Alle disse forhold summeres i én variabel, kaldet markedets 

størrelse m.  

En anden variabel der antages at påvirke antal billetter solgt, er holdets sportslige succes, defineret 

ved antallet af sejre, eller procentdelen af kampe vundet, w. Fans tænkes at have en præference for 

succesfulde hold. Som tidligere diskuteret er der dog en grænse for hvor succesfuldt et hold må 

være, før det påvirker billetsalget negativt. Hvis der ikke er nogen usikkerhed omkring udfaldet af en 

kamp, vil fans over tid miste interessen, og billetsalget vil dale. Derfor antages billetsalget at være 

konkavt i w. Hvis vi definerer usikkerhed som u = w(1-w), og afvejningen for fans mellem usikkerhed 

og mere succes er givet ved produktet af de to, w2(1-w), ses det at den optimale værdi af w er givet 

ved 0,67, altså en sejrs-procent på 67%40.  

Billetprisen, p, antages efter normale markedsforhold at påvirke billetsalget negativt, da sport ses 

som et normalt gode. 

Antallet af solgte billetter defineres derfor ved følgende generelle funktion: 

    (        ) 

hvor vi der altså gælder: 

   
   

   
   
   

             
  

   
   

             
  

   
   

   
   

   
    

hvor w0 er den værdi, hvor afvejningen mellem usikkerhed og mere succes bliver negativ. 

Det antages at indkomst fra TV rettigheder og kommercielt salg er proportionelt med billetsalget. 

Sponsorer er mere interesserede i populære hold med et højt gennemsnitligt antal tilskuere, og TV 

stationer er også interesserede i at få så høje seer-tal som muligt. Der kan dog argumenteres for 

hvorvidt en kamp der spilles live, og samme kamp der bliver sendt live i TV, er substituter. Der er dog 

indtil videre ingen konkrete beviser for dette i litteraturen41. Derfor findes et holds samlede 

omsætning ved: 

   (    )  (        )    (        ) 

hvor τ er proportionalitets-faktoren mellem billetsalget, og indkomst fra TV rettigheder og 

kommercielt salg. De samme antagelser omkring afledte funktioner gælder for R, som for S.  
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3 Empiri 

3.1 Data beskrivelse 
Omsætnings data er indsamlet fra www.forbes.com for sæsonerne 2007-08 til 2010-11. Data er 

eksklusiv indkomst fra omsætnings-deling og omsætning brugt til at betale af på gæld. 

All-star stemmer er indsamlet fra www.allstarnba.es. Stemmerne i 2008-09 er justeret for et 

usædvanligt højt antal observerede stemmer (61 millioner mod gennemsnitligt ca. 42 millioner de 

andre år), sådan at de ligger på det gennemsnitlige niveau for de andre år. Der blev indsamlet en top 

10 af spillere med flest stemmer på hver overordnet position (guard, forward og center), delt op på 

de to konferencer (Eastern og Western). Dvs. der i alt er indsamlet stemmer for 20 guards, 20 

forwards og 20 centere. Dette behøver dog ikke nødvendigvis at være hverken de top 20 højeste 

antal stemmer for hver postion, eller top 60 samlet, hvilket kan skabe en lille bias, om end det ikke 

forventes at have nogen synderlig indflydelse på resultatet. Eksempelvis centere, som kun dækker 

over én reel position på banen, kan nemmere komme i top 10 på deres position end eksempelvis 

guards, som dækker over to positioner (point guard og shooting guard), hvilket gør at grænsen for 

hvor mange stemmer der skal til for at komme i top 10 er lavere hos centere, end den er for både 

guards og forwards.  

Spiller-lønninger blev indsamlet fra www.draftexpress.com, og krydstjekket med www.basketball-

reference.com.  

Alle data der omhandler et holds succes på banen, det være sig antal sejre i indeværende år, antal 

slutspils-sejre i indeværende år osv. er indsamlet fra www.basketball-reference.com, krydstjekket 

med den officielle side for NBA, www.nba.com.  

Win shares blev indsamlet fra www.basketball-reference.com, og Wins produced fra 

www.wagesofwins.com.  

Indkomst per capita og befolknings data blev indsamlet fra www.bea.gov (US Bureau of Economic 

Analysis), undtagen for Toronto Raptors, som ligger i Canada. Her blev indkomst data hentet fra 

www.tableaudebordmontreal.com (Board of Trade, Metropolitan Montreal), og befolknings data 

blev fundet på www. statcan.gc.ca (Statistics Canada). Indkomst per capita justeres for 

leveomkostninger, som er fundet på www.infoplease.com/business/economy/cost-living-index-us-

cities.html, undtagen igen for Toronto (data fra www.numbeo.com/cost-of-living/rankings.jsp). Disse 

data er for 2010, men bruges til justering for alle år i data.  

Befolknings data indhentet for Combined Statistical Areas (CSA), hvilket er en sammenlægning af 

flere mindre byområder kaldet Metropolitan Statistical Area (MSA) og Micropolitan Statistical Area 

(μSA), defineret ved et central byområde på hhv. minimum 50.000 (MSA) og mellem 50.000 og 

10.000 (μSA). Hver af disse består endvidere af én eller flere ”counties”: 

 

http://www.forbes.com/
http://www.allstarnba.es/
http://www.draftexpress.com/
http://www.basketball-reference.com/
http://www.basketball-reference.com/
http://www.basketball-reference.com/
http://www.nba.com/
http://www.basketball-reference.com/
http://www.wagesofwins.com/
http://www.bea.gov/
http://www.tableaudebordmontreal.com/
http://www.infoplease.com/business/economy/cost-living-index-us-cities.html
http://www.infoplease.com/business/economy/cost-living-index-us-cities.html
http://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings.jsp
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“Each metro or micro area consists of one or more counties and includes the counties 

containing the core urban area, as well as any adjacent counties that have a high 

degree of social and economic integration (as measured by commuting to work) with 

the urban core.” [census.gov (a)] 

På samme måde er flere MSA’s og μSA’s sammenlagt til ét stort byområde, et CSA, som vi i denne 

opgave vil bruge som estimat for den befolkning, der kan antages at være interesseret i det lokale 

hold, og som bor tæt nok på til at ville køre til arenaen for at se kampe regelmæssigt. De 125 CSA’er 

ses af Figur 3-1 (de grønne områder). Linket mellem hold og CSA kan ses af bilag 7.1. 

 

Figur 3-1. Combined Statistical Areas i USA [census.gov (b)] 
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3.1.1 Beskrivende statistik 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Omsætning (mill. $) 120 82 244 127,63 32,89 

Befolkning 120 1.120.577 22.110.873 6.265.649,6 5.837.614,2 

AdjIncPerCapita 120 29.721,8 52.429,5 39.175,8 4297,1 

Allstarvotes 120 0 5.596.971 1.405.784 1.384.730 

Sejre 120 12 66 41,00 13,45 

SejrePO 120 0 16 2,76 4,34 

Sejre4 120 87 253 163,69 38,98 

SejrePO4 120 0 51 11,12 12,41 

Tabel 3-1. Beskrivende statistik 

I Tabel 3-1 ses den beskrivende statistik af vores data. Som det ses varierer omsætningen fra $82 

millioner til $244 millioner, hvilket er et rimeligt stort spænd. Samtidig varierer befolkningen i metro 

områderne fra lige over 1 million (New Orleans) til over 22 millioner (New York). Det gennemsnitlige 

antal sejre er selvfølgelig 41, og slutspils sejre (SejrePO) spænder fra 0 til 16, da det tager 16 sejre at 

vinde mesterskabet (4 bedst-af-7-serier).  

 Befolkning PerCapita Allstarvotes Sejre SejrePO Sejre4 SejrePO4 

Omsætning ,443
**
 -,190

*
 ,428

**
 ,382

**
 ,380

**
 ,235

**
 ,407

**
 

Befolkning  -,328
**
 ,081 -,166 ,031 -,052 ,014 

PerCapita   ,048 ,033 -,058 ,031 -,147 

Allstarvotes    ,658
**
 ,557

**
 ,263

**
 ,519

**
 

Sejre     ,684
**
 ,058 ,365

**
 

SejrePO      ,035 ,257
**
 

Sejre4       ,746
**
 

Tabel 3-2 Korrelationer (* = signifikant på 0.05-niveau, ** = signifikant på 0.01-niveau) 

Korrelationerne mellem vores variable ses af Tabel 3-2. Det ses at de alle har en signifikant og positiv 

korrelation med den afhængig variabel, omsætning, undtagen justeret indkomst per capita, som har 

en negativ korrelation med omsætning og befolkning. Den stærkt negative sammenhæng mellem 

indkomst per capita og befolkning skyldes at de større byer, så som New York og Chicago, ofte er 

dyrere at leve i, hvorimod lønnen ikke altid er tilsvarende højere. Der er selvfølgelig en del 

korrelation mellem de forskellige succes-mål vi har med i modellen, da et hold der eksempelvis 

vinder mange kampe i den regulære sæson, som regel også klarer sig godt i slutspillet. Der er størst 

korrelation mellem de to mål for den indeværende sæson (sejre og sejrePO), og de to historiske mål 

(sejre4 og sejrePO4), hvorimod der ikke er helt så stor korrelation mellem dem ellers. Allstarvotes 
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korrelerer højt med alle de 4 succes-mål, hvilket tyder på at fans til dels præfererer spillere på 

vindende hold.  

3.2 Model for et holds omsætning 
Vi ønsker at modellere sammenhængen mellem et holds indtægter og dets sportslige succes. Idéen 

stammer fra Scully, der i 1974 var den første til at opstille en model for sportsspilleres Marginal 

Revenue Product (MRP). Idéen var at finde en sammenhæng mellem klubbernes omsætning og deres 

sportslige succes, målt i sejrs-procent. På denne måde finder han den monetære værdi af en sejr.  

Herefter opstiller han en spiller-vurderings model, ved at finde sammenhængen mellem sejrs-

procent og spiller-statistikker. Man kan nu sætte en værdi på en given spiller, ved at se på hvor 

mange sejre han har bidraget med, og gange denne værdi med koefficienten, der blev fundet i den 

første model42. 

Vi har allerede sammenhængen mellem spiller-statistikker og sejre, igennem vores to spiller 

vurderings-mål (beskrevet i afsnit 2.3). Det vi mangler er altså at finde sammenhængen mellem 

omsætning og sportslig succes. Her følger først en diskussion af relevante variable, baseret på 

teoretiske betragtninger: 

Befolkning og indkomst i lokalområdet: Det er forventet, at der er en positiv sammenhæng mellem 

et givent holds omsætning, og hvor mange mennesker der bor i lokalområdet, samt hvor meget 

denne befolkning i gennemsnit tjener (justeret for leveomkostninger, se forrige afsnit). Jo flere 

mennesker der bor i området, desto flere vil højst sandsynligt være interesseret i basket (i absolutte 

mål). Det gør at der kommer flere tilskuere i holdets arena, og flere seere på TV, hvilket selvfølgelig 

skaber højere omsætning. Et højere lønniveau gør at man kan sætte billetpriserne højere ved en 

given efterspørgsel, og dermed skabe højere indtægter. 

Årlig variation: Der inkluderes en år-dummy, for at tage højde for finansielle op- og nedture, samt 

eventuel inflation. 

Sportslig succes (sejre): Den sportslige succes måles på antallet af sejre et hold har opnået i den 

givne sæson (ud af 82 mulige). Der forventes et positivt forhold mellem omsætning og antallet af 

sejre, da det antages at fans præfererer succesrige hold over mindre succesrige hold. Som diskuteret 

i afsnit 2.1, har det dog en negativ indflydelse på publikumsinteressen, hvis usikkerheden om hvem 

der vinder en kamp eller mesterskabet, bliver for lav. Dvs. vi forventer at sammenhængen er konkav, 

og dermed at 
           

       
  , hvilket vi tester ved at indsætte Sejre kvadreret i modellen.  

