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Titel: Spelarna – fotbollsklubbarnas största tillgång? 
 
Bakgrund: Humankapital och intellektuellt kapital har fått en allt större betydelse de senaste 
decennierna. Detta har lett till att det har blivit alltmer komplicerat att redovisa en rättvisande 
bild av företagens tillgångar. Ett område där humankapital är extra aktuellt är inom 
fotbollsvärlden, för där är spelarna klubbarnas största tillgång. För att en fotbollsförening ska 
få vara verksam på högsta nivå krävs en elitlicens, den licensen ställer vissa krav på klubben. 
I USA styrs sporten väldigt mycket av pengar och detta gör att redovisningen här är viktigare 
och mer välutvecklad än i andra länder.  
 
Problemformulering: En ständigt aktuell fråga är hur spelare skall värderas och redovisas i 
årsredovisningen. Vilken metod är det då som ger en mest rättvisande bild av föreningars 
ekonomiska ställning? Det stora problemet med det sista alternativet är att det görs en 
uppskattning vilket innebär att det finns en risk för felvärdering. Frågan är alltså om det går 
att hitta en värderingsmetod som ger en rättvisande bild av verkligheten och som samtidigt 
har en minimal risk för felvärdering. 
 

Syfte: I uppsatsen undersöks hur och varför värderingen och redovisningen av fotbollsspelare 
sker i allsvenska fotbollsklubbar. Huvudsyftet med uppsatsen är att finna vilken metod som 
ger en rättvisande bild av verkligheten när det gäller redovisning och värdering av en 
fotbollsspelare. 
 
Avgränsningar: Uppsatsen har begränsats till att titta på humankapital inom fotboll i ett 
redovisningsperspektiv. De fotbollsklubbar som har varit aktuella är allsvenska klubbar med 
aktiebolag och endast manliga sådana.  
 
Metod: Undersökningen baseras på två olika typer av data: primär- och sekundärdata. Vi har 
stimulerats mest av den hermeneutiska synen då vi har studerat och analyserat tidigare 
forskning och diverse regelverk. Vi har sedan försökt tolka all den informationen och detta 
har gjort att en del av informationen i denna uppsats är präglad av vår tydning.  
 
Slutsatser: Alla tillfrågade klubbar följer SvFF:s kriterier. De intervjuade klubbarna ville ha 
ett så enkelt redovisningssystem som möjligt. Svenska Fotbollsförbundet klargjorde att 
redovisningen inte var ett försök att avspegla verkligheten utan istället ett sätt att fördela 
klubbarnas kostnad över en jämn period. Årets resultat påverkas beroende på vilken metod 
organisationen använder. Metoderna hade både för- och nackdelar, ingen av de befintliga 
metoderna är fulländade. Den sammanställda omvärderingsmetoden ger en bättre bild av en 
fotbollsklubbs ekonomiska situation.  
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1. Inledning 
Detta kapitel beskriver först den bakgrund som ligger till grund för uppsatsen. Vidare tas en 

mer riktad problemformulering på idrottsvärlden upp. Denna problemformulering leder till 

vad vi har för syfte med uppsatsen. Då ämnet är stort har vissa avgränsningar gjorts, dessa 

är också förklarade i detta kapitel. 

 

1. 1 Bakgrund 

Humankapital och intellektuellt kapital har fått större och större betydelse de senaste 

decennierna. Det har skett en utveckling från en industribaserad marknad till en mer 

kunskapsbaserad marknad (Plender, 2003). Detta har lett till att det har blivit alltmer 

komplicerat att redovisa en rättvisande bild av företagens tillgångar. Går det att värdera 

human- och intellektuellt kapital? Frågan har varit ett hett diskussionsämne de senaste åren. 

Tidigare redovisades dessa typer av tillgångar som goodwill, men många anser nu att nya sätt 

att redovisa human- och intellektuellt kapital måste tas fram (Stittle, 2004). I dag får inte 

internt upparbetad goodwill redovisas och uppskrivningar får heller inte ske, är detta rätt? 

 

Ett område där humankapital är extra aktuellt är inom fotbollsvärlden, för där är spelarna 

klubbarnas största tillgång. Det är spelarna som inbringar klubbens intäkter via framförallt 

publikintäkter och då borde spelarna redovisas på något sätt. Idag finns det en dålig reglering 

av hur föreningarna ska sköta sin redovisning. Svenska Fotbollsförbundet har vissa 

rekommendationer men dessa följs inte av alla fotbollsklubbar (TT, 2005). För att en 

fotbollsförening ska få vara verksam på högsta nivå krävs en elitlicens, den licensen ställer 

vissa krav på klubben. Som det ser ut i dagsläget så ska klubbar som inte följer dessa krav 

straffas, detta har dock inte följts helt och hållet i realiteten. Klubbar som är väletablerade 

inom den högsta serien har fått större dispens och inte blivit bestraffade, vilket gör att vissa 

regler kan brytas. 

 

I USA styrs sporten väldigt mycket av pengar och detta gör att redovisningen här är viktigare 

och mer välutvecklad än i andra länder. Här har alla de professionella ligorna samma 

redovisningsprinciper. Detta gör att det blir lättare att jämföra de olika lagen och ligorna mot 

varandra. 
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1.2 Problemformulering 
Den senaste tiden har media uppmärksammat flera fall av missvisande redovisning inom 

fotbollen. Detta gör att det återigen har börjats föra en diskussion om hur idrottsföreningar bör 

sköta sin redovisning. En ständigt aktuell fråga är hur spelare skall värderas och redovisas i 

årsredovisningen. Vanligt idag är att klubbarna tar upp en spelare som en immateriell tillgång 

i balansräkningen. Metoden att ta upp spelare som en tillgång kan ifrågasättas då näringslivet i 

vanliga fall inte tar upp humankapital som en tillgång. Tar klubbarna inte upp en spelare som 

en tillgång finns det stor risk för att föreningen/bolaget blir undervärderat. Samtidigt finns det 

en risk för övervärdering av föreningen om en spelare tas upp som en tillgång.  

 

Internationellt sett är de flesta fotbollsklubbarna idag börsnoterade, detta ställer självklart 

ännu högre krav på redovisningen. På grund av bland annat investerares ökade krav har 

redovisningen blivit bättre, men det finns dock fortfarande ett antal problem. Eftersom inte 

alla klubbar redovisar på samma sätt har det varit väldigt svårt att jämföra klubbarnas 

finansiella situation.  

 

Vilken metod är det då som ger en mest rättvisande bild av föreningars ekonomiska ställning?  

 

• Är det att inte redovisa spelare som en tillgång utan endast som personalkostnad i 

resultaträkningen?  

• Att redovisa spelare som en immateriell tillgång, men då endast ta upp de spelare som 

har köpts och har ett anskaffningsvärde för och därefter göra en årlig avskrivning på 

denne?  

• Kan det behövas en helt ny metod som bättre speglar verkligheten? 

• Eller att årligen göra en värdering av varje enskild spelare och på så sätt få fram ett 

”verkligt” värde, ett så kallat marknadsvärde?  

 

Det stora problemet med det sista alternativet är att det görs en uppskattning vilket innebär att 

det finns en risk för felvärdering. Frågan är alltså om det går att hitta en värderingsmetod som 

ger en rättvisande bild av verkligheten och som samtidigt har en minimal risk för felvärdering. 
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1.3 Syfte 

I uppsatsen undersöks hur värderingen och redovisningen av fotbollsspelare sker i allsvenska 

fotbollsklubbar. Vi vill även undersöka varför fotbollsklubbarna använder sig av vissa 

metoder. Huvudsyftet med uppsatsen är att finna vilken metod som ger en rättvisande bild av 

verkligheten när det gäller redovisning och värdering av en fotbollsspelare. Delsyfte med 

uppsatsen är att förklara de svårigheter som uppstår beroende på vilken värderings- och 

redovisningsmodell klubben väljer. Vi kommer även att göra en viss jämförelse med USA och 

se hur deras professionella idrottsföreningar sköter sin redovisning. 

 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen har begränsats till att titta på humankapital inom fotboll i ett 

redovisningsperspektiv. Detta har gjorts därför att fotbollsspelare uppfyller bättre, än vanlig 

personal, de krav som krävs för att klassas som en tillgång. Fokus ligger endast på hur 

fotbollsspelarna värderas och redovisas i årsredovisningen. De fotbollsklubbar som har varit 

aktuella är allsvenska klubbar med aktiebolag och endast manliga sådana. Detta på grund av 

att i dessa klubbar drivs verksamheten mer som ett företag än som en förening. De analyser 

och slutsatser som kommer att göras tar inte hänsyn till eventuella, framtida 

rekommendationsändringar av de redovisningsnormer som gäller idag. Vidare tar uppsatsen 

inte upp andra sporter på grund av att dessa inte har en lika väl fungerande marknad för 

spelarövergångar som fotbollen har. I jämförelsen med USA kommer av naturliga skäl inte 

fotboll tas med, då fotboll inte är lika stort där som i resten av världen. Vi kommer då främst 

se till de riktlinjer som finns för redovisning av spelare i USA. 

 

1.5 Förkortningar och begrepp 
AICPA – American Institute of Certified Public Accountants 

CEDEFOP – Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle 

EU – Europeiska Unionen 

FAR – är en förening för auktoriserade revisorer 

FASB – Financial Accounting Standards Board 

FRS – Financial Reporting Standard 

IAS – International Accounting Standards 

IASB – International Accounting Standards Board 

IFRS – International Financial Reporting Standards 
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RR – Redovisningsrådets rekommendation 

SEC – Securities and Exchange Commission 

SFAS – Statement of Financial Accounting Standards 

SvFF – Svenska Fotbollsförbundet 

USA – United States of America 

US GAAP – United States General Accepted Accounting Principles 

ÅRL – Årsredovisningslagen 

 

Bosmanfall – Detta är när en spelare går från en klubb till en annan utan att det förekommer 

en övergångsumma. Den tidigare klubben får alltså inga pengar för spelaren då dennes 

kontrakt redan har gått ut. 
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2. Metod 
I detta kapitel beskriver vi vilka metoder som kan användas i ett uppsatsskrivande. Vi 

motiverar även varför vi har valt de metoder som har legat till grund för denna uppsats, och 

vilket tillvägagångssätt vi använt oss av. Dessutom beskrivs i detta kapitel tidigare forskning 

och andra skriftliga källor som vi använt oss av i vår studie. 

 

2.1 Data 
Denna undersökning kommer att baseras på två olika typer av data: primär- och sekundärdata. 

Vi har samlat in informationen på olika sätt som nedan kommer att beskrivas. 

 

2.1.1 Primärdata  

Primärdata är en typ av information som forskaren själv samlar in under forskningsperioden. 

Fördelen med den här typen av data är att informationen som fås fram har en hög 

relevansgrad för uppsatsen. Nackdelen med insamlingen av den här typen av data är att ofta är 

tidskrävande vid till exempel intervjuer, enkätundersökningar m.m (Bell, 2000). 

 

I våran undersökning kommer de primära källorna bestå av intervjuer. Intervjuer kommer att 

göras med fyra allsvenska klubbar som driver någon form av aktiebolagsverksamhet. 

Anledningen till dessa intervjuer är att vi vill undersöka hur dessa klubbar sköter sin 

redovisning idag, och även få reda på om de har några förslag på förbättringar. En intervju 

med Svenska Fotbollsförbundet kommer även att göras för att få en kompletterande bild av de 

bakomliggande faktorerna som ligger till grund för elitlicensen. 

 

2.1.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som redan har insamlats och sammanställts av någon annan. I vårt fall 

har det till exempel varit tidigare forskning inom ett liknande ämne. Fördelen med dessa data 

är att de inte alls är lika tidskrävande som att samla in primärdata. Nackdelen är att 

tillförlitligheten inte är lika stor som för primärdata då informationen har sammanställts och 

tolkats av någon annan (Bell, 2000). 

 

Då det ej finns möjlighet till att samla primärdata till jämförelsen med USA kommer vi att 

tvingas förlita oss på sekundära källor. Dessa källor har bland annat varit USA:s 

skattemyndighet som har sammanställt en rapport om hur de professionella  idrottsklubbarna 
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ska sköta sin redovisning. De sekundära källorna kommer även att vara av nytta när vi ska 

göra analyser och dra egna slutsatser. Detta kommer de att vara då de ger en större klarhet 

över den problematik som vi kommer att undersöka. 

 

2.2 Vetenskapssyn 
Som nedan kommer att nämnas finns det två vetenskapliga synsätt: positivism och 

hermeneutik. Vi har stimulerats mest av den hermeneutiska synen då vi har studerat och 

analyserat tidigare forskning och diverse regelverk. Vi har sedan försökt tolka all den 

informationen och detta har gjort att en del av informationen i denna uppsats är präglad av vår 

tydning. 

