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Titel: Redovisning av spelarförvärv i Herrallsvenskan - En kvalitativ studie om hur man  

redovisar fotbollsspelarnas spelarkontrakt i Herrallsvenskan 

 

Bakgrund och problemdiskussion: Allsvenska fotbollsklubbar har idag möjlighet att redovisa 

förvärvade spelarkontrakt på två olika sätt, antingen som en immateriell tillgång i balansräkningen 

eller som en kostnad i resultaträkningen. Då det finns två olika redovisningsmetoder kan det ge 

ekonomiska konsekvenser. Även nedskrivningar av spelarkontrakt kan bli problematiskt då klubbar 

skriver ned dessa på olika sätt. 

 

Syfte: Syftet med studien är att belysa hur fotbollsklubbarna i Herrallsvenskan redovisar sina 

spelarförvärv samt undersöka varför klubbarna tillåtits redovisa sina spelarförvärv på två olika sätt. 

Det ska även undersökas hur fotbollsklubbarna hanterar nedskrivningar av deras spelarkontrakt. 

 

Metod: Studien har utgått från ett kvalitativt tillvägagångssätt där vi samlat in empiriska data utifrån 

intervjuer med Svenska Fotbollsförbundet samt nio av de totalt 16 herr allsvenska klubbarna. Den 

sekundärdata vi använt är samtliga klubbars årsredovisningar.  

 

Resultat: Samtliga klubbar följer SvFF:s elitlicenskriterier. Av samtliga deltagande herr allsvenska 

klubbar för säsongen 2015 är det endast BK Häcken som kostnadsför sina spelarförvärv i 

resultaträkningen. Resterande klubbar aktiverade spelarkontrakten som immateriella tillgångar i 

balansräkningen. SvFF har tagit fram två sätt att redovisa spelarförvärv. Orsaken till detta berodde 

främst på klubbarnas önskemål. Flertalet klubbar som aktiverar spelarförvärven i balansräkningen vill 

vara försiktiga med att direkt kostnadsföra spelarkontraktet i resultaträkningen medan andra klubbar 

vill fördela kostnaden över spelarens kontraktstid.  

 

Nyckelord: Aktivering, Fotboll, Herrallsvenskan, Immateriella tillgångar, Kostnadsföring, 

Nedskrivningar, Redovisning, Spelarförvärv, Spelarkontrakt, Svenska Fotbollsförbundet. 



Abstract 

Football clubs in Herrallsvenskan have the possibility of accounting for accounting for acquisition of 

players by the use of two different methods. The clubs can either capitalize the aquisition of their 

player contracts as intangible assets in the balance sheet or expense the acquisition through the 

income statement. This will subsequently also have an impact on the way that these assets are 

depreciated. Which of the two methods do teams in Herrallsvenksan (the top league in Swedish 

football) use? Why have they been allowed to choose beteween to different methods? Following a 

qualitative research method, we are fathered empirical data by interviewing the Swedish Football 

Association (SWE: Svenska Fotbollsförbundet) in addition to representatives for nine out of the total 

of 16 clubs within Herrallsvenskan. Our results indicate that all of the teams in Herrallsvenskan 

capitalize the acquisition of players on the balance sheet as intellectual property, except for BK 

Häcken whom expense their acquisitions. The reasons for why the Swedish Football Association has 

recommended these two methods is due to demands by the clubs within Herrallsvenskan. 

 

Keywords: Accounting, Capitalization, Expense, Football, Herrallsvenskan, Impairments, Intangible 

assets, Player contract, Plays aquisitions, Swedish Football Assciations. 
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1. Inledning 

Nedan presenteras en bakgrund till fotbollens utveckling genom åren.  Vidare presenteras problemområdet om 

problematiken gällande humankapital som en immateriell tillgång. Problemområdet följs av en 

problemdiskussion, där forskare redogör utifrån deras synsätt hur fotboll och redovisning bör sammankopplas. 

Kapitlet avslutas med studiens syfte och avgränsning. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 

Fotbollens popularitet och etablering i Sverige har genom åren ökat markant. Detta stöds av 

Andersson (1996, ss. 32–34) som i sin artikel ”Fotboll och media då seklet var ungt” lyfter 

fram en studie som Michael Oriard tidigare gjort i USA. Studien grundar sig i hur den 

amerikanska fotbollen till största del skapats av de amerikanska dags- och veckotidningarna. 

Andersson jämför den amerikanska fotbollen i USA med fotbollen i Sverige där han beskriver 

hur populärpressen lanserade sporten som en modern tävling. Författaren hävdar att det skrevs 

otroligt mycket om fotboll i de svenska tidningarna och detta påminner oss starkt om hur det 

skrevs om fotboll i de amerikanska tidningarna strax innan sekelskiftet.  

Med anknytning till satsningar på elitidrott menar Cederquist (2010, ss. 7–8) att fotbollen som 

sport kommersialiserats väldigt mycket. Övergångspriser, löner samt intäkter från sponsorer 

har genom åren ökat markant. Elitklubbarnas syften har därför inte enbart varit att nöja sig 

med att uppnå de sportsliga målen utan även de ekonomiska, som långsiktigt bidrar för att 

utveckla verksamheten och på så sätt förbättra de sportsliga målen. Elitklubbar drivs idag som 

företag med betydande försäljning både vad det gäller reklam, försäljning av souvenirer samt 

vid förvärv av rättigheterna för en spelare som både presterar på fotbollsplanen samt utanför 

som affischnamn. Det medför stora intäkter vilket också har resulterat i högre 

redovisningskrav på fotbollsklubbarna. Precis som i näringslivet är det därför viktigt för 

elitfotbollsklubbarna att ta tillvara på det intellektuella kapitalet som utgör kärnan i 

verksamheten.  

Det finns olika avdelningar för den faktiska sportsliga verksamheten, men även som den 

övriga affärsverksamheten. I grund och botten är spelarna nyckeln för fotbollsklubbarna och 

precis som Grönroos (2008, s. 22) beskriver har humankapitalet blivit viktigare även för 

företag. Fotbollsklubbarnas framtida ekonomiska fördelar uppkommer till stor del beroende 

på spelarnas prestationer och är då fotbollsklubbens allra viktigaste tillgång. 
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1.2 Problemområde 

Ett problem med redovisning av humankapital menar Johansson (2003, s. 111) är att 

företagets personal inte kan aktiveras som en tillgång i balansräkningen. Detta kan vi se 

främst i kunskapsföretag där ett företag säljer sin specifika kunskap och är beroende av 

personalens kompetens och kreativitet. För att aktivera en resurs som en tillgång måste 

kriterier som Bokföringsnämnden fattat uppfyllas. Definitionen av en tillgång enligt 

Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR, 2012:1) K3-regelverk är följande: 

• Resursen skall ha uppkommit som en följd av inträffade händelser.  

• Resursen ska kontrolleras av företaget. 

• Resursen förväntas innebära ekonomiska fördelar i framtiden för företaget.  

Personalen uppfyller således enbart det första kriteriet, vilket alltså inte är tillräckligt enligt 

Johansson (2003, s. 111). Trots att personalens erfarenhet och skicklighet står för en stor 

majoritet av kunskapsföretagens omsättning menar Smith (2006, s. 202) att personalen inte 

kan kontrolleras av företaget. Vid sidan av arbetet är personalen egna individer som inte 

kontrolleras av företaget och det är därför således inte tillåtet att ha anställda i företagen som 

en tillgång, eftersom man inte kan ha äganderätt till en annan individ då de har full rätt att 

lämna företaget när de vill. Flamholtz et al. (2002) visade också på detta samband där de 

menar att de anställda har all frihet att lämna organisationen vilket kan ge en effekt av att 

balansräkningen ser väldigt annorlunda ut från år till år. Flamholtz et al. anser således att ett 

antal modeller för värdering och redovisning av humankapital blir subjektiv.  

 

En annan viktig aspekt för vår undersökning är den rådande definitionen av materiella 

tillgångar. I K3-regelverkets (BFNAR, 2012:1) 18:e kapitel punkt två, definieras en 

immateriell tillgång som: ”En icke-monetär tillgång utan fysisk form”. Artsbergs (2005, ss. 

185–186) kritik beträffande problematiken kring aktiveringen av immateriella tillgångar är att 

beräkningen av värdet saknar trovärdiga modeller. Detta kommer i sin tur leda till att 

värderingen av den immateriella tillgången kommer ge ett skevt resultat. Fortsättningsvis för 

hon en diskussion kring den klyfta som råder mellan det verkliga- och bokförda värdet som 

skulle kunna minskas om man värderar spelarkontrakten på ett rättvisande sätt. Ett exempel 

som författaren framförallt lyfter fram är de avancerade statistikprogram man möjligtvis 

skulle kunna ta del av som spelbolag idag använder för att bland annat beräkna sannolikheten 

för utfall i matcher. 
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1.3 Problemdiskussion  

Svenska Fotbollsförbundet (2015 s. 3) har i sitt regelverk numera satt betydligt högre krav på 

fotbollsklubbarna än förr. Striktare regler har tagits fram i de högre divisionerna om hur 

fotbollsklubbarna ska sköta sin redovisning. Union of European Football Associations 

(UEFA) som är en europeisk fotbollsfederation med 55 nationella fotbollsförbund som 

medlemsländer har ställt krav på att respektive medlemsförbund ska ta ansvar för den 

ekonomiska utvecklingen i klubbarna och på så sätt låta fotbollen behålla dess trovärdighet.  

 

I Sverige ska elitfotbollsklubbarna följa SvFF:s regler gällande redovisning. AIK är ensam 

klubb i Sverige som är ett börsnoterat idrottsaktiebolag. Majoriteten av klubbarna drivs som 

ideella föreningar och ett fåtal klubbar drivs som onoterade idrottsaktiebolag. De regler som 

SvFF (2015, s. 14) kommit med ska därför vara ämnat att passa de tre organisationsformerna. 

Något som är unikt för fotbollen är hur spelarkontrakten värderas och redovisas. Det regleras 

inte i någon lag eller någon rekommendation hur det ska gå till. De regler som SvFF kommit 

med är endast ägnade för de fotbollsklubbar som bär på en elitlicens (Herrallsvenskan, 

Damallsvenskan samt Superettan). Elitlicensen innebär bland annat att en fotbollsklubb 

kräver en god ekonomi och en godkänd tävlingsanläggning. Efter varje säsong måste 

klubbarna bland annat visa ett positivt eget kapital. Om klubbarna inte lever upp till de kraven 

kan de riskera att bli tvångsnedflyttade en division. Till följd av detta måste alla elitklubbar i 

de högsta serierna följa bokföringslagen, bokföringsnämndens allmänna råd, 

årsredovisningslagen, rekommendationer och uttalanden samt god redovisningssed. Detta 

gäller således alla ideella föreningar som bär på elitlicensen. Det ställer dock högre 

redovisningskrav på AIK som är ett börsnoterat aktiebolag. Precis som vilket börsnoterat 

företag som helst så måste även AIK följa de IFRS-redovisningsreglerna som International 

Accounting Standards Board (IAS) tagit fram. 

 

Dilemmat som uppstår vid fotbollsklubbarnas sätt att redovisa är enligt Tunaru et al. (2005) 

att endast delar av truppen får tas upp som immateriella tillgångar. Anledningen till varför 

internt utvecklade fotbollsspelares spelarkontrakt inte kan redovisas som en immateriell 

tillgång i balansräkningen beror främst på att fotbollsklubbarna oftast inte betalat något för 

spelarkontraktet. Det finns således inte ett spelarkontrakt som klubbarna betalat pengar för. 

Författarna påstår även att fotbollsspelarna är klubbarnas största tillgångar och bör aktiveras i 

de finansiella rapporterna som en immateriell tillgång. Något som Oprean & Oprisor (2014) 

verkligen inte håller med om, då de påstår att ingen fotbollsspelare är lik den andra. Vad det 
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gäller nedskrivningar av spelarkontrakt har SvFF inte satt några konkreta regleringar. Det vi 

kan läsa i rekommendationerna (SvFF 2015, s.16) är att samtliga spelarvärden måste prövas 

årligen för att bedöma om det föreligger ett nedskrivningsbehov. Amir & Livne (2005) 

förklarar att immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod bör ses över för 

nedskrivning årligen. Vidare menar författarna att investeringar i spelarkontrakt är gynnsamt 

endast för innevarande år vilket skapar en svag relation mellan investeringar i spelarkontrakt 

och framtida kassaflöden. Detta visar också på att spelarkontraktens värden oftast minskar 

snabbare än hastigheten för av- och nedskrivningar. Amir & Livne poängterar därför att man 

ska vara försiktig med att betala ett högt anskaffningspris på sina spelarförvärv för att undvika 

stora av- och nedskrivningskostnader i förhållande till vad spelarkontraktet kommer vara värt 

i framtiden. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att belysa hur fotbollsklubbarna i Herrallsvenskan redovisar sina 

spelarförvärv samt undersöka varför klubbarna tillåtits redovisa sina spelarförvärv på två 

olika sätt. Det ska även undersökas hur fotbollsklubbarna hanterar nedskrivningar av deras 

spelarkontrakt.   

1.5 Frågeställningar 

• Hur redovisar herr allsvenska klubbar sina spelarförvärv? 

