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Titel: Hur väljer allsvenska och premier league klubbar att redovisa spelare? 
 
Bakgrund och problemdiskussion: Den fotboll vi ser idag har spelats i över ett sekel. Nu är det minst 
lika viktigt att uppvisa ett bra ekonomiskt resultat som att nå stora framgångar, vinna prestigefyllda 
titlar, bucklor samt spela en fin fotboll som tillfredställer tittarna. Fotbollsklubbar driver klubben med ett 
stort vinstintresse och de krav som företag har på sin redovisning gäller numera också fotbollsklubbarna 
som omsätter stora belopp.  Spelare kan jämföras med vanlig personal i tjänste- och serviceföretag 
eftersom de utfyller samma funktion i organisationen. Den senare får dock inte tas som en tillgång 
medan spelare har den möjligheten. Det finns två tillvägagångssätt att redovisa spelare: antingen att ta 
upp dessa i balansräkningen eller att kostnadsföra spelarna direkt i en resultaträkning.   
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att få en helhetsbild över de möjligheter fotbollsklubbar både i 
Allsvenskan och i Premier League har för att redovisa fotbollsspelare i årsredovisningen. Till syftet hör 
även att undersöka hur fotbollsklubbarna i båda ligorna hanterar nedskrivningen.  
 
Avgränsningar: Trots att redovisning av spelare finns i alla fotbollsligor och andra sporter har 
uppsatsgruppen valt att endast undersöka Allsvenskan och Premier League. Detta är dock ingen 
totalundersökning; uppsatsen behandlar nio allsvenska och fyra premier league klubbar.  
 
Metod: Författarna har använt sig av ett kvalitativt tillvägagångssätt. Uppsatsen består av 
årsredovisningar och intervjuer med ekonomiansvariga i de allsvenska klubbarna. Primärdata utgör de 
kvalitativa granskningarna av både allsvenska och Premier League klubbars årsredovisning. Författarna 
kommer att utgå från ett induktivt perspektiv för att studera och granska årsredovisningar som bearbetats 
och analyserats. 
  
Slutsatser: Alla allsvenska klubbar som behandlas i uppsatsen förutom ett, tar upp spelarförvärven som 
tillgångar i balansräkningen. Den klubb som inte använder sig av denna metod är Djurgårdens IF, som 
istället kostnadsför spelarförvärvet direkt i resultaträkningen. Egna spelare och Bosman-fall får inte tas 
upp som tillgångar då de inte uppfyller de krav som ställs för att definieras som tillgångar. Författarna 
har kunnat konstatera att nedskrivningar är ett känsligt ämne som behandlas endast av ett fåtal 
allsvenska klubbarn. Detsamma gäller även för Premier League klubbarna där nedskrivning av spelare 
inte framgår i årsredovisningarna.  



 

Begreppsförklaringar och förkortningar  
Allsvenskan 

Kallas den högsta serien, eller högsta divisionen, inom svensk fotboll. 

Premier League 

Kallas den högsta serien, eller högsta divisionen, inom engelsk fotboll 

SvFF 

Svenska fotbollsförbundet, riksförbundet för svensk fotboll 

UEFA 

Union of European Football Associations, det högsta organet inom europeisk fotboll. 

FIFA 

Féderation Internationale de Football Association, det internationella fotbollsförbundet samt det högsta 

organet inom världsfotbollen. 

G14  

Organisation som representerar storklubbarna i Europa inom en rad olika frågor och har som mål att 

skapa en europeisk superliga. 

Egen spelare 

Spelare som uppfostras inom den egna ungdomsakademin. 

Bosmanfall 

Bosmanfall är spelare vars kontraktstid gått ut med den gamla klubben. Bosman-spelaren har rätt att 

byta klubb utan att den nya klubben behöver betala en övergångssumma för förvärvet till den gamla 

klubben. 

Övergångssumma 

Det belopp som den säljande klubben erhåller från den förvärvande klubben. Uppstår då man förvärvar 

en spelare vars kontraktstid med den gamla klubben ej gått ut. 

Sign-on fee 

En bonussumma som spelare erhåller vid påskrivande av kontrakt för en ny klubb. 

 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1. INLEDNING ......................................................................................................................................... 1 

1.1 Problembakgrund:............................................................................................................................. 2 

1.2 Problemformulering:......................................................................................................................... 4 

1.3 Syfte: ................................................................................................................................................. 4 

1.4 Avgränsningar:.................................................................................................................................. 4 

2. METOD ................................................................................................................................................. 5 
2.1 Kvalitativ metod och kvantitativ metod............................................................................................ 5 

2.2 Deduktion och induktion................................................................................................................... 6 

2.3 Datainsamling ................................................................................................................................... 6 

2.4 Reliabilitet......................................................................................................................................... 7 

2.5 Validitet............................................................................................................................................. 8 

2.6 Urval av studieobjekt ........................................................................................................................ 8 

3. REFERENSRAM................................................................................................................................ 10 
3.1 Humankapital .................................................................................................................................. 10 

3.2 Redovisningens syfte och uppgifter................................................................................................ 11 

3.3 Svenska fotbollsförbundets regelverk............................................................................................. 12 

3.4 Tillgång ........................................................................................................................................... 14 

3.5 IAS 38 Immateriella tillgångar ....................................................................................................... 14 

3.6 Nedskrivning IAS 36 ...................................................................................................................... 15 

3.7 Balansräkningens funktion.............................................................................................................. 15 

3.8 UK GAAP – General Accepted Accounting Practise..................................................................... 16 

3.9 Organisationsformer........................................................................................................................ 16 

3.9.1 Förening ....................................................................................................................................... 17 

3.9.2 Aktiebolag.................................................................................................................................... 17 