 

2.2.1 Hermeneutik  

Hermeneutik är tolkningslära, där innebörder av olika varianter tolkas. Till exempel tolkas 

innebörden av symboler, konventioner eller konstverk. Det används även till att tolka tidigare 

praxis och tradition inom ett område. Denna metod är subjektiv då forskaren själv är ansvarig 

för insamlingen av information. Det är inte ovanligt att en kvalitativ metod används vid ett 

hermeneutiskt synsätt (Wallén, 1996).  

 

Vi kommer att analysera idrottsföreningars olika tillämpningar av de redovisningsmetoder 

som finns tillgängliga. Detta kommer att ske både i Sverige och USA för att kunna göra olika 

jämförelser och se vad som bäst speglar verkligheten. 

 

2.2.2 Positivismen 

Denna metod anser att allt som inte kan prövas empiriskt, till exempel värderingar, ej hör till 

det vetenskapliga området. Metoden är objektiv i sin bedömning av information då den inte 

tar hänsyn till värderingar etcetera. Vid en empirisk studie så görs först ett teoretiskt 

antagande, i denna uppsats så skulle det kunna vara IASB: s regelverk för hur redovisningen 

av immateriella tillgångar ska ske. Efter det så görs observeringar över hur det sker rent 

praktiskt. Vid användning av en kvantitativ metod ses ofta informationen på ett positivistiskt 

sätt då denna är objektiv (Wallén, 1996).  
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I uppsatsen kommer analyserna av undersökningarna vara subjektiva och därför kommer inte 

en positivistisk metod vara aktuell. Analyserna kommer att vara subjektiva då vi ger vi vårat 

synsätt på hur redovisningen ska ske på bästa sätt. 

 

2.2.3 Deduktivitet och induktivitet 

Att arbeta deduktivt innebär att det från början finns en problemställning för att sedan hitta en 

teori som kan tänkas vara lösningen på problemet. Sedan görs en empiriskundersökning som 

tillämpar teorin i praktiken (Rienecker & J∅rgensen, 2004).  

 

Det går också att arbeta induktivt. Då sker iakttagelser av verkligheten för att sedan 

sammanfatta utfallet till teorier. Det finns dock brister i den här sortens studier. När 

iakttagelser görs så tas ett ”stickprov” av vad som sker, det ger ingen rätt till att dra upp 

generella teorier som gäller för alla andra.  Det sägs också att teorierna som fås fram inte 

kommer med något nytt, det finns redan i det empiriska materialet. Den sista bristen är att när 

ett urval görs så finns det redan ett visst inslag av teori, då en viss teoretisk förståelse behövs 

för att veta vad som skall göras (Wallén, 1996).  

 

Då det i EU finns en redovisningsstandard som heter IASB så kommer det vara den teori som 

skall hantera problemet i denna uppsats, främst kapitlet som handlar om immateriella 

tillgångar. USA har en egen redovisningsstandard, US GAAP, som också kommer att iakttas i 

vår studie. Vi kommer att utgå från en problemställning och därefter undersöka de teorier som 

finns och se vilken eller vilka som löser problemet bäst. Sedan kommer en teori tas fram som 

en kombination av de bästa delarna ur de tidigare teorierna.  

 

Då vi kommer att utgå från en problemställning och sedan tillämpa tillgängliga teorier 

kommer vi att arbeta deduktivt. Dock kommer det att finnas induktiva inslag i uppsatsen då vi 

även kommer att utifrån undersökningen sammanfatta en mer lämplig teori. 

 

2.3 Kvantitativa data och kvalitativa studier 
Kvantitativa data är i grunden siffror och redovisas ofta i tabeller och diagram. Den här typen 

av data ses ofta som tillförlitlig då den brukar vara helt objektiv (Denscombe, 2000). Vid en 

kvantitativ studie samlas information för ett visst fenomen och därefter dras vissa generella 

slutsatser (Bell, 2000). 
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Våran undersökning kommer inte baseras på några kvantitativa data då detta inte är relevant 

för lösningen av uppsatsens problem. Då denna uppsats främst kommer att inrikta sig på olika 

prövningar av de redovisningsteorier som finns idag, kommer ett kvantitativt tillvägagångssätt 

inte vara lämpligt.   

 

I kvalitativa studier undersöks vilken typ av händelse det är och hur denna ska identifieras. 

Kvalitativa undersökningar är framförallt viktiga i studier där man undersöker sådana saker 

som inte går att mäta, det kan vara subjektiva saker som upplevelser och känslor (Wallén, 

1996).  

 

Det finns många olika sorters kvalitativa studier, vi har valt två av dessa: 

 

Kvalitativ metodik.  Består av djupstudier, fältstudier, interventionsstudier, deltagande 

observation etc. Vid denna metodik bör man kunna variera mellan att sin subjektiva 

uppfattning och den teoriram som uppställts. 

 

Tolkande undersökningar. Försök att tolka innebörder i olika upplevelser, föreställningar, 

tanke- och handlingsmönster, alltså subjektiva innebörder som inte är direkt observerbara. Det 

vanligaste problemet här är att hitta empiriska belägg som styrker en tolkning. 

 

Uppsatsen kommer att använda sig av tidigare gjorda fältstudier och djupstudier av angivna 

redovisningsteorier. I undersökningen kommer subjektiva uppfattningar sättas samman med 

den teoriram som är uppställd, och på så sett få fram en lösning på de problem som tidigare 

nämnts. Vi kommer således att använda oss av en kvalitativ metodik (Wallén, 1996). 

 

2.4 Validitet 
Med validitet menas att de data och metoder som använts i undersökningen ska stämma och 

vara trovärdiga. För att se om en undersökning av ett fenomen har validitet undersöks den 

informationen som använts och om den har speglat verkligheten. När man ser om en 

undersökningsmetod har validitet granskas de metoder som använts. Detta görs för att få fram 

om den slutliga undersökningen har varit den bästa för att få fram ett så riktigt resultat som 

möjligt (Denscombe, 2000). 
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Våra data från intervjuerna anser vi ha en hög validitetsgrad då de kommer direkt från 

föreningarnas ansvariga inom området. Informationen kommer inte att förvrängas då de inte 

finns någon anledning till att dölja eller vinkla den.  

Då vi kommer att ge subjektiva uppfattningar som sedan kommer att sättas samman med den 

teoretiska ram som är uppställd, finns det en liten risk för att validiteten påverkas. 

 

2.5 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett mått som mäter i vilken utsträckning en undersökning skulle ge samma 

resultat om den gjordes av någon annan vid ett annat tillfälle men under i övrigt samma 

omständigheter (Bell, 2000). 

 

Vid intervjutillfällena har samma frågor ställts till alla klubbar, alla intervjuerna har spelats in 

för att undvika några misstolkningar eller utelämningar av informationen som fåtts. Detta gör 

att vi anser att utfallet av intervjuerna inte skulle vara annorlunda om någon annan gjort dessa. 

När det gäller intervjun med Kjell Salhström (ekonomichef, SvFF) borde det inte ske några 

ändringar av resultaten vare sig vi eller någon annan skulle göra intervjun. Anledningen till 

detta är att frågorna kommer att presenteras skriftligt, på intervjuobjektets begäran, och därför 

finns det ingen möjlighet till att påverka denne. 
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3. Teori 
I det här kapitlet förklara vi de rekommendationer och standarder som finns i både Sverige 

och USA. Begreppet immateriell tillgång förklaras och vi beskriver de kriterier som krävs för 

att denne skall klassas som tillgång, och vilka värderingsmetoder som idag är tillåtna. 

Avskrivningar och nedskrivningar är också begrepp som förklaras och vilka metoder som är 

tillåtna när det gäller immateriella tillgångar. Slutligen beskrivs Gröjer & Johanson modell 

för hur personal redovisas. 

 

3.1 Redovisningsskolor 
Det finns två skolor när det gäller redovisning den första kallas för den anglosaxiska skolan. 

Den karakteriseras av huvudintressenterna är investerare och då i huvudsak aktieägare. Man 

är också väldigt inriktad på att de verkliga värdena redovisas, den är också väldigt 

resultatinriktad, några länder som använder sig av det här synsättet är USA, Holland och 

Storbritannien (Schroeder, Clark & Cathey, 2004).  

 

Den andra skolan eller synsättet kallas för den kontinentala skolan. Där är 

huvudintressenterna långivare i form av banker och försäkringsbolag. Det här synsättet 

präglas av en väldig försiktighet och man värderar hellre lägre än för högt då det skulle leda 

till övervärdering, den är också balansräkningsinriktad (Schroeder, Clark & Cathey, 2004). 

Några länder som har det här synsättet är Tyskland, Japan och även Sverige, men sett till 

utvecklingen av redovisningsnormerna i och med införandet av IFRS så rör vi oss mer mot ett 

anglosaxiskt synsätt på redovisningen. Man kan säga att Sverige ligger lite mittemellan. 

 

3.2 Redovisningsprinciper 

Det finns grundläggande principer för hur redovisningen skall skötas. Den första kallas för 

försiktighetsprincipen. Den säger att man ska värdera sina tillgångar till ett så lågt värde som 

möjligt för att det inte ska finnas någon risk för att ett företag ska bli övervärderat. Sen ska 

man värdera sina skulder så högt som möjligt, anledningen till detta är för att en skuld inte ska 

underskattas. Det görs helt enkelt en så pessimistisk värdering som möjligt. Nästa princip 

heter realisationsprincipen. Den säger att man inte ska ta upp värdeökningar som en intäkt 

förrän man har realiserat intäkten (Johansson & Lindström, 2005).  

 

Matchningsprincipen säger att kostnader som ett företag haft för att generera en intäkt skall 
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redovisas i samma period som intäkten infaller. Man försöker matcha intäkterna med 

kostnaderna. Jämförbarhetsprincipen säger att ett företag ska försöka använda sig av samma 

metod när de redovisar varje år, detta för att det ska vara enklare att göra jämförelser från år 

till år. Annars skulle man bara kunna ändra metod när det passade företaget. Vilket i sin tur 

skulle leda till att en missvisande bild av företaget skulle ges samt att jämförelser från tidigare 

år skulle vara svåra att göra. Det finns också en princip som kallas för kongruensprincipen. 

Den innebär att alla kostnader skall gå över resultaträkningen (Johansson & Lindström, 2005). 

 

Nedanstående figur beskriver hur en årsredovisning formas genom olika externa faktorer, 

såsom skatterätt, tidigare praxis m.m. 

 

1 

 

Den slutliga årsredovisningen skall uppfylla fyra stycken krav: 

 

• Begriplighet. Redovisningen skall kunna förstås av läsarna. Språket behöver dock inte 

vara så enkelt att vem som helst skall förstå den, det ställs krav på att läsaren har 

grundläggande kunskaper inom ekonomi. 

 

• Relevans. Informationen som finns i årsredovisningen skall vara relevant för 

utomstående intressenter och inte bara en massa babbel. 

 

• Tillförlitlighet. Informationen som återfinns i redovisningen skall vara tillförlitlig till 

den grad att läsaren själv kan behöva ta reda på ytterligare information. 

 

                                                 
1 Figur 1, Lindström & Johansson, 2005 
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• Jämförbarhet. Ett företags redovisning skall vara baserad på samma principer från år 

till år för att underlätta en jämförelse (FAR, 2005). 

 

3.3 Internationell redovisningsstandard i Sverige 
Redovisningen har riktlinjer företagen skall följa. De finns till för att utomstående ska få en 

bra insyn i hur verksamheten sköts och så att staten inte går miste om skattepengar. Den 

underlättar också jämförelsen mellan företag då det i stort sett har likadana rutiner för 

redovisningen. Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2005 tar upp 

användningen av den internationella redovisningsstandarden som kommer att gälla för hela 

EU 2005. Den består av två normer det är International Financial Reporting Standards och 

Accounting Standards. Dessa normer har blivit stiftade av IASB som står för International 

Accounting Standards Board. Den här styrelsen har till uppgift att stifta normer som skall öka 

jämförbarheten mellan olika länders redovisningssystem, genom att inrätta generella normer 

för hur redovisningen skall ske. 

 

3.3.1 Immateriella tillgångar 

Med tanke på uppsatsens problemområde så är IASB: s rekommendationer en relevant teori, 

och då främst IAS 38 som anger hur immateriella tillgångar skall redovisas. En immateriell 

tillgång klassas först som en utgift om inte den uppfyller de krav som står nedan: 

 

Framtida ekonomiska fördelar. Tillgången skall ge organisationen framtida ekonomiska 

fördelar. Dessa ska kunna på ett tillförlitligt sätt kunna fastställas i reella tal. 

 

En följd av legala rättigheter. Det ska förekomma ”kontroll” över tillgången så att det inte är 

någon annan som äger rättigheterna till den. 

 

Tillgången skall vara identifierbar. Tillgången skall gå att urskilja från företaget så att det går 

att hyra ut, sälja, överlåta, licensiera eller byta ut den (FAR 2005). 