• Varför tillåts fotbollsklubbarna redovisa sina spelarförvärv på två olika sätt?  

• Hur hanteras eventuella nedskrivningar av spelarkontrakt utifrån skador? 

1.6 Avgränsning 

Då elitlicensen gäller Herrallsvenskan, Damallsvenskan och Superettan har vi valt att 

avgränsa studien till Herrallsvenskan. Vi kommer således utgå från samtliga 16 

fotbollsklubbar som deltog i Herrallsvenskan år 2015. 

 

Studien kommer inte ta hänsyn till hur redovisningen sköts i utlandet. 
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2. Metod 

Detta kapitel redogör studiens tillvägagångssätt för att uppnå studiens syfte. Därefter presenteras 

datainsamlingen samt en metodreflektion. Avslutningsvis presenteras tidigare forskningsstudier som berör 

studien. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

2.1 Tillvägagångssätt 

I denna studie har empirin främst samlats in genom kvalitativa intervjuer. Kvalitativa 

intervjuer syftar enligt Bryman & Bell (2013, ss. 321–322) på att redogöra för subjektiva 

tolkningar av en individs omgivning och sociala miljö. Vidare menar författaren att en 

kvalitativ studie leder till en mer fördjupad förståelse än en kvantitativ studie. 

 

Med hjälp av den kvalitativa metoden ska vi upplysa det problem som undersöks genom att 

förklara, förstå och tolka information. Bryman & Bell (2013, ss. 321–322) anser att en 

kvalitativ metod inte är lika tillförlitlig som en kvantitativ metod. Målet med denna studie är 

inte att generalisera det resultat vi får. Vi har använt en kvalitativ metod för att få en 

fördjupad förståelse inom det valda ämnesområdet Studien ska ge en fördjupad uppfattning 

för hur fotbollsklubbar redovisar sina spelarförvärv samt varför man valt respektive 

redovisningsmetod. Precis som Alvesson & Sköldberg (2008, s. 237) hävdar ligger den 

centrala delen på hur vi kommer att tolka den data vi samlat in. Då slutresultatet baseras på 

hur vi uppfattat saker och ting så är det viktigt att känna till att vår påverkan på studiens utfall 

existerar. Genom att minska risken till detta har vi fördjupat oss och ökat vår förståelse i det 

problem som undersöks. Detta är viktigt enligt Bryman & Bell (2013, ss. 321–322) då man 

skapar sig en bättre uppfattning av hur respondenterna ser på det problem som undersöks.  

 

2.2 Datainsamling 

Vi har använt både primär- och sekundärdata. Primärdata är den data som samlats direkt från 

den ursprungliga källan. Sekundärdata består enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 46) av 

information som redan har samlats in av andra forskare eller är processdata. Den sekundärdata 

vi använt är fotbollsklubbarnas årsredovisningar. Granskningen av årsredovisningar var ett av 

de första stegen för att få en ökad förståelse över hur redovisningen av spelarkontrakt ser ut. 

Efter granskningen av årsredovisningarna gick vi över till insamlingen av den primärdata vi 

fått. Primärdata i studien har samlats in genom telefonintervjuer med relevanta respondenter.   
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2.3 Population och Bortfall 

Studien har tillämpat en totalundersökning på de fotbollsklubbar som deltog i Herrallsvenskan 

år 2015. Efter att ha kontaktat samtliga fotbollsklubbar visade det sig att sju klubbar inte haft 

möjlighet till att delta i en telefonintervju. Skälet till varför man inte kunnat delta har för de 

flesta klubbar varit brist på tid där klubbarna förklarat att säsongen precis avslutats. De 

berörda klubbarna var Falkenberg FF, Halmstad BK, Helsingborg IF, Malmö FF, GIF 

Sundsvall, Åtvidabergs FF samt Örebro SK. Insamlingen av årsredovisningar har dock varit 

enklare att få tag på. Samtliga 16 klubbars årsredovisningar för 2015 har vi fått tag på och har 

därmed tillämpats i studien. 

 

2.4 Litteraturforskning 

Jacobsen (2002, ss. 259–260) påpekar att det är viktigt att lägga ner tid på att hitta relevanta 

källor så att den information som inhämtas är korrekt och relevant för det man vill undersöka. 

Vi inledde studieprocessen med att söka efter tidigare forskningsstudier på en databas som 

heter SöderScholar. Efter att ha gått igenom flertalet forskningsstudier som berörde 

immateriella tillgångar och redovisning upptäckte vi att samtliga studier diskuterade den 

oklarhet som råder dem emellan. Litteratursökningen gjordes på olika bibliotek som 

Södertörns högskolebibliotek och Stockholms stadsbibliotek. Den litteratur vi använt har gett 

en ökad kunskap och djupare förståelse kring information om redovisning, immateriella 

tillgångar samt hur olika fotbollsverksamheter fungerar och bedrivs. Efter att ha funnit 

litteraturer som var relevanta för studien väcktes ett intresse. Vi bestämde oss därefter och 

därefter för att ta reda på hur klubbar i Herrallsvenskan redovisar spelarkontrakt i sina 

årsredovisningar.  

 

2.5 Dokumentär forskning 

Dokumentär forskning hanterar de dokument man tillämpat som primär datakälla i sin studie. 

Under omständigheter där det blir svårt att samla in primärdata menar Denscombe (2016, s. 

319–320) att de primära datakällorna kompletterar till insamlingen av empirin. Dokumentär 

forskning har varit en del av studiens insamlade empiri. Samtliga årsredovisningar från 

fotbollsklubbarna har granskats där tonvikten legat i att se hur fotbollsklubbarna valt att 

hantera spelarkontrakten som förvärvats. Granskningen av årsredovisningarna har utgått från 

moderföreningen/moderbolaget i klubben. Anledningen till varför vi inte valt att utgå från 

klubbarnas koncernårsredovisning beror dels på att vissa klubbar äger sin fotbollsarena. 
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Eftersom samtliga klubbar inte äger sin fotbollsarena har vi valt att utgå från 

moderföreningen/moderbolagets årsredovisning i klubbarna då jämförelsen blir mer rättvis. 

Årsredovisningarna visar även vad för policy respektive fotbollsklubb har vid eventuella 

nedskrivningar av sina spelarkontrakt samt vilka redovisningsregler som måste följas. 

 

2.6 Intervjustrategi 

Efter att ha läst Bryman & Bells (2013, ss. 475–477) rekommendationer har vi kunnat ta fram 

de frågor som vi vill få svar på. Intervjuerna har utgått från den så kallade semistrukturerade 

konstruktionen. Huvudtanken med intervjuernas genomförande var att genomföra personliga 

intervjuer där direktkontakt skulle hållas, dessvärre har det inte funnits någon möjlighet att 

besöka klubbarna personligen på grund av olika skäl. En fördel enligt författarna (Ibid, ss. 

220–221) med att upprätta en direktkontakt med respondenten är att det gör intervjuerna mer 

personliga. Den svarande får en uppfattning om vilka intervjupersonerna är, vilket kan ge 

positiva effekter i form av att den tenderar att öppna upp sig mer och därmed förväntas ge mer 

djupgående svar. Fördelen med att istället upprätta en telefonintervju kräver inte lika mycket 

tid samtidigt som den går snabbt att utföra. Målet med våra intervjuer var att ta reda på hur 

elitlicensen påverkat respektive klubb. Vi ville bland annat undersöka hur klubbar hanterar 

eventuella nedskrivningar av spelarkontrakt samt motiv bakom val av metod. Därefter vill vi, 

med hjälp av våra intervjuer undersöka om det råder några konsekvenser gällande klubbarnas 

val av redovisningsmetod. De frågor vi ställt (se bilaga) var öppna för att ge respondenterna 

möjligheten till att uttrycka sina åsikter fritt och obegränsat. Det uppstod givetvis en del 

följdfrågor under telefonintervjun för att få så fördjupade svar som möjligt, vilket stöds av 

Bryman & Bell (Ibid) som menar att följdfrågor ger utvecklade ståndpunkter och ett vidgat 

perspektiv. Författarna fortsätter med att berätta att ett bra resultat uppnås genom att 

intervjufrågorna ska verkställas. På så sätt kommer vi få en objektiv uppfattning av det 

problem som undersöks. 
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För att kunna besvara studiens frågeställningar bör man välja ut relevanta respondenter (Ibid). 

Nedan följer en tabell där respektive respondent presenteras. 

 

TABELL 1: Val av respondenter 

Klubb/Förbund Representant Befattning 

Svenska Fotbollsförbundet Kjell Sahlström Ekonomichef 

AIK Håkan Strandlund Ekonomichef 

BK Häcken Sonny Karlsson Sportchef 

Djurgården Henrik Berggren VD 

Gefle IF Adam Naenfeldt Ekonomiansvarig 

Hammarby Jörgen Willgård Ekonomichef 

IF Elfsborg Camilla Larsson Ekonomichef 

IFK Göteborg Jako Andreasson Ledamot och Kassör 

IFK Norrköping Ann-Sofie Littås Ekonomichef 

Kalmar FF Hanna Hägerdal Ekonomiansvarig 

 

2.6.1 Utformning av intervjufrågor 

Vid uppbyggnaden av intervjufrågorna utgick vi från de forskningsfrågor samt den teoretiska 

referensram som vi byggt upp. Då en intervju även hölls med SvFF som har en annan roll i 

studien blev det naturliga att upprätta ett frågeformulär som var anpassat för dem. 

Frågemallens struktur inleddes först med en presentation av respondenten och sedan följde ett 

par frågor som ska ge svar på hur klubben behandlar sina spelarkontrakt. Utformningen av 

intervjufrågorna till fotbollsklubbarna fokuserade till större del på klubbarnas val av 

redovisningsmetod samt hur eventuella nedskrivningar hanteras. De frågor som berörde 

nedskrivningar har inte ställts till BK Häcken då klubben inte valt att aktivera de förvärvade 

spelarkontrakten i sin balansräkning. De frågorna som ställdes till SvFF riktades mot motiven 

till redovisningsvalen gällande spelarkontrakt. Fokus på intervjufrågorna har legat i att ställa 

frågorna opartiskt, det vill säga att vi undvikt ställa frågor som är ledande då det enligt 

Bryman & Bell (2013, ss. 475–477) kan leda till subjektiva svar. 
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2.6.2 Genomförande av telefonintervjuer 

Totalt tio telefonintervjuer genomfördes. En telefonintervju genomfördes med SvFF samt nio 

telefonintervjuer genomfördes med nio olika herr allsvenska klubbar. Samtliga 16 herr 

allsvenska klubbar kontaktades där vi presenterat oss själva samt förklarat varför vi kontaktat 

dem. Vi fick ett trevligt bemötande och de var positiva till vår undersökning, men tyvärr hade 

en del klubbar ingen möjlighet att delta i undersökningen. Det frågeformulär som tagits fram 

skickades till de klubbar som valt att ställa upp. I och med att frågeformuläret skickats några 

dagar före respektive intervju kunde respondenten i lugn och ro fundera över sina svar. Detta 

underlättade intervjuprocessen då respondenternas svar kändes välformulerade, tydliga samt 

genomtänkta. Samtliga intervjuer tog mellan 15–20 minuter. Eftersom vi varit två personer 

som genomfört telefonintervjuerna har en av oss kunnat organisera intervjun samtidigt som 

den andra kunnat föra väsentliga anteckningar. Med godkännande från samtliga respondenter 

har vi även kunnat spela in intervjuerna som vid ett senare tillfälle granskats. På så sätt har vi 

kunnat renskriva och bearbeta respondenternas svar så att de fullständiga svaren skall kunna 

tas med. 

 

2.7 Metodreflektion 

Ett problem som Bryman & Bell (2013, ss. 415–417) lyfter fram är att det uppstår svårigheter 

med den externa validiteten inom den kvalitativa forskningsstrategin. Problematiken med den 

externa validiteten förklarar författarna på det sätt att man inte kan dra en generalisering kring 

den data man får. Författarna menar att det i vissa fall kan vara omöjligt att beskriva eller 

räkna ut den aktuella populationen på ett rimligt sätt. Fortsättningsvis förklarar Bryman & 

Bell att kvalitativa forskare fått kritik mot sig vad gäller replikerbarhet. Replikerbarhet 

innebär att samma eller åtminstone liknande resultat ska kunna uppnås vid upprepade 

mätningar. Föreligger det brist på replikerbarhet så kan det till stor del bero på att kvalitativa 

resultat i hög grad är bundna till det fokusområde forskarna har. Slutsatserna som sedan dras i 

studien är således inte en generell slutsats som kan dras vid andra tillfällen och detta är något 

vi upptäckte först efter undersökningen. Vi insåg att det hade varit välbehövligt med ett flertal 

intervjuer med fotbollsklubbarna då man lättare ska kunna generalisera resultatet och finna de 

mönstren i hur fotbollsklubbarna ser på SvFF:s regleringar.  

 

Bryman & Bell (2013, s. 402) belyser även en så kallad respondentvalidering. Begreppet 

innebär att man säkerställer att den empirin som samlats in är korrekt bedömd från 
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respondenterna. Detta var någonting som vi tog hänsyn till genom att vi stämde av med alla 

respondenter om det var okej att återkomma med eventuella frågor om någonting var oklart. 