3.9.3 Riskkapitalbolag .......................................................................................................................... 18 

3.10 Existensberättigande för fotbollsklubbar på elitnivå .................................................................... 19 

4. EMPIRI................................................................................................................................................ 21 
4.1 AIK.................................................................................................................................................. 21 

4.2 Djurgårdens IF ................................................................................................................................ 22 

4.3 Hammarby IF .................................................................................................................................. 23 

4.4 Malmö FF........................................................................................................................................ 24 

4.5 IFK Göteborg .................................................................................................................................. 24 

4.6 Helsingborg IF ................................................................................................................................ 25 

4.7 Elfsborgs IF..................................................................................................................................... 26 



 

4.8 Trelleborg FF .................................................................................................................................. 27 

4.9 Manchester United .......................................................................................................................... 27 

4.10 Arsenal .......................................................................................................................................... 28 

4.11 Everton .......................................................................................................................................... 29 

4.12 Newcastle United .......................................................................................................................... 29 

5. ANALYS .............................................................................................................................................. 31 
5.1 Hur redovisar fotbollsklubbar sina spelare?.................................................................................... 31 

5.2 Hur behandlar fotbollsklubbar nedskrivningar? ............................................................................. 32 

5.3 Organisationsform........................................................................................................................... 34 

6. SLUTSATS .......................................................................................................................................... 36 
6.1 Egna reflektioner............................................................................................................................. 37 

6.2 Förslag på fortsatt forskning ........................................................................................................... 38 

KÄLLFÖRTECKNING ......................................................................................................................... 39 
BILAGOR................................................................................................................................................ 44 

Intervjufrågor ........................................................................................................................................ 44 

Intervjuer............................................................................................................................................... 45 



1 
 

1. INLEDNING 

Fotboll har spelats i över ett sekel, men grundarna till denna sport förblir en gåta. Forskare menar att 

spår har hittats i Kina att fotbolls spelats runt 300-talet f. Kr1. Man började spela en blandning av fotboll 

och rugby på slutet av 1700-talet. I och med bildandet av det Engelska Fotbollsförbundet, mer känt som 

FA, skildes dessa sporter åt och den fotboll vi ser idag började ta form2. Drygt 120 år senare anses 

fotbollen vara världens populäraste sport3 och spelas av människor från världens alla hörn.  

 

Intresset för fotbollen ökar hela tiden i och med den stora mediebevakningen. De stora och ledande 

fotbollsorganisationerna, såsom FIFA och UEFA, gör medvetna val när de tar beslut var VM respektive 

EM skall hållas. Exempel på detta var VM 1994 i USA, där fotbollen fick stor uppmärksamhet i ett land 

som då dominerades av basket och baseball. Ytterligare ett exempel var VM 2002 i Japan/Sydkorea där 

intresset under och efter VM exploderade och blev en succé som ingen hade kunnat förutspå. 

 

Fotbollen har dock på senare tid förändras. Tidigare handlade det mycket om att nå stora framgångar, 

vinna prestigefyllda titlar och bucklor samt spela en fin fotboll. Nu har fotbollen förvandlats till en värld 

där det handlar mer om pengar än sport. Denna utveckling har gjort att klyftan mellan storklubbar och 

de mindre klubbarna ökar hela tiden. I september 2000 blev gapet större då Europas storklubbar valde 

att skapa en organisation, G14, bland annat för att öka sina ekonomiska intressen4. 

 

Majoriteten av de allsvenska klubbarna drivs för närvarande som ideella föreningar medan klubbar som 

AIK, Djurgårdens IF och Hammarby IF tagit steget till att bli aktiebolag. AIK har även blivit börsnoterat 

och det ställs därmed högre krav på redovisningen. Detta kräver att användare såsom intressenter 

och/eller externa finansiärer ska tillgodoses med information om klubbarnas finansiella ställning5.  

 

Spelarna genererar in stora delar av klubbens totala intäkter. Spelarna driver in intäkter i form av olika 

reklamuppdrag, all tröjförsäljning samt biljettintäkter6. Av den enkla anledningen är fotbollsklubben helt 

beroende av sina spelare och kan varken existera eller överleva utan dessa. Detta förekommer inte bara i 

fotbollsklubbar att spelare (anställda) utgör stora delar av fotbollsklubbens totala tillgångar utan också i 

                                                 
1 http://www.fifa.com/classicfootball/history/game/historygame1.html, 29 mars, 2004 
2 http://www.thefa.com/TheFA/TheOrganisation/Postings/2004/03/HISTORY_OF_THE_FA.htm, 29 mars, 2004 
3 http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,sid%253D70402%2526cid%253D109918,00.html, 2005 
4 http://www.g14.com/main.php, september 2000 
5 FAR (2007) Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007. FAR Förlag AB, Stockholm 
6 http://www.totalfootball.org/swe/home/news.asp?sid=144&mid=3&NewsId=6862&Page=167, 16 april, 2005 
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andra branscher, såsom i service- och olika kunskapsföretag. Spelarna förbinder sig och ägs av 

fotbollsklubben när de skriver på kontrakt, vilket medför att fotbollsklubbar har möjlighet att redovisa 

sina spelare som tillgångar i balansräkningen.  De skiljer sig från anställda i service- och 

kunskapsföretag då företagen inte kan kontrollera sina anställda genom kontrakt och andra avtal och kan 

därför lämna företagen när de väl önskar7. Medan företagens anställda fortfarande finns kvar i företaget 

redovisar man inte dessa som tillgångar trots att de utgör en stor tillgångspost i form av genererade 

intäkter. Det finns ingen exakt vetskap i hur dessa intäkter genereras, hur mycket dessa påverkar ett 

företags ekonomiska ställning i bokföringen. Ett annat problem som kan uppstå är när anställda slutar 

från företagen och tar med sig viktig kunskap, i synnerhet kunskapen som inte visas eller avslöjas i 

balansräkningen. Detta kan innebära konsekvenser för kunskaps- och serviceföretag8. 