Berri, Schmidt & Brook (2004) argumenterer for, at omsætnings-modellen bør være af multiplikativ 

form. De hævder at en sejr er mere værd for et hold i et område med større befolkning. Dette 

inkorporerer og tester jeg for i min model, ved at inkludere et interaktionsled mellem sejre og 

befolkning i lokalområdet. 

                                                           
42

 Scully (1974) 
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Sejre i slutspillet inkluderes som en selvstændig variabel, da de forventes at have højere værdi end 

sejre i den regulære sæson. Mange mener at det først er her den ”rigtige” sæson starter, og 

billetpriserne og efterspørgslen er langt højere i slutspillet, se Figur 3-2. Det ses at den 

gennemsnitlige billetpris som minimum går op med 50% i 2. runde af slutspillet. Der er dog en vis 

korrelation mellem sejre i den regulære sæson og sejre i slutspillet, som det ses af forrige afsnit, men 

dette forventes ikke at skabe problemer i estimationen af modellen mht. multikollinaritet (der bliver 

testet for dette i afsnittet om estimation af modellen). 

 

Figur 3-2. Gennemsnitlige billetpriser for hhv. den regulære sæson og 2. runde af slutspillet, samt den procentvise 
forøgelse, for  2010-11 sæsonen (eget diagram, data fra [seatgeek.com]) 

Desuden inkluderes der variable for historisk succes, Sejre4 og SejrePO4, der hhv. måler sejre i den 

regulære sæson over de sidste 4 år, og sejre i slutspillet over de sidste 4 år. Dette forventes at kunne 

påvirke omsætningen positivt, da fans kan være noget tid om at ”opdage” at holdet klarer sig godt, 

samt at der måske kan opstå en form for bandwagon-effekt. 

Superstjerner: Berri, Schmidt & Brook (2004) påviste et holds all-star votes til at være en signifikant 

driver af omsætningen, om end de fandt frem til at variablens indflydelse ift. sportslig succes var 

minimal. All-star votes er stemmer fans afgiver årligt på deres favorit spillere i ligaen. De spillere på 

hver position med flest stemmer, optræder så i en årlig all-star kamp midt på sæsonen. Der er 

selvfølgelig tale om ren underholdning, men ikke desto mindre kan antallet af stemmer afgivet, 

fordelt på hvert hold, tænkes at være et mål for marketing power, da det er bestemt rent ud fra fan 

interesse. Det er derfor ikke nødvendigvis de bedste spillere, der modtager flest stemmer. Et godt 

eksempel på dette er Allen Iverson, der i 2009-10 sæsonen fik 1.269.568 stemmer, hvilket var 8. flest 

på alle positioner. Dette selvom han kun havde spillet i 28 ud af 82 kampe og var nr. 305, hhv. 310 

ifølge vores to spiller-vurderings mål (Win shares og Wins produced). Iverson var på dette tidspunkt 

en falmet stjerne, og grunden til at han stadig fik så forholdsvis mange stemmer, kan tænkes at være 
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fordi fans holder fast i deres gamle syn på deres favorit spillere i nogen tid efter at de er faldet i 

niveau, en form for nostalgi. Et andet eksempel er Yao Ming i 2010-11, som fik 1.146.426 stemmer, 

13. flest, selvom han kun var nr. 318 og 348 ifølge spiller-målene. Igen er der tale om en tidligere 

superstjerne, der var meget skadet igennem sæsonen (han spillede rent faktisk kun 5 kampe). 

Samtidig er han en af de få kinesere i ligaen, og endda en af de bedste spillere, så det kan tænkes at 

han har en fanbase i Kina, der stemmer ham ind kun pga. hans nationalitet.  

Rosen (1981) var en af de første til at opstille en model for superstjerner generelt (ikke kun sports 

stjerner). Han argumenterede for at to aspekter udgjorde grundlaget for de ekstreme lønninger: 

1) Imperfekt substitution: Folk er villige til at betale langt mere for eksempelvis en koncert med 

Michael Jackson ift. en 2. rangs artist, end forskellen reelt set er i selve niveauet af 

underholdning og talent. Der er mao. konveksitet i indkomst-kurven. 

2) Joint consumption: Ligesom med offentlige goder kræver det mere eller mindre samme 

indsats fra aktøren, om der så er 10.000 eller 100.000 tilskuere. Produktet er ikke-

rivaliserende. Til forskel fra et offentligt gode, har aktøren dog alle rettigheder til sit produkt, 

og kan udelukke folk der ikke betaler (produktet er ekskludérbart), således at free-riding ikke 

er muligt. Dette fører ofte til et naturligt monopol. 

Disse to aspekter ses nemt at gælde for NBA. Der kan argumenteres for punkt 1, imperfekt 

substitution, ud fra Figur 3-2, hvor det ses at billetpriser for hold i 2. runde af slutspillet er priset vidt 

forskelligt, selvom det må antages at de nogenlunde er på samme spillemæssige niveau, siden der er 

tale om de 8 bedste hold i ligaen. For at udelukke effekten af den lokale befolknings størrelse, kan 

man eksempelvis sammenligne Atlanta Hawks og Miami Heat, som har nogenlunde samme 

befolkningsstørrelse. Hawks havde billetpriser på hhv. ca. $55 og $110, hvorimod Heat’s priser lå på 

ca. $110 og $205, altså næsten dobbelt så høje, selvom produktet de leverer kan antages at være 

nogenlunde det samme. Denne prisforskel kan forklares til dels ud fra at Hawks havde 1.145.627 all-

star stemmer, hvorimod Heat havde 4.672.920.  

Det andet aspekt, joint consumption, eller det at produktet er ikke-rivaliserende, ses ved at der ikke 

er nogen grænse for hvor mange seere en basket-kamp kan nå ud til. Der er en grænse for antallet af 

tilskuere til selve kampen, men i og med at kun ca. 30-40% af holdene i NBA sælger alle deres 

billetter årligt43, og der som sagt kan sælges til en uendelig mængde over TV, antages basketball som 

produkt at være ikke-rivaliserende. Vi inkluderer derfor allstarvotes som variabel i vores model, som 

et mål for brand og marketing power. 

Hvis der er noget uobserveret variation indenfor hvert enkelt hold, så vil normal regression være 

biased. Dvs. hvis det tænkes at andre variable, end dem vi har inkluderet i regressionen, kan have en 

indflydelse på et holds omsætning, så vil estimaterne fra en lineær regression være biased. De eneste 

socioøkonomiske faktorer vi har inkorporeret er eksempelvis befolkningens størrelse og indkomst 

per capita. Disse variable siger ikke noget om andre faktorer der kan variere fra by til by, og som 

muligvis kan påvirke omsætningen drastisk, eksempelvis generel basketball/sport interesse, 

størrelsen af byområdet (hvilket vil have indflydelse på hvor lang tid det tager gennemsnitligt at 
                                                           
43

 [espn.com (b)] og Berri, Schmidt & Brook (2004) 
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komme til arenaen), osv. Derfor estimeres modellen ved en Fixed-effects model, hvor der inkluderes 

en dummy for hvert hold, som altså indeholder alle lokale forhold der påvirker omsætningen. Al bias 

bliver altså opsamlet i denne dummy-variabel. 

Det teoretiske udgangspunktet er derfor følgende model, som jeg vil estimere ved klassisk lineær 

regression: 

                                                                  
  

                                                      (Ligning 1) 

3.2.1 Estimation af modellen 

3.2.1.1 Outlier analyse 

Modellen som ses af Ligning 2 estimeres ved OLS (Ordinary Least Squares), og estimaterne ses af 

Tabel 3-4 (model 1). Vi foretager nu en outlier analyse, for at se om der er observationer, der afviger 

kraftigt fra modellen, og evt. kan have en drastisk indflydelse på koefficienterne. Dette gøres ved 

brug af Cook’s afstands-mål44. Vi bruger et cut-off på   (     )    (        )       . 

Observationer med højere værdi end dette, kan have stor indflydelse på estimaterne, og bør 

undersøges nærmere. Observationer med en Cook’s afstand større end dette ses af Tabel 3-3. 

  
Sejre SejrePO Sejre5 SejrePO5 Allstarvotes Omsætning 

Prædikteret 

omsætning Cook's D 

Boston Celtics 09-10 50 15 230 38 3.860.790 151 148 ,007 

 10-11 56 5 235 43 5.596.971 146 156 ,079 

Detroit Pistons 07-08 59 10 275 61 1.518.476 160 166 ,061 

08-09 39 0 284 45 1.712.609 171 157 ,110 

10-11 30 0 242 20 113.443 141 150 ,063 

Golden State Warriors 07-08 48 0 185 5 660.597 112 122 ,053 

10-11 36 0 179 5 565.784 139 125 ,087 

Miami Heat 09-10 47 1 213 20 2.764.277 124 135 ,039 

 10-11 58 14 201 18 4.672.920 158 149 ,105 

New York Knicks 08-09 32 0 151 0 0 202 217 ,106 

10-11 42 0 140 0 2.462.954 244 231 ,111 

Oklahoma City Thunder 07-08 20 0 195 6 463.187 82 102 ,248 

08-09 23 0 175 6 106.467 111 102 ,047 

Orlando Magic 09-10 59 10 223 28 3.711.816 108 119 ,062 

10-11 52 2 246 30 2.412.107 140 118 ,371 

Tabel 3-3. Outliers med Cook’s afstand > 0,051 (observationer i kursiv medtaget for at have et sammenligningsgrundlag) 

                                                           
44
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De fleste af disse outliers kan forklares. Eksempelvis forhandlede Golden State sig til en ny aftale med 

lokalt TV inden starten af 2010-11 sæsonen, som betalte i omegnen af $25 mill. årligt, mod tidligere 

$9 mill. Golden State’s omsætning steg i 2010-11 med $20 mill. til $139 mill., hvoraf de $16 mill. altså 

kan tilskrives den nye TV aftale45. På samme vis fornyede Detroit deres TV aftale i 2008-09 sæsonen, 

hvilket gav 240% ekstra omsætning i den kategori, og var med til at deres samlede omsætning steg, 

selvom de klarede sig langt dårligere på banen46. 

Orlando begyndte i 2010-11 at spille i en nybygget arena, The Amway Center, med plads til flere 

tilskuere, og nye VIP pladser, der skabte mere end $20 mill. i omsætning47.  

Oklahoma City var i 2007-08 rent faktisk lokaliseret i Seattle og hed Seattle Supersonics, men pga. 

diverse uenigheder omkring konstruktionen af en ny arena mellem ejerne og de offentlige instanser, 

flyttede holdet til Oklahoma City48. De sports interesserede borgere var selvfølgelig henrykt for at 

tilegne sig et professionelt basketball hold, og dette kunne mærkes finansielt, i og med at 

tilskuertallet steg med 37% (højeste stigning i ligaen), og omsætningen fra billetsalget steg med 

145%49. 

New York skrev i 2010 under med 3 nye all-stars (Carmelo Anthony, Amare Stoudemire og Chauncey 

Billups), hvoraf de 2 blev udnævnt til all-stars igen i den pågældende sæson (Anthony og 

Stoudemire). De fik dog ikke synderlig stor succes på banen sammen, da de kun vandt 42 kampe, og 

røg ud i første runde af slutspillet uden at have vundet en eneste kamp. Dermed underestimerer 

modellen omsætningen i denne sæson med omkring $12 mill. Noget af denne ekstra omsætning 

holdet realiserede kunne stamme fra det faktum, at mange fans måske købte sæson-kort i håbet om 

at de ville klare sig bedre i slutspillet, hvilket ikke blev tilfældet. 