Tillförlitlighetsgraden kommer på så sätt ökas i studien vilket även stöds av författarna (Ibid, 

s. 417).  

 

2.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet kännetecknas av att vara ett mått som mäter huruvida en undersökning skulle ge 

samma resultat om den skulle göras vid ett annat tillfälle, det vill säga hur pass tillförlitlig 

informationen är. Bell (2000, ss. 92–94) lyfter även fram tre typer av reliabilitet: intern 

reliabilitet, interbedömarreliabilitet och stabilitet.  

 

Studien kommer belysa två viktiga faktorer för att bedöma reliabiliteten ur en kritisk 

synvinkel: interbedömarreliabilitet och stabilitet. Trots att undersökningen kan ge möjligheter 

till att genomföra intervjuerna en gång till kommer resultatet sannolikt vara instabilt. 

Telefonintervjuerna kan orsaka instabilitet om ett framtida personalbyte vid samma position i 

fotbollsklubbarna skulle ske. Detta enligt Bryman & Bell (2013, ss. 94–95) beror på 

människors förmåga samt beteendet hos respondenten som kan variera beroende på situation. 

Med avseende till att vi skickade ut intervjufrågorna under ett tidigare tillfälle intervjuerna 

genomfördes kunde respondenterna bearbeta frågorna innan intervjutillfället. Samtliga 

intervjuer spelades in efter godkännande från respondenten för att undvika utelämningar av 

information samt misstolkningar, vilket är väsentlig för vår reliabilitet. 

Interbedömarreliabiliteten riskerar att bli låg om en observatör har subjektiva bedömningar 

för undersökningen (Ibid). Vi anser däremot att interbedömarreliabiliteten är hög då fler 

personer är inblandande. Genomförandet av den semistrukturerade metoden skapar utrymme 

för att kunna tolka respondenten på olika sätt (Ibid). Då vi är två personer under 

telefonintervjuerna kan svaren vi får av respondenterna tolkas och bearbetas på samma sätt 

via gemensam förståelse. 

 

Granskningen av klubbarnas årsredovisningar (år 2015) anses inte utgöra något hot mot 

interbedömarreliabiliteten då det inte utgör data som kommer ändras över tid. Granskningen 

behandlade främst siffrorna i årsredovisningarna. 
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2.7.2 Validitet 

Bryman & Bell (2013, ss. 48–49) tydliggör validitetens betydelse där de hävdar att en hög 

validitet är precis lika viktig som en hög reliabilitet. Författarna fortsätter med att förklara 

begreppet där de beskriver validitet som ”Validitet avser ett mätinstruments förmåga att mäta 

det som ska mätas (att rätt sak mäts)”. Författarna lyfter även fram fyra olika slag av validitet: 

Intern validitet, begreppsvaliditet, extern validitet samt ekologisk validitet. Då studien 

utformas av en kvalitativ metod, kommer vi främst belysa den externa validiteten som berör 

frågan om resultatet utifrån undersökningen som genomförts. I och med att vi endast 

avgränsat studien till Herrallsvenskan är resultatet svårt att generalisera för hela populationen 

(Ibid, s. 306). Vi anser att vår validitet i studien är relativt hög, då vi mäter det som ska mätas. 

Vi har genomfört intervjuer med respondenter som har ett särskilt ansvar samt befogenhet att 

agera beslutsfattare när det kommer till ekonomifrågor. Respondenterna har även som krav att 

besitta den kunskap som vi eftersökt för att kunna hantera sådana typer av redovisningsfrågor 

som vi ställt. 

 

  



12  

3. Teoretisk referensram 

Vi vill i detta kapitel belysa de relevanta teorierna till studien. Vi avslutar med att ta upp reglerna inom fotbollen 

och hur de ska förhålla sig till dessa regler inom redovisning. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

3.1 Institutionell teori 

Denna teori ger oss en bredare förståelse för företagsbeteendet som vi behöver beakta för att 

kunna beskriva hur regleringar genomförts. Eftersom SvFF (2015, s. 3) är den organisation 

som sätts i centrum vill vi undersöka de regleringar som är riktade till de fotbollsklubbar som 

bär på den unika elitlicensen som infördes år 1999. Zetterquist et al. (2012, s. 280) beskriver 

institutioner som ett mönster för kollektiv handling. Utgångsläget är att organisationer och 

människor ska anpassa sig till det mest lämpliga beteendet med syfte att undvika oordning. 

När människor hamnar i en ny institution försöker de ta reda på hur man ska bete sig inom 

den samtidigt som de får lära sig vilka regler och normer som gäller. Detta är någonting som 

vi kan se hos de fotbollsklubbar som bär på den unika elitlicensen. Dalkurd FF är ett exempel 

på en klubb som kvalificerade sig till Superettan år 2015 (Pershagen 2015). Då elitlicensen 

blev ett krav för Dalkurd FF gäller givetvis nya regleringar. Klubben tenderar att följa den 

organisationsstruktur majoriteten valt att följa. Då majoriteten av klubbarna i Herrallsvenskan 

valt att aktivera det förvärvade spelarkontraktet i balansräkningen kan vi även se att Dalkurd 

FF tillämpat samma redovisningsmetod. Detta är precis vad DiMaggio & Powell (1983) 

redogör för, att en organisation strävar efter att bli homogen med andra organisationer i 

samma bransch för att människor lättare ska kunna anpassa sig när de hamnar i en ny 

institution. 

 

DiMaggio & Powell (1983) presenterar tre mekanismer som är grunden till att en 

institutionell isomorfism-förändring uppstår. Isomorfism innebär att organisationer inom 

samma fält tenderar att likna varandra alltmer. Organisationerna anpassar sig till varandra 

vare sig de är formella eller informella. Kraven SvFF tagit fram anses ge en påverkan 

oberoende av vilken associationsform fotbollsklubben bedrivs som. Samtliga klubbar måste 

efterfölja de regleringar SvFF tagit fram, vilket leder till att klubbarna tenderar att fungera på 

liknande sätt. De tre mekanismerna som introduceras av DiMaggio & Powell (Ibid) är 

normativ, härmande samt tvingande isomorfism. Organisationerna i studien berör främst den 

härmande och tvingande isomorfismen. Författarna menar att organisationer strävar efter att 

efterlikna framgångsrika organisationer genom att använda liknande metoder. Då klubbarna i 
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Herrallsvenskan kan välja mellan två olika redovisningsmetoder tenderar klubbarna att följa 

den metoden som majoriteten valt att följa. Fördelen med detta har enligt författarna visat att 

det blir mindre tidsåtgång samt resurser för organisationerna. Fortsättningsvis resonerar 

författarna kring den tvingande isomorfismen som härstammar från politiska influenser samt 

legitimitetsproblem. Förändringar i organisationer beror på formella och informella 

påtryckningar från andra organisationer som de är beroende av. De formella påtryckningarna 

består av lagar och regler som påverkar många aspekter av en organisations beteende och 

struktur. De informella påtryckningarna har att göra med vad samhället förväntar sig av 

organisationerna samt de normer och traditioner som existerar inom organisationen. 

Samhällets förväntningar för klubbarna är främst att klubbarna ska prestera samt inneha god 

ekonomi, detta kan vara ett skäl till varför majoriteten av klubbarna bolagiserats i ett läge med 

dålig ekonomi. För att uppfylla samhällets förväntningar vill man enligt Hedström (2005) åt 

nytt kapital för att i sin tur kunna förvärva spelare. 

 

3.1.1 Burns & Scapens modell 

Genom att tillämpa Burns & Scapens (2000 ss. 37–39) modell om institutionella ramverk i 

studien kommer det underlätta förståelsen för organisationers beteenden. Modellen författarna 

tagit fram redogör för hur det går till när förändringar i företagsredovisning förekommer. 

Målet med Burns & Scapens ramverk är att förenkla förståelsen för hur regleringar samt 

rutiner är förknippade till handlingar. Denna modell har tagits fram med syfte att kunna 

beskriva samt underlätta förståelsen för hur olika förändringar i fotbollsklubbar kommer till. 

 

 
 

FIGUR 1: The process of Institutionalisation 
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Modellen utgör fyra steg som åskådliggör hur förändringsprocessen inom organisationer går 

till. Den första processen (a) förklarar kodningen av institutionella principer som tolkas av 

regler och rutiner. På så sätt kommer klubbarnas regler och rutiner tolkas av olika individer i 

organisationen och för att därefter förändras. Den andra processen (b) handlar om att 

individerna kommer handla utifrån de tolkande reglerna som klubbarna blivit tillsagda att 

följa. Den tredje processen (c) omfattar de befintliga regler och rutiner som kan reproduceras 

vid ett senare tillfälle. De regler och rutiner som reproduceras i klubbarna förändrar de 

befintliga reglerna och rutinerna antingen medvetet eller omedvetet. Det sista steget i 

processen (d) förklarar Burns & Scapens genom de regler och rutiner som upprepats tidigare 

resulterar i att nya institutioner skapas. I sin tur kommer de nya institutionerna utveckla egna 

regler och rutiner. De horisontella pilarna i mitten på bilden är nya förändringar som 

påverkats av förändringar som gjorts tidigare.  

 

Burns & Scapens (2000, ss. 37–39) anser att det inte finns någon konkret definition för den 

institutionella teorin. Författarna försöker således tydliggöra att ju oftare reglerna och 

rutinerna upprepas ju vanligare kommer de att bli i en organisations vanor.  

 

3.2 Redovisningsprinciper 

Drefelt & Törning (2013, s. 69) beskriver begreppet rättvisande bild på det sätt att företagets 

finansiella ställning ska presenteras på ett så sanningsenligt och rättvist sätt som möjligt. 

Enligt 2 kap. 1 § i årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) står det att företagets balansräkning, 

resultaträkning och noter upprättas som en helhet. De eventuella avvikelser från 

rekommendationerna som getts från de normbildande organen ska upplysas. 

 

En diskussion om hur redovisningens framtida roll och värde ska se ut har enligt Johansson 

(2003, s. 53) debatterats i både Sverige och USA. En fråga som kommer att ligga i centrum 

kommer vara hur bedömningen av immateriella tillgångar ska ge ökad effekt i att ge en 

rättvisande bild bland företagen. Ett problem som företagsledningen hamnar i är hur man ska 

värdera personalens kompetens som en immateriell tillgång i förhållande till en rättvisande 

bild. Vidare berättar författaren att de immateriella tillgångarna syns oftast i företagens 

redovisning först efter att de lämnat företaget. Detta kan enligt Artsberg (2005, s. 156) leda 

till subjektiva bedömningar som i sin tur ger ofullständig information. Principen rättvisande 

bild har inte fått någon tydlig definition om hur det ska beaktas vilket även syns i hur 
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Bokföringsnämnden (BFNAR, 2012:1) väljer att beakta begreppet. Bokföringsnämnden 

(BFNAR, 2012:1) har valt att inte ge en ytterligare förklaring till hur en rättvisande bild ska 

uppnås. Detta kan förklara varför SvFF (2015, s. 17) inte valt att fördjupa sig i hur en 

rättvisande bild ska uppnås mer än att matchning av intäkter och kostnader ska matchas för att 

ge en rättvisande bild av klubbarnas finansiella ställning. 

 

Målet med matchningsprincipen (Artsberg 2005, s. 163) är att kunna matcha företagens 

intäkter med kostnader under en given period. Drefeldt & Törning (2013, s. 53) visar också på 

detta samband där de anser att kostnader ska redovisas under samma period som intäkterna 

gett upphov till. Drefeldt & Törning menar att utmaningen ligger särskilt i att ta fram en 

metod som kan matcha kostnaderna med företagens intäkter. Artsberg (2005, s. 160) anser att 

försiktighetsprincipen utgör en viktig del inom den debatt som råder i Sverige och USA. Hon 

beskriver och förklarar försiktighetsprincipen, där hon menar att principen till en början 

endast skulle vara ett sätt för företag att bygga upp reserver under de perioder man utgjort ett 

bra resultat. Vid sämre tider ska man således ha möjlighet att använda sig av dessa reserver, 

Vidare påstår Artsberg att detta kommer leda till att företagen kommer få ett jämnare resultat. 

Eftersom det inte finns något spelarkontrakt som en klubb betalat för bland de egna spelarna 

så finns det inget belopp att periodisera över ursprunglig kontraktstid. Fortsättningsvis 

berättar SvFF (2015, ss. 17–18) hur en rättvisande bild ska uppnås. För att uppnå en mer 

rättvisande bild i redovisningen samt en bättre matchning av intäkter och kostnader så 

tillgodogörs ett eventuellt (upparbetat) övervärde på spelarna först i samband med att man 

förvärvat ett spelarkontrakt. Detta följs av försiktighetsprincipen som i detta fall innebär att ett 

övervärde får redovisas först då det realiserats, vilket endast kan ske när ett spelarkontrakt 

förvärvats med ett transferbelopp. 
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3.3 Humankapital 

En definition av humankapital enligt Gröjer lyder: ”den kunskap och förmåga som en 

människa besitter, vilken ger upphov till framtida produktion av nyttigheter i form av varor 

och tjänster” (1996, s. 16). 