 

Samma problem kan kopplas till fotbollen och klubbarna. Vissa spelare får aktiveras i balansräkningen 

och andra inte. Detta kan ha dels stora effekter på balansräkningen och dels på klubbens sätt att visa sin 

ekonomiska ställning, på grund av att spelare lämnas utanför balansräkningen. 

 

Det råder inget tvivel om att fotbollsklubbar skall ha en skärpt redovisning. Ett exempel på att 

redovisningen är viktig för de allsvenska klubbarna är den så kallade blåvitt härvan. Härvan uppdagades 

för ett antal år sen. Personer i IFK Göteborg misskötte sina uppgifter och redovisningen i stor 

utsträckning när dessa undanhöll viktig information för berörda myndigheter. I början av oktober 

inskärptes emellertid domen och ledde till att kassören Jan Nilsson och klubbdirektören Mats Persson 

dömdes till fängelse. Domen löd: grovt skattebrott, bokföringsbrott och trolöshet mot huvudman. 

Anledningen till domen hade sin grund i att spelaren Peter Ijeh, trots begränsad ekonomi. Istället för 

Sign-on fee erhöll Peter Ijeh aktier motsvarande 1.2 miljoner kronor. Detta skulle se ut som en gåva från 

Nilsson. När sedan Stefan Selakovic värvades användes dennes konto för att skicka en ersättning från 

klubben till kassören Selakovic, kontrakt skrevs för att det skulle döljas9.  

1.1 Problembakgrund: 

Idag drivs fotbollsklubbar mer eller mindre som företag.10 Man har olika avdelningar för såväl den 

sportsliga som den övriga affärsverksamheten. Då företag har krav på hur dess redovisning skall skötas, 

kan redovisningen även tyckas gälla för fotbollsklubbar på elitnivå. Till följd av detta har UEFA numera 

                                                 
7 http://www.bfn.se/redovisning/RADET/URA/ura9.pdf, december 2001 
8 Edvinsson, L., Malone, M. S. (1997). Det intellektuella kapitalet, Liber AB s. 23 
9 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/allsvenskan/article3442607.ab, 2 oktober, 2008 
10 Niklasson, U. (2005). Fotboll, en bransch värd 100 miljarder, Göteborgsposten 
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ställt krav på att medlemsförbunden skall ta ansvar för den ekonomiska utvecklingen i klubbarna. På så 

sätt behåller fotbollen sin trovärdighet (som sport).11  

 

Både aktiebolag och ideella föreningar följer UEFA: s krav, men aktiebolagens regler har företräde12.  I 

allsvenskan drivs de flesta klubbar som ideella föreningar medan fåtalet drivs som onoterade aktiebolag. 

AIK är den enda svenska klubb som är noterad. Svenska fotbollsförbundet (SvFF) har som svensk 

fotbolls högsta organ, ställt olika elitlicens- och ekonomiska krav för att spela i de högsta serierna. Detta 

har lett till att alla ideella föreningar följer bokföringslagen, bokföringsnämnden allmänna råd, 

årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer.13 

 

Enligt IFRS skall användarna som, investerare och anställda exempelvis, tillgodoses med tillförlitlig 

information14. Då fotbollsklubbar omsätter stora summor15, där spelare utgör stora delar av 

fotbollsklubbens tillgångar, kan det ses som naturligt att fotbollsklubbar skall redovisa på ett tillförlitligt 

sätt som tillfredställer användarnas behov. Redovisningen kan dock se annorlunda ut i de olika 

fotbollsligorna i Europa, mestadels för att länder har olika lagstiftningar och redovisnings lagar. 

Dessutom skiljer fotbollsligorna sig från varandra på det ekonomiska planet, men också med hänsyn till 

de sportsliga framgångarna.  

 

Premier League, den engelska ligen ligger topp tre i UEFA: s ranking av ländernas klubbfotboll, medan 

Allsvenskan ligger på 26: e plats, vilket är den sämsta placeringen sedan UEFA introducerade rankingen 

197916. Detta kan bland annat bero på att de allsvenska klubbarna inte har de resurser och medel som 

klubblagen i de större fotbollsligorna har, som Premier League. Förra året omsatte de allsvenska 

klubbarna tillsammans 755 miljoner kronor medan fjolårets vinnare av Premier League, Manchester 

United, ensam omsatte 2,9 miljarder kronor17.  

 

Författarna finner det intressant att se hur man väljer att redovisa sina spelare i Allsvenskan, särskilt som 

Allsvenskan utgör fotbollens högsta serie i Sverige. Med ovanstående redogörelse för Premier League är 

                                                 
11 http://www.svenskfotboll.se/files/%7B7ABF2A71-760B-44BC-B8A8-11F9D62BF3FE%7D.pdf, 22 januari 2007 
12 http://www.svenskfotboll.se/files/%7B7ABF2A71-760B-44BC-B8A8-11F9D62BF3FE%7D.pdf, 3 mars, 2009 
13 http://www.svenskfotboll.se/files/%7B7ABF2A71-760B-44BC-B8A8-11F9D62BF3FE%7D.pdf, 3 mars, 2009 
14 FAR (2007) Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007. FAR Förlag AB, Stockholm 
15 http://www.totalfootball.org/swe/home/news.asp?sid=144&mid=3&NewsId=6862&Page=167, 16 april, 2005 
16 http://www.svenskfotboll.se/t2all.aspx?p=152184&a=383575, 8 maj, 2006 
17http://di.se/Nyheter/?page=/Artiklar/Fotbollsklubbarna_drar_in_rekordsummor.aspx%3FArticleID%3D2008%5C02             
    %5C17%5C17773%26words%3Dallsvenskan, 17 mars 2008 
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det intresseväckande att se hur fotbollsklubbarna i en sådan dominerande liga i Europa, väljer att 

redovisa spelare.  