Miami’s omsætning i 2010-11 bliver også undervurderet af modellen, og det skyldes igen at holdet 

inden sæsonens start skrev under med 2 superstjerner i Chris Bosh og LeBron James. James var på 

det tidspunkt kendt som en af ligaens absolut bedste spillere, og henover hele sommeren havde der 

været et intensivt medie-fokus på ham, da han var free-agent og skulle skrive under med et nyt hold, 

eller eventuelt forlænge sin kontrakt med sit eget hold, Cleveland Cavaliers. Hans beslutning blev 

lavet til et TV-program, kendt som ”The Decision”, der varede over en time, blev set af mere end 10 

millioner, og var på læberne af alle tilnærmelsesvis sport-interesserede i USA. Hele dette medie-stunt 

kulminerede med at James, Bosh og Wade blev introduceret sammen på en kæmpe scene foran 

arenaen, som var de pop-stjerner, og de sad på scenen og snakkede primært om hvor mange 

mesterskaber de skulle vinde sammen. Det var et kæmpe medie-cirkus, og det skabte stor debat, 

både i pressen og blandt fans, positiv så vel som negativ50. Selvom de både havde succes på banen, 

og de alle 3 var all-stars, kan modellen alligevel ikke helt fange så stor en effekt. 
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 [forbes.com (b)] 
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 [forbes.com (c)] 
47

 [forbes.com (d)] 
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 [wikipedia.org (a)] 
49
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De eneste af disse effekter vi kan tilskrive et konkret problem i modellen, er når et hold flytter 

lokation, som Seattle Supersonics gjorde det i 2008, og når der bliver bygget en ny arena til et hold, 

som vi ser det med Orlando i 2010. Vi ser også at observationen for Oklahoma City i 07-08 og 

Orlando i 10-11, er de to højeste værdier af Cook’s afstand. Derfor kunne det være interessant at se, 

hvordan koefficienterne i modellen ændrer sig, hvis vi inkluderer en dummy for disse effekter. Der 

laves en dummy kaldet Ny arena, som antager værdien 1 hvis holdet flytter til et nyt spillested. 

Resultatet af at inkludere denne variabel i regressionen ses af Tabel 3-4 (model 4 og 5). 

Nye TV aftaler må antages at blive forhandlet op eller ned, alt efter hvor godt det går holdet, og 

burde derfor til dels været indregnet i modellen. Det samme gør sig gældende for erhvervelse af nye 

spillere, hvor effekten de har på omsætningen enten burde være indregnet i succes-målene, eller 

gennem allstar-målet. 

3.2.1.2 Reduceret model 

Variabel Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 

Befolkning 2,20×10-6 

(1,36×10-6) 
  

  

Indkomst/capita -3,03×10-4 

(8,60×10-7) 
  

  

Sejre 0,232 

(0,091)** 

0,263 

(0,098)*** 

0,193 

(0,083)** 

0,151 
(0,079)* 

0,161 
(0,076)** 

Sejre×befolkning 5,01×10-9 

(1,33×10-8) 
  

  

Sejre2 -3,91×10-3 

(4,10×10-3) 
  

  

SejrePO 0,684 

(0,218)*** 

0,584 

(0,224)*** 

0,639 

(0,221)*** 

0,706 
(0,178)*** 

0,676 
(0,163)*** 

Sejre4 0,038 

(0,042) 

0,052 

(0,041) 
 

0,061 
(0,032)* 

0,069 
(0,025)*** 

SejrePO4 0,236 

(0,138)* 

0,177 

(0,132) 

0,288 

(0,101)*** 

0,044 
(0,106) 

 

Allstarvotes 
(×10-6) 

2,26 

(0,883)** 

2,59 

(0,840)*** 

2,50 

(0,842)*** 

3,41 
(0,674)*** 

3,49 
(0,642)*** 

Ny Arena-dummy 
   

32,36 
(3,86)*** 

32,60 
(3,75)*** 

Adj. R2 97,2% 97,1% 97,0% 98,1% 98,1% 

Tabel 3-4. Estimerede koefficienter ved lineær regression, standard afvigelse i parentes 

* = Signifikant på 10%-niveau 
** = Signifikant på 5%-niveau 
*** = Signifikant på 1%-niveau 

Af Tabel 3-4 ses de estimerede koefficienter ved den fulde model (model 1), og de reducerede 

modeller. I model 1 ses at befolkning og indkomst per capita ikke er signifikante variable i modellen. 

Dette skyldes at i vores Fixed-effects model, betegner en variabel kun variationen indenfor hvert 
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hold. Eksempelvis er koefficienten til variablen befolkning her et udtryk for, hvor meget variationen i 

befolkning indenfor det enkelte hold betyder for omsætningen, og ikke variationen holdene imellem 

(denne varians bliver fanget af de forskellige hold-dummies). Da der ikke sker en synderlig stor 

befolknings tilvækst i nogle af byerne i perioden, har den ikke en signifikant indflydelse på 

omsætningen. Dette er ikke det samme som at konkludere at befolkningstallet ikke har indflydelse på 

omsætningen samlet set; effekten er som sagt bare blevet fanget i vores hold-dummy. Det samme 

gør sig principielt gældende for sejre×befolkning og indkomst per capita, om end sidstnævnte har det 

forkerte fortegn, så det er tvivlsomt om den er signifikant i en model uden Fixed-effects. 

Konklusionen er i hvert fald, at alle 3 variable er insignifikante, og tages ud af modellen.  

Det ses også i model 1, at sejre kvadreret ikke er signifikant. Koefficienten har dog det korrekte, 

negative fortegn. Grunden til at den ikke viser sig at være signifikant, skyldes nok at der skal være 

tale om ret ekstreme tilfælde i data, før den bør vise sin effekt. For at modellen estimerer sejre 

kvadreret til at være negativ og signifikant, skal der være minimum ét hold i data, der har været så 

tæt på 100% sandsynlighed for at vinde deres kampe, at deres fans til dels har mistet interessen. 

Hvor grænsen til dette ligger er svært at sige, men det højeste antal sejre et hold opnåede i vores 

datasæt er 66, hvilket svarer til 66/82 = 80,5%. Dette må stadig antages at være en del lavere end 

100%, og indeholdende nok usikkerhed til at holde fans interesserede. Desuden ville et hold nok 

skulle have gentagne ekstremt succesfulde sæsoner, før fans ville blive trætte af dette. Effekten er 

endvidere minimal; 66 sejre giver en ekstra omsætning på: 66×0,194 = 12,8. Effekten af sejre 

kvadreret, trækker denne værdi ned med: 66×-0,00391= -0,258, svarende til omkring 2%. Derfor 

tages sejre kvadreret også ud af modellen.  

Allstarvotes ses at være signifikant i modellen, så der er altså en ekstra effekt på omsætningen af at 

have stjerne-spillere på holdet, selvom disse ikke nødvendigvis er de spillere, der bidrager mest til 

succes på banen. 

I model 2 har vi sorteret de insignifikante variable fra, bortset fra de 4 succes-variable. Det ses at 

sejre og sejrePO er stærkt signifikante, men pga. korrelationen mellem dem, ses det at sejrePO4 

bliver ekstremt signifikant, når sejre4 tages ud af modellen (model 3). Vi ender med følgende 

reducerede model for omsætningen: 

                                                                    

                        

Vi fandt frem til i forrige afsnit om outliers, at det har en stor effekt på omsætningen, hvis et hold 

skifter til en ny arena, om det så er i samme by, eller en helt ny lokation. Hvis der inkluderes en 

dummy for dette, ses resultatet af model 4, som reduceres til model 5, da sejrePO4 ikke er signifikant 

i model 4. Forskellen på model 3 til model 5 ses ved at vægten på sejre i indeværende sæson falder, 

hvorimod der er højere vægt på historisk succes (sejre4), og omvendt for sejre i slutspillet, hvor 

koefficienten til sejrePO bliver højere, og sejrePO4 helt udgår. Desuden er der langt højere vægt på 

allstarvotes, hvor en million stemmer før gav en omsætning på $2,5 mill., giver samme antal nu 

næsten $3,5 mill. ekstra omsætning. Modellen med den nye dummy-variable kan skrives på følgende 

vis: 
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Vi vil bruge modellen med den nye dummy-variabel i den videre analyse, da den har et bedre fit, 

samt at variablen er ret signifikant i modellen. 

Koefficienterne til hold- og år-dummies’ne kan ses af Tabel 7-1 i bilaget. 

3.2.2 Test af antagelser 

Antagelserne for OLS er ifølge Hoffmann51: 

1. Uafhængighed i den afhængige variabel 

2. Residualerne er normaltfordelt  

3. Residualerne har konstant varians (homoskedasticitet) 

4. Residualerne har ingen autokorrelation 

5. Modellen er korrekt specificeret (ingen indflydelsesrige variable er udeladt, og ingen 

ligegyldige variable er inkluderet) 

6. Ingen multikollinaritet 

7. Linearitet 

Disse antagelser vil vi nu teste om er opfyldt i vores model (model 5 fra forrige afsnit), da det kan 

skabe seriøs bias i både koefficienterne og standardafvigelserne, hvis dette ikke er tilfældet.  

3.2.2.1 Uafhængighed 

Antagelsen om uafhængighed af observationer i den afhængige variabel testes ved at se på 

autokorrelationen. Først kontrollerer vi for hvert holds middelniveau, ved at trække et holds 

middelværdi fra hver individuel observation (dette kontrollerer vi netop også for i vores Fixed-effects 

model, via hold-dummien). Autokorrelationerne ses af Figur 3-3, og det ses at der ikke er nogen af 

disse der er synderligt signifikante. Ljung-Box testen52 for om der er tale om hvid støj, har en p-værdi 

på 0,46 ved lag 30, hvor nul-hypotesen er ingen autokorrelation. Antagelsen om uafhængighed er 

dermed godkendt. 

                                                           
51

 Hoffmann (2005) 
52

 Ljung & Box (1978) 
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Figur 3-3. Autokorrelationer for middelværdi-justeret omsætning 

3.2.2.2 Normalfordeling af residualer 

3 ting bør være opfyldt for residualerne for at disse overholder antagelserne i OLS. For det første skal 

de være normalfordelt, hvilket der findes to tests for, nemlig Kolmogorov-Smirnov testen, og 

Shapiro-Wilk testen. Resultaterne af disse tests ses af Tabel 3-5, hvor det ses at ingen af disse tests 

godkender residualerne som normalfordelte (H0 er at de er normalfordelt). Et histogram samt 

normalfordelings-kurve ses af Figur 3-4. Det er tydeligt at der er tale om et par outliers, der gør at de 

to tests ikke accepterer en normalfordeling. 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Raw Residual ,088 120 ,023 ,947 120 ,000 

Tabel 3-5. Normalfordelings-tests af residualer 
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Figur 3-4. Histogram over residualerne med normalfordelings-kurve lagt henover 

Der er tale om 5 outliers med residualer over +/- 10, 3 i højre hale, og 2 i venstre. Specifikt er der tale 

om Detroit i 08-09 og 10-11, Golden State i 10-11, og New York i 08-09 og 10-11. Disse 5 har vi 

allerede set nærmere på i afsnittet om netop outliers og indflydelsesrige observation, men der var 

ikke noget fællestræk, eller noget vi umiddelbart kunne justere i modellen for at inkorpere dem 

bedre. Hvis vi ser på fordelingen uden disse 5, får vi hvad vi ønsker, nemlig godkendt normalfordeling 

i begge tests (Tabel 3-6). 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Raw Residual ,081 115 ,061 ,986 115 ,305 

Tabel 3-6. Normalfordelings-tests af residualer, uden de 5 outliers 

På baggrund af analysen i outlier afsnittet, mener jeg dog ikke at der er behov for at ekskludere disse 

observationer. Fordelingen som den ses af Figur 3-4 er tilnærmelsesvis normalfordelt, og det ser 

umiddelbart ikke ud til at der er behov for en transformation af den afhængige variabel. 

3.2.2.3 Homoskedasticitet af residualer 

Vi ser nu på hvorvidt residualerne udviser homoskedasticitet, eller med andre ord, konstant varians. 