 

Personalen kan i vissa fall utgöra den största delen av ett företags tillgångar. Johansson (2003, 

s. 87) ifrågasätter varför personalen inte får tas upp som en immateriell tillgång i företagens 

balansräkning. Flamholtz et al. (2002) anser att många företag idag drivs av producerande 

maskiner. Fortsättningsvis menar författarna att maskinerna utvecklats av högutbildade 

ingenjörer och en möjlig förklaring till detta är företagens behov av humankapitalet. 

Humankapitalet utgör även en enorm kunskap som blir allt mer viktig, vilket kritiseras av 

Flamholtz et al. på det sätt att resurserna inte återfinns i företagens balansräkning utan endast 

tas upp som en kostnad. Detta diskuterar även Johansson (2003, s. 87) där han jämför 

kunskapsföretag med företag som till största del har materiella tillgångar. Företag med 

materiella tillgångar kommer att ha större balansomslutning jämfört med kunskapsintensiva 

företag, eftersom möjligheten inte ges till att ta upp sitt humankapital som immateriella 

tillgångar. 

 

Morrow (1996) illustrerar problemet med att ta upp den mänskliga resursen som en tillgång. 

Svårigheten uppstår eftersom det inte finns någon tydlig värderingsmetod som kan värdera 

kunskapen hos människan. Detta utmynnas i de mätproblem som uppstår med att ha 

mänskliga resurser som en tillgång. För att utföra sådana typer av värderingar bör man enligt 

Flamholtz et al. (2002) ha en subjektiv bedömning av sina uppskattningar på sin personal. En 

minskad jämförbarhet sker då uppskattningarna på sin personal i respektive företag kommer 

ske på olika sätt. Det kommer även råda en osäkerhet gällande tillförlitligheten och 

verifierbarheten på hur dessa värderingar är utförda. Morrow & Flamholtz et al. (1996; 2002) 

är inne på samma spår gällande redovisningen av sin personal, företagen styr inte sin personal 

så pass mycket att de kan anses ha kontroll över dem och bör därför inte ta upp sin personal 

som en immateriell tillgång i balansräkningen. 
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3.4 Tillgångar 

I balansräkningen tas spelarkontrakt upp som immateriella tillgångar. För att förstå den 

innebörden bör vi först och främst förstå vad definitionen av en tillgång är. I K3-regelverkets 

andra kapitel punkt 12 (BFNAR, 2012:1) definieras en tillgång enligt följande: 

• Resursen skall ha uppkommit som en följd av inträffade händelser.  

• Resursen ska kontrolleras av företaget. 

• Resursen förväntas innebära ekonomiska fördelar i framtiden för företaget.  

Tillgångar kan delas upp i två poster: Omsättnings- samt anläggningstillgångar. En 

omsättningstillgång sträcker sig till en tidsgräns på ett år och förväntas ge en omsättning till 

en följd av andra tillgångar som exempelvis likvida medel. En anläggningstillgång delas 

sedan in i tre kategorier: Finansiella, materiella samt immateriella tillgångar. Dessa tillgångar 

förväntas sträcka sig över en tidsgräns på mer än ett år. Artsberg (2005, s. 186) anser att dessa 

typer av tillgångar bevaras som de är och inte leder till andra typer av tillgångar. 

3.4.1 Immateriella tillgångar 

Fotbollsspelarnas spelarkontrakt som klubbarna äger kan tas upp som en immateriell tillgång i 

balansräkningen beroende på vilken redovisningsmetod klubbarna väljer att använda. Enligt 

kapitel 18 i K3-regelverket (BFNAR, 2012:1) klassificeras en immateriell tillgång som en 

icke-monetär tillgång som är identifierbar och inte har någon fysisk substans. För att ha 

möjligheten att redovisa sin immateriella tillgång i balansräkningen ska de tre kriterierna som 

nämndes tidigare uppfyllas. En immateriell tillgång är identifierbar om den kan avskiljas från 

goodwill. Avskiljbar innebär att en tillgång ska kunna separeras från företaget och tillgången 

ska kunna säljas från ett företag till ett annat utan några konstigheter. Som vi nämnt tidigare 

var ett av kriterierna att företaget bör ha kontroll över tillgången för att den ska tas upp i 

balansräkningen. Företaget har kontroll över den immateriella tillgången om den uppkommit 

genom en inträffad händelse alternativt en transaktion. Defeldt & Törning (2013, s. 419) 

hävdar att det är väsentligt för företagen att ha äganderätten för att tillgången ska kunna 

förväntas ge ekonomiska fördelar. Författarna menar att de framtida ekonomiska fördelarna 

ska vara tillförlitligt beräknade och med hög sannolikhet förväntas ge antingen ökade intäkter 

alternativt mindre kostnader (eller båda två). Är de framtida ekonomiska fördelarna inte 

tillförlitligt beräknade ska tillgången enligt författarna inte aktiveras som en tillgång i 

balansräkningen. 
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3.4.2 Avskrivning av immateriella tillgångar 

Smith (2006, s. 205) berättar att företagen har som plikt att bestämma en nyttjandeperiod för 

tillgången. Det finns två typer av nyttjandeperioder: begränsad samt obegränsad 

nyttjandeperiod. En begränsad nyttjandeperiod skrivs av under en period man bestämt inneha 

tillgången. En obegränsad nyttjandeperiod skrivs inte av överhuvudtaget. Obegränsade 

nyttjandeperioder på tillgångar måste utföra en nedskrivningsprövning på räkenskapsårets 

balansdag för att säkerställa att den nyttjandeperioden fortfarande är obegränsad. 

 

Bokföringsnämnden (BFNAR, 2012:1) har i kapitel 18 punkt två, tagit fram tre sätt att skriva 

av sin tillgång: Linjära, progressiva samt degressiva avskrivningar. Enligt SvFF:s (2015, s. 

15) regleringar får endast den linjära metoden tillämpas. Utifrån den linjära metoden skriver 

klubbarna av med ett bestämt belopp under hela perioden. Om ett spelarkontrakt till exempel 

förvärvas för 100 000 kr och har ett femårs kontrakt ska en årlig avskrivning på kontraktet 

skrivas ner med 20 000 kr under samtliga fem år. 

 

3.4.3 Nedskrivningar 

En nedskrivning sker när en tillgång förlorat värde, detta resulterar i att värdet på tillgången är 

lägre än det bokförda värdet. Syftet med nedskrivningar är att man ska kunna säkerställa att 

företagens tillgångar inte redovisas till ett högre värde än återvinningsvärdet. Görs en 

nedskrivningsprövning på tillgången och värdet anses vara större än återvinningsvärdet ska 

man utifrån Bokföringsnämndens (BFNAR, 2012:1) regler skriva ner tillgången. Samtliga 

spelarkontrakt som förvärvats ska prövas varje år om eventuellt nedskrivningsbehov 

föreligger. Om det bokförda värdet i balansräkningen på spelarkontraktet bedöms vara högre 

än återvinningsvärdet har klubbarna som plikt i enlighet med SvFF:s (2015, s. 16) regler att 

justera ner det bokförda värdet till återvinningsvärdet. Det justerade beloppet hamnar då som 

nedskrivningskostnader i resultaträkningen.  
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3.4.4 Uppskrivningar  

En uppskrivning sker när företag eller ekonomiska föreningar har en anläggningstillgång som 

anses ha ett tillförlitligt och existerande värde som överstiger det bokförda värdet. 

Organisationen bör då enligt 4 kap. 6 § av årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) skriva upp 

tillgångens värde till det högsta möjliga värdet som tillgången har. Uppskrivning får dock 

endast ske om beloppet som skrivs upp används för avsättning till en uppskrivningsfond eller 

om ett aktiebolag vill öka sitt aktiekapital genom fondemission eller nyemission. I SvFF:s 

(2015, s. 16) rekommendationer har det satts en tydlig stoppregel för klubbarna att skriva upp 

anläggningstillgångar vid andra situationer än vad som nämnts ovan. 

 

3.5 Elitlicensen & nuvarande regler 

Den europeiska fotbollsfederationen UEFA har som krav på dess medlemsförbund att kunna 

ta ekonomiskt ansvar för sina idrottsföreningar och aktiebolag. SvFF (2015, s. 3) har därför 

tagit fram regler som fotbollsklubbarna i Herrallsvenskan, Damallsvenskan och Superettan 

(34 klubbar) måste följa för att få fortsätta inneha elitlicensen.  I stadgarna framgår att 

rådande rekommendationer, regler och lagar inom redovisningen ska följas för att upprätthålla 

elitlicensen och kunna bedriva verksamheten med ofördärvad ekonomi med iakttagelse för 

god redovisningssed. 

 

I SvFF:s (SvFF s. 9) anvisningar framgår det att föreningar som uppvisar negativt eget kapital 

vid årsskiftet måste inom tre månader ta fram en strategisk plan till Licensnämnden, där det 

beskrivs hur föreningen avser likvidera det negativa egna kapitalet under det aktuella året. 

 

Anskaffningsvärdet för ett spelarkontrakt ska vara densamma som övergångssumman vid 

förvärvstidpunkten, det vill säga inte med tillägg för exempelvis bonusar och antal spelade 

matcher. Redovisas anskaffningsvärdet som en tillgång i balansräkningen så har SvFF (2015, 

s. 9) bestämt att spelarkontraktet ska skrivas av varje år med hjälp av den linjära metoden. 

 

Årsredovisningen för respektive klubb som innehar elitlicens ska följa reglerna för ÅRL, 

IFRS samt BFNAR 2012:1 eller BFN:s äldre normgivning (SvFF 2015, s. 15) oberoende av 

vilken associationsform klubben har.  

 

Fotbollsklubbarna ska följa SvFF:s (2015, ss. 7–8) redovisningsregler ifall de skulle stå i 
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konflikt till andra redovisningsregler. Dessa regler följs i första hand utifrån kriterier som 

innefattar följande: 

 

• Klubbens räkenskapsår måste följa kalenderåret 

• Klubben måste ha minst en auktoriserad revisor 

• Årsredovisningen med revision och förvaltningsberättelse skall vara SvFF tillhanda 

senast den 16 mars. 

• Den 31 mars skall den fastställda ekonomiska rapporten vara SvFF tillhanda.  

• Den 31 augusti får inga fördärvade skulder finnas med avseende vissa typer av skulder 

med hänsyn till skatter samt transaktioner med andra klubbar eller SvFF. 

• Den första oktober skall styrelsens påskrivna intyg gällande föreningens ekonomiska 

villkor att fortsätta bedriva verksamheten vara SvFF tillhanda.  

• Vid årsskiftet får klubben inte påvisa negativt eget kapital i balansräkningen. 

• Klubbens redovisning skall även följa en av Förbundsstyrelsens förskrivna kontoplan.  

 

Skulle något av kriterierna inte uppfyllas kan en klubb komma att mista sin elitlicens inför 

kommande säsong. I vissa fall kan SvFF:s (2015, s. 10) disciplinnämnd tillåta att en klubb får 

längre tid på sig att komma tillrätta med sina ekonomiska problem och på så sätt få behålla 

elitlicensen längre, mot en tillrättavisning eller vissa gånger böter upp till 500 000 kronor. 

 

3.6 Redovisning av spelarkontrakt 

Det unika med fotbollsspelare är att det inte regleras hur deras spelarkontrakt ska värderas och 

redovisas (SvFF 2015, s. 15). Fotbollsspelare ses som värdefulla potentiella investeringar för 

fotbollsklubbarna då de har en stor inverkan på bland annat marknadsföring, mediabevakning 

och sponsring. Värdering av ett spelarkontrakt sker inte på samma sätt då det skiljer sig i hur 

klubbarna kan förvärva spelarkontrakten och därför Oprean & Oprisor (2014) att det råder 

vissa skillnader i redovisningen för de olika spelartyperna. Fotbollsklubbarna äger 

rättigheterna för spelarkontrakten under kontraktstiden men själva värderingen av 

spelarkontraktet blir oklart eftersom det inte finns någon reliabel metod vad det gäller 

uppskattningen av humankapitalet. Risilati & Verona (2012) menar att det även är svårt att 

beräkna hur pass mycket en individuell spelare bidrar till fotbollsklubbens resultat. 

Övergångssumman för ett spelarkontrakt kan istället redogöra för värderingen av hur mycket 

kontraktet uppgår till. Eftersom marknaden och det pris köparen är villig att betala sätter 
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marknaden standarden för vad spelarkontraktet är värt. Oprean & Oprisor (2014) kritiserar 

denna värderingsstandard då de menar att fotbollsklubbarna aldrig kan ha fullständig koll på 

spelarens egenskaper, exempelvis hur spelaren sköter sin kost. Värdering av spelarkontraktet 

är därför väldigt svårberäknat och med detta även värdering av fotbollsklubbarnas tillgångar.  

 

3.6.1 Bosman-spelare 

Ett fall som kom att uppmärksammas var då den belgiska fotbollsspelaren Jean-Marc 

Bosmans kontrakt upphört med den belgiska klubben RFC Liège år 1990. Bosman ville då 

lämna klubben för spel i den högsta franska ligan. Vidare berättar Oprean & Oprisor (2014) 

att RFC Liège vägrade släppa Bosman, då de tyckte att den nya klubben inte hade tillräckligt 

med pengar, detta trots att Bosman nu var fri från kontraktet. Bosman anmälde fallet till den 

Europeiska Unionens domstol och efter fem år vann han rättsfallet. Effekterna av detta blev 

att fotbollsspelare från EU-länder gavs rätten att efter kontraktstidens slut kunna ansluta till en 

ny klubb självmant via en så kallad ”free transfer”. Spelaren fick också rätt att inleda 

förhandlingar med den nya klubben sex månader före kontraktstidens slut. 