1.2 Problemformulering: 

Utifrån ovannämnda problembakgrund inleds följande problemformulering med delfrågor. 

Hur väljer allsvenska och premier League- klubbar att redovisa fotbollsspelare? 

• Hur redovisas spelarförvärv, egna spelare och Bosman-fall?  

• Hur behandlas eventuella nedskrivningar av spelare utifrån skador, prestationsnivå och ålder? 

1.3 Syfte: 

Syftet med uppsatsen är att få en helhetsbild över de möjligheter fotbollsklubbar i både Allsvenskan och 

Premier League har för att redovisa fotbollsspelare i årsredovisningen. Delsyftet är att undersöka hur 

fotbollsklubbarna behandlar nedskrivning som är en väsentlig del av redovisningen.  Författarna har valt 

att utgå ifrån tre olika faktorer som kan påverka vid nedskrivning. Fotbollsklubbarna drivs i olika 

organisationsformer. Därmed är det intressant att se om de olika organisationsformerna skiljer sig från 

varandra i redovisning av fotbollspelare.  

1.4 Avgränsningar: 

Författarna har begränsat uppsatsens omfattning till endast beröra redovisning och nedskrivning av 

spelare. Författarna har utgått ifrån nio allsvenska klubbar och fyra Premier League klubbar. De 

allsvenska klubbarna är AIK, Malmö FF, IFK Göteborg, Trelleborg FF, Djurgårdens IF, Hammarby IF, 

Elfsborgs IF, Gais IF och Helsingborgs IF. Premier League klubbarna är Manchester United, Arsenal, 

Everton och Newcastle.  

 

Syftet var att göra en totalundersökning på de allsvenska klubbarna, men denna ansats reducerades till 

nio klubbar. Vissa tillfrågade klubbar hade ingen möjlighet att ställa upp på intervju, medan andra 

klubbar var svåra upprätta kontakt med. Därför genomfördes intervjuer och ar av årsredovisningar av 

allsvenska klubbar. Detsamma gäller Premier League klubbarna, gentemot vilka författarna valde att 

direkt utgå ifrån dessas årsredovisningar. Avsikten var att använda sig av 2007 års årsredovisningar med 

undantag för Manchester United, fick gälla för dess redovisning 2005. 
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2. METOD 

2.1 Kvalitativ metod och kvantitativ metod 
Det finns två grundläggande forskningsmetodiker inom vetenskapen, dessa är kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Kvalitativ metod kännetecknas av en ringa grad av formalisering. Det centrala blir 

i stället att genom olika sätt kunna samla in information. För att dels få en djupare förståelse av det 

problem man studerar, dels kunna beskriva helheten av det sammanhang detta inryms i. Metoden 

kännetecknas av närheten till den källa varifrån information inhämtas18.  

 

Intervjuer och observationer är en naturlig form av kvalitativa intervjuer som används för att skapa 

empiri till undersökningen. Fördelen med intervjuer är att det ger en större flexibilitet och anpassning än 

vad en enkätundersökning kan göra. En nackdel man nämner med användning av kvalitativa metoder är 

att man inte kan dra några generella slutsatser19. 

  

Kvantitativa metoder kännetecknas av att de är mer formaliserade och strukturerade. Kvantitativa 

metoden fokuserar mer på mätbar information som sedan omvandlas till siffror20. En annan stor skillnad 

mellan metoderna är att den kvantitativa har till fördel att forskaren kan dra generella slutsatser utifrån 

undersökningsområdet21. 

 

Författarna har i uppsatsen endast använt sig av den kvalitativa metoden. Anledningen härtill beror på 

att en kvantitativ undersökning inte är lämplig för denna sorts studie. Exempelvis hade enkäter och 

andra kvantitativa metoder varit svåra att tillämpa på studien.  

 

Författarna har valt att kombinera årsredovisningar med intervjuer som gjorts med de ekonomiansvariga 

för respektive allsvensk klubb, detta på grund av att intervjuerna har bidragit med komplimenterande 

information om tillvägagångssättet kring de frågeställningar som författarna behandlar. Dessutom anser 

författarna att intervjuerna har haft en betydelse för själva genomförandet av uppsatsen. Syftet med 

intervjuerna var att få direkt information från respondenterna. Som nämnts i avsnittet ”avgränsning” 

hade författarna ingen möjlighet att göra en totalundersökning och har därför valt att huvudsaklig data 

får utgöras av tolv stycken årsredovisningar och komplement i form av sex intervjuer. Anledningen till 

varför de engelska klubbarna valdes i uppsatsen är för att författarna ville se hur redovisningen i 

                                                 
18 Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 14 
19 Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 82 
20 Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 14 
21 Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 81 
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fotbollsklubbar skulle kunna se ut utanför Sveriges gränser samt att den engelska är en dominerade liga i 

Europa.  

2.2 Deduktion och induktion 

Det finns två huvudsakliga förhållningssätt att utgå från när man relaterar teori och empiri med 

varandra. Dessa två är deduktion och induktion.  

 

En forskare som arbetar deduktivt följer bevisandets väg. Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att 

man utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Ur den 

redan befintliga teorin härleds hypoteser som sedan empiriskt prövas i det aktuella fallet. En redan 

befintlig teori har fått bestämma vilken information som samlas in, hur man ska tolka denna information 

och slutligen hur man ska relatera resultaten till denna redan befintliga teori22. 