Dette undersøges ved visuel inspektion af et plot af den prædikterede værdi mod residualerne. Som 

det ses af Figur 3-5 har residualerne i modellen en tendens til at udvise heteroskedasticitet, ved at 

der synes at være en stigende varians, jo højere den prædikterede værdi er. Dette er et tegn på at 

der alligevel kunne være behov for en transformation af den afhængige variabel. Vi prøver at køre en 
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model hvor den afhængige variabel (omsætningen) er blevet transformeret ved den naturlige 

logaritme. Residual-plottet af denne model ses af Figur 3-6, og vi ser en tydelig forbedring mht. 

variansen, som nu godt kan antages at være konstant. Denne transformation hjælper desuden også 

på normalfordelings-antagelsen i forrige afsnit. 

 

Figur 3-5. Residual-plot 

 

Figur 3-6. Residual-plot med logaritmisk transformeret afhængig variabel 
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3.2.2.4 Autokorrelation i residualerne 

Der testes nu for om der findes autokorrelation i residualerne, eller med andre ord om de er 

uafhængige, på samme vis som vi gjorde det for den afhængige variabel i afsnit 3.2.2.1. 

 

Figur 3-7. Autokorrelationer for residualerne i den logaritmisk transformerede model 

Det ses af Figur 3-7 at der ikke er nogen stærkt signifikante autokorrelationer, og Ljung-Box testen 

ved 30 lags har en p-værdi på 0,13. 

3.2.2.5 Korrekt specifikation af modellen 

Korrekt model-specifikation testes ved Pregibon’s link-test53, som kort fortalt går ud på at man 

regresserer den prædikterede værdi og den prædikterede værdi kvadreret, på den afhængige 

variabel. Her bør den prædikterede værdi selvfølgelig være signifikant, og koefficienten tæt på 1, 

mens den kvadrerede variabel ikke bør være signifikant. Hvis den kvadrerede variabel er signifikant, 

er det tegn på at vi enten har udeladt vigtige variable, eller at sammenhængen ikke er lineær. 

Resultatet ses af Tabel 3-7. Predict er signifikant og har en koefficient tæt på 1, samtidig med at 

Predict2 er langt fra at være signifikant, hvormed vi ikke har tegn på en misspecifikation. 

 

 

 

                                                           
53

 Pregibon (1980) 
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Model 

Unstandardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error 

1 (Constant) -,196 1,059 -,185 ,854 

Predict 1,080 ,433 2,492 ,014 

Predict
2 

-,008 ,044 -,185 ,854 

Tabel 3-7. Estimater fra prædikteret værdi og prædikteret værdi kvadreret regresseret på ln(omsætning) 

3.2.2.6 Multikollinaritet 

Tilstedeværelsen af multikollinaritet undersøges ved at se på Tolerance og Variance Inflation Factor 

(VIF) værdier. Disse ses af Tabel 3-8. Tolerance er hvor meget unik variation den enkelte variabel 

indeholder, dvs. at 1-tolerance er hvor meget af variationen i den enkelte variabel, der forklares af de 

andre variable. VIF er bare 1/tolerance. Som tommelfingerregel bruges normalt at hvis VIF > 10, bør 

der undersøges nærmere. Dette ses ikke at være tilfældet her. 

 Tolerance VIF 

Allstarvotes 0,209 4,78 

Sejre 0,160 6,25 

SejrePO 0,330 3,03 

Sejre4 0,181 5,52 
Tabel 3-8. Tolerance og Variance Inflation Factor 

3.2.3 Valg af funktionel form 

Da vi kiggede på residualerne fra modellen, så vi tunge haler, samt tendens til heteroskedasticitet. 

Dette fik os på tanken om at transformere den afhængige variabel, omsætning, ved en logaritmisk 

transformation. I denne model så vi at residualerne både blev mere tilnærmelsesvis normalfordelt, 

samt at de nu kunne antages at udvise homoskedasticitet. Koefficienterne i denne model blev 

estimeret til følgende: 

  (         )                                          
          

                                                             

med en adj. R2 på 98,3%. 

Det har dog ret store implikationer for modellen, hvorvidt man bruger den logaritmiske 

transformation eller ej. Dette ses ved at den marginale effekt af en forøgelse i en given variabel, er 

konstant i den ordinære model, hvorimod den i den logaritmisk transformerede model er afhængig 

af niveauet af den afhængige variabel. En stigning på 1 sejr i den ordinære model vil altid føre til en 

forøget omsætning på 0,161, eller hvad koefficienten blev estimeret til. En stigning på 1 sejr i den 

logaritmiske model fører til en 0,152 procentvis forøgelse af omsætningen. En sejrs værdi i denne 

model er altså afhængig af omsætningens niveau. Dette gælder for alle variable i den logaritmiske 

model. En sejr, om det er i slutspillet eller ej, er derfor mere værd for hold der har en højere 

omsætning. Vi vil derfor udføre en konkret test for, hvilken funktionel form der passer bedst på vores 
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data. Denne test, kaldet Box-Cox testen, går kort ud på at man skalerer den afhængige variabel med 

dens geometriske middelværdi (ved at dividere Y med dens geometriske middelværdi). Herefter 

kører man regressionen for de to modeller man ønsker at teste, med denne nye skalerede variabel 

som afhængig variabel. Dette gør at man kan sammenligne modellernes RSS (Residual Sum of 

Squares), og teste for om fittet er signifikant bedre i den ene eller den anden model ved følgende 

test: 

                   
 

      (
          
          

)
        

Her skal RSS for model 1 være den højeste værdi af de to. Test-størrelsen er χ2-fordelt med 1 

frihedsgrad, og nul-hypotesen er at modellernes fit er ens. I vores tilfælde får vi RSS for den lineære 

model til 0,1540 og RSS for den logaritmiske model til 0,1103. Test-størrelsen bliver dermed: 

        
   

      (
      
      )

      

Denne værdi er højst signifikant med en p-værdi på 0,0032, og fittet i den logaritmisk transformerede 

model er altså signifikant bedre end den lineære model. Dette er i overensstemmelse med Berri et. 

al. (2004), der også finder at den logaritmisk funktionelle form har signifikant bedre fit, end den 

lineære form (dog kun på 10%-niveau), om end de bruger en dobbelt-log model, hvor vi her ”nøjes” 

med en semi-log. 

3.2.4 Økonometrisk analyse 

Vi ved at værdien af de forskellige variable vil variere med omsætnings-niveauet, men for at 

sammenligne udregner vi de marginale værdier af hver variabel, ved de gennemsnitlige værdier af 

alle de andre variable (undtagen dummy-variablene). Resultatet ses af Tabel 3-9. Det ses at en sejr i 

slutspillet er mere end 3 gange så meget værd, som en sejr i den regulære sæson. Historiske sejre er 

kun omkring 40% så meget værd. Endvidere skal der omkring 75.000 all-star stemmer til for at skabe 

den samme værdi som én regulær sejr. Sammenligner vi disse værdier med dem Berri et. al. (2004) 

får, ser vi at vores model sætter et højere præmium på sejre (ca. $100.000 højere), og specielt all-

star stemmer får en langt højere marginal værdi ($0,22 mod $2,44 ekstra omsætning per stemme). 

Det er en ret interessant forskel, som er opstået fordi vi her har brugt en Fixed-effects model, og 

Berri et. al. i stedet har inkluderet befolkning som variabel, og estimeret på normal vis. De 

uobserverede effekter vores Fixed-effects model fanger, er altså medvirkende til at all-star stemmer 

får en langt højere marginal værdi. Det bør nævnes at Berri et. al.’s data er fra perioden 1992-93 til 

1995-96, og data i denne opgave er fra 2007-08 til 2010-11, altså 15 år til forskel. Ifølge 

[usinflationcalculator.com] er denne 15 års periode ensbetydende med en inflation på 47,8% samlet, 

eller ca. 2,6% årligt. Dette opvejer stadig ikke den højere marginale værdi af en sejr i denne opgave, 

og langt fra den øgede indflydelse af all-star stemmer.   
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Variabel Gns. marginal værdi 

Sejre $182.203,8 

SejrePO $600.966,3 

Sejre4 $73.279,4 

Allstarvotes $2,44 

Sejre (NY) $366.913,4 

Sejre (NO) $155.263,8 

Allstarvotes (NY) $4,91 

Allstarvotes (NO) $2,08 
Tabel 3-9. Marginale værdier ved det gennemsnitlige niveau af alle andre variable 

Vi har også udregnet eksempler på den marginale værdi af sejre og allstarvotes for to hold, der ligger 

i hver sin ende af omsætnings- og befolkningsskalaen, for at vise hvor stor indflydelse dette kan have. 

Vi ser at New York får mere end dobbelt så meget marginal værdi ud af en sejr eller en allstarvote, 

end New Orleans. 
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3.3 Estimation af spiller-MRP 
Vi bruger nu den fundne model for et holds omsætning og vores to spiller-mål til at estimere spilleres 

MRP for 2010-11 sæsonen. Da den marginale værdi af hver variabel er forskellige fra hold til hold, må 

vi først estimere hele holdets omsætning i denne periode, og derefter trække den specifikke spillers 

værdi fra. Eksempel med Chris Paul fra New Orleans Hornets: 

1. New Orleans Hornets havde i 2010-11 46 sejre i den regulære sæson, 2 sejre i slutspillet, 181 

sejre over de sidste 4 år, og fik 1.716.809 allstarvotes. Holdets dummy-værdi er 4,42. 

Omsætningen for New Orleans Hornets estimeres dermed ved vores model til: 

 

              (                                 

                                   )         

 

2. Dernæst udregner vi hvad omsætningen havde været uden Chris Paul på holdet. Hvis vi 

bruger Wins Produced som spiller-produktions mål, så stod Chris Paul i 2010-11 ifølge dette 

mål for 18,45 sejre i den regulære sæson, 0,8 sejre i slutspillet, og 66,54 sejre over de sidste 4 

år. Han fik 1.281.591 personlige all-star stemmer. Derfor havde omsætning uden Chris Paul 

været: 

 

              (                (        )             (     )   

           (         )             (                   ))        

 

3. Chris Paul’s MRP estimeres derfor til: 

 

                         

Paul havde i 2010-11 en løn på lidt over $15 mill., så det ses at han rent faktisk var overbetalt med en 

pæn sum penge ifølge vores model. Vi estimerer på samme måde MRP for alle spillere i ligaen i 2010-

11.  