 

Nedanstående modell beskriver hur man kan göra en prövning för att se om en utgift för till 

exempel en fotbollsspelare kan bli en tillgång i balansräkningen. Det tål dock att nämnas att 

för att det skall räknas som en framtida ekonomisk fördel så krävs det att den är värderad till 
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minst 20 000 kr för ett stort bolag och minst 5000 kr för ett mindre företag. 

 

2  

 

Internt upparbetad goodwill, varumärke, kundregister och liknande abstrakta värden klassas ej 

som en tillgång. Utgifter för forskning tas upp som en kostnad, och den får ej tas upp som en 

immateriell tillgång. En utgift som uppkommer genom utveckling kan klassas som en 

immateriell tillgång om den uppfyller vissa kriterier (FAR 2005).  

 

En immateriell tillgång ska värderas till anskaffningsvärde första gången den tas upp i 

balansräkningen. Därefter finns två metoder att värdera en immateriell tillgång: 

anskaffningsmetoden och omvärderingsmetoden. Anskaffningsmetoden säger att en 

immateriell tillgång efter första redovisningstillfället skall redovisas till anskaffningsvärdet 

efter avdrag för eventuella ackumulerade avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar 

(FAR 2005). 

 

Omvärderingsmetoden säger att en immateriell tillgång efter första redovisningstillfället skall 

redovisas till ett omvärderat belopp. Detta belopp ska spegla det verkliga värdet vid 

omvärderingstidpunkten efter avdrag för eventuella tillkommande ackumulerade av- och 

nedskrivningar. Krav finns att omvärderingen fastställs genom hänvisning till en aktiv 

marknad. Omvärdering skall ske så regelbundet att tillgångens redovisade värde inte skiljer 

sig väsentligt från dess vekliga värde på balansdagen (FAR 2005). 

 

                                                 
2 Figur 2, Lindström & Johansson, 2005. 
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För de företag som inte väljer att använda sig av IASB:s rekommendationer finns det andra 

rekommendationer till exempel från redovisningsrådet. RR 15 är ett kapitel som belyser hur 

immateriella tillgångar bör redovisas. Riktlinjerna är väldigt lika IASB:s rekommendationer, 

det som skiljer sig är att man endast får aktivera en immateriell tillgång till anskaffningsvärdet 

(Axelman, Philips & Wahlqvist, 2004). 

 

3.3.2 Avskrivningar av immateriella tillgångar 

Avskrivningar görs under en tillgångs nyttjandeperiod, då denna minskar i värde, dessa 

kostnadsförs sedan i resultaträkningen. Det finns tre varianter på avskrivningar som kan göras 

beroende på tillgångens art: 

 

Linjär avskrivning är den dominerande varianten av avskrivningarna. Det innebär att 

tillgången minskar med samma summa varje år. Och innebär alltså att värdeminskningen inte 

förändras under dess livslängd. 

 

Degressiva avskrivningar är vanliga för tillgångar där värdeminskningen är särskilt stor i 

början av dess nyttjandeperiod för att sedan sakta ner. Ett exempel på detta kan vara en bil 

som är nyinköpt, den minskar mycket i värde de första åren den tas i bruk för att sedan 

stabiliseras. 

 

Progressiv avskrivning sker när tillgången minskar lite i värde under de första åren, för att 

sedan öka ju längre den används. Detta görs då dess effektivitet troligtvis minskar under årens 

gång (FAR 2005). 

 

3.3.3 Nedskrivning 

IAS 36 är ett kapitel i IFRS standarderna som beskriver nedskrivningar. Det tar upp vilka 

metoder ett företag ska använda sig av för att tillgångarna inte ska bli övervärderade.  Det sker 

när tillgångens värde i redovisningen är större än det nuvärdet på de ekonomiska fördelarna 

man kommer att få med hjälp av tillgången eller ett eventuellt försäljningsöverskott. Ifall 

tillgången skulle vara högre värderad än nuvärdet, ja då måste man göra en nedskrivning av 

det redovisade värdet för tillgången eftersom tillgången är övervärderad (FAR 2005). 
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3.3.4 Uppskrivning 

En uppskrivning skall göras om det verkliga värdet överstiger det bokförda värdet väsentligt. 

Uppskrivningen förutsätter att en avsättning till en uppskrivningsfond eller till aktiekapitalet 

görs (ÅRL, 1995).  

 

3.4 Riktlinjer från Svenska Fotbollsförbundet 
När en spelare som inte är en egen produkt värvas till klubben så kan klubben välja att ta det 

som en direkt kostnad eller att ha det som en tillgång i balansräkningen. Den metoden som 

man väljer att använda sig av måste man konsekvent använda sig av för samtliga 

spelarförvärv 

 

Antingen kostnadsförs alltså spelaren direkt eller så tas spelaren upp i balansräkningen. 

Utgiften för spelarförvärvet skall då tas upp som en immateriell anläggningstillgång. Det förs 

då upp till det anskaffningsvärde som framkom vid värvningstillfället. Inga villkorade 

bonusar får tas med. 

 

Avskrivningar på tillgången får bara göras linjärt och det skall göras över den ursprungliga 

kontraktstiden. Värdet som avskrivningar baseras på är anskaffningsvärdet. Det går inte att 

göra några uppskrivningar på det redovisade anskaffningsvärdet, anledningen till detta är för 

att det skulle strida mot försiktighetsprincipen. Den säger att man inte får ta upp 

värdeökningar eller intäkter som inte är realiserade. 

 

När en klubb säljer en av sina spelare tas anskaffningsvärdet samt de ackumulerade 

avskrivningar bort ur balansräkningen. Man redovisar sedan i resultaträkningen om man har 

gjort en vinst eller förlust vid försäljningen av spelaren. Om en spelare skulle lägga av under 

löpande tid på kontraktet så tas hans anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar bort 

och han bokförs som en förlust i resultaträkningen. Spelare som är egna produkter kan ej 

sättas upp som en tillgång utan tas bara upp som en kostnad i resultaträkningen (SvFF, 2005).  

 

3.5 US GAAP 
US GAAP är de allmänt accepterade redovisningsprinciperna som används av börsnoterade 

företag baserade i USA. US GAAP består av en stor volym av normer, tolkningar, åsikter och 

informationer, den tas fram av FASB, redovisningsprofessionen (AICPA) och SEC 
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(Securities and Exchange Commission). FASB är den organisation som är störst och ger flest 

rekommendationer som blir accepterade. FASB är såsom IASB indelat i olika kapitel med 

olika förslag på hur vissa saker ska redovisas. 

 

3.5.1 SFAS no. 141 - Business Combinations 

Paragraf 39 i SFAS rekommendation 141 beskriver vad som krävs för att en utgift skall få tas 

upp som en immateriell tillgång. För att en immateriell tillgång skall erkännas som en tillgång 

fristående från goodwill måste den uppkomma från kontrakt eller andra legala rättigheter. Om 

en immateriell tillgång inte uppkommer från ett kontrakt eller annan legal rättighet, ska den 

tas upp som en tillgång endast om den går att säljas, hyras ut eller bytas ut enskilt utan någon 

annan tillgång. En samlad personal kan alltså inte anses som en immateriell tillgång, det är 

dock möjligt att värdera enskilda individer om denne är till exempel kontrakterad (Reilly, 

2002). 

 

3.5.2 SFAS no. 142 - Goodwill and Other Intangible Assets 
Denna paragraf beskriver hur den löpande redovisningen av immateriella tillgångar, som 

förvärvats individuellt eller i en grupp med andra tillgångar, skall genomföras. Den tar också 

upp hur goodwill och immateriella tillgångar ska redovisas efter första redovisningstillfället.  

 

SFAS no.142 introducerar flera nya rekommendationer som ser på livslängder, avskrivningar 

och försämringar av förvärvade immateriella tillgångar. De nya rekommendationerna kräver 

ständiga omvärderingar och analyser av tillgångarna, detta behövdes inte under de tidigare 

rådande rekommendationerna. Detta gör de för att få en mer rättvisande bild av värdet på den 

immateriella tillgången, syftet är att tillgången ska värderas så nära ett verkligt värde som man 

kan komma. 

Paragraf 11 i SFAS no.142 beskriver hur livslängden för en immateriell tillgång ska 

uppskattas. En immateriell tillgång med oändlig livslängd ska inte skrivas av, och en 

immateriell tillgång med begränsad livslängd ska skrivas av. Livslängden på en immateriell 

tillgång är den tid som tillgången kommer att direkt eller indirekt inbringa intäkter. 

 

Paragraf 12 i SFAS no. 142 handlar om avskrivningar på de förvärvade immateriella 

tillgångarna. Den ska skrivas av under sin livslängd frånsett att livslängden inte är oändlig då 

ska inga avskrivningar göras. Om tillgången har en begränsad livslängd men det är svårt att 

uppskatta den exakt, då skall tillgången avskrivas över en så bra uppskattning av livslängden 
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som möjligt. Metoden för avskrivningarna ska spegla den takt som tillgången förbrukas, om 

detta ej är möjligt ska en linjär avskrivningsmetod tillämpas. 

 

Till skillnad från tidigare rekommendationer tar paragraf 14 upp hur livslängden för en 

immateriell tillgång ska omvärderas. Den säger att återstående livslängd, på de tillgångar som 

skrivs av, ska omvärderas varje rapporteringsperiod för att fastställa om en omläggning av 

avskrivningarna är nödvändigt. Om tillgångens livslängd har ändrats skall även 

avskrivningstiden ändras så att det passar den nya uppskattade livslängden (Reilly, 2002). 

 

3.6 USA-riktlinjer för sportfranchise 
Det som klassas i en idrottsförening som en immateriell tillgång är spelarkontraktet för en viss 

spelare. De skrivs av under den tid som kontraktet löper, detta är vanligtvis mellan 3 och 6 år. 

Spelares löner är med största sannolikhet en förenings största utgiftspost. Rent formellt så är 

ett spelarkontrakt ett dokument som säger att den specifike spelaren skall handhava sina 

tjänster åt idrottsföreningen. Det kan ge spelaren vissa skyldigheter jämte klubben man skrivit 

på för. Dessa kan vara att spela för sin klubb och ingen annan, inte utöva andra idrotter, att 

komma på lagets träningar, möten och tillställningar och att hålla sig i fysisk form för att 

kunna göra det jobb som klubben anställt honom för att göra. Utöver den fastställda lönen 

som en spelare får i ett kontrakt så kan denne även få en bonus som baseras på hur personen 

presterar. Man kan säga att om man håller ett visst snitt när det gäller att göra mål eller hur det 

går för laget i slutspel så kan personen få en extra bonus för det.  

 

Det förekommer även signing bonusar som kan ge en klubb option eller rätten att förlänga en 

spelares kontrakt utöver dess tidigare löptid. Kostnaden för ett spelarkontrakt tas upp i 

balansräkningen när de uppfyller följande kriterier: att det går att fastställa att det finns en 

kostnad och dess storlek tillförlitligt kan fastställas. Signing bonusar inkluderas i dessa 

kostnader men ej bonusar som är baserade på prestation, de tas upp när de betalas ut. När det 

är dags att göra avskrivningar på tillgången alltså spelarkontraktet så ser man inte bara på hur 

lång tid spelaren är kontrakterad eller skyldig att spela för klubben.  

 

Man tittar också på om det finns några extra rättigheter eller optioner i kontraktet som ger 

klubben rätten till att förlänga ett kontrakt, om så skulle vara fallet så ska de också inkluderas 

i livslängden för ett kontrakt. Det skulle rent praktiskt innebära att om en spelare skrev på ett 
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kontrakt som löpte på 2 år men det ingick en option för klubben på att skriva på ett ytterligare 

år alltså 2+1 så skulle avskrivningstiden vara 3 år (IRS-99). 

 

3.7 Redovisning av personal enligt Gröjer & Johanson 
Att redovisa sin personal i balansräkningen är inte något nytt, det har skett sedan slaveriet då 

arbetskraft såldes mellan olika godsherrar, paralleller kan dras till dagens professionella 

idrottsmän. Vägen hit till den redovisning som sker idag har följts av flera mindre bra sätt att 

redovisa sin personal. En del metoder har haft sin utgångspunkt utifrån de historiska 

rekryteringskostnaderna, medan andra sett det så att en anställds värde är att likställa det med 

nuvärdet för de framtida förtjänster som personen kommer att generera. En annan metod att 

värdera sin personal är att se till vad det skulle kosta att ersätta den personen om den skulle 

sluta (Gröjer, Johanson 1996). 

 

Gröjer & Johanson har utformat en modell för hur man kan ta redovisa sin personal i 

balansräkningen. Den bygger på tre stycken förutsättningar:  

 

• Etablerade redovisningsprinciper, anledningen till detta är för att man lättare ska 

kunna bedöma och tolka deras modell. Och vid användning av denna modell så skulle 

den uppfylla de generella redovisningsprinciper som gäller. 