 

3.6.2 Internt utvecklade spelare 

År 2004 fattade SvFF (2015, s. 17) beslut om att Bosman-domen även skulle gälla i Sverige. 

Enligt SvFF får fotbollsklubbarna ta ut ett bidrag för sina internt utvecklade spelare fram tills 

de fyller 23 år och flyttar till en annan klubb som professionella spelare. Bidragets storlek 

baseras på hur länge spelaren spelat i klubben mellan åldrarna 12–21 år samt till vilken 

divisionsnivå spelaren går vidare till. Om spelaren än en gång innan han fyllt 23 år byter 

klubb och utbildningsbidrag redan betalats ut menar SvFF (Ibid, ss. 33–34) att endast de två 

senaste klubbarna får ta del av det nya bidraget.  
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3.6.3 Förvärvade spelare 

En spelare vars spelarkontrakt förvärvats från en annan klubb och där kostnaden för denne är 

bekräftad kan som tidigare nämnt enligt SvFF:s (2015, s. 15) regelverk antingen 

kostnadsföras eller aktiveras som en tillgång på balansräkningen. Avskrivningar på 

spelarkontraktets värde efter kontraktstidens slut görs utifrån den linjära metoden. 

 

Till skillnad från Bosman- och internt utvecklade spelare kan ett förvärvat spelarkontrakt 

aktiveras i balansräkningen som en immateriell tillgång, detta på grund av att förvärvade 

spelarkontrakt uppfyller kraven från K3-regelverket & IAS 38 (ESV 2002:3). Kraven som 

ställs innebär att tillgången ska föra med sig ekonomiska förmåner, kunna kontrolleras av 

företaget, i det här fallet fotbollsklubben, samt vara identifierbar. Detta kan jämföras med 

Smits (2006, s. 202) resonemang där han berättar att företag som inte har kontrakt med sina 

anställda har heller ingen kontroll över dem. De uppfyller alltså inte kraven för dessa kriterier. 

 

3.7 Associationsformer i Herrallsvenskan 

På Riksidrottsförbundets årsstämma år 1999 beslutades det av SvFF och Riksidrottsförbundet 

(2015, s. 5) att föreningar under föreliggande villkor fick möjlighet att framöver kunna 

bolagiseras till aktiebolag (Idrottsaktiebolag). 

 

Klubbarna behandlas likadant utifrån elitlicensens ekonomikriterier, oberoende av vilken 

associationsform respektive verksamhet har. Utifrån detta menar Skatteverket (SKV 324) att 

olikheterna i associationsform leder till olika redovisningsskyldigheter som skatteregler och 

lagstiftning.  

 

3.7.1 Föreningar 

Johansson (2013, s. 18) förklarar att föreningar kan delas upp i två olika kategorier: 

ekonomiska och ideella. Föreningarna styr sina verksamheter enligt egna regler och stadgar 

då det i Sverige inte finns någon lagstiftning för hur föreningar ska styras. 

 

En ekonomisk förening har som syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. 

Medlemmarna har enligt villkoren (Johansson 2013, s. 45) rösträtt och uppfylls inte kraven 

kan föreningen inte heller betraktas som en ekonomisk förening. 
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Den svenska idrottsverksamheten bygger enligt Skatteverket (SKV 324) på en långvarig 

folkrörelsetradition där syftet var ideellt arbete. En ideell förening bedriver till skillnad från 

en ekonomisk förening istället ingen näringsverksamhet. Den har ett ideellt ändamål utan att 

främja ekonomiska intressen. Exempel på dessa är idrotts- och kulturföreningar. Fördelen 

med att bedriva en förening gentemot andra associationsformer är främst skattereglerna. Då 

en förening återanvänder 80 procent av sina intäkter i verksamheten blir föreningen även 

begränsat skatteskyldiga. Intäkter innefattas av entréintäkter på hemmamatcher samt andra 

försäljningsintäkter med syfte att öka intresset för föreningen. I detta ingår även intäkter från 

reklam, annonsering och lotterier. 

 

3.7.2 Idrottsaktiebolag 

Den idrottsverksamhet som väljer att bolagiseras kallas för idrottsaktiebolag. Ett 

idrottsaktiebolag fungerar precis som ett vanligt aktiebolag. Idrottsaktiebolag måste således 

förhålla sig till Riksidrottsförbundets (2015, s. 21) och SvFF:s stadgar samt SvFF:s 

tävlingsregler och föreskrifter. För ett idrottsaktiebolag är reglerna gällande redovisning 

tydligt formulerade genom årsredovisningslagen. I ett idrottsaktiebolag finns även en så 

kallad 51-procents regel, vilken innebär att en klubb endast får börsnoteras om minst 51 

procent av aktierna ägs av föreningen som också ska ges röstmajoritet på bolagsstämman. 

Försvinner denna regel kan privata investerare köpa upp majoriteten av aktierna i klubben och 

får oftast rätten att också göra stora förändringar, både för och emot klubben och fansens 

önskemål och riktlinjer. Detta kan vi se i Storbritannien där den malaysiska investeraren 

Vincent Tan (White 2014) köpte upp klubben Cardiff. Tan valde att göra diverse förändringar 

i klubben där han bland annat förändrade klubbens färger från blått till rött. Förändringen 

skapade stora motprotester från hängivna fans, trots spelmässiga framgångar som ett 

avancemang till den högsta ligan Premier League. 
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3.8 Tidigare forskning 

Forskningen gällande spelarnas spelarkontrakt som immateriella tillgångar i balansräkningen 

har tidigare fördjupat sig i hur redovisningen sett ut i främst börsnoterade fotbollsklubbar runt 

om i Europa. I studien ”Accounting, Valuation and Duration of Football Player Contracts” 

granskar Amir & Livne (2005) metoderna fotbollsklubbarna i Storbritannien tillämpar vid 

spelarförvärv och hur de kostnadsför samt skriver av spelarkontrakten på sikt. Fortsättningsvis 

förs en diskussion om immateriella tillgångar. De anser att immateriella tillgångar regleras av 

att de skrivs av under en angiven nyttjandeperiod och nedskrivningsprövning görs istället om 

nyttjandeperioden inte är fastställd. I studien ”Discussion of Accounting, Valuation and 

Duration of Football Player Contracts Journal of Business Finance & Accounting” kritiserar 

Forker (2005) de brittiska IAS 38-reglerna som ställs för att identifiera en immateriell 

tillgång. Han anser att om det förvärvade spelarkontraktet aktiveras som en immateriell 

tillgång och är bestående i mer än ett år kan den därför som kostnad inte utgöra skäl för att 

värderingen av tillgångens av och nedskrivningar ska styrkas. 

 

Vad det gäller studier gjorda i Italien granskar Risilati et al. (2012) i sin studie ”Players' 

registration rights in the financial statements of the leading Italian clubs, Accounting” 

effekterna av specifika inflationsförändringar som skett i Italien under 2000-talets början. 

Spelarlönerna motsvarade omkring 90 procent av omsättningen på grund av “Bosman-

domen” som föll samt den oväntade ökningen av intäkterna från försäljning av Tv-rättigheter. 

Studien avgränsar sig till de ledande klubbarna Inter, Juventus, Lazio, Milan och Roma där 

övervärdering av spelarkontrakten täcktes av det stora kapital som erhållits vid försäljning av 

spelarkontrakten. För att exemplifiera detta så värderades ett spelarkontrakt i den italienska 

högsta ligan i genomsnitt tre gånger så högt som ett spelarkontrakt i den engelska högsta ligan 

under säsongen 2001/2002. Detta gav den italienska fotbollen finansiella konsekvenser och 

krävde enorma återhämtningsplaneringar. 

 

Ytterligare en forskning som gjorts om fotbollen i förhållande till redovisningen finner vi i 

Spanien. Artikeln ”Deficits of accounting in the valuation of rights to exploit the performance 

of professional players in football clubs” fördjupar sig i de dolda värdetillgångarna som 

klubbarna besitter och hur de spanska redovisningsprinciperna bör ge möjlighet till att ändra 

underskott i redovisningen. Genom statistiska metoder har forskarna Lorenzo et al. (2011) 

kommit fram till slutsatserna att en stor andel av spelartrupperna består av internt utvecklade 

spelare som tagits upp från de egna akademierna men uppfyller samma ekonomiska funktion 
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som en förvärvad spelare. Det finns även relevanta undervärderingar i förhållande till 

marknadspriserna på både spelare från de egna leden samt förvärvade spelare (2011). I 

studien ”Valuation of Football Players, A Complete Pricing Framework” presenterar 

bröderna Gulbrandsen (2011) en värderingsmodell som härleder i en ekonomisk utvärdering 

av hur en spelares kontrakt ska värderas. Kontraktens värde kan skilja sig mellan olika 

klubbar vid en eventuell övergång, då klubben som förvärvar spelarkontraktet även förhandlar 

fram lön och andra ekonomiska villkor. Parametrar som minskat intresse från fans, sämre 

prestationsförmåga samt antalet intresserade klubbar påverkade övergångssumman och lönen. 

Det är således till mestadels prestationen på fotbollsplanen som påverkar värderingen.  
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av klubbarnas årsredovisning. Vidare presenteras den 

empiriinsamlingen som vi samlat in från Svenska Fotbollsförbundet samt fotbollsklubbarna. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

4.1 Dokumentär forskning - Översikt över Herrallsvenskan 

En sammanställning av klubbarnas årsredovisningar från år 2015 har skapats och kommer 

presenteras nedan i syfte att ta fram den mest väsentliga informationen för studien. 

Rangordningen av klubbarna är fördelad efter bokstavsordning.   

 

TABELL 2: Sammanställning över klubbarnas resultat- och balansräkningar  

Klubb Balansomslutning 

(TKR) 

Eget kapital 

(TKR) 

Intäkter  

(TKR) 

Äger egen 

arena? 

AIK 74 776 29 332 142 304 NEJ 

BK Häcken 94 448 66 701 156 394 NEJ 

Djurgården 99 286 16 741 105 506 NEJ 

Falkenbergs FF 6 532 1 854 30 250 NEJ 

Gefle IF 9 880 2 755 34 156 NEJ 

GIF Sundsvall 3 750 -3 411 40 740 NEJ 

Hammarby 38 154 15 068 96 048 NEJ 

Halmstads BK 31 195 103 48 328 NEJ 

Helsingborgs IF 36 569 4 051 69 340 NEJ 

IF Elfsborg 169 504 33 725 108 667 JA 

IFK Göteborg 49 201 11 960 115 097 NEJ 

IFK Norrköping 43 634 975 53 026 JA 

Kalmar FF 83 337 44 500 50 196 JA 

Malmö FF 639 353 430 636 480 665 JA 

Åtvidabergs FF 5 910 1 618 33 490 NEJ 

Örebro SK 22 722 4 604 50 239 NEJ 
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TABELL 3: Observationer över klubbarnas årsredovisningar 

Klubb Associationsform Redovisningsmetod Redovisningsprinciper som 

följs 

AIK Idrotts AB (börsnoterat) Aktiverar IFRS, ÅRL 

BK Häcken Ideell förening Kostnadsför BFNAR 2012:1 (K3), ÅRL 

Djurgården Idrotts AB (onoterat) Aktiverar BFNAR 2012:1 (K3), ÅRL 

Falkenbergs FF Ideell förening Aktiverar BFNAR 2008:1 (K2) *, ÅRL 

Gefle IF Ideell förening Aktiverar BFN:s äldre normgivning, ÅRL 

GIF Sundsvall Ideell förening Aktiverar BFNAR 2012:1 (K3), ÅRL 

Hammarby Idrotts AB (onoterat) Aktiverar BFNAR 2012:1 (K3), ÅRL 

Halmstads BK Ideell förening Aktiverar BFNAR 2012:1 (K3), ÅRL 

Helsingborgs IF Ideell förening Aktiverar BFNAR 2012:1 (K3), ÅRL 

IF Elfsborg Ideell förening Aktiverar BFNAR 2012:1 (K3), ÅRL 

IFK Göteborg Ideell förening Aktiverar BFNAR 2012:1 (K3), ÅRL 

IFK Norrköping Ideell förening Aktiverar ** BFNAR 2012:1 (K3), ÅRL 

Kalmar FF Ideell förening Aktiverar BFNAR 2012:1 (K3), ÅRL 

Malmö FF Ideell förening Aktiverar BFNAR 2012:1 (K3), ÅRL 

Åtvidabergs FF Ideell förening Aktiverar BFNAR 2009:1 (K2) *, ÅRL 

Örebro SK Idrotts AB (onoterat) Aktiverar BFNAR 2012:1 (K3), ÅRL  

 

* Viktigt att påpeka är att dessa två klubbar (Falkenbergs FF samt Åtvidabergs FF) uppgett att de följer 

K2-regelverket (BFNAR 2008:1 alternativt BFNAR 2009:1) i sina årsredovisningar (Falkenbergs FF 2015; 

Åtvidabergs FF 2015). Dessa klubbar tillämpar således ett regelverk som de enligt Bokföringsnämnden (2017) 

inte får följa. Vidare hävdar BFN att endast ideella föreningar som har ett räkenskapsår som påbörjades efter den 

31 december 2015 får tillämpa K2-regelverket. Ideella föreningar ska således tillämpa K3-regelverket (BFNAR 

2012:1) alternativt BFN:s äldre normgivning.  