3.3.1 Sammenhæng mellem løn og MRP 

For at se på hvorvidt spillerne generelt er over-/underbetalt, køres der en lineær regression med løn 

som afhængig variabel, og MRP som uafhængig variabel. Spillere der var på banen i mindre end 

halvdelen af deres holds kampe udelades, samt også spillere med negativ MRP. Hvis markedet er i 

perfekt ligevægt, og spillerne bliver betalt i forhold til hvad de yder af produktion til klubben, burde 

skæringen i denne model være 0, og koefficienten til MRP burde være 1. Et plot af løn og MRP, hvor 

vi bruger Wins Produced som spiller produktions-mål, ses af Figur 3-8. 
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Variabel Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Skæring 2.965.613,3*** 4.434.644,7*** 2.782.026,8*** 4.162.812,9*** 

MRP (WP) 0,976*** 0,755***   

MRP (WS)   1,077*** 0,848*** 

Højde  42376,1*  36499,0* 

År i ligaen  553.951,0***  523.005,3*** 

År i ligaen kv.  -57.760,1***  -51.821,6*** 

Adj. R2 0,394 0,529 0,447 0,565 

N 293 293 293 293 
Tabel 3-10. Løn-regression med Wins produced MRP  

*Signifikant på 10%-niveau 
**Signifikant på 5%-niveau 
***Signifikant på 1%-niveau 

 

 

Figur 3-8. MRP plottet op mod løn 

Det ses af Tabel 3-10 i model 1, at koefficienten til MRP (hvor vi bruger Wins Produced som spiller-

mål) er ret tæt på 1, og rent faktisk ikke kan testes signifikant forskellig fra 1 (p-værdi på 0,73). Det 

kan altså ikke afvises, at spillerne bliver betalt $1 i løn per $1 de producerer. Skæringen er endvidere 

signifikant forskellig fra 0 og positiv, hvilket indikerer en generel overbetaling af spillerne med 

omkring $3 millioner. I model 2 har vi inkluderet et par ekstra variable, der kunne tænkes at have 

indflydelse på lønnen. Disse består i spillerens højde, antal år spilleren har været i ligaen, og antal år i 

ligaen kvadreret (alle centrerede). Det ses at alle disse 3 variable er signifikante i modellen (højde 
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dog kun på 10%-niveau), og R2 forøges fra 0,394 til 0,529. Højde har en positiv koefficient på 42.376, 

hvilket indikerer en generel højere løn, desto højere man er, selv når der kontrolleres for 

produktivitet gennem MRP. Samtidig har antallet af år en spiller har været i ligaen også en stor 

positiv indflydelse på lønnen, med over en halv million ekstra i løn per år, om end forholdet er 

konkavt, hvilket ses af at antal år i ligaen kvadreret, har en negativ koefficient på 57.760. Denne 

anciennitets-kurve topper ved 5 års erfaring, hvorefter den er nedadgående, og bliver negativ fra 10 

år og frem. De kontraktlige forhold i NBA gør at dette forhold viser sig. Der er bl.a. et rookie-lønloft, 

som begrænser nye spilleres lønninger, og en maksimum grænse på individuelle kontrakter, hvilket 

stiger med antallet af år i ligaen. Den generelle minimums-løn stiger også med antallet af år en given 

spiller har været i ligaen, op til 10 år.  

At forholdet er konkavt selvom der kontrolleres for produktion, skyldes muligvis at ældre spillere 

udgør en større risiko, da de kan tænkes at have større sandsynlighed for at få skader, og misse 

værdifuld spilletid på banen. Samtidig kan det også tænkes at mange ældre spillere stadig er 

produktive, men at klubber der ønsker at bygge et nyt hold op, hellere vil have fat i nye, unge 

spillere, med stort fremtidigt potentiale. Berman, Down & Hill (2002) fandt en stærk signifikant, 

positiv sammenhæng mellem antal sejre og shared experience, en variabel defineret ved hvor mange 

år spillerne på et givent hold gennemsnitligt havde været sammen. Denne sammenhæng stod frem 

selv når der blev kontrolleret for spiller-produktion. Sammenhængen skyldes at holdspil ikke er noget 

man mestrer ved at spille et par kampe sammen, men derimod noget der kan tage år at 

perfektionere, samtidig med at man skal lære det system, som ens træner nu præfererer. Hvis 

klubberne er opmærksomme på dette fænomen, kan det være med til at de er mere påpasselige 

med at skrive under med ældre spillere, der kan tænkes kun at have et par år tilbage af deres 

karriere, fremfor at samle en gruppe unge spillere, der har mulighed for at lære systemet og 

hinanden at kende over en længere årrække.  

Dette forhold mellem anciennitet og løn er noget man også ser på det ”rigtige” job-marked, bortset 

fra at toppunktet er en del senere i karrieren. Det er normalt at en persons løn stiger med alderen, 

eksempelvis pga. anciennitets bonus, årlige løn-stigninger, eller fordi man bliver forfremmet. 

Samtidig er det også normalt at denne stigning topper, og evt. begynder at dale sent i karrieren, hvor 

man ikke længere er så produktiv, eller har opnået sit maksimale potentiale. 

Der er i høj grad overensstemmelse i resultaterne, hvis vi i stedet bruger Win shares som 

produktions-mål (model 3 og 4 i Tabel 3-10). 

3.3.1.1 Anciennitet 

På baggrund af at antal år i ligaen er en stærkt signifikant variabel i modellen, laves der en del-

analyse, hvor regressionen køres med en grupperet variabel for antal år i ligaen. Denne gruppering 

bestemmes ved en CHAID-analyse, hvis teori ikke vil blive beskrevet nærmere i denne opgave. Der 

henvises til Kass (1980). Vi ønsker at finde en gruppering af forholdet mellem løn og MRP ved 

variablen antal år i ligaen. Resultatet ses af Figur 3-9. Antallet af observationer ses reduceret til 266, 

hvilket skyldes at nogle af de lavere lønnede spillere har ret ekstreme løn/MRP forhold, hvilket gjorde 

det umuligt for algoritmen at finde signifikante grupper. Grupperingerne ses at være givet ved 

rookies (0 år i ligaen), 1-3 år, 4-12 år, og mere end 12 år, med hhv. 23, 84, 143 og 16 obserationer. 
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Middelværdien af løn/MRP ses i alle grupper at være over 1, højest for rookies, og lavest for gruppen 

med mere end 12 år i ligaen.  

Denne gruppering vil vi nu bruge til at lave en ny regression med løn og MRP på følgende vis: 

                                              

Resultatet ses af Tabel 3-11. Model 1 og 2 er med Wins produced som spiller-mål, model 3 og 4 med 

Win shares. I model 2 har vi lagt gruppe 1 og 2 sammen, da det ses af model 1, at forskellene mellem 

disse to grupper var minimale. Hvis vi ønsker at se på, hvorvidt spillerne er over-/underbetalt 

generelt, må vi se på middel løn og middel MRP indenfor hver gruppe, rapporteret i Tabel 3-12. 

Det ses at spillerne samlet set gennemsnitligt er overbetalt med ca. $2,9 mill., eller mere end 100%, i 

overensstemmelse med vores resultat i Tabel 3-10. Der er dog stor forskel på graden af overbetaling i 

de forskellige grupper. Gruppe 1, de helt unge spillere, er ”kun” overbetalt med lige over $1 mill., 

eller ca. 79%. Koefficienten til MRP for denne gruppe ligger på 0,447. I forhold til gruppe 2 og 3, 

bliver de altså betalt en mere standardiseret løn, der afhænger mindre af deres produktion. Dette er 

i god overensstemmelse med hvordan kontraktforholdene er i NBA, hvor rookies har en fastlåst løn 

de første par år. Det giver god mening for ejerne at have en sådan lønstruktur for nye spillere, da de 

er helt uprøvede, og derfor er behæftet med større usikkerhed end mere erfarne spillere. Det ses 

dog stadig at deres lønsats gennemsnitligt er langt højere, end hvad de ville få hvis de blev betalt 

deres MRP. I absolutte mål er denne gruppe dårligst betalt, men procentvis bliver de betalt mere end 

de mest erfarne spillere (gruppe 3). 

Gruppe 2 (4-12 år) er den gruppe der bliver overbetalt i højest grad, både i absolutte tal og 

procentvis. Deres løn ses at være ca. 143% højere end deres MRP, svarende til omkring $4,5 mill. De 

har en MRP-koefficient på 0,835, hvilket indikerer at de bliver betalt mere i overensstemmelse med 

deres produktion, end de helt unge spillere (gruppe 1). 
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Figur 3-9. CHAID-analyse med Løn/MRP som afhængig variabel, og antal år i ligaen som grupperings-variabel 

 

Variabel Model 1 (WP) Model 2 (WP) Model 3 (WS) Model 4 (WS) 

Skæring, grp. 1 1.665.298,4 
1.577.107,1 

1.364.781,9 
1.587.124,3 

Skæring, grp. 2 1.548.133,6 1.568.337,0 

Skæring, grp. 3 4.771.683,0 4.771.683,0 4.555.092,0 4.555.092,0 

Skæring, grp. 4 98.273,8 98.273,8 638.530,5 638.530,5 

Koef. grp. 1 0,420 
0,447 

1,094 
0,454 

Koef. grp. 2 0,454 0,440 

Koef. grp. 3 0,835 0,835 0,928 0,928 

Koef. grp. 4 1,287 1,287 1,375 1,375 

Adj. R2 0,575 0,575 0,620 0,619 

N 266 266 266 266 
Tabel 3-11. Grupperede regressioner. Alle variable signifikante på 1%-niveau 

 

 
År i ligaen 

Middel løn 
Middel MRP 

(WP) 
Over-

/underbetaling 
Løn/MRP Koefficient til 

MRP 

Gruppe 1 (0-3 år) 2.269.013,4 1.268.182,5 1.000.830,9 1,79 0,447 

Gruppe 2 (4-12 år) 7.607.413,4 3.128.851,7 4.478.561,8 2,43 0,835 

Gruppe 3 (12 år+) 8.417.588,4 6.465.517,7 1.952.070,8 1,30 1,287 

Alle 5.447.059,8 2.542.659,5 2.904.400,3 2,14 0,976 
Tabel 3-12. Over-/underbetaling ved gruppering af antal år i ligaen 
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Gruppe 3 er de spillere der har været længst tid i ligaen. De ses at blive betalt ca. 30% mere end 

deres MRP i gennemsnit. De bliver dog i højere grad betalt efter produktion end de andre grupper, 

da koefficienten her ligger på 1,287.  

Generelt stiger koefficienten til MRP jo længere man har været i ligaen, hvilket tyder på at klubberne 

bliver bedre og bedre til at bedømme spillere, desto længere de har været i ligaen. Dette giver god 

mening, da der jo vil være flere observationer at vurdere dem på. At koefficienten stiger med antal år 

man har været i ligaen betyder også, at spillernes præstation får større og større indflydelse på, hvor 

høj deres løn er.  

Som det ses af Tabel 3-11 er resultaterne ensartede for Win shares, bortset fra når vi har 4 grupper, 

hvor koefficienten til gruppe 1 ved Wins produced er 0,420, og ved Win shares 1,094. Gruppe 1 

består dog kun af 23 observationer, hvorved en outlier kan have utrolig stor indflydelse. I dette 

tilfælde har spilleren Landry Fields en MRP på $4.151.568 hvis man bruger Wins produced, og en 

MRP på kun $1.548.322 hvis man bruger Win shares. Udelades denne ene spiller i regressionen, får 

man for Wins produced en koefficient for gruppe 1 på 1,247, hvor den ved Win shares estimeres til 

1,318. Resultaterne i Tabel 3-12 er også lignende ved brug af Win shares, og kan ses af Tabel 7-2 i 

bilaget. 
3.3.1.2 Løn og MRP 

Vi ønsker også at undersøge, hvorvidt spillere med høj løn er over-/underbetalt ift. spillere med lav 

løn. Derfor inddeles løn i kvartiler, og vi finder indenfor disse grupper middel løn og middel MRP, og 

ser herefter på den absolutte og procentvise over-/underbetaling. Det ses af Tabel 3-13 at den 

absolutte overbetaling stiger med lønnen i en ret drastisk grad. De 25% lavest betalte spillere er kun 

overbetalt i omegnen af $55.700, hvorimod de 25% bedst lønnede er overbetalt med lige over $7 

millioner. Procentvis stiger overbetalingsgraden også desto højere løn man modtager, undtagen 

mellem de sidste to kvartiler, som ligger nogenlunde på samme niveau. Det ses dog også at de bedst 

lønnede spillere, er dem med mest erfaring i ligaen (hvilket vi allerede vidste fra forrige afsnit).  
Løn Middel løn Middel MRP (WP) 

Over-
/underbetaling 

Løn/MRP År i ligaen 

Kvartil 1 1.052.288,6 996.589,6 55.698,9 1,06 3,11 

Kvartil 2 2.647.773,2 1.462.012,1 1.185.761,1 1,81 3,89 

Kvartil 3 5.453.877,8 2.127.263,5 3.326.614,3 2,56 5,48 

Kvartil 4 12.672.646,1 5.599.576,1 7.073.070,0 2,26 8,45 

Alle 5.447.059,8 2.542.659,5 2.904.400,3 2,14 5,23 
Tabel 3-13. Over-/underbetaling ved inddeling i løn-niveauer 

Hvis vi i stedet inddeler MRP i kvartiler, fås et helt anderledes billede, hvor det af Tabel 3-14 ses at de 

mest produktive spillere, er dem der procentvis bliver betalt dårligst, med en overbetaling på ca. 