 

En forskare som arbetar induktivt kan sägas följa upptäckandets väg. Forskaren kan då studera 

forskningsobjektet utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori. Utifrån den 

insamlade informationen, empirin skall forskaren formulera en teori. Även den induktivt arbetande 

forskaren har egna idéer och föreställningar som ofrånkomligt kommer att färga de teorier som 

produceras23. 

 

Författarna kommer huvudsakligen att utgå från ett induktivt tänkande där de kommer att studera och 

iaktta årsredovisningar. Dessutom kommer författarna att få in empiri genom intervjuer som bearbetas 

och analyseras för att formulera en slags teori. Därutöver skall regelverk och standarder som 

humankapital, IASB, SvFF: s kriterier för elitverksamhet användas. Dessa är av stor betydelse för 

författarna eftersom uppsatsen inte präglas av många teorier. Därför betraktas de kopplingar mellan 

regelverken och frågeställningarna som viktig utgångspunkt för uppsatsens syfte. 

 

2.3 Datainsamling 

Primärdata innebär att informationen hämtas direkt från källan, vilket kan vara genom intervjuer där 

intervjurespondenten är den primära källan. Information samlas in av författarna själva, bearbetas och 

analyseras. Fördelen är att information anses trovärdig och har en hög relevansgrad för uppsatsens 

syfte24.  

                                                 
22 Patel, Runa och Davidson, Bo. (2003). Forskningsmetodikens grunder, s.23 
23 Patel, Runa och Davidson, Bo. (2003). Forskningsmetodikens grunder s.24 
24 Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik s. 92-94 
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De primära data utgörs av årsredovisningar med nio allsvenska och fyra engelska klubbar. 

Årsredovisningarna med de allsvenska klubbarna har granskats främst för att få en djupare förståelse i 

det problem som författarna studerar. 

 

Sekundärdata är data som redan har insamlats och sammanställts av någon annan. Fördelen med dessa 

data är att de inte 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 annan25. 

 

Vid utförandet av datainsamlingen har författarna intervjuat sex allsvenska fotbollsklubbar vilken är en 

kompletterande del till årsredovisningar, syftet var främst att få reda på mer information om de 

väsentliga poster som behandlas i uppsatsen. Dessutom består sekundärdata av IAS/IFRS som bland 

annat behandlar redovisningsmetoder och värderingsmetoder men även hanterar utförligt avsnitt av 

immateriella tillgångar och nedskrivningsbehov som är av betydande för uppsatsen och dess syfte.  

2.4 Reliabilitet 

Reliabilitet är huruvida tillförlitlig forskningsinstrumenten är neutrala i sin verkan. Dessutom kan man 

fråga sig om dessa skulle ge samma resultat vid andra tillfällen det vill säga hur tillförlitlig dessa data 

är26. 

 

Reliabiliteten vid telefonintervjuerna anser författarna har varit hög då samma frågor har ställts till alla 

klubbar. Intervjuerna har genomförts på samtliga ekonomiansvariga i klubbarna, vilket stärker 

reliabiliteten. Dessa ansvarar för alla ekonomifrågor som för övrigt också är väl insatta i ämnet. Samma 

frågor ställdes i mail-intervjuerna. De svar man fick i tidigare mail-intervjuer var korta och precisa.  

 

Det som kan sänka reliabiliteten är att författarna inte hade en direkt kontakt med respondenten, som 

istället kan ha varit någon annan än ekonomiansvarige. I detta fall får författarna helt enkelt utgå från att 

respondenterna är dem de utser sig för att vara och att de har besvarat frågorna på ett tillförlitligt sätt. 

Vid frågorna om nedskrivning fick författarna tveksamma svar eller att respondenterna i vissa fall 

undvek att besvara frågan, detta tolkar författarna som att de tillfrågade inte besitter den kunskap som de 

förväntas ha i ämnet.  

                                                 
25 Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik, s. 92-94 
26 Denscombe, Martyn. (2000). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom Samhällsvetenskaperna,  
     s. 250 
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Primärdata har varit årsredovisningar där författarna kunnat tolka informationen från de allsvenska 

klubbarna på ett enkelt sätt. Granskning av årsredovisningar har möjliggjort att se huruvida 

respondenternas svar är sanningsenliga. Däremot finns risk att författarna tolkat årsredovisningarna från 

Premier League klubbarna på ett felaktigt sätt, vilket eventuellt kan påverka reliabiliteten. Detta kan 

bland annat bero på att språket i årsredovisningarna varit svårtolkad på grund av svårbegripliga ord.  

2.5 Validitet 

Validitet är god om man undersöker det man avser undersöka27, exempelvis ska intervjufrågorna vara 

relevanta för uppsatsens problem och syfte.  

 

Validiteten i uppsatsen kanske anses vara god då författarna endast har ställt frågor som är relevanta för 

uppsatsens problemformulering och syfte. Författarna anser att de har undersökt det man hade som 

avsikt att undersöka. Dessutom har intervjuerna genomförts på respondenter som förväntas besitta den 

kunskap som behövs för att genomföra intervjun, då dessa har en position i klubben som ansvarar för 

ekonomin.  

2.6 Urval av studieobjekt 

Det finns huvudsakligen två typer av urvalstekniker som samhällsforskaren kan använda. Den första 

kallas sannolikhetsurval och den andra icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval baseras på en 

föreställning om att de människor eller företeelser som ingår i urvalet har valts ut därför att forskaren 

har en uppfattning om att dessa sannolikt utgör ett representativt tvärsnitt av människor eller 

företeelserna i hela den populationen som studeras. Icke-sannolikhetsurvalet bygger inte på en sådan 

kunskap om huruvida de som ingår i urvalet är representativa för populationen som helhet28. 