 

• Personalresultatsräkningens begreppsindelning tidigare har redovisning som rör 

personal haft sitt fokus på resultaträkningen. Då man delar in de kostnader man har för 

personal i en personalresultaträkning. 

 

• Företagets skyldighet mot de anställda som löneskuld. Gröjer har utvecklat en 

balansräkning där det senaste årets lönekostnader och sociala avgifter balansräkning 

där dessa utgifter klassas som en fordran i balansräkningen. Det tyder på ett synsätt att 

arbetsgivaren har en ekonomisk skyldighet mot sin personal.  

 

Löneskuld och arbetsfordran 

Man tar lönekostnaden för ett helt år inklusive de sociala avgifterna som finns, sedan så tar 

man upp den summan i balansräkningen under rubriken arbetsfordran. Den här posten hamnar 

mellan posterna omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. På skuldsidan i 



 19

balansräkningen så får vi en post som heter löneskuld. Den hamnar mellan de kortfristiga 

skulderna och de långsiktiga skulderna (Gröjer & Johanson 1996). 

 

Periodisering av rekryteringsutgifter 

Den här posten är en ”samlingspost” för flera sorters utgifter relaterade till personalen. Till 

exempel går det att dra paralleller till inköpet av en vanlig materiell tillgång som en kopiator. 

Då har man utgifter för att få varan till kontoret och för att få den installerad. Dessa utgifter 

kan antingen tas upp som en kostnad i resultaträkningen eller läggas till i samma post som 

tillgången i balansräkningen. Om de rekryteringar som görs kommer att ha en livslängd på 

mer än tre år så ska de tas med i balansräkningen, medan perioder mindre än tre år skall 

kostnad föras direkt i resultaträkningen. Detta skulle kunna leda till en väldigt komplicerad 

redovisning men för att undvika detta så ska man använda sig av uppsatta standardkostnader 

beroende på vad för sorts rekrytering som sker (Gröjer & Johanson 1996). 

 

Avskrivningar skall göras baserad på den förväntade anställningstiden som personen kommer 

att ha. Detta baseras på personalomsättningen organisationen har. Ett exempel är om du har en 

25 procentig personalomsättning så kan tillgången skrivas av på fyra år, alltså 25 % per år. 

Nackdelen med den här avskrivningsmetoden är att personalomsättningen kan svänga väldigt 

mycket från år till år. Ett alternativ skulle kunna vara att de får välja mellan att göra konstanta 

avskrivningar på tillgången till exempel 10 % årligen på de värdet som  personalen 

anskaffades för eller skiftande avskrivningar på saldot för rekryteringstillgångarna. När 

personalen minskas måste också rekryteringstillgången också minskas i form av en 

nedskrivning, detta för att den inte ska bli övervärderad (Gröjer & Johanson 1996).  

 

Efter dessa bokföringsmässiga händelser så leder det till att vi får två poster i 

resultaträkningen: Rekryteringskostnader (netto efter att skälig del har tagits med i 

balansräkningen) och avskrivningar/nedskrivningar. I balansräkningen så får man en typ av 

anläggningstillgång, då livslängden kommer att vara längre än ett år. Den kallas för 

rekryteringskapital och hamnar mellan omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. 

Därmed får man också under det första året en obeskattad reserv på samma summa. Det leder 

till att man bokför det som för en ”vanlig” obeskattad reserv, alltså 30 % som en latent skatt 

och 70 % som bundet eget kapital (Gröjer & Johanson, 1996). 
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3.8 Värderingsmetoder 
Detta avsnitt presenterar ett antal olika sätt att värdera sina tillgångar när en omvärdering skall 

göras.  

 

3.8.1 Kostnadsbaserade metoden 

Med denna värderingsmetod undersöks vad det skulle kosta för at få samma nytta med en 

substituerande tillgång. Kostnaden som uppstår vid bytet av tillgången blir då det värde som 

redovisas för den immateriella tillgången. De två vanligaste sätten är ersättningsmetoden och 

reproduktionsmetoden. Vid ersättningsmetoden görs en bedömning av vad det skulle kosta att 

för att köpa in en tillgång som skulle kunna avge lika mycket nytta för företaget. 

Reproduktionsmetoden är snarlik, här handlar det om vad det skulle kosta att tillverka en 

produkt som skulle kunna ge tillbaka lika mycket nytta. På så sätt får man ett värde på den 

befintliga tillgången som sedan redovisas i balansräkningen (Thornton, 2002). 

 

3.8.2 Försäljningsbaserade metoden 

Denna metod förutsätter först och främst att det finns en fungerande marknad för tillgången. 

Därefter tas en matematisk modell fram som bland annat analyserar data över tidigare köp av 

liknande produkter. Sedan kan alltså någon form av ett snittpris räknas ut för vad tillgången 

skulle vara värt vid en försäljning. Detta snittpris blir alltså sedan värdet på den immateriella 

tillgången i balansräkningen (Thornton, 2002). 

 

3.8.3 Intäktsbaserade metoden 

Denna metod bygger på den ekonomiska principen om rationella förväntningar. Nuvärdet av 

framtida intäkter beräknas antingen med förutsättningen att intäkterna kommer att vara 

konstanta över tiden och under en bestämd tidsperiod. Alltså att de antingen kommer vara lika 

stora över åren, att de kommer minska lika mycket varje år eller att de kommer öka lika 

mycket över varje år. Om så ej är fallet antar man att tillgången kommer generera olika 

intäkter under en oförutsägbar period. Beroende på dessa antaganden görs alltså en 

nuvärdesberäkning där man får fram ett värde för tillgången, detta värde används sedan i 

balansräkningen (Thornton, 2002). 
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3.9 Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer en kort presentation av tidigare gjord forskning inom redovisning att 

presenteras. De består av tidigare uppsatser, rapporter, artiklar m.m. 

 

3.9.1 Accounting Recognition of Intangible Assets: Theory and Evidence on Echonomic 

Determinants 

Undersökningen är gjord av Anne Wyatt vid University of Melbourne, och är på 36 sidor. 

Denna artikel undersöker hur utbrett det är att företag tar med immateriella tillgångar i sin 

årsredovisning och vad som påverkar dessa beslut. De slutsatser som dras i artikeln är att 

aktiveringen av immateriella tillgångar påverkas av hur känslig branschen är för teknologisk 

utveckling, teknologisk livslängd m.m. (Wyatt, 2005). 

 

3.9.2 Accounting, Valuation and Duration of Football Player Contracts  

Denna rapport diskuterar hur bra FRS 10 reflekterar verkligheten, när det gäller värdering av 

fotbollsspelare. Enligt FRS 10 skall en spelare som köpts tas upp i balansräkningen och 

därefter skriva av denne på en period som är lika lång som kontraktstiden på spelaren. I 

rapporten diskuterar författarna om huruvida denna metod stämmer bra överens med 

verkligheten (Amir & Livne, (2005). 

 

3.9.3 Discussion of Accounting, Valution and Duration of Football Player Contracts 

Syftet med denna artikel är att undersöka om befintliga redovisningsnormer (FRS 10, IAS 38 

(Revised), SFAS 142) är lämpliga. De normer som nämnts inom parentesen gäller alltså för 

USA, Storbritannien och Sverige men även andra EU-länder. Artikeln diskuterar om det är 

värt att värdera en immateriell tillgång även fast den har en varaktighet som är längre en ett 

år. Den ifrågasätter om det är ekonomiskt försvarbart att göra kostsamma värderingar av dessa 

typer av tillgångar, istället för att kostnadsföra dem direkt (Forker, 2005). 

 

3.9.4 The Corporate Governance of Professional Football Clubs in England 

Denna artikel lägger fokus på hur de professionella fotbollsklubbarna i Premier League styrs. 

Den tar upp vilka problem som kan uppstå när det gäller att driva dels ett fotbollslag och dels 

ett vinstdrivande företag. Artikeln tar upp de stora ekonomiska problem som Premier League 

har lidit av de senaste åren och faktorer som kan ha påverkat detta (Michie & Oughton, 2005). 

 



 22

3.9.5 How to Value Professional Sports Franchise Intangible Assets 

Den här artikeln försöker identifiera vilka immateriella tillgångar som går att knyta till 

professionella idrottslag. Den diskuterar även vilka tillvägagångssätt och metoder det finns för 

att värdera dessa immateriella tillgångar. Artikeln innehåller även ett exempel med en 

förenklad modell över hur immateriella tillgångar ska värderas (Thornton, 2002). 

 

3.9.6 A Game of Two Halves? The Business of Football, kapitel 7 

Beskriver hur man redovisar för fotbollsspelare i England idag och vad för brister som denna 

metod har. Nämner även hur stor utvecklingen har varit de senaste åren inom detta ämne och 

hur det i fortsättningen troligtvis kommer att ändras mer. Kapitlet tar även upp klubbarnas 

finansiella utveckling de senaste åren och försöker föra en diskussion om hur man ska 

redovisa en fotbollsspelare på bästa sett. Den nämner även om en spelare överhuvudtaget 

skall tas upp i balansräkningen, slutsatsen som dras är att den definitivt ska göra det. Med den 

slutsatsen undersöker rapporten hur en spelare i så fall ska avskrivas om en sådan nu ska ske 

(Michie & Verma, 2005). 

 

3.9.7 The Challenges of Professional Sports Franchise Purchase Price Allocations 

De diskuterar att det inte går att värdera sport franchises på samma grunder som med 

”vanliga” företag med t.ex. P/E-tal, detta för att många franchises inte genererar positiva 

resultat. De ser dessutom på vad det är som påverkar värderingen av dessa franchises och 

varför skattemyndigheter är så benägna med att granska just sport franchises. De tittar 

närmare på SFAS 141 och 142 som är USA: s motsvarighet till vår IAS 38 som tar upp 

normer för hur immateriella tillgångar skall redovisas (Reilly, 2002). 

 

3.9.8 Human Resource Accounting: Interests and Conflicts 

Den här rapporten vill skapa en förståelse för redovisningen av Humant kapital. De ser på 

olika modeller för hur man kan ta med sin personal i balansräkningen, allt från hur det har 

gjorts till hur det görs. De ser på bakomliggande motiv till att man tar upp sin personal som en 

tillgång. De tar slutligen upp fem stycken exempel på verkliga företag och hur de har gjort sin 

redovisning (Frederiksen & Westphalen, 1998). 

 

3.9.9 Redovisning av fotbollsspelare – Hur gör man och hur bör man? 

Uppsatsen undersöker hur fotbollslag idag redovisar sina spelare och varför. De har även 

försökt att finna lösningar till hur man ska uppnå en mer rättvisande bild av verkligheten i 
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redovisningen. Uppsatsen försöker belysa de svårigheter som finns inom detta ämne men har 

dock inte kommit fram till någon egen lösning utan anser att den befintliga lösningen är den 

bästa (Forsberg & Troberg, 2005). 

 

3.9.10 Spelarkontrakt i balansräkningen 

Det här är en kandidatuppsats skriven under vårterminen 2005. Undersökningen i uppsatsen 

diskuterar huruvida kriterierna för elitlicensen fungerar tillräckligt bra. De ser på vilka 

effekter en ”felaktig” värdering kan ge. De ser dessutom på om det räcker med de 

rekommendationer som finns i elitlicensens stadgar. I deras slutsatser kommer de fram till att 

det bör finnas någon modell för värdering av spelare. De tycker också att det bör finnas 

tydligare regler kring klubbars handhavande med externa spelarbolag (Nord Levin & 

Skommevik, 2005). 

 

3.9.11 Valuation for Human Capital When Labour Mobility is Restricted 

Det är en empirisk undersökning över huruvida humant kapital är att betrakta som en tillgång. 

De utgår ifrån de kriterier som ställs för att en utgift skall klassa som en tillgång. De har 

inriktat sin studie på femtiosju stycken engelska fotbollsklubbar under perioden 1990-1999. 

De diskuterar dessutom huruvida transferutgifter skall klassas som en tillgång (Amir & Livne, 

2000).  

 

3.10 Skriftliga källor 
Dessa källor är rapporter och riktlinjer för redovisningen inom sporten. Källorna är inte 

skrivna av enskilda forskare utan av större organisationen, däribland USA:s skattemyndighet 

IRS. 