45%, hvorimod de mindst produktive spillere bliver betalt mere end 6 gange så meget, som de 

producerer. Den absolutte overbetaling er dog stadig højere for de best producerende spillere, men 

højest for spillerne i den 3. kvartil. Det er ud fra disse tabeller tydeligt, at ejerne ikke vurderer 

spillerne 100% rationelt. Igen finder vi lignende resultater for Win shares, som kan ses af Tabel 7-3 og 

Tabel 7-4 i bilaget. 
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MRP (WP) Middel løn Middel MRP (WP) 
Over-

/underbetaling 
Løn/MRP År i ligaen 

Kvartil 1 2.509.683,0 374.933,2 2.134.749,8 6,69 2,96 

Kvartil 2 3.859.828,7 1.307.011,6 2.552.817,1 2,95 4,74 

Kvartil 3 6.466.990,0 2.392.732,2 4.074.257,9 2,70 6,42 

Kvartil 4 10.100.616,9 6.961.384,5 3.139.232,5 1,45 7,64 

Alle 5.447.059,8 2.542.659,5 2.904.400,3 2,14 5,23 
Tabel 3-14. Over-/underbetaling ved inddeling i MRP-niveauer 
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3.4 Mål for effektiviteten af et holds management 
Vi ser nu på hvorvidt effektiviteten af et givet holds management, har indflydelse på klubbens 

økonomiske succes. Effektiviteten måler vi ved løn/MRP, hvor vi har at jo lavere dette forhold er, 

desto mere efficient er pengene blevet brugt på spiller-lønninger ift. produktion. Dette forhold 

udregnes for hver spiller, og herefter summes der for hvert hold. Der vægtes med lønnen i sig selv, 

sådan at jo højere løn, desto større indflydelse på det samlede mål. Der bruges data fra to sæsoner, 

hhv.2009-10 og 2010-11. Vi ønsker at finde indflydelsen af dette mål på et holds profit. Profitten 

antages at afhænge af omsætningen og omkostningerne, hvor omkostningerne er givet ved et holds 

samlede lønudgifter (payroll). Siden at vi tidligere viste sammenhængen mellem omsætning og 

diverse andre variable, bør vi benytte en metode kaldet 2-stage least squares (2SLS)54, da omsætning 

ellers i sig selv vil skabe bias i den nye model. Metoden går kort ud på, at man kører regressionen for 

omsætning, og derefter bruger de forudsagte værdier fra denne model i den nye regression med 

profit. Vi prøver både med regulær OLS, og en Fixed-effects (FE) model, som burde opfange alle 

lokale forhold, så som præference for sport og indkomst/capita. Formelt opstiller vi følgende to 

modeller: 

                                                              ̂                                

                                                                     ̂    

hvor ”hatten” altså betyder, at der er tale om de prædikterede værdier. Omsætningen var dog ikke 

signifikant i FE-modellen, hvilket vil sige at omsætningens variation indenfor hvert hold ikke har 

signifikant indflydelse på profitten. Vi viser derfor resultatet af den reducerede model i dette 

tilfælde. Resultatet af begge disse regressioner ses af Tabel 3-15.  

Variabel 
Model 1 
FE (WP) 

Model 2 
FE (WS) 

Model 3 
OLS (WP) 

Model 2 
OLS (WS) 

Payroll -1,003*** -1,050*** -1,597*** -1,646*** 

Løn/MRP -0,374** -1,667*** -0,375 -1,813** 

Omsætning (2SLS) - - 0,699*** 0,666*** 

Adj. R2 0,956 0,960 0,740 0,755 

N 60 60 60 60 
Tabel 3-15. Regressions-modeller for et holds profit 

*Signifikant på 10%-niveau 
**Signifikant på 5%-niveau 
***Signifikant på 1%-niveau 

Det ses først og fremmest at resultaterne er rimelig konsistente, uanset hvilken metode der bruges. 

Payroll får en lidt højere koefficient hvis der bruges 2SLS, og Løn/MRP for Wins produced er ikke 

signifikant ved 2SLS (model 3), selvom der ellers er god overensstemmelse i selve estimatet. Højst 

interessant viser det sig, at vores mål for ledelsesmæssige kvaliteter, har en signifikant negativ 

koefficient i alle modeller, undtagen som sagt model 3, og dette gælder selv når der kontrolleres for 

det enkelt holds niveau, omsætning og payroll. Koefficienten er en del lavere og mere signifikant i 

begge model-typer, når Win shares bruges som spiller-mål. Det ses at omsætning er positivt relateret 

                                                           
54

 Hoffmann (2005) 
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til profitten, mens samlede lønudgifter har en stærk negativ effekt. De sportslige mål antages kun at 

påvirke omsætningen, og igennem denne indirekte profitten. Hvis vi inkluderes disse mål i 

modellerne, fandt vi også meget inkonsistente resultater, hvor målene havde forskellige fortegn alt 

efter hvilken model der blev benyttet, og ikke var signifikante, undtagen i FE-modellen for Wins 

produced (se Tabel 7-5 i bilaget). Disse observationer er i god overenstemmelse med Gerrard (2005), 

som i sit studie af den Engelske Premier League (fodbold) også fandt at omsætning er positivt 

relateret til profitten, at lønudgifter/spiller-kvaliteter er negativt relateret til profitten, og at sportslig 

succes ikke er en signifikant driver af profitten.  

Den relative effekt af vores effektivitets-mål, hvis det sænkes med én standardafvigelse, er hhv. ca. 

0,375×4,9 = 1,8 for Wins produced, og 1,7×2,1 = 3,6 for Win shares. Effekten af Win shares-målet ses 

at være ca. dobbelt så stor. En klub der kan reducere deres effektivitets-mål med én 

standardafvigelse, forøger altså deres profit med hhv. $1,8 og $3,6 millioner. Til sammenligning ville 

en reduktion i payroll på én standardafvigelse give en besparelse på ca. $10 eller $15 mill., alt efter 

hvilken model man regner efter. Det vigtige her er, at et hold jo ikke bare kan blive ved med at skære 

i lønomkostningerne, da det har indflydelse på den sportslige succes og dermed omsætningen, og 

derfor indirekte også profitten55. Omvendt kan et hold til hver en tid prøve at effektivisere deres 

lønomkostninger. 

Man kunne overveje hvorvidt denne effekt opstår på baggrund af, at holdene med høj omsætning 

per definition får mere ud af deres spillere (højere MRP), relativt til hold med lavere omsætning. 

Kontruktionen af modellerne burde dog kontrollere for dette forhold, da vi netop har inkluderet 

omsætning i regressionen. Derfor kan der argumenteres for at effekten af effektivitets-målet er unik.  

Vi ser nu nærmere på et par et de mest effektive hold, og nogle af de mindst. Vi begrænser os til Win 

shares målet, da det virker som det mest effektive, samt at konklussionerne for Wins produced er 

stort set identiske. Det mest effektive hold i hele samplen var Miami Heat i 2010-11, med et mål på 

1,09 og en profit på $26,0 mill. (det gennemsnitlige effektivitets-mål for 2010-11 sæsonen var på 

3,63, og den gennemsnitlige profit lå på $5,8 mill.). De havde i denne sæson som tidligere nævnt lige 

skrevet under med 2 superstjerner i Chris Bosh og LeBron James, som skulle slutte sig til Dwyane 

Wade og dermed danne en kernegruppe, der skulle vinde mange mesterskaber sammen. For at de 

alle sammen kunne skrive under med Miami, blev de nød til at afvige fra max-kontrakter, og dermed 

hver især gå glip af ca. $15 millioner over den 6-årige periode deres kontrakter løber56. Med al 

respekt tjener de stadig hver over $14 mill. om året, men de ofrede altså alle 3 en betydelig mængde 

penge for at forsøge at skabe et mesterhold. I Tabel 3-16 ses Miami’s spillere i 2010-11 sæsonen, 

samt deres løn og MRP. I yderste kolonne ses Løn/MRP-målet. Vi ser at både James og Wade 

producerede mere end hvad de blev betalt. Chris Bosh var produktiv, men levede ikke helt op til sin 

løn ift. de andre. Rent faktisk var han den næstmest overbetalte på holdet med 54%, i absolutte 

beløb var han den mest overbetalte med omkring $5 mill. Vi ser at resten af holdet, ”the supporting 

cast”, også var ret effektive. Mario Chalmers især var som deres startende point guard et fund til 
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$854.389. Selv hvis ”the big 3” (James, Wade og Bosh) havde fået deres fulde løn, dvs. $2,5 mill. 

mere hver, havde holdets samlede mål stadig været det 3. laveste blandt alle 60 observationer, så 

det er ikke kun pga. deres favorable kontrakter at holdet klarede sig godt mht. dette mål.  

Spiller Løn MRP (WS) Løn/MRP 

Carlos Arroyo  $             1.419.173   $             1.205.473  1,18 

Chris Bosh  $           14.500.000   $             9.425.219  1,54 

Dwyane Wade  $           14.200.000   $           14.872.247  0,95 

Eddie House  $             1.352.181   $             1.570.176  0,86 

Erick Dampier  $             1.352.181   $             2.572.644  0,53 

James Jones  $             2.690.509   $             2.517.185  1,07 

Joel Anthony  $             3.300.000   $             1.867.314  1,77 

Juwan Howard  $             1.352.181   $             1.079.626  1,25 

LeBron James  $           14.500.000   $           18.627.624  0,78 

Mario Chalmers  $                 854.389   $             2.197.128  0,39 

Zydrunas Ilgauskas  $             1.352.181   $             2.751.266  0,49 
Tabel 3-16. Miami Heat’s spillere i 2010-11 sæsonen og deres løn, MRP og effektivitets-mål 

Et andet hold der klarede sig rigtig godt mht. vores effektivitets-mål i perioden, er Phoenix Suns i 

2009-10. De havde et mål på 1,55, hvor gennemsnittet i denne sæson lå på 4,23. Deres profit lød på 

$10,7 mill., mod et gennemsnit i ligaen på $6,1. Deres spillere ses af Tabel 3-17. Deres 2 bedste 

spillere, Amare Stoudemire og Steve Nash, producerede begge to godt i løbet af året. Stoudemire’s 

produktion er den 2. højeste over de to sæsoner, kun overgået af Kobe Bryant fra Los Angeles Lakers 

i 09-10. Phoenix skød dog lidt forbi målet med Richardson og Barbosa, som begge blev betalt mere 

end dobbelt så meget som deres MRP, og store beløb også i absolutte termer, og det endda selvom 

de kun var marginal spillere.  

Spiller Løn MRP (WS) Løn/MRP 

Amare Stoudemire  $           16.378.325   $           20.365.807  0,80 

Channing Frye  $             1.990.000   $             2.728.321  0,73 

Goran Dragic  $             1.836.000   $                 930.252  1,97 

Grant Hill  $             3.000.000   $             3.575.279  0,84 

Hakim Warrick  $             3.000.000   $             1.878.054  1,60 

Jared Dudley  $             1.307.640   $             2.419.605  0,54 

Jason Richardson  $           13.333.332   $             5.158.613  2,58 

Leandro Barbosa  $             6.600.000   $             2.453.765  2,69 

Louis Amundson  $                 855.189   $             1.081.288  0,79 

Robin Lopez  $             1.745.520   $                 959.974  1,82 

Steve Nash  $           13.125.000   $           10.908.719  1,20 
Tabel 3-17. Phoenix Suns’ spillere i 2009-10 sæsonen og deres løn, MRP og effektivitets-mål 

Et sidste eksempel er Chicago Bulls fra 2010-11. Effektivitet på 1,27 og en profit på $59,4 mill. Begge 

langt hhv. under/over gennemsnittet. Spillerne ses af Tabel 3-18. Kernespillerne var Boozer, Rose, 

Noah og Deng, hvilke alle ses at have produceret næsten det samme som de blev betalt. Rose og 
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Noah var på dette tidspunkt stadig under deres rookie-kontrakter, hvilket giver den utroligt gode 

efficiens, og samtidig viser værdien af at drafte godt. Igen er der et par spillere der bliver overbetalt 

med en god del penge, men kernespillerne er nogenlunde fornuftigt aflønnet. 