 

Avsikten var först att göra en totalundersökning och intervjua alla de 16 allsvenska klubbarna. 

Författarna försökte ta kontakt med samtliga allsvenska klubbar men lyckades bara med sex. 

Telefonintervjuer gjordes, varav två var mail-intervjuer. Dessutom granskade författarna totalt tolv 

årsredovisningar. För att få överskådlig bild i hur fotbollsklubbar redovisar sina spelare och inte bara i 

Sverige valdes därför den engelska ligan, Premier League och fyra tillhörande klubbar och dess 

årsredovisningar. Subjektivt urval gjordes på Manchester United och Arsenal på grund av att författarna 

hade en viss kännedom om klubbarna och ansåg att de skulle ge viktig data. Tillfällighetsurval 
                                                 
27 Patel, Runa och Davidson, Bo. (2003). Forskningsmetodikens grunder, s. 98 
28 Denscombe, Martyn. (2000). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom Samhällsvetenskaperna,  
     s. 18-19 
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tillämpades på de två andra klubbarna, Everton och Newcastle United av den anledningen att den bygger 

på författarnas bekvämlighet.   

 

Årsredovisningarna och intervjuerna kommer att utgöra empirin i uppsatsen. Man kan konstatera att 

författarna har valt ett icke-sannolikhetsurval som grundar sig på att författarna inte hade möjlighet att ta 

del av hela urvalet, samtliga fotbollsklubbar i Allsvenskan och Premier league. 

 

2.7 Källkritik 

Den information författarna har samlat in är från personer som är insatta i klubbarnas ekonomi i 

egenskap av ekonomiansvariga och ekonomichefer. Av denna anledning kan informationen betraktas 

som tillförlitlig. Information från böcker såsom forskningshandboken och forskningsmetodikens grunder 

betraktas också som tillförlitlig. Däremot är vissa källor såsom Personal redovisning av Gröjer från 1996 

och forskningsmetodik av Holme och Solvang från 1997 något föråldrade och inte lika aktuella idag. 

Även IFRS är en högst trovärdig och tillförlitlig källa som författarna har använt sig av i uppsatsarbetet. 
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3. REFERENSRAM 

3.1 Humankapital 

Det finns olika teorier samt definitioner på vad som menas med humankapital. Vad dessa definitioner 

och/eller teorier har gemensamt är att samtliga syftar till att individer betraktas som tillgångar och 

huruvida det finns möjlighet att ta upp dessa i balansräkningen.  

 

Gröjer definierar humankapital som ”den kunskap och förmåga som en människa besitter, vilken ger 

upphov till framtida produktion av nyttigheter i form av varor och tjänster”29. Det samlade värdet av 

dessa varor och tjänster kan ses som människans värde i ekonomisk mening, som humankapital30. 

 

Edvinsson har en liknande definition av humankapital ”kombinationen av kunskap, skicklighet, 

innovativ förmåga och förmågan hos företagets enskilda anställda att utföra sina aktuella uppgifter”31. 

Edvinsson menar också att humankapital eller personal inte kan ägas men utgör en viktig resurs för 

företagen. En annan författare vid namn Bounfour har ett liknande tankesätt och menar att humankapital 

är organisationens viktigaste resurs. Han menar även att företagens immateriella tillgångar är bland de 

viktigaste källorna till framgång och förmögenhet32. 

 

När man utgår från hur Bounfour ser på humankapital, och att den förblir organisationens/företagens 

viktigaste resurs, kan en parallell dras till fotbollen, klubbarna och dess spelare. Man kan därmed 

konstatera att spelarna är fotbollsklubbens viktigaste (och möjligen största) tillgångar (resurser). 

 

1) En väsentlig skillnad mellan vanlig personal i tjänsteföretag och spelare i fotbollsklubbar är att 

den senare ägs av sina arbetsgivare (fotbollsklubben). Ägandet och kontrollerandet av dessa 

bekräftas av kontraktet som spelarna skrev under när de anlände till klubben. Personal är inte 

kontrollerbar i den mening att de kan lämna företaget när de väl önskar. Vilket innebär att de 

anställda inte uppfyller ett av kraven för att tas upp i balansräkningen. Däremot kan 

fotbollsspelare ses som tillgångar och bli upptagna i balansräkningen då de uppfyller de kriterier 

och krav som IFRS ställt upp.  

                                                 
29 Gröjer, J-E, Johanson, U. (1996). Personalekonomisk redovisning och kalkylering. 16 
30 Gröjer, J-E, Johanson, U. (1996). Personalekonomisk redovisning och kalkylering, s. 16 
31 Edvinsson, L., Malone, M. S. (1997). Det intellektuella kapitalet, s. 55 
32 Bounfour, A. (2003). The Management of intangibles The Organization’s most valuable assets, rout ledge, 
     s. 102 
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3.2 Redovisningens syfte och uppgifter 

Redovisningssystemets omfattning och uppbyggnad varierar mellan olika företagsstorlekar och 

branscher. Redovisningen ingår normalt som en del i företagets ekonomisystem, där övriga 

komponenter är budgetering och produkt-/projektkalkylering. Till redovisningen hänförs då, förutom 

externredovisningen även budgetuppföljning och efterkalkylering33. 