 

** IFK Norrköping värvade fram till den 1 maj 2015 spelare via bolaget Peking Soccer Invest. Efter att förbudet 

från FIFA (2015, s. 1) trätt i kraft har klubben valt att aktivera förvärvade spelarkontrakt i sin balansräkning.  
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4.2 Svenska Fotbollsförbundet 

Det Svenska Fotbollsförbundet (2015, s. 1) är Sveriges största sportsliga förbund och sköter 

organisationen för den svenska fotbollen. Förbundet är anslutet till Riksidrottsförbundet i 

Sverige (RF), internationellt till FIFA och UEFA.  

 

4.2.1 Intervju med Kjell Sahlström 

Sahlström är som ekonomichef ansvarig för ekonomiavdelningen på Svenska 

Fotbollsförbundet. Han ansvarar även för elitlicens- och UEFA-licenssystemets tilllämpning i 

Sverige samt rapportering till UEFA. I grunden är Sahlström civilekonom och har tidigare 

arbetat som ekonomichef, kassör, controller och konsult i olika företag och organisationer.  

 

Genom införande av UEFA-licensen är SvFF förpliktade att använda det synsätt som finns. 

Då redovisningen strävar efter att bli mer jämförbar och upprätthålla en mer rättvisande 

bild menar Sahlström att SvFF följer UEFA:s regelverk och har inte för avsikt att på något 

sätt kräva att alla klubbar skall balansera utgifterna.  

 

Innan elitlicensen kostnadsförde klubbarna sina spelarförvärv direkt i resultaträkningen. Vad 

det gäller de två olika sätten att redovisa ett spelarförvärv på anser Sahlström att bakgrunden 

till den möjligheten grundar sig i att hela elitlicenssystemet har uppstått som ett önskemål från 

klubbarna. Klubbarnas önskmål var och är att ha denna möjlighet och i det senare införda 

UEFA:s klubblicenssystem har man haft samma synsätt. Vissa klubbar med bland annat 

sämre ekonomi vill vara försiktiga med att ta hela kostnaden för förvärvet samt rättigheten att 

köpa loss en kontraktsbunden spelare direkt medan andra vill slå ut utgiften över spelarens 

ursprungliga kontraktstid. Detta gör det lättare att matcha sina intäkter med kostnader. 

Klubbar med stort eget kapital kan ju ta kostnaden direkt utan att riskera att det egna kapitalet 

blir negativt. Eftersom det egna kapitelt är ett eltilicenskriterium är det viktigt att inte ha 

negativt eget kapital. Å andra sidan kan man aktivera utgiften vilket gör att det egna kapitalet 

ser bra ut. 

 

Vid avskrivningar av spelarkontraktens värden förklarar Sahlström att det viktiga med att 

avskrivningsprincipen är sådan att avskrivningsbeloppet kan fastställas på ett objektivt sätt då 

det egna kapitalet är ett elilicens- och UEFA-licenskriterium. Det skapar bättre förutsättningar 

för likabehandling av klubbarna. SvFF har dessutom krav på att följa UEFA:s 
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klubblicensbestämmelser och detta har gjorts genom den svenska elitlicensen. När UEFA-

licenssystemet infördes visade det sig att SvFF låg väldigt rätt i en rad frågor. 

 

Orsaken till varför anvisningarna upprättats för elitlicensekonomkriterierna är att de är en 

förutsättning för ett kunna genomföra elitlicenssystemet som drevs igenom som ett önskemål 

från klubbarna för att öka rättvisan mellan dem så att inte klubbar som misskött sin ekonomi 

får sportsliga fördelar. 

 

Slutligen förklarar Sahlström Elit- och UEFA-licenssystemen har inneburit att klubbarnas 

ekonomier blivit bättre vilket också stärkt fotbollens trovärdighet gentemot dess intressenter. 

Detta har medfört till att bland annat klubbar och spelare samt skattemyndighet fått sina 

pengar i tid.  

 

4.3 AIK 

Den Allmänna Idrottsklubben (AIK Fotboll 2016) tillhör en av Sveriges äldsta och mest 

anrika idrottsklubbar. Klubben har vunnit elva SM-titlar och spelar sina hemmamatcher på 

Sveriges nationalarena Friends Arena i Solna. 

 

4.3.1 Intervju med Håkan Strandlund 

Strandlund är ekonomichef på AIK Fotboll AB och ansvarar för redovisning, budget, 

prognos, likviditet, elitlicens, kvartalsrapporter till börs, IT, HR samt över kansliet. Han 

förklarar att de kontrakt som tillhör internet utvecklade spelare samt spelare som anslutits via 

”fri transfer” redovisas löpande som kostnader i resultaträkningen (bland annat sign-on 

bonusar till spelarna). Strandlund nämner att en stor majoritet, ungefär 80 procent av 

spelartruppen utgörs av förvärvade spelare. Spelarkontrakt som förvärvats redovisas som 

tillgångar i balansräkningen. AIK Fotbolls associationsform har inte spelat in i valet av 

redovisningsmetod utan de har valts i enlighet med rekommendationerna från SvFF. Vad det 

gäller nedskrivningar av spelarkontrakt sker dessa över kontraktslängd där nedskrivning blir 

aktuellt om kontraktet bryts. Strandlund anser att många klubbar hanterar nedskrivningar på 

olika sätt vilket enligt han skulle kunna ge en missvisande bild av klubbarnas finansiella 

ställning. 
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4.4 BK Häcken 

Göteborgsklubben BK Häcken (BK Häcken 2016) bildades år 1940. Det annorlunda namnet 

kommer från den stora häck som växte omkring träningsplanen på den tiden. Den 5 maj 2016 

vann klubben Svenska Cupen, vilket också är klubbens allra första nationella titel. 

 

4.4.1 Intervju med Sonny Karlsson 

Karlsson arbetar som sportchef och förklarar tydligt att det råder osäkerhet kring fastställandet 

av värderingen för ett förvärvat spelarkontrakt. BK Häcken är en ideell förening och är ensam 

i Herrallsvenskan om att inte aktivera sina förvärvade spelarkontrakt som immateriella 

tillgångar i balansräkningen. Den främsta anledningen till varför man kunnat kostnadsföra 

sina spelarförvärv beror på klubbens egna kapital. Gothia Cup som är en av världens största 

ungdomsturneringar genererar årligen enorma intäkter vilket lett till klubbens stora kapital (se 

tabell två). Om man inte lyckas sälja spelaren och kontraktet hunnit gå ut blir det betydligt 

svårare att visa att spelaren och hans kontrakt bidragit till en ekonomisk fördel. Karlsson 

menar även att klubbar med många intressenter får högre krav på sig att redovisa 

spelarkontrakt högt för att på så sätt få in fler investerare med tillskott, vilket kan leda till en 

missvisande bild i redovisningen. Karlsson är även skeptiskt till de olika sätten att redovisa 

förvärvade spelarkontrakt och hävdar att det bör finnas endast ett sätt att redovisa 

spelarförvärv på för att minska eventuella problem i jämförandet av resultat och kapital.  

 

4.5 Djurgården 

Djurgårdens IF (Djurgårdens IF 2016) tillhör en av Sveriges mest populära klubbar med elva 

SM-guld och fyra cuptitlar på meritlistan. Klubben är från Stockholm och spelar sina 

hemmamatcher på Tele2 Arena tillsammans med konkurrenten Hammarby IF FF.  

 
  



31  

4.5.1 Intervju med Henrik Berggren 

Djurgårdens IF Fotbollsförening är en ideell förening som till 100 procent äger 

idrottsaktiebolaget Djurgårdens Elitfotboll AB. Berggren är VD och förklarar att klubben 

tidigare kostnadsfört sina spelarförvärv i resultaträkningen i samband med att klubben 

genomförde ett antal organisationsförändringar, bland annat ett förändrat förhållande till 

riskkapitalbolaget Djurgården Fotboll AB som klubben samarbetar med vid spelarförvärv. 

Majoriteten av Djurgårdens trupp består av förvärvade spelare och ligger kring 80 procent. 

Idag redovisas förvärvade spelarkontrakt som immateriella tillgångar i balansräkningen. 

Klubben har valt denna redovisningsmetod då det följer SvFF:s grundregler. Berggren nämner 

att det skulle vara betydligt enklare om de förvärvade spelarkontrakten kostnadsfördes direkt i 

resultaträkningen för att på så sätt slippa hålla sig uppdaterade av förändringar i 

spelarkontraktens värden. Djurgårdens IF FF rättar sig helt efter SvFF:s och UEFA:s regler 

och rekommendationer vad det gäller redovisning. Klubben har aldrig behövt göra någon 

nedskrivning av ett spelarkontrakt på ett spelarförvärv då ingen skadat sig permanent och 

därmed tvingats avsluta sin karriär. 

 

4.6 Gefle IF  

Gefle IF (Gefle IF 2016) från Gävle bildades år 1882 och är Sveriges äldsta 

flersektionsförening. Klubben har spelat i Herrallsvenskan 15 gånger, men spelar för det 

mesta i Superettan. 

 

4.6.1 Intervju med Adam Naenfeldt 

Naenfeldt arbetar som ekonomiansvarig och berättar att omkring 80 procent av spelartruppen 

utgörs av förvärvade spelare. Redovisningen av förvärvade spelarkontrakten skiljer sig 

beroende på hur förvärvet ser ut. Betalar klubben en övergångssumma för spelarkontraktet 

redovisas det som en immateriell tillgång som sedan skrivs av över kontraktstiden. Sker det 

ingen övergångssumma tar klubben inte upp spelarkontraktet i redovisningen. Däremot tar 

man upp direkta kostnader som uppstår, exempelvis sign-on bonus och agentkostnader. 

Naenfeldt förklarar att anledningen till varför Gefle IF inte tar upp samtliga spelarkontrakt 

som förvärvats som immateriella tillgångar i balansräkningen är för att det är oerhört osäkert 

och svårt att sätta värde på spelarkontrakten hos dem. Ett spelarkontrakt blir sällan såld för ett 

alltför stort belopp. Då Gefle IF är en förening betalar dem ingen vinstskatt på resultatet. Inga 

externa intressenter påverkar klubben gällande redovisningen av spelarkontrakt, utan klubben 
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utgår tydligt utifrån de regler som finns. Vad det gäller nedskrivning av spelarkontrakt sker 

det då spelaren avbryter kontraktet i förtid. Vad avbrottet i förtid beror på spelar ingen roll. 

När en spelare lämnar föreningen innan kontraktet gått ut och klubben betalat en 

övergångssumma gör Gefle IF en nedskrivning av tillgången. 

 

4.7 Hammarby  

Hammarby IF FF (Hammarby Fotboll 2016) från Södermalm i Stockholm tillhör en av 

landets mest populära fotbollsklubbar med det högsta publiksnittet 2015. Klubbens största 

merit är det herr allsvenska SM-guldet år 2001 som också är klubbens enda. 

 

4.7.1 Intervju med Jörgen Willgård 

Willgård som arbetat som ekonomichef i Hammarby Fotboll AB sedan fem år tillbaka har 

även arbetat som redovisningschef inom andra branscher. Han berättar att en stor anledning 

till varför klubben valt att bli ett aktiebolag är på grund av möjligheten att ta in externt kapital. 

Momsen är dessutom avdragsgill. Hammarby Fotboll AB är ett idrottsaktiebolag som ägs till 

51 procent av Hammarby IF Fotbollsförening och resterande 49 procent av Anschutz 

Entertainment Group Sweden AB. Elit- och A-lagsverksamheten tillhör aktiebolaget medan 

bredd- och ungdomsverksamheten tillhör föreningen. Av truppen utgörs enbart 20 procent av 

internt utvecklade spelare, ca 30 procent av truppen är värvade med en övergångssumma och 

ungefär hälften av truppen har Hammarby Fotboll inte betalat en övergångssumma för. Om en 

övergångssumma har betalats för ett förvärv läggs denna upp som en tillgång i 

balansräkningen eftersom det tycks ge en mer rättvisande bild, enligt Willgård. Han påpekar 

även att det vore mest rättvist om alla klubbar redovisade spelarförvärv på samma sätt. Värdet 

på tillgången bestäms av transfersumman. Vad det gäller nedskrivningar genomförs dem då 

en spelare skadat sig under en längre tid. Avskrivningar sker då en spelares kontrakt bryts i 

förtid. Ålder och andra faktorer har ingen betydelse.  