Spiller Løn MRP (WS) Løn/MRP 

C.J. Watson  $             3.600.000   $             1.373.654  2,62 

Carlos Boozer  $           14.400.000   $             8.891.508  1,62 

Derrick Rose  $             5.546.160   $           13.648.642  0,41 

Joakim Noah  $             3.128.536   $             7.139.463  0,44 

Keith Bogans  $             1.600.000   $             3.176.978  0,50 

Kurt Thomas  $             1.800.000   $             2.832.142  0,64 

Kyle Korver  $             5.000.000   $             3.720.845  1,34 

Luol Deng  $           11.345.000   $             8.851.245  1,28 

Omer Asik  $             1.721.000   $                 808.982  2,13 

Ronnie Brewer  $             4.790.000   $             4.885.203  0,98 

Taj Gibson  $             1.117.680   $             2.738.680  0,41 
Tabel 3-18. Chicago Bulls’ spillere i 2010-11 sæsonen og deres løn, MRP og effektivitets-mål 

For nu at kigge på et hold der klarede sig dårligt mht. effektivitet, ser vi på Memphis Grizzlies i 2010-

11. De havde et mål på 6,46 og et finansielt tab på -$24,8 mill., selvom de vandt 46 kampe og kom i 

slutspillet. Hovedaktørerne på dette Memphis hold var Gasol, Conley, Gay og Randolph. Vi ser at alle 

disse spillere er ekstremt overbetalt ift. deres reelle produktion. Kun Gasol var sine $3,5 mill. værd 

(endda lidt mere). Generelt var han det eneste lyse punkt for Memphis i denne sæson, rent kontrakt-

mæssigt. Hasheem Thabeet ses at blive betalt næsten $5 mill., og producere for under $200.000. Det 

er klart at når sådanne overbetalinger finder sted, så bliver det svært at maksimere profitten 

samtidig. Vi ved at MRP for disse spillere ville have været højere, havde de spillet for en klub på et 

større marked, men denne forskel ville ikke kunne opveje så ekstreme overbetalinger/fejlvurderinger 

fra ledelsens side. Som det sås af Tabel 3-9 bliver værdien maksimalt lidt mer end fordoblet, hvilket 

ikke ville gøre den store forskel på billedet der her tegner sig for Memphis.  

Spiller Løn MRP (WS) Løn/MRP 

Darrell Arthur  $             1.123.680   $                 815.836  1,38 

Greivis Vasquez  $             1.035.960   $                 301.864  3,43 

Hasheem Thabeet  $             4.793.280   $                 159.352  30,08 

Marc Gasol  $             3.480.000   $             3.802.638  0,92 

Mike Conley  $             4.913.007   $             1.829.565  2,69 

O.J. Mayo  $             4.456.200   $             1.116.789  3,99 

Rudy Gay  $           13.603.750   $             2.293.670  5,93 

Sam Young  $                 886.000   $                 534.389  1,66 

Tony Allen  $             3.000.000   $             1.364.799  2,20 

Zach Randolph  $           17.333.333   $             3.722.243  4,66 
Tabel 3-19. Memphis Grizzlies’ spillere i 2010-11 sæsonen og deres løn, MRP og effektivitets-mål 
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Der er 21 observationer over de to sæsoner, hvor et givent hold har haft et finansielt tab, samt ligget 

over det gennemsnitlige effektivitets-niveau. Hvis alle disse hold reducerede deres løn/MRP ned til 

gennemsnittet (3,93 for Win shares), hvilket svarer til en gennemsnitlig forbedring på ca. 30%, så ville 

de samlet spare omkring $62 mill., og 5 af disse hold ville opnå en profit i stedet for et tab (se Tabel 

3-20). 

Hold Sæson Profit (mill. $) 
Løn/MRP 

(WS) 
Profit ved gns. 

Løn/MRP (mill. $) 

Charlotte 09-10 -20 5,09 -18,03 

 
10-11 -25,5 4,82 -23,98 

 Denver 09-10 -11,7 3,97 -11,63 

 
10-11 -1,2 4,63 -0,01 

 Indiana 09-10 -16,9 5,53 -14,18 

 
10-11 -10,5 4,36 -9,78 

 Memphis 09-10 -2,6 7,37 3,25 

 
10-11 -24,8 6,46 -20,50 

 Milwaukee 10-11 -7,6 8,83 0,73 

 Minnesota 09-10 -6,7 4,95 -4,96 

 
10-11 -6,8 13,51 9,48 

 New Jersey 09-10 -10,2 4,49 -9,25 

 
10-11 -23,6 6,30 -19,57 

 New Orleans 09-10 -5,9 4,75 -4,51 

 Orlando 10-11 -16 4,46 -15,09 

 Philadelphia 09-10 -1,2 5,13 0,85 

 
10-11 -10,3 4,27 -9,72 

 Sacramento 09-10 -9,8 4,10 -9,50 

 Utah 10-11 -16,4 4,71 -15,07 

 Washington 09-10 -5,2 4,01 -5,06 

 
10-11 -3,4 7,22 2,20 

 Samlet (sum) - -236,3 - -174,3 
Tabel 3-20. Profit, Løn/MRP og profit hvis holdet havde haft en gennemsnitlig Løn/MRP 
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4 Implementering af præstations-afhængig løn 
Baseret på at vi i forrige kapitel så at minimering af løn/MRP fører til øget profit, vil vi i dette afsnit 

vurdere hvorvidt en implementering af præstations-afhængig løn, baseret på enten Wins produced 

eller Win shares, ville kunne være en løsning for de hold, der er i finansielle problemer.  

Mange hold i NBA benytter sig allerede af incitamenter i kontrakterne med spillerne, men ift. den 

tidligere diskuterede teori, er der nogle problemer ved disse eksisterende præstations-afhængige 

aflønninger. Det første problem relaterer sig til punkt nr. 2 i afsnit 2.2, nemlig hvor stor en andel af 

basis lønnen bonussen skal bestå af. De fleste kontrakter i NBA består primært af garanteret løn, og 

så små incitamenter ved siden af. Således udgør de fleste præstations-baserede bonusser i NBA 

mindre end et par procent57, hvilket umiddelbart ikke er nok, selvom niveauet denne sats skal antage 

for at præstations-afhængig løn er effektivt, ikke er 100% fastlagt58.  

Et andet problem er at mange af incitamenterne i NBA er fuldstændig urealistiske at opnå for 

spillerne, hvor vi så i afsnit 2.2 at det netop var en vigtig faktor, at prædefinerede mål der udløser en 

bonus er sat realistisk, for at et sådant system ville fungere optimalt. Der er fx flere eksempler på 

kontrakter i NBA, der indeholder en bonus for at vinde MVP-titlen59, for spillere der ikke er betragtet 

som værende blandt de 50 bedste60.  

Et tredje problem er at disse incitamenter ofte ikke er bundet op på mål, der er i overensstemmelse 

med de overordnede mål for organisationen. Vi antager at ejernes målsætning er at vinde så mange 

kampe som muligt, ud fra et givent lønniveau. Hvis det overordnede mål er at vinde kampe, nytter 

det eksempelvis ikke noget at skrive incitamenter ind i kontrakterne som giver bonus løn, hvis man 

scorer et givent antal point. Det at score point i sig selv optimerer ikke antallet af sejre, men kan 

derimod føre til at den givne spiller er mere egoistisk, ved at skyde oftere, selv når han ikke er fri, i 

håb om at opnå sin bonus.  

Fordelen ved enten at bruge Wins produced eller Win shares som præstations-mål, ligger netop i at 

det er i overensstemmelse med organisationens overordnede mål, at vinde, da begge mål i teorien 

summer til det samlede antal sejre holdet har opnået. Samtidig er begge mål et individuelt mål, der 

viser hvor stort et bidrag den enkelte har tilføjet til den samlede pulje. På den måde lider de to mål 

ikke under problemerne med at belønne individer på et hold, og samtidig aflønner de alligevel den 

individuelle spiller for hans bidrag. Mao. jo mere den enkelte spiller har bidraget til holdets succes 

(målt i antal sejre), desto højere bonus, og samtidig jo flere sejre holdet samlet vinder, desto højere 

løn.  

Vi ser nu på hvorvidt de faktorer, der blev nævnt i afsnit 2.2 som værende essentielle for at 

præstations-baseret aflønning kan være effektivt, er til stede i NBA: 
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 [storytellerscontracts.wordpress.com] og [nj.com] 
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 Lawler (2000) 
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 Most Valuable Player; en titel der uddeles af medierne til den i deres øjne bedste spiller i ligaen. Uddeles 
årligt ved demokratisk afstemning 
60

 [nj.com] 



62 
 

 Uafhængigt arbejde: Dette er selvfølgelig ikke tilfældet. 

 Individer der værdsætter kontant belønning: Det er i flere studier blevet påvist, at spillere 

præsterer bedre i et år, hvor de ved de skal forny deres kontrakt efter sæsonen, i håbet om 

at få en højere løn61 

 Præstations-fokuserede individer: Der er stor præstige i at vinde mesterskabet, hvilket nok er 

det højeste mål for alle spillere, men der er også anerkendelse i form af mange forskellige 

priser og udnævnelser. Mediernes dækning, samt den store fan entusiasme, gør at der er 

stor fokus på præstation 

 En væsentlig andel af lønnen er variabel: Dette må man så sørge for ved en eventuel 

implementation 

 Omfattende og objektivt præstations-mål: Omfattende ved at de to mål inkorporerer alle 

officielt målte statistikker; objektivt ved at de netop består af statistikker, der kan og bliver 

målt 

 Tydelig sammenhæng mellem præstation og belønning (line of sight): Ikke så klar 

sammenhæng som måske ville være optimalt, da det kan være svært at gennemskue præcis 

hvad der skal til, for at øge sin præstation mht. de to mål. Omvendt er det måske en god ting, 

da der derfor højst sandsynligt ikke er nogen spillere, der kan udnytte systemet til egen 

fordel 

 Hvis systemet bygger på en bonus, der udløses hvis et prædefineret niveau opnås, skal dette 

niveau være realistisk: Igen noget man må sørge for er tilfældet, hvis man beslutter sig for at 

implementere et sådant system 

Ud fra ovenstående ses det at de fleste af disse punkter er, eller kan, opfyldes, hvorved der kan 

argumenteres for, at et præstations-baseret aflønnings system indført i NBA, ville kunne være 

effektivt. 
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5 Diskussion 
Vi har set at hvis klubberne minimerer forholdet mellem løn og MRP, kan de forøge deres profit med 

en hel del. Dette argumenterede vi for eventuelt kunne indføres ved præstations-afhængig løn, da de 

fleste forhold, der ifølge teorien kræves for at et sådant system kan være effektivt, er til stede i NBA. 

En faktor der vil have indflydelse på hvorvidt sådan en strategi kan lykkes som vi ikke har nævnt, er 

hvor stor en værdi spillerne sætter på job sikkerhed, både mht. længden af deres kontrakt, og hvor 

variabel deres løn er. Den aktuelle praksis lader nemlig til at have stor fokus på disse punkter, hvor 

andelen af variabel løn fx er langt mindre end i de andre store sportsgrene, og længden af 

kontrakterne synes at være et vigtigt forhandlingspunkt62. Hvis dette er tilfældet, kan et hold der 

prøver at implementere et præstations-baseret lønsystem miste betydelig forhandlingskraft med 

spillerne, da de vil prioritere andre klubber, der kan tilbyde dem større job sikkerhed. Det kan også 

være at længerevarige kontrakter er et mål fra klubbernes side, sådan at de har mindre variation i 

deres omkostninger, samt at de kan prøve at opbygge noget holdkultur (se igen Berman et. al. 