 

Utformningen av lagar och rekommendationer beror på vad som är syftet med redovisning. Detta 

påverkas av en mängd faktorer, så som näringslivets struktur, institutionella förhållanden, kunskapsnivå, 

inträffade ekonomiska händelser med mera. Det finns knappast någon vetenskaplig enighet beträffande 

redovisningens syfte, men för närvarande styrs redovisningen nästan helt av det så kallade. 

kapitalmarknadsperspektivet, som främst ser redovisning som ett underlag för investerarens beslut att 

behålla, sälja eller köpa ett företags aktier. Redovisningen skall då ge en så korrekt bild som möjligt av 

företagets ställning och resultat och innehålla uppgifter om företagets förväntade utveckling34 

 

Redovisningens uppgift är att utgöra grund för ekonomiska beslut, för företaget självt och för 

utomstående intressenter. För företaget utgör den underlag för kontroll och uppföljning av dess 

verksamhet och medelsförvaltning. I ett aktiebolag eller en ekonomisk förening är årsredovisningen och 

granskningen viktig för aktieägarnas respektive medlemmarnas beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och 

den verkställande direktören och möjligheten till vinstutdelning eller återbäring35 

 

Genom bestämmelserna i kapitel 14 (inkomstskattelagen) utgör redovisningen det primära underlaget 

för beskattningen av näringsverksamhet. Det redovisade resultatet är utgångspunkt för beräkning av det 

skattemässiga resultatet. Flertalet inkomster och utgifter periodiseras skattemässigt på samma sätt som i 

redovisningen, förutsatt att denna är upprättad enligt god redovisningssed36. 

                                                 
33 http://www.skatteverket.se/download/18.deeebd105a602bfe3800085/kap03.pdf, 10 april, 2008 
34 ibid 
35 ibid 
36 ibid 
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3.3 Svenska fotbollsförbundets regelverk  

Redovisning och värdering av spelare samt avskrivningar 

Det som är unikt för fotbollen och som inte regleras i lag eller någon rekommendation är hur 

fotbollsspelarna skall redovisas och värderas. För externa spelarförvärv (inte egna produkter) kan en 

övergångssumma kostnadsföras direkt eller redovisas som en tillgång i balansräkningen. 

Anskaffningsvärdet för spelare skall motsvara den vid förvärvstillfället kända övergångssumman (inte 

villkorade delar som tillägg efter visst antal spelade matcher etc). Anskaffningsvärdet skall, om det 

redovisas som tillgång i balansräkningen, skrivas av linjärt över ursprunglig kontraktstid. 

Det är viktigt att notera att den metod som väljs under räkenskapsåret skall användas med avseende på 

samtliga externa spelarförvärv. Och såvida inte synnerliga skäl föreligger skall samma princip tillämpas 

årligen. Nedan beskrivs hur externa spelarförvärv skall redovisas, om man väljer att redovisa externa 

spelarförvärv som en tillgång i balansräkningen37. 

 

Anskaffningsvärde 

Anskaffningsvärdet består av det enligt avtalet kända transferbeloppet som den förvärvande föreningen 

betalar för spelaren till annan förening. Om transfersumman är i utländsk valuta bör denna omräknas till 

den vid varje betalningstillfälle gällande valutakursen. Vid betalning under kommande räkenskapsår 

skall balansdagskurs 31 december användas. Om transfersumman terminsäkrats skall terminvalutans 

kurs användas. Det är inte ovanligt med tilläggsköpeskilling (alltså ett enligt avtalet icke känt belopp), 

t.ex. efter visst antal spelade matcher. Tilläggsköpeskilling skall läggas till anskaffningsvärdet då den 

blir känd. Tilläggsköpeskilling hanteras på samma sätt som ursprunglig transfersumma vad gäller 

eventuell omräkning av valuta. I anskaffningsvärdet kan också moms komma att ingå. Vid förvärv av 

utländska spelare kan t.ex. förvärvsmoms aktualiseras. Detsamma blir fallet när en förening förvärvar en 

spelare från en Idrotts AB som är skyldigt att ta ut moms på försäljningen. Sign-on fee skall inte ingå i 

anskaffningsvärdet utan skall kostnadsföras direkt38. 

 

Redovisning vid försäljning av spelare 

När en spelare säljs skall såväl anskaffningsvärdet som ackumulerade avskrivningar föras bort från 

balansräkningen. Vinst eller förlust redovisas under egen rubrik i resultaträkningen. Om förening säljer 

                                                 
37 http://www.svenskfotboll.se/files/%7B7ABF2A71-760B-44BC-B8A8-11F9D62BF3FE%7D.pdf, 3 mars 2009 
38 http://www.svenskfotboll.se/files/%7B7ABF2A71-760B-44BC-B8A8-11F9D62BF3FE%7D.pdf, 3 mars 2009 
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andel av spelarvärde inklusive kommande eventuella övergångsersättningar, t.ex. till riskkapitalbolag 

skall nedskrivning ske med motsvarande andel av anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar39.  

 

Redovisning av när spelare med värde i balansräkningen slutar spela fotboll 

När en spelare slutar spela fotboll skall såväl anskaffningsvärdet som ackumulerade avskrivningar föras 

bort från balansräkningen. Förlust redovisas under egen rubrik i resultaträkningen40. 

 

Egen ungdomsverksamhet 

Endast utgifter för externa spelarförvärv får redovisas som tillgång i balansräkningen. 

Motiveringen för detta är att både i fallet externa spelarförvärv och i fallet egen ungdomsverksamhet är 

det inte fråga om att aktivera någon form av marknadsvärde utan det handlar om periodisering av 

kostnader. I båda fallen har föreningen löpande kostnader för respektive verksamhet. Dessa kostnader 

innebär normalt sett inga redovisningsproblem eftersom de kommer löpande och man därigenom 

erhåller ”rätt” matchning av intäkter och kostnader per automatik. Vid externa spelarförvärv 

uppkommer emellertid en merkostnad i form av transferbeloppet. Principen ovan tar sikte på att 

periodisera transferbeloppet över ursprunglig kontraktstid, i syfte att uppnå en mer rättvisande 

redovisning och en bättre matchning av intäkter och kostnader. Såväl den förening som förvärvar externt 

som den som tar fram och förädlar egna spelare tillgodogörs i redovisningen, ett eventuellt (upparbetat) 

övervärde på spelarna först i samband med en extern försäljning. Allt detta följer av 

försiktighetsprincipen som i det här fallet innebär att ett övervärde får redovisas först då det realiserats – 

här i form av en extern försäljning41. 