 

4.8. IF Elfsborg 

IF Elfsborg (IF Elfsborg 2016) från Borås med sex SM guld och 72 säsonger i 

Herrallsvenskan äger sedan 2005 sin egna arena, Borås Arena. Spelaren med flest antal 

landskamper för Sverige, Anders Svensson, är en stor klubb ikon och spelade hela 18 

säsonger för klubben. 
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4.8.1 Intervju med Camilla Larsson 

Larsson är ekonomichef och förklarar att klubben väldigt sällan gör nedskrivningar på sina 

spelarkontrakt då kvalitetsbedömningar av kontrakten inte har med upptaget värde och 

avskrivningsplanen att göra. Nedskrivningar sker om spelaren skadats så allvarligt att han 

aldrig mer kommer kunna spela för klubben. Det föreligger enligt Larsson väldigt tydliga 

regler i elitlicensmanualen vad det gäller nedskrivningar. Olikt många andra klubbar i 

Herrallsvenskan består enbart en fjärdedel av IF Elfsborgs trupp av spelarförvärv. Dessa 

redovisas som tillgångar i balansräkningen för att få en så rättvis bild som möjligt genom 

åren. Innan SvFF införde elitlicens med kriterier gjorde klubben knappt några direkta köp. IF 

Elfsborg följer strikt de regler UEFA och SvFF sätter upp och påverkas inte av andra 

intressenters krav i denna fråga.  

 

4.9 IFK Göteborg 

IFK Göteborg (IFK Göteborg 2016) är internationellt sett den i särklass mest framgångsrika 

klubben i Sverige. På storhetstiden på 1980-talet vann klubben två UEFA-cuptitlar vilket 

ingen annan svensk klubb någonsin lyckats med. Klubben har även korats till svenska mästare 

18 gånger. 

 

4.9.1 Intervju med Jakob Andreasson 

Andreasson som är förtroendevald ledamot och kassör i IFK Göteborgs styrelse har även 

arbetat som redovisningschef. Redovisningen i IFK Göteborg följer SvFF:s 

redovisningsprinciper för elitklubbar med tvingande elitlicens. Förvärvade spelarkontrakt som 

värvats med övergångssumma eller utbildningsbidrag redovisas som en immateriell tillgång i 

balansräkningen och skrivs av över kontraktstiden. Förvärv utan övergångssumma eller 

utbildningsbidrag genererar ingen redovisning i balansräkningen. 19 av totalt 23 spelare är 

förvärvade vilket utgör ungefär 83 procent av hela truppen. Nedskrivning har endast 

tillämpats när balanserade spelarförvärv tvingats avbryta sin fotbollskarriär innan kontraktet 

löpt ut. Då skrivs det kvarvarande bokförda värdet ned. Detta har skett vid ett fåtal tillfällen 

under de senaste 15 åren. Vidare tror Andersson att elitlicensen bestämmelser avseende 

nedskrivningar inte följs till fullt då vissa klubbar inte har råd att skriva ner deras 

spelarkontrakt. 
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4.10 IFK Norrköping 

IFK Norrköping (IFK Norrköping 2016) även kallade ”Peking” tillhör en av Sveriges mest 

välkända och framgångsrika klubbar med 13 titlar i Herrallsvenskan och sex cuptitlar. Den 

senaste titeln i Herrallsvenskan togs år 2015. 

 

4.10.1 Intervju med Ann-Sofie Littås 

I IFK Norrköping sköttes redovisningen av spelarförvärv annorlunda fram till den 1 maj 2015. 

Littås är ekonomichef och förklarar att klubben före förbudet mot tredjeparts ägande av 

spelarkontrakt värvade spelare via det externa intressebolaget Peking Soccer Invest. Littås 

förklarar att det sättet minskade eventuella risker vid uteblivna prestations nivåer samt att 

klubben då fick tillgång till mer kapital genom att Peking Soccer Invest sköt till riskkapital, 

vilket fungerade väldigt bra. Bolaget ägde omkring 70 % av IFK Norrköpings spelartrupp och 

resterande spelartruppen utgjordes av spelare från de egna leden. I Sverige är den typen av 

kontraktsägande väldigt sällsynt. Det är tydligt att förstå att ett riskkapitalbolag är endast ett 

finansieringsbolag, föreningen äger samtliga spelarrättigheterna och ska alltid självständigt 

besluta om förvärv och försäljning av spelare. Littås berättar att IFK Norrköping sedan 

förbudet istället valt att aktivera spelarkontrakt som en tillgång i balansräkningen. Hur det 

skall komma att påverka klubben ekonomiskt är för tidigt att säga, menar hon.  

 

4.11 Kalmar FF 

Kalmar FF (Kalmar FF 2016) är en av få klubbar i Herrallsvenskan som äger sin egna arena. 

År 2007 vann klubben Svenska Cupen och året därpå lyckades de för första gången vinna 

SM-guld i Herrallsvenskan. 

 

4.11.1 Intervju med Kalmar FF 

Hägerdal är ekonomiansvarig på Kalmar FF och berättar att omkring hälften av Kalmar FF:s 

spelartrupp utgörs av förvärvade spelare. Dessa redovisas som en tillgång i balansräkningen 

eftersom klubben anser att det är det bästa alternativet. De spelarkontrakt som förvärvats har 

enligt Hägerdal alltid tagits upp som en tillgång i balansräkningen och har ingenting med 

Kalmar FF:s associationsform att göra. Hägerdal förklarar att samtliga herr allsvenska klubbar 

har kontinuerliga möten med SvFF där bland annat redovisningsmetoder diskuterats. Denna 

redovisningsmetod kommer enligt Hägerdal ge en mer rättvisande bild av verksamheten då 

kostnaden fördelas årligen. Har klubbarna önskemål, synpunkter och rekommendationer tar 
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de upp dessa med SvFF. Slutligen har Hägerdal inga specifika synpunkter på eventuella för- 

och nackdelar gällande de olika redovisningsmetoderna. Hägerdal har inte fokuserat på 

nedskrivningar då Kalmar FF hittills inte behövt göra nedskrivningar av sina spelarkontrakt. 
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5. Analys 

Följande kapitel kommer analysera insamlingen av empirin med hjälp av den teoretiska referensramen som 

tagits fram. Den insamlade empirin består av klubbarnas årsredovisningar samt tio intervjuer som genomförts.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

5.1 Redovisning av spelarkontrakt 

En totalundersökning av Herrallsvenskan har gjorts genom intervjuer samt granskning av 

årsredovisningar. 15 av 16 fotbollsklubbar har valt att aktivera spelarkontrakten som en 

immateriell tillgång i balansräkningen. Då förbudet mot riskkapitalbolag trädde kraft den 

första maj 2016 så har IFK Norrköping tvingats sköta redovisningen av spelarkontrakt på 

annat sätt. Klubben valde därmed att aktivera spelarkontrakten i sin balansräkning precis som 

majoriteten av klubbarna. Den enda klubben som valt att kostnadsföra sina spelarkontrakt är 

BK Häcken. 

 

Som vi kan se så består majoriteten av klubbarnas trupp av förvärvade spelare. En anledning 

till att de flesta klubbarna väljer att aktivera sina spelarkontrakt i balansräkningen har att göra 

med att man vill undvika stora kostnader under samma år. Precis som Sahlström (SvFF) säger 

så är det ett krav på att klubbarna ska visa ett positivt eget kapital. Väljer klubbarna att 

redovisa spelarkontrakten som en immateriell tillgång är chansen mycket större att uppvisa ett 

positivt eget kapital i sina årsredovisningar. BK Häcken som har ett stort eget kapital kan ta 

kostnaden på spelarkontraktet direkt utan att riskera att det egna kapitalet blir negativt (se 

tabell 2). Då stora kostnader inträffar under det år förvärvet görs behöver man stabila intäkter 

för att kunna täcka upp de kostnaderna man får vid ett förvärv vilket vi syns i översikten över 

klubbarnas årsredovisningar (se tabell 2) där BK Häcken är näst störst med sina intäkter. 

Karlsson (BK Häcken) anser att det är svårt att bedöma om ett spelarkontrakt är en tillgång 

för klubben eller inte. Kriteriet framtida ekonomiska fördelar som är ett av kraven för att ett 

spelarkontrakt ska klassificeras som en tillgång enligt Bokföringsnämnden kommer troligtvis 

inte uppfyllas. Om klubben inte tecknar ett nytt kontrakt med spelaren vid kontraktets utgång 

kommer det leda till att spelarkontraktet inte har genererat någon inkomst för klubben vid en 

eventuell försäljning. Detta stöds även av Drefeldt & Törning som menar att en tillgång med 

hög sannolikhet ska förväntas ge antingen ökade intäkter eller mindre kostnader till ett företag 

för att klassificeras som en sådan. Om spelarkontraktet (i detta fall) inte är tillförlitligt 

beräknat för att förväntas ge framtida ekonomiska fördelar ska kontraktet således inte 

aktiveras som en tillgång i balansräkningen. 
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5.2 Val av redovisningsmetod 

I och med att det finns två sätt att redovisa spelarförvärv tenderar klubbarna att välja den 

metod som passar de bäst. En faktor till varför klubbarna väljer att aktivera sina 

spelarkontrakt i balansräkningen kan vara att spelarförvärven blivit dyrare med tiden. 

Klubbarna väljer att aktivera spelarkontrakten i balansräkningen för att undvika större 

engångskostnader som i sin tur kommer påverka resultatet negativt. Detta kan bero på att man 

vill minska risken att bli av med elitlicensen då SvFF har som krav att samtliga klubbar ska 

visa ett positivt eget kapital i sina finansiella rapporter. Betalar klubbarna en stor 

övergångssumma för spelarkontraktet kan klubben hålla kostnaderna nere genom att skriva ett 

längre kontrakt med spelarna.  

 

IFK Norrköping som valt att aktivera sina spelarkontrakt efter förbudet kan vi koppla till den 

institutionella teorin. Då majoriteten av klubbarna valt att aktivera sina spelarkontrakt kan vi 

se hur IFK Norrköping väljer att agera på samma sätt som Di Maggio & Powell i den 

institutionella teorin beskriver den härmande isomorfismen bland institutionerna. Klubbarna 

väljer att efterlikna varandra då man försöker ta efter hur de framgångsrika klubbarna agerar 

då man enligt författarna förväntar sig att det är det bästa sättet. Genom att efterlikna 

majoriteten av klubbarna uppnår man legitimitet och stabilitet. Detta syns även hur 

fotbollsklubben Dalkurd FF agerade när de klev upp till Superettan och var tvungna att följa 

elitlicensen. Precis som majoriteten av hur klubbarna redovisar sina spelarförvärv valde de att 

göra på samma sätt, från att tidigare ha. 

 

Respondenternas svar samt granskningen av årsredovisningarna har visat att de flesta klubbar 

valt att tillämpa samma redovisningsmetod under en längre tid. Majoriteten har dock inte 

kunnat besvara på varför man valt att redovisa sina spelarförvärv på respektive sätt. Här kan 

vi koppla Burns & Scapens teori om hur regler och rutiner ser ut i institutioner. För att byta 

redovisningsmetod krävs det både tidsåtgång samt viss kunskap. Detta medför att det behöver 

tillsättas ny personal i klubben som måste se till att anpassa de nuvarande reglerna samt 

rutinerna utifrån det nya regelverket. Det kan dock skapas svårigheter om de gamla reglerna 

och rutinerna som finns i klubben går emot de nya reglerna och rutinerna som tagits fram. 

Klubbarna tenderar att ha en viss tröghet i organisationen vilket kan bero på att SvFF inte har 

någon press på sig. Frågan om att förändra regelverket grundar sig att sätta press på SvFF. De 

stora aktörerna i branschen, det vill säga de klubbarna med störst inflytanden bör gå ihop och 

se till så att SvFF ändrar hur spelarkontrakt ska redovisas. Sahlström menar att bakgrunden 
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till sätten att redovisa spelarförvärv uppstått genom önskemål från klubbarna, vilket inte stöds 

av Willgård (Hammarby) & Karlsson (BK Häcken). De anser att det endast bör finnas ett sätt 

att redovisa spelarförvärv för att minska eventuella problem i jämförbarhet av resultat och 

kapital. 

 

Det har varit knepigt för oss som utomstående observatörer att analysera klubbarnas val av 

metod då respondenterna sannolikt inte gett fullkomliga svar till varför respektive klubb valt 

att redovisa spelarkontrakten som de gör. Respondenterna berättade att den främsta orsaken 

berodde på att man ville sprida ut kostnaden över kontraktets tid för att man lättare ska kunna 

uppfylla elitlicensens kriterier. Det kan på så sätt antas att klubbarna utnyttjar denna möjligt 

för att gynna sin egen situation snarare än att förtydliga klubbens finansiella situation. 