 

3.10.1 Sport Franchises 

Det här är en rapport som tar upp hur de professionella ligorna i USA redovisar 

sponsorintäkter, tv-rättigheter, biljettintäkter mm. Anledningen till att denna rapport är aktuell 

för våran undersökning är att den tar upp hur immateriella tillgångar som spelarkontrakt skall 

redovisas samt hur avskrivningar och eventuella spelarförvärv/försäljningar redovisas, allt 

detta enligt GAAP (IRS, 1999). 
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3.10.2 Annual Review of Football Finance 

Deloitte är ett företag som årligen tar fram en rapport om hur fotbollsklubbars finanser ser ut 

idag och hur de troligtvis kommer att utvecklas. Deloitte tittar främst på ligorna i England, 

Italien, Frankrike, Tyskland och Spanien eftersom de är störst. Den innehåller finansiell 

statistik och nyckeltal från åren 1999 och framåt, tar upp spelarkostnader och 

övergångssummor. Rapporten tar även upp aktuella problem inom redovisningen och kommer 

med eventuella lösningar på dessa. Den beskriver också hur mycket skatter som betalas till 

respektive stat och hur dessa påverkas av olika faktorer. Rapporten finns med som statistiskt 

underlag i flera rapporter som tar upp liknade problem (Ashley, Butterworth, Byars, 

Hargaden, Houlihan, Parkes, Roberts, Switzer & Wilson, 2005). 

 

3.10.3 Anvisningar till elitlicensen ekonomiska kriterier 

Det har kommit krav från UEFA att medlemsförbunden måste ta ansvar för den ekonomiska 

utvecklingen i klubbarna. En dålig klubbekonomi kan riskera fotbollens trovärdighet och 

därmed försätta fotbollen i en ännu sämre situation. På grund av detta har Svenska 

Fotbollsförbundet tagit fram särskilda ekonomikrav som klubbarna, i de två högsta 

herrserierna och i Damallsvenskan, måste följa. Anvisningarna tar bland annat upp hur en 

fotbollsspelare får redovisas och även hur denne ska avskrivas (SvFF, 2005). 
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4. Praktisk tillämpning av redovisningsmetoder 
För att ge en enklare förståelse av hur de olika redovisningsmetoderna för personal ser ut, 

kommer vi här att ge praktiska exempel på hur redovisningen påverkar balans- och 

resultaträkningen. I vårt exempel kommer vi att använda oss av samma spelarförvärv, för att 

det lättare ska vara möjligt att göra en jämförelse mellan de olika redovisningsmetoderna. 

För att förtydliga vårt exempel har vi inte tagit hänsyn till en hel spelartrupp utan endast de 

spelare som värvats under det första året. 

 

En fotbollsklubb har under året gjort två spelarförvärv, A och B. För att få dessa spelare att 

skriva på ett kontrakt så har klubben lagt ut pengar för till exempel resor och uppehälle, så 

kallade rekryteringsutgifter, för A uppgår dessa till 50 000 kr och för B 100 000 kr. A har 

skrivit på ett kontrakt som gäller i 2 år och B ett kontrakt som gäller i 5 år. Övergångssumman 

för spelarna var för A 2 000 000 kr, och för B 10 000 000 kr. Lönekostnaden per år uppgår till 

1 600 000 kr för A och 2 100 000 kr för B. 

 

4.1 IAS-38, SFAS 142 & RR-15 
I detta avsnitt redovisas ovanstående exempel enligt IASB:s rekommendationer. 

Redovisningsrådets rekommendationer tillåter endast användning av anskaffningsmetoden. 

 



 26

4.1.1 Anskaffningsmetoden 

Rekryteringsutgifterna för spelarförvärven tas som en direkt kostnad i resultaträkningen, då 

den inte uppfyller IASB:s krav för en tillgång. De årliga lönekostnaderna redovisas under 

posten Personalkostnader, för spelare A och B uppgår dessa till totalt 3 700 000 kr. 

 

 

RESULTATRÄKNING  
     
Klubbens intäkter      
     
Medlemsavgifter   7 000 000
Bidrag    2 650 000
Nettoomsättning   30 000 000
Övriga föreningsintäkter  10 000 000
         
Summa intäkter   49 650 000
     
Klubbens kostnader    
     
Klubbkostnader   12 000 000
Övriga externa kostnader  5 000 000
Personalkostnader   15 000 000
Rekryteringskostnader  150 000
Avskrivningar   3 000 000
         
Summa kostnader   35 150 000
         
Årets resultat   14 500 000

 

 

Spelarkontrakten uppfyller kraven för en immateriell tillgång då de kan identifieras, 

kontrolleras och kommer att ge ekonomiska fördelar. Spelare A och B kommer att redovisas 

till sitt anskaffningsvärde. Det innebär att posten immateriella tillgångar kommer att öka med 

12 000 000 kr, 2 000 000 kr för A och 10 000 000 kr för B. Dessa kommer sedan att skrivas 

av linjärt över kontraktstiden (detta anses vara tillgångens livslängd), detta innebär att A 

kommer att skrivas av med 1 000 000 kr per år då kontraktstiden är 2 år. B kommer att skrivas 

av med 2 000 000 kr per år eftersom dennes kontraktstid löper över 5 år. 
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BALANSRÄKNING         
          
TILLGÅNGAR        EGET KAPITAL OCH SKULDER 
          
Anläggningstillgångar    Eget kapital   
          
Immateriella 
anläggningstillgångar   Balanserat resultat  1 075 000
Spelare    12 000 000  Årets resultat  14 500 000
Ackumulerade avskrivningar  -3 000 000      
      Skulder    
Materiella anläggningstillgångar        
Inventarier    500 000  Banklån   50 000 000
          
Finansiella 
anläggningstillgångar    Kortfristiga skulder   
Andra långfristiga fordringar  225 000  Leverantörsskulder  25 000
      Övriga kortfristiga skulder 500 000
Omsättningstillgångar    Upplupna kostnader och  
      förutbetalda intäkter  300 000
Varulager    75 000          
      SUMMA EGET KAPITAL  
Kortfristiga 
fordringar     OCH SKULDER  66 400 000
Kundfordringar   450 000      
Övriga fordringar   350 000      
Förutbetalda kostnader och         
upplupna intäkter   900 000      
          
Kassa  och bank   54 900 000      
               
SUMMA TILLGÅNGAR  66 400 000      
 

 

Anskaffningsmetoden är den enda metoden som får användas enligt Redovisningsrådets 

rekommendationer. I detta fall är det IAS 38 och RR 15 som är tillämpningsbara. 

 

4.1.2 Omvärderingsmetoden 

Första året skiljer sig inget från anskaffningsmetoden då tillgången redovisas till 

anskaffningsvärdet. Andra året skall en omvärdering göras för att spegla det verkliga värdet. I 

vårt fall får spelarna ett högre värde efter omvärderingen, det visar sig att spelare A fått sitt 

stora genombrott denna säsong och därför ökat i värde från 1 000 000 till 10 000 000 kr. 

Spelare B har ökat i värde från 8 000 000 till 12 000 000 kr. Värdena på 1 000 000 kr för 

spelare A och 8 000 000 kr för spelare B är beräknat efter tidigare gjorda avskrivningar.  
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RESULTATRÄKNING  
     
Klubbens intäkter      
     
Medlemsavgifter   7 000 000
Bidrag    2 650 000
Nettoomsättning   30 000 000
Övriga föreningsintäkter  10 000 000
         
Summa intäkter   49 650 000
     
Klubbens kostnader    
     
Klubbkostnader   12 000 000
Övriga externa kostnader  5 000 000
Personalkostnader   15 000 000
Rekryteringskostnader  0
Avskrivningar   13 000 000
         
Summa kostnader   45 000 000
         
Årets resultat   4 650 000

 

 

Till följd av de nya värderingarna får klubben göra en uppskrivning på 13 000 000 kr. 

Uppskrivningen tas även med som bundet eget kapital i en uppskrivningsfond. Detta leder till 

att avskrivningarna blir mycket större då tillgången skall skrivas av över kontraktstiden. 

Speciellt för spelare A som skall skrivas av helt detta år, då hans kontraktstid löper ut. På 

grund av detta får klubben större kostnader och därmed blir årets resultat 4 650 000 kr.  
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BALANSRÄKNING         
          
TILLGÅNGAR        EGET KAPITAL OCH SKULDER 
          
Anläggningstillgångar    Eget kapital   
          
Immateriella anläggningstillgångar   Bundet eget kapital   
Spelare    22 000 000  Uppskrivningsfond  13 000 000
Ackumulerade avskrivningar  -16 000 000      
      Fritt eget kapital   
Materiella anläggningstillgångar    Vinst/förlust tidigare år 1 075 000
Inventarier    500 000  Balanserat resultat  14 500 000
      Årets resultat  4 650 000
Finansiella 
anläggningstillgångar        
Andra långfristiga fordringar  225 000  Skulder    
          
Omsättningstillgångar    Banklån   44 000 000
          
Varulager    75 000  Kortfristiga skulder   
      Leverantörsskulder  25 000
Kortfristiga 
fordringar     Övriga kortfristiga skulder 500 000
Kundfordringar   450 000  Upplupna kostnader och  
Övriga fordringar   350 000  förutbetalda intäkter  300 000
Förutbetalda kostnader och             
upplupna intäkter   900 000  SUMMA EGET KAPITAL 78 050 000
      OCH SKULDER   
Kassa  och bank   69 550 000      
               
SUMMA TILLGÅNGAR  78 050 000      
 

 
Omvärderingsmetoden är den enda metoden som får användas enligt FASB:s 

rekommendationer. I detta fall är det IAS 38 och SFAS 142 som är tillämpningsbara. Denna 

metod får inte användas enligt RR 15. 
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4.2 Kostnadsföring direkt 
Med denna metod tas spelarna ej upp som en tillgång, utan kostnadsförs direkt i 

resultaträkningen. Detta innebär att övergångssummorna på 12 000 000 kr tas som en kostnad 

direkt i resultaträkningen under posten Spelarköp. Lönekostnaderna redovisas under posten 

Personalkostnader, för spelare A och B uppgår dessa till totalt 3 700 000 kr. Årets resultat 

uppgår till 5 500 000 kr. 

 

 

RESULTATRÄKNING  
     
Klubbens intäkter     
     
Medlemsavgifter   7 000 000
Bidrag    2 650 000
Nettoomsättning   30 000 000
Övriga föreningsintäkter  10 000 000
       
Summa intäkter   49 650 000
     
Klubbens kostnader    
     
Spelarköp    12 000 000
Klubbkostnader   12 000 000
Övriga externa kostnader  5 000 000
Personalkostnader   15 000 000
Rekryteringskostnader  150 000
Avskrivningar   0
       
Summa kostnader   44 150 000
       
Årets resultat   5 500 000
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Då spelarna inte tas upp i balansräkningen blir klubbens immateriella tillgångar 0 kr. 
 
 
BALANSRÄKNING         
          
TILLGÅNGAR        EGET KAPITAL OCH SKULDER 
          
Anläggningstillgångar    Eget kapital   
          
Immateriella 
anläggningstillgångar   Balanserat resultat  1 075 000
Spelare    0  Årets resultat  5 500 000
Ackumulerade avskrivningar  0      
      Skulder    
Materiella anläggningstillgångar        
Inventarier    500 000  Banklån   50 000 000
          
Finansiella 
anläggningstillgångar    Kortfristiga skulder   
Andra långfristiga fordringar  225 000  Leverantörsskulder  25 000
      Övriga kortfristiga skulder 500 000
Omsättningstillgångar    Upplupna kostnader och  
      förutbetalda intäkter  300 000
Varulager    75 000          
      SUMMA EGET KAPITAL  
Kortfristiga fordringar     OCH SKULDER  57 400 000
Kundfordringar   150 000      
Övriga fordringar   300 000      
Förutbetalda kostnader och         
upplupna intäkter   700 000      
          
Kassa  och bank   55 450 000      
               
SUMMA TILLGÅNGAR  57 400 000      
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4.3 Gröjers modell 
Enligt Gröjers modell måste tillgångens livslängd vara minst 3 år, detta leder till att spelare A 

inte får tas upp i balansräkningen. Spelare A:s rekryteringskostnader tas inte heller upp i 

balansräkningen, utan båda dessa kostnadsförs direkt i resultaträkningen. Årets resultat 

uppgår till 15 780 000 kr. 