(2002)). Hvis præstations-afhængig løn derfor viser sig ikke at være en strategi man ønsker at 

forfølge fra klubbens side, bør ejere dog stadig inkorporere præstations-målene brugt i denne 

opgave, når de værdiansætter spillere, og forsøge at give dem en kontrakt, der matcher en sådan 

vurdering. Dette vil højst sandsynlig stadig være mere efficient end den nuværende praksis, da spiller 

statistikker fra år til år er ret konsistente indenfor basketball63. Netop pga. dette faktum ser vi ikke 

belæg for, at vores resultater på dette område kan være fremkommet ved tilfældigheder, fx ved at 

en spiller underpræsterer markant ift. tidligere sæsoner, da en sådan hændelse umiddelbart hører til 

sjældenhederne. 

At de samlede lønudgifter har en negativ koefficient i modellen for profit, peger i retning af at de 

fleste ejere er succes-maksimerende, fremfor profit-maksimerende, eller i hvert fald i gennemsnit 

har hyret flere ”talenter”, end hvad der ville være optimalt i et profit-maksimerende scenarie. Dette 

kan ses af Figur 2-1, hvor hvert talent hyret efter t1 (den profit-maksimerende mængde) sænker 

profitten. Argumentet for denne påstand understøttes af, at over 64% af holdene i gennemsnit over 

den 4-årige periode vi har data for, overskred grænsen for løn loftet, og dermed skulle betale en 

afgift til ligaen for at have for høje lønninger (grænsen lå i alle årene lige omkring $70 mill.64). Til 

gengæld er koefficienten til omsætning positiv, hvilket tyder på at holdene gennemsnitligt ligger på 

et talent-niveau mellem t1 og t2.  
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6 Konklusion 
Vores resultater tyder på en generel overbetaling af spillerne i NBA. Vi fandt frem til en 

gennemsnitlig overbetaling på ca. $2,9 mill. ift. spillerens MRP. Umiddelbart havde ejerne i NBA altså 

argumenterne på deres side, når det kom til at forhandle hvordan overskuddet i fremtiden skulle 

deles. Den nye aftale endte da også med, at det primært var spillerne der gik på kompromis, i og med 

at de gik med til et drastisk fald i løn, hvor de nu fremover vil modtage mellem 49% og 51% af BRI, 

hvor de i den forrige aftale var garanteret min. 57%65.  

Vi fandt et konkavt forhold mellem løn og antallet af år en spiller har været i ligaen. Derudover blev 

koefficienten til MRP højere, jo flere år i ligaen en spiller havde været. Vi argumenterede for at dette 

gav god mening, da der er flere observationer at vurdere en spillers reelle produktion på, desto 

længere han har været i ligaen. De helt unge spillere antoges at være underlagt deres 

standardiserede rookie-kontrakter, hvormed de modtager en fast overbetaling, som ikke er særlig 

afhængig af deres MRP. Spillerne i mellem-gruppen modtog den højeste overbetaling, hvilket 

begrundedes med at der er tale om spillere med højt fremtidigt potentiale.  

Mht. niveauet af lønnen, fandt vi at jo højere løn, desto højere overbetaling, både i absolutte tal, og 

procentvis. Betyder det så at agenten der blev citeret indledningsvis, har ret i at de finansielle 

problemer simpelthen kan løses ved at skære i de 25-30 højeste lønninger? Det ville muligvis løse 

problemerne, men det ville ikke være en fair løsning, forstået på den måde at nogle spillere rent 

faktisk er deres ekstremt høje løn værd, hvorimod andre slet ikke er det. Dette så vi ved at inddele 

MRP i kvartiler og se på overbetalingen i disse grupper. Her fandt vi at den procentvise overbetaling 

faldt desto mere produktiv spilleren var. De 25% mest produktive spillere havde en middel løn på ca. 

$10 mill., men blev kun overbetalt med 45%. Dette i sammenligning med de 25% mindst produktive 

spillere, der havde en løn på omkring $2,5 mill., men var overbetalt med mere end 6 gange deres 

MRP. 

Vi påviste herefter ved regression, at minimering af effektivitets målet (løn/MRP), kunne forøge 

profitten væsentligt, selv når der blev kontrolleret for omsætning og lokale forhold. Dette resultat 

var desuden robust mht. Wins produced og Win shares, om end virkningen var noget højere ved brug 

af sidstnævnte. Det blev udregnet at hold med et økonomisk tab, der havde en over gennemsnitlig 

værdi af løn/MRP, sammenlagt kunne spare i omegnen af $62 mill., hvis de reducerede deres 

løn/MRP til middel niveau. 5 ud af 21 af disse hold ville i dét tilfælde opnå en profit i stedet for et tab.  

Til sidst så vi på hvorvidt præstations-afhængig løn kunne være et redskab for de finansielt truede 

hold, og fandt at de faktorer der bør gælde for at et sådant system kan være effektivt, var til stede 

hvis præstations-målet var enten Wins produced eller Win shares. 

I denne opgave fik vi altså succesfuldt udarbejdet et mål for spiller-MRP i NBA, hvorfra vi kunne 

udlede, at de fleste spillere synes at være overbetalte. De best betalte spillere var dem, der i højest 

grad var overbetalt, om end det ikke konsekvent gjaldt alle spillere med høj løn. Endvidere 

konkluderede vi at hold, der på nuværende tidspunkt taber penge, ville kunne mindske dette tab, og 
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eventuelt opnå en profit, ved mere effektiv management af spillerkontrakter og -vurderinger. Dette 

argumenterede vi for eksempelvis ville kunne gøres ved brug af præstations-afhængig løn, baseret på 

et af vores spiller-vurderings mål. 
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7 Bilag 

7.1 Link mellem hold og CSA (MSA’s markeret med fed) 
Atlanta Hawks - Atlanta-Sandy Springs-Gainesville, GA-AL 

Boston Celtics - Boston-Worcester-Manchester, MA-RI-NH 

Charlotte Bobcats - Charlotte-Gastonia-Salisbury, NC-SC 

Chicago Bulls - Chicago-Naperville-Michigan City, IL-IN-WI 

Cleveland Cavaliers - Cleveland-Akron-Elyria, OH 

Dallas Mavericks - Dallas-Fort Worth, TX 

Denver Nuggets - Denver-Aurora-Boulder, CO 

Detroit Pistons - Detroit-Warren-Flint, MI 

Golden State Warriors - San Jose-San Francisco-Oakland, CA 

Houston Rockets - Houston-Baytown-Huntsville, TX 

Indiana Pacers - Indianapolis-Anderson-Columbus, IN 

Los Angeles Clippers - Los Angeles-Long Beach-Riverside, CA 

Los Angeles Lakers - Los Angeles-Long Beach-Riverside, CA 

Memphis Grizzlies - Nashville-Davidson-Murfreesboro-Columbia, TN 

Miami Heat - Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL (MSA) 

Milwaukee Bucks - Milwaukee-Racine-Waukesha, WI 

Minnesota Timberwolves - Minneapolis-St. Paul-St. Cloud, MN-WI 

New Jersey Nets - New York-Newark-Bridgeport, NY-NJ-CT-PA 

New Orleans Hornets - New Orleans-Metairie-Bogalusa, LA 

New York Knicks - New York-Newark-Bridgeport, NY-NJ-CT-PA 

Oklahoma City Thunder - Oklahoma City-Shawnee, OK 

Orlando Magic - Orlando-Deltona-Daytona Beach, FL 

Philadelphia 76ers - Philadelphia-Camden-Vineland, PA-NJ-DE-MD 

Phoenix Suns - Phoenix-Mesa-Glendale, AZ (MSA) 

Portland Trail Blazers - Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA (MSA) 

Sacramento Kings - Sacramento-Arden-Arcade-Yuba City, CA-NV 

San Antonio Spurs - San Antonio-New Braunfels, TX (MSA) 

Toronto Raptors – Toronto census metropolitan area 

Utah Jazz - Salt Lake City-Ogden-Clearfield, UT 

Washington Wizards - Washington-Baltimore-Northern Virginia, DC-MD-VA-WV 
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Hold Koefficient 

Atlanta Hawks -0,079 

Boston Celtics 0,116 

Charlotte Bobcats -0,098 

Chicago Bulls 0,389 

Cleveland Cavaliers 0,242 

Dallas Mavericks 0,193 

Denver Nuggets -0,077 

Detroit Pistons 0,255 

Golden State Warriors 0,078 

Houston Rockets 0,22 

Indiana Pacers -0,13 

Los Angeles Clippers -0,06 

Los Angeles Lakers 0,429 

Memphis Grizzlies -0,171 

Miami Heat 0,091 

Milwaukee Bucks -0,185 

Minnesota Timberwolves -0,108 

New Jersey Nets -0,21 

New Orleans Hornets -0,158 

New York Knicks 0,702 

Oklahoma City Thunder -0,274 

Orlando Magic -0,179 

Philadelphia 76ers 0,017 

Phoenix Suns 0,149 

Portland Trail Blazers 0,088 

Sacramento Kings -0,019 

San Antonio Spurs 0,051 

Toronto Raptors 0,191 

Utah Jazz 0,026 

Washington Wizards - 

År Koefficient 

2007-08 -0,027 

2008-09 -0,034 

2009-10 -0,031 

2010-11 - 
Tabel 7-1 

 
År i ligaen 

Middel løn 
Middel MRP 

(WS) 
Over-

/underbetaling 
Løn/MRP Koefficient til 

MRP 

Gruppe 1 (0-3 år) 2.269.013,4 1.257.363,2 1.011.650,2 1,80 0,454 

Gruppe 2 (4-12 år) 7.607.413,4 3.093.793,6 4.513.619,8 2,46 0,928 

Gruppe 3 (12 år+) 8.417.588,4 5.661.003,6 2.756.584,9 1,49 1,375 
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Alle 5.447.059,8 2.475.593,2 2.971.466,6 2,20 1,077 
Tabel 7-2 

Løn Middel løn Middel MRP (WS) 
Over-

/underbetaling 
Løn/MRP År i ligaen 

Kvartil 1 1.052.288,6 905.345,7 146.942,9 1,16 3,11 

Kvartil 2 2.647.773,2 1.407.516,1 1.240.257,1 1,88 3,89 

Kvartil 3 5.453.877,8 2.082.326,7 3.371.551,0 2,62 5,48 

Kvartil 4 12.672.646,1 5.521.815,5 7.150.830,6 2,30 8,45 

Alle 5.447.059,8 2.475.593,2 2.971.466,6 2,20 5,23 
Tabel 7-3 

MRP (WS) Middel løn Middel MRP (WS) 
Over-

/underbetaling 
Løn/MRP År i ligaen 

Kvartil 1 2.003.021,7 399.518,3 1.603.503,4 5,01 2,23 

Kvartil 2 3.488.000,4 1.163.055,4 2.324.945,0 3,00 4,70 

Kvartil 3 5.472.531,1 2.107.146,2 3.365.384,9 2,60 6,30 

Kvartil 4 10.851.522,5 6.250.632,8 4.600.889,6 1,74 7,68 

Alle 5.447.059,8 2.475.593,2 2.971.466,6 2,20 5,23 
Tabel 7-4 

Variabel 
Model 1 
FE (WP) 

Model 2 
FE (WS) 

Model 3 
OLS (WP) 

Model 2 
OLS (WS) 

Payroll -1,105*** -1,118*** -1,586*** -1,553*** 

Løn/MRP -0,257 -1,331** -0,380 -2,432** 

Omsætning (2SLS) - - 0,700*** 0,662*** 

Sejre 0,355** 0,260 0,006 -0,137 

Sejre4 0,129* 0,103 -0,011 -0,035 

Adj. R2 0,959 0,961 0,730 0,752 

N 60 60 60 60 
Tabel 7-5 
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