Klubbarna kan betala stora summor pengar på spelarförvärv som de egentligen inte har vilket 

kan upplevas som en typ av manipulering. Detta då aktivering av spelarkontrakten i 

balansräkningen skjuter fram de stora kostnaderna till framtiden vilket kan anses ge en annan 

bild av klubbens ekonomi.  
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5.3 Nedskrivningar av spelarkontrakt 

Gemensamt hanterar klubbarna som deltagit i undersökningen nedskrivningar i enlighet med 

SvFF:s regler med anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier. Alla kontraktsvärden ska 

årligen gå igenom en prövning avseende eventuella nedskrivningsbehov. Då en spelare säljs 

förs nedskrivningar och eventuella avskrivningar bort från balansräkningen vilket stämde 

överens med respondenternas svar. Flera av klubbarna har aldrig behövt göra nedskrivningar 

då det varit ovanligt att en spelare i förtid tvingats avbryta sitt kontrakt med klubben som 

oftast är på grund av allvarliga skadeskäl. I kriterierna för nedskrivning framgår det även att 

nedskrivningar av spelarkontrakt skall ske om återvinningsvärdet är lägre än det bokförda 

värdet. Majoriteten av respondenternas svar har visat att man inte heller skriver ner sina 

spelarkontrakt om en spelare är borta från spel under en längre tid. Det kan bero på att 

klubbarna bedömer att spelarkontraktet fortfarande är en tillgång då man anser att den 

skadade spelaren kommer komma tillbaka till spel. Resultatet kan även analyseras mot SvFF:s 

agerande då det är deras ansvar att följa upp samt undersöka hur klubbarna ställer sig inför 

dessa regleringar som tagits fram. IFK Göteborgs kassör Andersson tror att vissa klubbar inte 

har råd att göra nedskrivningar på sina spelarkontrakt allt för ofta då klubbarna i enlighet med 

elitlicensensens regler inte får påvisa ett negativt eget kapital i balansräkningen. För att 

uppfylla dessa regler ska man precis som Amir & Livne hävdar vara försiktig med att betala 

höga anskaffningspriser för spelarkontraktet. Detta kommer framförallt underlätta för klubbar 

med sämre ekonomi då både av- och nedskrivningar av spelarkontrakten kommer bli betydligt 

lägre. 

 

Det är inte heller tillåtet för klubbarna att göra uppskrivningar på spelarkontrakten, vilket 

innebär att det blir betydligt knepigare att ta hänsyn till spelarvärdena då de inte redovisas till 

sina verkliga värden. Med detta kan man anta att problematiken med uppskattning av verkligt 

värde på kontrakten gör redovisningen betydligt svårare då varje spelare betraktas som unik. 

Detta kan vi se i studien som är skriven av Risilati et al. Författarna berättar hur de stora 

klubbarna i Italien övervärderade sina spelarkontrakt. Ett spelarkontrakt i den italienska 

högsta ligan i genomsnitt tre gånger så högt som ett spelarkontrakt i den engelska högsta ligan 

vilket ledde till stora finansiella konsekvenser som i sin tur krävde enorma 

återhämningsplaneringar. Subjektiva uppskattningar och bedömningar leder till att redovisa 

en icke rättvisande bild samt risker med att redovisa fel. Det skulle kräva en stor omfattning 

och det verkliga värdet skulle således bli svår att fastställa. 
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5.4 Rättvisande bild 

Efter respondenternas svar har det visat sig att en del respondenter anser att rådande 

tillvägagångsätt gav en så rättvisande bild som möjligt medan en del ifrågasatte principen om 

en rättvisande bild. SvFF har valt att inte fördjupa sig i hur en rättvisande bild ska uppnås mer 

än att intäkter och kostnader ska matchas och på så sätt också kunnat ge en så rättvisande bild 

av klubbarnas finansiella ställning som möjligt eftersom Bokföringsnämnden valt att inte ge 

ytterligare förklaringar till hur en rättvisande bild ska uppnås. Enligt SvFF ska klubbarna utgå 

från hur en rättvisande bild ska uppvisas i årsredovisningslagen. Ett flertal respondenter anser 

att det bästa skulle vara om samtliga klubbar redovisade spelarförvärv på samma sätt. 

Respondenterna är dock tydliga med att det råder väldigt stor skillnad i klubbarnas ekonomi. 

Detta är något vi även kan se i översikten över klubbarnas årsredovisningar (se tabell 1). 

Malmö FF som har bäst ekonomi i Herrallsvenskan har ett eget kapital på 430 636 tkr medan 

GIF Sundsvalls egna kapital är -3411 tkr. När man ser denna markanta skillnad går det 

definitivt att argumentera för framtagandet av de valmöjligheterna klubbarna erhållits. En 

klubb med stort kapital ges också betydligt större möjligheter för utveckling än mycket 

mindre och argumentet att därför ha en och samma redovisningsmetod är därför också 

befogad. I slutändan är elitfotbollen en tävlingssport och med det argumentet skall det också 

kunna vara så rättvist som möjligt utan markanta fördelar för vissa gentemot andra.  

 

Problematiken med olika valmöjligheter blir att man fritt får styra redovisningen åt den 

riktning som passar klubben bäst. Vid ett sådant tillfälle kan både tillförlitligheten och hur 

man uppvisar en rättvisande bild ifrågasättas. Enligt Artsberg kan olika redovisningsmetoder 

leda till felbedömningar som i sin tur ger missvisande information. Då klubbarna istället 

väljer att göra det som gynnar den egna verksamheten mest uppstår det svårigheter i att 

förhålla sig till de kvalitativa redovisningsprinciperna. Allsvenska klubbar brukar oftast välja 

att skriva längre kontrakt med spelare för att på så sätt sprida kostnaden för kontraktet över en 

längre tid. Samtliga klubbar som aktiverar spelarkontrakten i balansräkningen ansåg också att 

den metoden gav den mest rättvisande bilden. I jämförelse med humankapital i 

kunskapsföretag som inte får aktiveras i balansräkningen uppstår svårigheterna i att det inte 

finns någon tydlig värderingsmetod. Detta nämner även Naenfeldt som hävdar att det är svårt 

att sätta värde på de förvärvade spelarkontrakten. Jämförbarhetens tillförlitlighet är således 

osäker och icke tillförlitlig då respektive klubb eller kunskapsföretag ges möjlighet att ha 

egna uppskattningar på sina kontrakt och personal. 
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5.5 Associationsformer   

Ingen av respondenterna som deltog i studien angav att associationsformen var bidragande på 

något sätt till valet av redovisningsmetod utan de menade att det var andra faktorer som 

påverkade det valet. Majoriteten av fotbollsklubbarna som omfattas av elitlicensen bedrivs 

som ideella föreningar. Kraven utifrån elitlicensens kriterier är att samtliga elitklubbar skall 

följa samma redovisningsregler oavsett vilken associationsform de bedrivs som. För ett 

idrottsaktiebolag är reglerna för redovisning utformade utifrån årsredovisningslagen och ett 

idrottsaktiebolag antas ha fler intressenter än en förening vilket tyder på att valet av 

redovisningsmetod har en inverkan på hur klubbarna vill skildra sin redovisning till sina 

intressenter. Det råder dessutom olika skatteskillnader mellan associationsformerna. En 

möjlig faktor till varför majoriteten av klubbarna bedrivs som föreningar gentemot andra 

associationsformer är främst skattereglerna då föreningen kan bli begränsat skatteskyldiga om 

en förening väljer att återanvända 80 procent av sina intäkter i verksamheten.  

 

Djurgårdens IF FF:s VD Henrik Berggren förklarade att klubben tidigare kostnadsfört sina 

spelarförvärv i samband med att klubben genomfört ett antal organisationsförändringar. 

Klubben valde bland annat att samarbeta med riskkapitalbolaget Djurgården Fotboll AB vid 

spelarförvärv. Detta antas bero på att klubben vill kunna redovisa spelarförvärv på samma sätt 

som i riskkapitalbolaget. Vad det gäller IFK Norrköpings tidigare metod att använda sig av 

intressebolaget Peking Soccer Invest kan det ha berott på att man sänkte både risker och 

kostnader för klubben genom att även slippa betala skatt i föreningen. Littås (IFK 

Norrköping) ansåg att denna typ av metod fungerat väldigt bra då man även fått tillgång till 

mer kapital genom att riskkapitalbolaget sköt till kapital när klubben varit i behov av det Då 

en förening återanvänder 80 procent av sina intäkter i verksamheten blir föreningen även 

begränsat skatteskyldiga.   
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6. Slutsats 

I studiens avslutande kapitel kommer vi presentera studiens slutsats utifrån de frågeställningar som tagits fram. 

Det kommer även riktas kritik mot studiens förhållningssätt samt reflekteras över studiens resultat och 

problemområde. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Syftet med studien har varit att belysa hur fotbollsklubbarna i Herrallsvenskan redovisar sina 

spelarförvärv samt undersöka varför klubbarna tillåtits redovisa sina spelarförvärv på två 

olika sätt.  

 
Första forskningsfrågan var: 

• Hur redovisar herr allsvenska klubbar sina spelarförvärv?  

 

15 av 16 fotbollsklubbar har valt aktivera sina förvärvade spelarkontrakt i balansräkningen 

som immateriella tillgångar. BK Häcken var ensamma om att direkt kostnadsföra sina 

spelarkontrakt i resultaträkningen. Den främsta orsaken till varför majoriteten valt att aktivera 

spelarkontrakten är för att undvika en stor engångskostnad vid ett tillfälle. Genom att aktivera 

spelarkontrakten i balansräkningen kan man fördela kostnaden över kontraktets tid. På så sätt 

ökar sannolikheten för klubbarna att behålla elitlicensen då man bland annat minskar risken 

till att uppvisa ett negativt eget kapital. BK Häckens motivering till varför de valt att 

kostnadsföra sina spelarkontrakt berodde på den enorma intäkten som klubben årligen 

genererar från Gothia Cup. På så sätt har man inte varit beroende av att fördela kostnaden 

över kontraktens nyttjandeperiod för att uppfylla elitlicensens krav.  

 

Andra forskningsfrågan var: 

• Varför tillåts fotbollsklubbarna redovisa sina spelarförvärv på två olika sätt?  

 

SvFF har tagit fram två sätt att redovisa spelarförvärv. Orsaken till detta berodde främst på 

klubbarnas önskemål. Vissa klubbar vill vara försiktiga med att direkt kostnadsföra 

spelarkontraktet i resultaträkningen medan andra klubbar vill fördela kostnaden över 

spelarens kontraktstid. Innan elitlicensen började gälla kostnadsförde klubbarna sina 

spelarförvärv. Eftersom ett positivt eget kapital är ett elitlicenskriterium är det viktigt att inte 

visa ett negativt eget kapital i sina finansiella rapporter. SvFF har således tagit fram två sätt 

att redovisa för att underlätta för klubbar med sämre ekonomi att uppfylla elitlicensens 

kriterier och ger därmed chansen till klubbar med bättre ekonomi att direkt kostnadsföra sina 
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spelarförvärv om så önskas.  

 

Studien syftade även till att undersöka hur fotbollsklubbarna hanterar eventuella 

nedskrivningar av sina spelarkontrakt. 

 

Tredje och sista forskningsfrågan var: 

• Hur hanteras eventuella nedskrivningar av spelarkontrakt utifrån skador? 

 

Vi kan konstatera att denna fråga ansetts vara ett oklart område inom fotbollen. Klubbarna 

hanterar nedskrivningar i enlighet med SvFF:s regler med anvisningar till elitlicensens 

ekonomikriterier. Trots att samtliga spelarvärden måste prövas varje år om det föreligger ett 

eventuellt nedskrivningsbehov har det visat sig att flera av klubbarna aldrig gjort 

nedskrivningar. Det är väldigt ovanligt att en spelare i förtid tvingats avbryta sitt kontrakt med 

klubben som oftast sker på grund av allvarliga skadeskäl där spelaren inte längre kan spela 

fotboll. Vår slutsats grundas därför i att nedskrivningar av spelarkontrakt är ett återkommande 

ämne där fotbollsklubbarna har sina egna handlingssätt i hur man hanterar nedskrivningar av 

spelarkontrakt. SvFF måste därför bli tydligare i hur nedskrivningar ska hanteras samt följa 

upp om respektive klubb sköter det på rätt sätt. 

 

6.1 Kritiskt förhållningssätt 

När vi börjar närma oss studiens slut är det angeläget att man är kritiskt till det resultat man 

fått eftersom det kan antas ge en bättre bild av studiens trovärdighet. Då endast nio av 16 

klubbar intervjuats blir det svårare att generalisera och dra en slutsats gällande de 

frågeställningar som tagits fram. Studien har genomförts under ett tillfälle där både jul och 

nyår inträffat samt säsongsavslutning för klubbarna, vilket troligtvis lett till bortfallet. 

Någonting annat som är värt att nämna är den litteratur vi använt. Vi anser att litteraturen på 

något sätt ger en mer förenklad bild av hur verkligheten förhåller sig till det problem som 

studien undersökt. En del av litteraturen kan tyckas vara föråldrad, detta då fotbollen tenderar 

att likna större företag för varje år som går vilket lett till att mer pengar förts in i branschen. 

Det resulterar i att fler intressenter blir involverade, vilket också ställer betydligt högre krav 

på hur redovisningen i fotbollsbranschen ska gå till. 
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6.2 Förslag till vidare forskning 

Då studien endast behandlat Herrallsvenskan så skulle det vara intressant att undersöka hur 

man ställer sig inför dessa två redovisningsmetoder i samtliga 34 klubbar som omfattas av 

elitlicensen. Beroende på vad man specifikt väljer att forska kring inom ämnet kan det vara 

intressant att även intervjua revisorer och höra hur dem reflekterar kring dessa olika sätt att 

redovisa immateriella tillgångar. 

 

Det hade även varit intressant att undersöka hur man redovisar spelarkontrakt och hanterar 

nedskrivningar i andra länder, både med IFRS-regelverk och även US GAAP.  I USA är bland 

annat amerikansk fotboll, basket och baseboll väldigt populära sporter med hög omsättning. 

Det hade då varit intressant att undersöka hur organisationerna förhåller sig till deras 

redovisningsregler och se vad som skiljer sig från de stora fotbollsklubbarna i Europa. 
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