 

 
RESULTATRÄKNING  
     
Klubbens intäkter      
     
Medlemsavgifter   7 000 000
Bidrag    2 650 000
Nettoomsättning   30 000 000
Övriga föreningsintäkter  10 000 000
         
Summa intäkter   49 650 000
     
Klubbens kostnader    
     
Spelarköp   2 000 000
Klubbkostnader   12 000 000
Övriga externa kostnader  5 000 000
Personalkostnader   12 800 000
Rekryteringskostnader  50 000
Avskrivningar   2 020 000
         
Summa kostnader   33 870 000
         
Årets resultat   15 780 000

 
 
Då spelare B har ett kontrakt som löper på fem år kan han tas upp som en tillgång. I denna 

modell tas spelaren då upp som en omsättningstillgång under posten Rekryteringskapital. 70% 

av rekryteringskapitalet redovisas som bundna reserver. Resterande 30% redovisas som en 

skatteskuld. Lönekostnaden för spelare B redovisas också som en tillgång då i form av en 

arbetsfordran samt som en skuld under posten Löneskuld. 
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BALANSRÄKNING         
          
TILLGÅNGAR        EGET KAPITAL OCH SKULDER 
          
Anläggningstillgångar    Eget kapital   
          
Immateriella anläggningstillgångar   Bundna reserver-rekrytering 7 070 000
Spelare    0      
Ackumulerade avskrivningar  0  Balanserat resultat  1 075 000
      Årets resultat  15 780 000
Materiella anläggningstillgångar        
Inventarier    500 000  Skulder    
          
Finansiella 
anläggningstillgångar    Banklån   50 000 000
Andra långfristiga fordringar  225 000      
      Kortfristiga skulder   
Omsättningstillgångar    Leverantörsskulder  25 000
      Övriga kortfristiga skulder 500 000
Rekryteringskapital   10 100 000  Upplupna kostnader och  
Ackumulerade avskrivningar  -2 020 000  förutbetalda intäkter  300 000
Arbetsfordran   2 100 000  Löneskuld  2 100 000
          
Varulager    75 000  Långfristiga skulder   
      Rekryteringsskatteskuld 3 030 000
Kortfristiga 
fordringar             
Kundfordringar   450 000  SUMMA EGET KAPITAL 79 880 000
Övriga fordringar   350 000  OCH SKULDER   
Förutbetalda kostnader och         
upplupna intäkter   900 000      
          
Kassa  och bank   67 200 000      
               
SUMMA TILLGÅNGAR  79 880 000      
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5. Empiri 
I detta kapitel sammanställs de intervjuer som vi har gjort. Intervjuerna har varit både via 

telefon och via email, detta har gjorts beroende på intervjuobjektens egna begäran. Motiven 

till aktuella intervjuobjekt är främst att deras klubbar har externa aktiebolag. Anledningen till 

intervjun med SvFF var att vi ville få en motivering till deras gällande kriterier för 

elitlicensen. 

 

5.1 Djurgårdens IF 
Djurgården har idag ett riskkapitalbolag som gör alla större investeringar. De har delat upp sin 

finansiella verksamhet i två delar, dels är det fotbollsföreningen Djurgårdens IF och dels är 

det riskkapitalbolaget Djurgårdens Fotboll AB. Djurgårdens IF drivs som en ideell förening 

och kostnadsför alla sina spelare direkt. Djurgårdens AB däremot betalar föreningen för en 

spelare som köpts och får då ett vad de kallar för ett vinstandelsbevis. Med detta menas att när 

spelaren i framtiden säljs har Djurgårdens Fotboll AB rätt till en överenskommen del av 

vinsten. Föreningen får alltså pengar av bolaget som motsvarar de belopp som spelaren har 

köpts in för. Djurgårdens Fotboll AB redovisar sen vinstandelsbeviset som en finansiell 

anläggningstillgång, till skillnad från andra klubbar som redovisar sina spelare som en 

immateriell tillgång. 

 

5.1.1 Intervju med Henrik Berggren, ekonomiansvarig Djurgården 

Anser ni att fotbollspelare ska tas upp som en tillgång i balansräkningen? 

Berggren kan bara svara för Djurgården som har ett lite annorlunda system än andra klubbar. 

Där anser han att föreningen inte ska ta upp en spelare som en tillgång då det oftast handlar 

om mindre summor. Han anser att det är bäst för klubben att inte ha några släpande kostnader 

såsom avskrivningar. De stora investeringarna tar riskkapitalbolaget och där tas även spelaren 

upp som en finansiell anläggningstillgång, detta tycker Berggren är ett väl fungerande system. 

 

Hur redovisar ni en spelare som: 1) det finns en övergångssumma för? 2) kommer som 

Bosman-fall? 3) är egen produkt? 

I föreningen kostnadsförs alla spelare direkt i resultaträkningen, det finns således inga spelare 

med som tillgångar i balansräkningen. I Djurgårdens Fotboll AB redovisas alla spelare som 

bolaget väljer att investera i som en finansiell anläggningstillgång. Bolaget kan alltså betala 

Djurgårdens IF Fotbollsförening pengar för en egen produkt för att få ett vinstandelsbevis. 
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Detta gör de om de tror att spelaren i framtiden kommer att öka i värde, vilket då leder till att 

bolaget gör en vinst vid en eventuell försäljning. Precis samma sak gäller ett Bosman-fall, en 

sådan spelare kan alltså också redovisas som en finansiell tillgång i riskkapitalbolaget. 

 

Vilken avskrivningsmetod använder ni er av? (Progressiv, linjär, nedskrivning efter 

värdering, etc.) 

I föreningen kostnadsförs alla spelare direkt och därför blir inga avskrivningar aktuella. I 

riskkapitalbolaget skrivs spelarna av linjärt över kontraktsperioden. 

 

Om möjlighet fanns, skulle ni då använda er av en annan avskrivningsmetod? 

Berggren anser att i praktiken blir det väldigt svårt att hitta någon bättre metod och anser 

därför att linjär avskrivning är enkelt och fungerar bra. 

 

Gör ni några uppskrivningar eller nedskrivningar? Om ja, varför? 

Djurgårdens Fotboll AB gör varken upp- eller nedskrivningar. Detta gör de inte då Berggren 

anser att nuvarande arbetssätt fungerar bra och att det i verkligheten skulle vara svårt att få 

revisorer etc. att gå med på något sådant. Han nämner vidare att om bolaget skulle vilja göra 

en omvärdering skulle det vara väldigt svårt då han anser att marknaden inte är perfekt. Det 

finns inga exakta priser på en spelare som det till exempel finns på en aktie och därför skulle 

en sådan värdering bli osäker. 

 

Tycker ni att er klubbs värdering och redovisning av spelare ger en verklighetstrogen 

bild? Om nej, vad är det då som är missvisande? 

Berggren anser överlag att klubbens redovisningssystem ger en rättvisande bild av 

verkligheten. Det som han nämner är ett problem är som för alla andra klubbar de egna 

förvärv som kan i verkligheten öka kraftigt i värde. Berggren tycker dock att det inte finns 

någon metod idag som fungerar bra i praktiken som skulle kunna lösa detta problem. 

 

Har ni några förslag på hur redovisningen av spelarna kan förbättras? 

Berggren har inga förslag på hur redovisningen kan förbättras, utan han anser att 

redovisningssystemet som används idag fungerar bra överlag. 
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5.2 Hammarby IF 
Hammarby Fotboll AB är ett så kallat idrottsaktiebolag, kraven för detta är att majoriteten av 

aktierna måste ägas av den ideella föreningen Hammarby IF Fotbollförening. För närvarnade 

äger de 51% av aktierna i bolaget, övriga 49% ägs av Anschutz Entertainment Group Sweden 

AB. 

 

5.2.1 Intervju med Hammarby, ekonomi Annika Grönlund 

Anser ni att fotbollspelare ska tas upp som en tillgång i balansräkningen? 

Ja, men endast de spelare som köps in. Ser köpet av en fotbollspelare som en vanlig 

investering och tar därför upp denne som en tillgång. 

Hur redovisar ni en spelare som: 1) det finns en övergångssumma för? 2) kommer som 

Bosman-fall? 3) är egen produkt? 

Hammarby tar endast upp spelare som det finns en övergångssumma för, alltså tas inte 

Bosmanfall och egna produkter upp som en tillgång. 

 

Vilken avskrivningsmetod använder ni er av? (Progressiv, linjär, nedskrivning efter 

värdering, etc.) 

Spelarna skrivs av linjärt över kontraktstiden. 

 

Om möjlighet fanns, skulle ni då använda er av en annan avskrivningsmetod? 

Annika nämner ingen anledning till att inte följa den linjära avskrivningsmetoden som 

elitlicensen kräver. 

 

Gör ni några uppskrivningar eller nedskrivningar? Om ja, varför? 

Nej. 

 

Tycker ni att er klubbs värdering och redovisning av spelare ger en verklighetstrogen 

bild? Om nej, vad är det då som är missvisande? 

Går alltid att diskutera då nya allmänna redovisningsregler ger möjlighet till att ta upp 

tillgångar till ett marknadsvärde. Annika nämner att det är svårt att fastställa ett 

marknadsvärde och därför görs inga sådana värderingar i dagsläget. 

 

Har ni några förslag på hur redovisningen av spelarna kan förbättras? 
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Annika har inga förslag på hur redovisningen kan förbättras. 

 

5.3 Helsingborgs IF 
Helsingborgs IF har sedan 2003 haft ett aktiebolag som kan köpa vinstandelar av föreningen. 

Denna vinstandel är en andel av en spelares framtida vinst vid en försäljning. Beroende på 

olika faktorer såsom ålder och storlek på insats får då bolaget en viss procentsats av vinsten 

vid en senare realisation. Det är så kallade medfinansiärer till spelarköpet. 

 

5.3.1 Intervju med Per-Ola Lindahl, ekonomiansvarig Helsingborgs IF 

Anser ni att fotbollspelare ska tas upp som en tillgång i balansräkningen? 

Per-Ola anser att en spelare ska tas upp som en tillgång i balansräkningen. Han tycker att 

dessa skall behandlas som övriga tillgångar och alltså inte kostnadsföras direkt.  

 

Hur redovisar ni en spelare som: 1) det finns en övergångssumma för? 2) kommer som 

Bosman-fall? 3) är egen produkt? 

Helsingborg tar endast upp de spelare som det finns en faktiskt erlagd övergångssumma för, 

dessa tas upp som immateriella tillgångar. Alltså tas inte egna produkter och Bosmanfall upp i 

balansräkningen. 

 

Vilken avskrivningsmetod använder ni er av? (Progressiv, linjär, nedskrivning efter 

värdering, etc.) 

Spelarna skrivs av linjärt över kontraktstiden, detta enligt Svenska Fotbollsförbundets 

kriterier. 

 

Om möjlighet fanns, skulle ni då använda er av en annan avskrivningsmetod? 

Per-Ola anser vidare att en linjär avskrivning är den mest rättvisande då den fördelar 

värdeminskningen lika mycket över kontraktstiden. 

 

Gör ni några uppskrivningar eller nedskrivningar? Om ja, varför? 

I Helsingborg görs inga upp- eller nedskrivning, utan övergångsumman behålls som värde 

fram till dess att spelare realiseras på ett eller annat sätt. 
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Tycker ni att er klubbs värdering och redovisning av spelare ger en verklighetstrogen 

bild? Om nej, vad är det då som är missvisande? 

Helsingborgs IF har sedan flera år tillbaka använts sig av idag gällande regler för redovisning, 

dessa anser Per-Ola speglar verkligheten bra. 

 

Har ni några förslag på hur redovisningen av spelarna kan förbättras? 

Per-Ola anser att det på det stora hela är bra, det finns dock vissa luckor i dagens redovisning. 

Han nämner att Svenska Fotbollsförbundet elitlicens  inte är helt klargörande i alla lägen, men 

han säger vidare att UEFA kommer med nya regler nästa år som förhoppningsvis kommer 

fylla igen de luckor som finns idag. 

 

5.4 Svenska Fotbollsförbundet 
Svenska Fotbollsförbundet har tagit fram särskilda ekonomikrav som klubbarna, i de två 

högsta herrserierna och i Damallsvenskan måste följa. Dessa krav är kriterier som 

idrottsföreningarnas årsredovisning måste uppfylla. 

 

5.4.1 Intervju med Kjell Sahlström, ekonomichef Svenska Fotbollsförbundet 

Ni skriver i era kriterier för elitlicensen att vid externa spelarförvärv kan 

övergångssumman kostnadsföras direkt eller redovisas som en tillgång i 

balansräkningen. Får fotbollsklubbarna inte redovisa det på något annat sett? Om ja, 

finns det då några restriktioner? 

Nej det är bara dessa två sätt som man kan redovisa på. 

  

Enligt IASB: s rekommendationer från 2005 finns det två metoder för hur immateriella 

tillgångar skall värderas: anskaffningsvärdemetoden och omvärderingsmetoden. Varför 

får inte fotbollsklubbarna välja mellan dessa två metoder? 

Omvärderingsmetoden används i de fall en spelare slutar spela fotboll av en eller annan 

anledning, men ej i övrigt. Bakgrunden är att det är väldigt svårt att verifiera andra värden än 

anskaffningsvärden (Bokföringslagens krav på att kunna verifiera värden vid bokföring), samt 

svårigheterna för en revisor att revidera andra värden än anskaffningsvärden. 

Syftet med att ge föreningarna möjlighet att balansera utgifterna för spelarförvärv är i första 

hand att ge en mer rättvisande bild av föreningens egna kapital än om man hade kostnadsfört 

hela beloppet vid spelarövergången (vilket tidigare inte var ovanligt), vilket ger en för negativ 
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bild av det egna kapitalet. Man kan säga att balanseringen av spelarvärdet syftar till att fördela 

utgiften för spelarförvärvet i tiden, och inte att göra anspråk på att vara en aktuell 

marknadsvärdering av spelare. En marknadsvärdering av spelare eller snarare rättigheten att 

disponera spelare (övergångssumman) är mycket svårt att göra. Dels därför att det är svårt att 

veta vilken marknad man skall värdera utifrån då övergångssummorna skiljer sig mycket 

mellan olika ligor, dels då man egentligen aldrig vet ett marknadsvärde förrän ett nytt avtal är 

underskrivet, dels då den svenska marknaden är ganska liten och innehåller få köpare. När de 

få kapitalstarka föreningarna i Sverige köpt sina spelare kan man undra om det finns något 

marknadsvärde överhuvudtaget på resterande spelare, det finns ju inga möjliga köpare. 

  

Anser ni att linjära avskrivningar ger en rättvisande bild av spelarnas värde? Motivera 

gärna ditt svar. 

Som jag nämnt ovan så syftar redovisningsprincipen snarare till att periodisera utgiften för 

spelarförvärv än att göra anspråk på ett ge ett exakt rätt värde vid varje tidpunkt, vad nu exakt 

rätt värde är. Jämför resonemang ovan. 

  

Varför får klubbarna inte ta upp Bosman-fall och egna produkter som tillgångar i 

balansräkningen? Bör en klubb inte kunna ta upp en sådan spelare om de kan 

säkerhetskälla ett marknadsvärde? 

Ett marknadsvärde kan bara säkerställas vid en försäljning. Jämför resonemang ovan. 

 

Finns det några framtida planer på att ändra er regleringar inom redovisningen? Om 

ja, vad tänker ni då ändra?  

Nej vi har inga planer vad jag vet att ändra principer. Däremot antar jag att vi avser att följa 

de redovisningsregler som kommer att komma i UEFAs system för licensiering av klubbar för 

spel i UEFAs klubbtävlingar (Champions League, UEFA-cupen, Intertoto-cup) 

  

Strävar ni efter att ha en liknande redovisning som övriga ligor i Europa? 

Jag deltog för några år sedan som finansiell expert vid UEFA:s arbete att ta fram ett 

licensieringssystem för spel i UEFA:s klubbtävlingar. Den bild jag fick vid detta arbete är att 

den svenska modellen är vad som används i övrigt i Europa. 

Men som jag svarat ovan så antar jag att SvFF har för avsikt att följa de regler som UEFA 

ställer upp för licensiering till UEFA:s klubbtävlingar så att dessa regler harmonierar med det 

svenska nationella regelverket för den svenska elitlicensen. 
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Tittar ni någonting på hur man gör i USA? Då de har välutvecklade professionella 

idrottsligor. 

Nej vi tittar inte på USA. Det är främst UEFA som är intressant för oss att följa, av skäl som 

framgår ovan. 

 

Då Kjell är tjänsteman vid SvFF har han haft svårt att svara på vissa frågor då dessa innehåller 

fotbollspolitiska frågor. Han nämner att det är främst förtroendevalda medlemmar ur styrelsen 

som kan ge sådana svar. 
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6. Analys 
I detta avsnitt kommer vi att analysera resultatet på våran undersökning, detta omfattar 

intervjuerna med de allsvenska klubbarna och Svenska Fotbollsförbundet. Vi kommer även att 

analysera de skillnader som gick att urskilja mellan de olika redovisningsmetoderna i Sverige 

och USA. En egen redovisningsmetod kommer i detta avsnitt att presenteras och diskuteras.  

 

6.1 Analys av redovisningsmetod 
Anskaffningsmetoden är en väldigt enkel metod att använda sig av, då värdet redan är 

fastställt. Värdet på tillgången är verifierbart då klubben redovisar det värde som spelaren i 

verkligheten har köpts för. Då klubben ej tar upp en eventuell värdeökning kan det anses som 

att detta följer försiktighetsprincipen, eftersom värdet inte är säkerställt genom en realisation. 

Det kan också strida mot försiktighetsprincipen då klubben ej har möjlighet att göra en 

nedskrivning. Detta kan leda till att tillgången är övervärderad i balansräkningen och därmed 

inte följer principens grunder. På grund av att klubben inte kan göra några omvärderingar 

finns det stor risk för att spelarens värde blir inaktuellt. En fotbollsspelares idrottsliga 

utveckling påverkar dennes värde och därför kan denna metod vara för simpel för att ge en 

bra bild av den här typen av tillgång. 

 

Omvärderingsmetoden är en mer avancerad metod och därmed även mer kostsam, då 

tillgången omvärderas löpande. På grund av dessa omvärderingar bör klubbens redovisning ge 

en rättvisande bild av verkligheten. Då omvärderingar är möjliga kan klubben ta hänsyn till 

spelarens utveckling, skador, etc. när spelarens nya värde fastställs. Om upp- och 

nedskrivningar förekommer frekvent blir det stora fluktuationer i redovisning. Detta gör att 

det blir svårt att förutspå klubbens ekonomiska framtid och därmed svårt att planera framtida 

investeringar. För att omvärderingsmetoden skall vara tillförlitlig förutsätter den att det finns 

en fungerande marknad. Det skall alltså finnas en marknad med en köpare som är villig att ge 

ett visst pris för tillgången. I vårt fall med fotbollsspelare kan det diskuteras om det finns en 

efterfrågan på alla spelare i klubben. Exempelvis går det för spelare A, som är eftertraktad av 

flera klubbar, lätt att säkerställa ett marknadsvärde. Däremot går det för spelare B, som är i 

slutet av sin karriär och ofta bänkad, inte alls lika lätt att fastställa ett marknadsvärde, då 

efterfrågan på den här spelaren inte är lika stor eller till och med obefintlig. Det finns en risk 

att en omvärdering blir manipulerad för att påverka klubbens ekonomiska situation. Om en 

klubbs aktiebolag har ett bra ekonomiskt år och kommer att få en stor vinst, kan det leda till 



 42

att tillgångarna övervärderas. Detta gör att avskrivningarna blir större och detta påverkar årets 

resultat negativt. På grund av skatteskäl kan det alltså finnas motiv till att göra en 

övervärdering. 

 

Att kostnadsföra spelarna direkt kan vara lämpligt i mindre fotbollsklubbar. Har klubben inga 

stora förvärv kan det anses som bättre att ta det som en direkt kostnad och därmed slippa att 

ha dessa släpande. Denna metod är extremt enkel då inga värderingar eller avskrivningar 

behöver göras. Då klubben inte har några släpande kostnader leder det till att den har hög 

kontroll över framtiden, och att det då blir lättare att planera kommande investeringar. Denna 

metod är inte att föredra vid större förvärv då dessa stora summor blir svåra att klara av på ett 

och samma år. Det går också att ifrågasätta om denna metod ger en rättvisande bild av 

verkligheten. Om klubben har kostnadsfört spelaren har dem i teorin förbrukat sin tillgång och 

skall därför inte ge klubben några framtida ekonomiska fördelar. I praktiken stämmer inte 

detta då spelaren med största sannolikhet har förvärvats för att gagna klubben sportsligt och 

ekonomiskt. Om detta stämmer strider denna metod mot matchningsprincipen som säger att 

kostnaderna skall matchas med de intäkter som de generar.  

 

I Gröjers modell ställs det krav på att tillgångens livslängd skall vara minst 3 år för att få 

redovisas i balansräkningen. Om detta krav är uppfyllt tas spelaren sedan upp som en 

omsättningstillgång, detta kan starkt ifrågasättas. Kravet för att en utgift skall kunna klassa 

som en omsättningstillgång är att den bör förbrukas inom ett år (Thomasson, Arvidson, 

Lindquist, Larson & Rohlin, 2002).  

 

6.2 Sammanställning av de olika redovisningsmetoderna 
Diagrammet nedan visar vår subjektiva bedömning av de olika redovisningsmetoderna, 

omvärderingsmetoden har brister i verifierbarheten och komplexiteten däremot är den metod 

som fungerar bäst när det gäller att spegla verkligheten. 
 

Kostnadsföring direkt Anskaffningsmetoden Omvärderingsmetoden Gröjers modell
Rättvisande bild 1 3 5 3
Tillförlitlig 5 5 3 4
Verifierbar 5 5 1 4
Försiktghetsprincipen 5 3 2 3
Matchningsprincipen 1 3 3 3
Enkel 5 4 1 2
Kontroll på framtiden 5 4 2 3
Totalt 27 27 17 22

1 = Inte alls   2 =  Tveksamt   3 = OK   4 = Bra   5 = Mycket bra                           3 

                                                 
3 Figur 3, Egen 
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6.3 Analys av intervjuer 
Efter våra intervjuer blev det bekräftat att dessa klubbar följer Svenska Fotbollsförbundet 

kriterier för elitlicensen. Vi saknade klubbarnas motivation till att utveckla redovisningen 

inom sporten. Det som har skett är att föreningarna har bildat externa aktiebolag för att kunna 

driva en mer vinstinriktad organisation. Då klubbarna idag inte får aktivera Bosmanfall och 

egna produkter, då dessa inte har en övergångssumma. Vissa klubbar har kringgått detta 

problem genom att föreningen säljer den här typen av spelare till aktiebolaget. Då finns det en 

övergångssumma som möjliggör en aktivering av tillgången. Vi ser detta som en följd av att 

Svenska Fotbollsförbundets kriterier inte är tillräckligt detaljerade, det finns brister som i det 

ovannämnda exemplet.  

 

Alla klubbar skriver av sina spelare linjärt då detta är ett krav från Svenska Fotbollsförbundet. 

Av våra valda intervjuobjekt fanns det dock ingen direkt önskan att använda sig av någon 

annan typ av avskrivningar. Anledningen till detta är att linjära avskrivningar är enkelt att 

tillämpa och klubbarna ansåg att det gav en relativt bra bild av verkligheten, då kostnaden 

fördelades över en jämn period. Berggren nämnde dock att det kanske skulle kunna finnas 

bättre alternativ men att dessa skulle vara svåra att tillämpa i praktiken. Vi anser att det skulle 

kunna finnas situationer då en annan typ av avskrivning skulle vara mer rättvisande. Ett 

sådant fall kan vara om en spelare i slutet av sin karriär inte längre klarar av att spela en full 

säsong. I detta fall kan det tänkas vara mer lämpligt med en progressiv avskrivning, detta då 

effektiviteten på tillgången minskar mer ju längre tiden går. 

 

I vår intervju med Svenska Fotbollsförbundet framgick det att målet med deras kriterier inte 

är att ge en exakt bild av klubbens finansiella situation, utan mer ett sätt att fördela 

kostnaderna över en jämn period. Det skulle också vara svårt att säkerställa ett marknadsvärde 

då spelarmarknaden inte är perfekt. Vi anser dock att redovisningen inom fotbollen skulle 

kunna bli bättre om förbundet hade en större strävan efter en redovisning som är mer inriktad 

på att spegla verkligheten. 

 

Resultatet av våra intervjuer är att alla klubbar vill ha ett så enkelt redovisningssystem som 

möjligt. Nuvarande system är enkelt att följa och alla klubbarna som vi intervjuat anser att det 

ger en relativt bra bild av verkligheten. Flera av intervjuobjekten kände dock att om det fanns 
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en bättre värderingsmetod som fungerade i praktiken så skulle den vara att föredra. Alla ansåg 

dock att det i nuläget inte finns någon alternativ metod som är tillräckligt tillfredställande.  

 

6.4 Jämförelse med USA 
När vi skulle göra vår jämförelse med USA:s idrottsligor hade vi svårt att få tag på 

information som beskrev hur redovisningen för dessa gick till. Därför undersökte vi istället 

hur den generella redovisningsstandarden i USA såg ut. Nedanstående stycke kommer därför 

vara en generell jämförelse över hur redovisningen sker i Sverige och USA.  

 

I vår jämförelse med USA kan vi se att redovisningen i Sverige närmar sig den amerikanska. 

Den stora skillnaden är att de i USA måste värdera immateriella tillgångar till verkligt värde, 

något som fortfarande bara är valfritt i Sverige. I och med införandet av IASB:s 

rekommendationer så är vi på väg att få en harmonisering av redovisningsreglerna. Svensk 

redovisning har en stark koppling till skattelagstiftningen. Detta får följden att vid införandet 

av de nya rekommendationerna så finns det alternativ till dessa, anledningen är att 

rekommendationen kan strida mot landets gällande lagstiftning. Det behövs en 

inkörningsperiod där man får anpassa lagstiftningen till rekommendationerna. Därför 

förekommer det inga större skillnader mellan USA och Sverige som det ser ut idag. 

 

  RR 15 IAS 38 SFAS 142 
Anskaffningsmetoden Kan användas Kan användas Kan ej användas 
Omvärderingsmetoden Kan ej användas Kan användas Kan användas 

4 

                                                 
4 Figur 4, Egen 



 45

7. Sammanställning av redovisningsmodell 
I detta kapitel kommer vi att presentera en modell som är en sammanställning av olika delar 

från de idag befintliga redovisningsmodellerna. Denna modell kommer inte att ta hänsyn till 

Svenska Fotbollsförbundets kriterier för elitlicensen. Vi kommer även att analysera för och 

nackdelar med denna metod. 

 

Metoden är baserad på omvärderingsmetoden där klubben ska göra en årlig värdering av sina 

spelare. Det som skiljer sig från ovan nämnda metod är att inga avskrivningar skall göras. Då 

tillgången efter en avskrivning skall spegla dess återstående värde, anser vi att om en 

omvärdering redan är gjord så har dess återstående värde redan påvisats.  

 

Scenario 1 

En spelare har det bokförda värdet 100, efter en omvärdering är han värd 80. Detta kommer 

att leda till en nedskrivning av det bokförda värdet med 20. Detta syns i resultaträkningen som 

en kostnad på 20 under posten Nedskrivning, och det bokförda värdet på spelaren i 

balansräkningen blir 80. 

 

 

 

 

Scenario 2 

En spelare har det bokförda värdet 100, efter en omvärdering är han värd 120. Detta kommer 

att leda till en uppskrivning av det bokförda värdet med 20. Detta syns i balansräkningen dels 

i att det nya bokförda spelarvärdet blir 120 och även att uppskrivningen med 20 hamnar som 

Resultaträkning   Balansräkning       
             
Klubbens intäkter    TILLGÅNGAR      EGET KAPITAL OCH SKULDER 
                
Summa intäkter 0  Anläggningstillgångar   Eget kapital   
             
Klubbens kostnader  Immateriella anläggningstillgångar  Aktiekapital  100
    Spelare  100      
Nedskrivning 20  Nedskrivning  -20  Årets resultat  -20
                    
Summa kostnader 20  SUMMA TILLGÅNGAR 80  Skulder   0
                    
Årets resultat -20       SUMMA EGET KAPITAL 80
         OCH SKULDER   
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bundet eget kapital under posten Uppskrivningsfond. Detta får ingen påverkan på 

resultaträkningen då inga kostnader eller intäkter påverkas av denna ekonomiska händelse. 

 

 

Balansräkning               
           
TILLGÅNGAR      EGET KAPITAL OCH SKULDER 
           
Anläggningstillgångar   Eget kapital    
           
Immateriella anläggningstillgångar  Bundet eget kapital    
Spelare  (100+20) 120  Uppskrivningsfond  20 
Nedskrivning  0  Aktiekapital  100 
              
SUMMA TILLGÅNGAR 120  Årets resultat  0 
           
      Skulder   0 
              
      SUMMA EGET KAPITAL 120 
          OCH SKULDER     

 

 

Enligt denna modell finns det två metoder som klubben kan använda sig av för att fastställa 

ett verkligt värde på sina spelare. Först och främst skall klubben använda sig av den 

försäljningsbaserade metoden, som vi nämnt tidigare. Då tittar klubben först om det finns en 

marknad för den spelare som skall värderas. Vid värderingen försöker man göra en 

uppskattning av vad spelaren skulle vara värd vid en försäljning. Detta värde blir sedan det 

nya bokförda värdet på spelaren. Den största nackdelen med denna metod är att det är väldigt 

svårt att hitta en fungerande marknad för majoriteten av spelarna, då det förmodligen inte 

finns en efterfrågan för alla spelare. Då det inte finns någon verklig transaktion blir det 

självklart svårt att verifiera detta värde. Fördelen med denna metod är om marknaden fungerar 

får klubben ett marknadsvärde på spelarna som speglar verkligheten bra.  

 

Det andra sättet är lämpligt i de fall som klubben inte kan hitta en marknad för sina spelare. 

Då får klubben istället göra en värdering enligt den kostnadsbaserade metoden, det innebär att 

de tittar på vad det skulle kosta att värva en ny spelare med motsvarande egenskaper. Fördelar 

är som tidigare nämnt att det inte behöver finnas en fungerande marknad. Det betyder att 

klubben får ett värde på de spelare som efterfrågan inte är så stor på. Detta stämmer överens 

med vår syn på att en tillgång ska vara aktiverad så länge den generar intäkter för klubben. 

Det finns dock tyvärr vissa ofrånkomliga risker med denna metod. En omvärdering bygger på 
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en form av subjektiv värdering och då finns det alltid en risk för att den blir missvisande. 

Även en brist på verifierbarhet, vid en värdering, får samma konsekvenser. 

 

Då vårat huvudsyfte med undersökningen har varit att finna den metod som ger en rättvisande 

bild av verkligheten. Den här modellen har ett antal nackdelar som uppkommer på bekostnad 

av att vi har valt att lägga tyngden på att få en verklighetstrogen redovisning. Det kan 

diskuteras om denna metod följer försiktighetsprincipen då den tar upp orealiserade 

värdeökningar. Vi anser dock att detta problem inte är så stort då risken begränsas genom att 

värdeökningarna ligger i det bundna kapitalet. På så sätt blir det inte möjligt att dela ut denna 

typ av vinst till aktieägarna. En nackdel är att det kan bli väldigt kostsamt för klubben att göra 

dessa omvärderingar, men efter en viss tids tillämpning av denna metod kommer 

effektiviseringar att göras. Det finns en brist som inte går att komma ifrån och det är att 

kostnaderna inte matchas med intäkterna, och därmed inte följer matchningsprincipen. Största 

anledningen till att detta inte är möjligt är att inga avskrivningar görs, dock kan en viss 

matchning ske när nedskrivningar görs. Det finns dock en fördel med att inte göra några 

avskrivningar, då klubben inte kan påverka årets resultat genom att göra en stor uppskrivning 

och därmed höja avskrivningarna. Det finns mindre incitament till att manipulera resultatet 

genom att göra uppskrivningar. 
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8. Slutsatser 
Vårt syfte med denna uppsats var att se vilken metod som skulle spegla fotbollsklubbarnas 

finansiella situation bäst. Detta då det blir allt viktigare på grund av den ökade 

kommersialiseringen inom fotbollsvärlden. I detta kapitel redogörs de slutsatser som vi har 

kommit fram till efter vår undersökning. 

 

• Alla tillfrågade klubbar följer SvFF:s kriterier, den enda klubben som valde att ta ett 

spelarförvärv som en kostnad direkt är Djurgården IF. De resterande klubbarna valde 

att redovisa spelarförvärven som en immateriell tillgång.  

 

• Resultatet av de praktiska tillämpningarna av redovisningsmetoderna är att årets 

resultat påverkas beroende på vilken metod organisationen använder. De olika 

metoderna hade både för- och nackdelar, i och med detta anser vi att ingen av de 

befintliga metoderna är fulländade. 

 

• I vår undersökning har vi kommit fram till att den sammanställda 

omvärderingsmetoden ger en bättre bild av en fotbollsklubbs ekonomiska situation än 

de andra metoderna. De intervjuade fotbollsklubbarna tyckte att det skulle vara väldigt 

svårt att tillämpa en sådan metod rent praktiskt. De ville ha ett så enkelt 

redovisningssystem som möjligt. 

 

• En effekt av enkelheten i klubbarnas redovisning är att de inte har utvecklats på 

samma sätt som redovisningen har gjort i näringslivet. Problemet är att 

fotbollsklubbarna idag lever kvar i den gamla föreningsandan men har vinstdrivande 

aktiebolag knutna till sin verksamhet. 

 

• Svenska Fotbollsförbundet klargjorde att redovisningen inte var ett försök att avspegla 

verkligheten utan istället ett sätt att fördela klubbarnas kostnad över en jämn period.  
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9. Kritisk granskning 
Här redogörs de brister och bortfall som vi anser att uppsatsen har. Vi kommer även att 

förklara varför dessa brister har uppkommit och hur det kan ha påverkat undersökningens 

resultat. I detta kapitel ges även förslag på fortsatt forskning.  

 

9.1 Metod 
En del av intervjuerna gjordes innan vi hade tagit del av elitlicensens kriterier. Detta ledde till 

att vissa av våra intervjufrågor blev till viss del överlappande. Frågorna hade kunnat bli mer 

nyttiga för undersökningens syfte om vi hade fått ta del av kriterierna tidigare. Intervjuerna 

gjordes via telefon och detta ledde till att det blev svårare att få till en djupare diskussion, än 

om intervjuerna hade gjorts genom ett personligt möte. Valet av telefonintervju gjordes då vi 

inte hade någon möjlighet att åka till Helsingborg. Resterande klubbar låg i Stockholm men vi 

valde att göra samma typ av intervju med alla för att få en så hög jämförbarhet som möjligt. 

 

Valet av det hermeneutiska synsättet rättfärdigas då redovisningsämnet inte är svart eller vitt, 

det finns flera gråzoner där det finns utrymme för personliga tolkningar. Därför kan vår 

användning av kvalitativ metodik även motiveras då vår subjektiva uppfattning varvats med 

den teoretiska referensramen. 

 

9.2 Resultat 
Resultatet av de gjorda intervjuerna har en hög validitets- och reliabilitetsgrad. Dock kan det 

slutliga resultatet ha påverkats då vår avgränsning var att endast undersöka de klubbar som 

hade ett aktiebolag i sin organisation. De aktuella fotbollsklubbarna var: AIK, Djurgården, 

Hammarby, Helsingborg och Örgryte. Intervjuer gjordes med alla utom AIK och Örgryte och 

därmed kan vi anta att dessa bortfall kan ha påverkat resultatet av undersökning. Vi tror dock 

att resultatet inte har påverkats speciellt mycket då det visade sig att SvFF kontrollerar 

klubbarna redovisning. På grund av bortfallet kunde vi inte dra några generella slutsatser 

eftersom det inte blev en totalundersökning.  

 

9.3 Förslag på vidare forskning 
Det vore intressant att undersöka hur redovisningen ser ut i de större ligorna i Europa. Har 

dessa länders förbund riktlinjer för hur klubbarnas redovisning skall skötas? Betraktas 

fotbollsklubbarna som företag eller ses de mer som ideella föreningar?  
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I vår intervju med Svenska Fotbollsförbundet framgick det att UEFA kommer att ge ut nya 

riktlinjer för hur fotbollsklubbar ska sköta sin redovisning, SvFF har som mål att följa dessa 

nya riktlinjer. Därför kan anser vi att man bör granska vilka effekter de nya riktlinjerna 

kommer att ge. 

 

Vi hade svårt att finna information om hur redovisningen i de olika professionella ligorna i 

USA ser ut. Därför vore det väldigt intressant att studera dessa ligor och se om vårt antagande 

att redovisningen är mer utvecklad i dessa ligor. 
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Bilaga 1 

 
Frågeformulär till Svenska Fotbollsförbundet 
 

1. Ni skriver i era kriterier för elitlicensen att vid externa spelarförvärv kan 

övergångssumman kostnadsföras direkt eller redovisas som en tillgång i 

balansräkningen. Får fotbollsklubbarna inte redovisa det på något annat sett? 

Om ja, finns det då några restriktioner? 

 

2. Enligt IASB: s rekommendationer från 2005 finns det två metoder för hur 

immateriella tillgångar skall värderas: anskaffningsvärdemetoden och 

omvärderingsmetoden. Varför får inte fotbollsklubbarna välja mellan dessa två 

metoder? 

 

3. Anser ni att linjära avskrivningar ger en rättvisande bild av spelarnas värde? 

Motivera gärna ditt svar. 

 

4. Varför får klubbarna inte ta upp Bosman-fall och egna produkter som tillgångar 

i balansräkningen? Bör en klubb inte kunna ta upp en sådan spelare om de kan 

säkerhetskälla ett marknadsvärde? 

 

5. Finns det några framtida planer på att ändra er regleringar inom redovisningen? 

Om ja, vad tänker ni då ändra? 

 

6. Strävar ni efter att ha en liknande redovisning som övriga ligor i Europa? 

 

7. Tittar ni någonting på hur man gör i USA? Då de har välutvecklade 

professionella idrottsligor. 



  

Bilaga 2 

 
Frågeformulär till fotbollsklubbarna 
 

1. Anser ni att fotbollspelare ska tas upp som en tillgång i balansräkningen? 

 

2. Hur redovisar ni en spelare som: 

a. det finns en övergångssumma för? 

b. kommer som Bosman-fall? 

c. är egen produkt? 

 

3. Varför har ni valt att redovisa era spelare som: 

a. immateriell tillgång i balansräkningen? 

b. en kostnad i resultaträkningen? 

c. annat sätt? 

 

4. Vilken avskrivningsmetod använder ni er av? (Progressiv, linjär, nedskrivning 

efter värdering, etc.) 

 

5. Om möjlighet fanns, skulle ni då använda er av en annan avskrivningsmetod? 

 

6. Gör ni några uppskrivningar eller nedskrivningar? Om ja, varför? 

 

7. Tycker ni att er klubbs värdering och redovisning av spelare ger en 

verklighetstrogen bild? Om nej, vad är det då som är missvisande? 

 

8. Har ni några förslag på hur redovisningen av spelarna kan förbättras? 

 

 