 

                                                 
39 http://www.svenskfotboll.se/files/%7B7ABF2A71-760B-44BC-B8A8-11F9D62BF3FE%7D.pdf, 3 mars 2009  
40 http://www.svenskfotboll.se/files/%7B7ABF2A71-760B-44BC-B8A8-11F9D62BF3FE%7D.pdf, 3 mars 2009 
41 http://www.svenskfotboll.se/files/%7B7ABF2A71-760B-44BC-B8A8-11F9D62BF3FE%7D.pdf, 3 mars, 2009 
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3.4 Tillgång 

Gröjer menar att det kan vara ett problem att finna en operationell definition av fenomenet tillgång. 

Enligt IASB kännetecknas en tillgång av tre kriterier och om dessa uppfylls så kan en tillgång aktiveras 

balansräkningen. Dessa är:  

• Tillgången måste förväntas medföra ekonomiska fördelar för företaget i framtiden,  

• Den skall vara kontrollerbar. 

• Den ska ha uppkommit genom inträffade händelser42. 

 

Gröjer klassificerar tillgångar så att de ska underlätta för utomstående att läsa och bedöma den 

ekonomiska ställningen43  

 

Om olika metoder för tillgångar används kan de grupperas efter respektive värderingsmetod. Ett annat 

sätt att gruppera tillgångar är efter den grad av lätthet varmed de kan omvandlas till pengar. Ett tredje 

sätt att gruppera tillgångar är efter vad organisationen har för avsikter till att utnyttja dem. Antingen för 

ett stadigvarande bruk eller att inom en snar framtid avyttra dem för att betala skulder och/eller anskaffa 

andra produktionsresurser.44 Tillgångar delas upp i omsättningstillgångar, det vill säga tillgångar som 

innehas i mindre än ett år och är avsedda att avyttras inom en snar framtid, och anläggningstillgångar 

som är tillgångar för stadigvarande bruk.45 

3.5 IAS 38 Immateriella tillgångar 

IAS 38 är den internationella redovisningsstandard som behandlar immateriella tillgångar. I och med 

uppdateringen av IAS 38 har det inneburit förändringar samt nya definitioner av immateriella tillgångar. 

En immateriell tillgång definieras nu enligt IAS 38 som en tillgång som är identifierbar då den är 

avskiljbar och uppkommer ur avtalsenliga eller andra juridiska rättigheter. Företagen ska ha kontroll 

över tillgångarna samt att tillgångarna ska förväntas ge framtida ekonomiska fördelar46 

 

IAS utgår från två metoder vid redovisning av immateriella tillgångar, anskaffningsmetoden och 

omvärderingsmetoden. Företagen får själva välja vilken metod man ska fortsätta använda efter förvärvs- 

eller redovisningstillfället. Man kan antingen ta upp de immateriella tillgången till anskaffningsvärdet 

med avdrag av ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar eller om man vill använda sig av 
                                                 
42 FAR (2007) Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007, s. 18-19 
43 Gröjer, J-E. (2002). Grundläggande redovisningsteori, femte upplagan, s. 77 
44 Gröjer, J-E. (2002). Grundläggande redovisningsteori, femte upplagan, s. 78 
45 Gröjer, J-E. (2002). Grundläggande redovisningsteori, femte upplagan, s. 78 
46 FAR (2007) Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007, s. 555 
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omvärderingsmetoden. Den innebär att man kan ta upp immateriella tillgångar till verkligt värde (efter 

det första redovisningstillfället) och sedan samma process som den föregående med av- och 

nedskrivningar. Det kan dock uppstå komplikationer med att använda den sistnämnda metoden då man 

måste ta hänsyn till aktiva marknader som värderas regelbundet så att det redovisade värdet inte skiljer 

sig avsevärt från det verkliga värdet.47 Kriteriet för att använda denna metod är att även redovisa andra 

immateriella tillgångar med samma metod såvida det inte saknas aktiva marknader för dessa tillgångar48. 

 

IAS 38 kopplas till vårt ämne då fotbollsspelare inom vissa fotbollsklubbar redovisar som immateriella 

tillgångar med en linjär avskrivning under löpande kontraktstid.  

3.6 Nedskrivning IAS 36 

Syftet med denna standard är att beskriva de metoder företagen skall använda för att säkerhetsställa att 

dess tillgångar inte redovisas till ett högre värde än återvinningsvärdet. Om tillgången redovisas till ett 

alltför högt värde skall man enligt standarden skriva ner värdet på tillgången49. 

 

Författarna anser att nedskrivning är väsentligt för uppsatsens syfte. Man har tyvärr inte hittat konkret 

information eller kriterier från SvFF beträffande nedskrivningar. Så vitt författarna förstår förekommer 

nedskrivning vid exempelvis långtidsskador. 

3.7 Balansräkningens funktion 

Balansräkningen har över tiden setts på två olika sätt. Det ena är resultatutredningsbalans då 

balansräkningen ses som en tillfällig viloplats för tillgångar, innan de periodiseras ut till 

resultaträkningen, i takt med att de förbrukas. Balansräkningen anses ha denna roll i den 

traditionella/konventionella redovisningsmodellen50. 

• Den är transaktionsinriktad det handlar om att matcha företagets anskaffningsutgifter mot dess 

intäkter 

• Den är resultatinriktad där resultaträkningen ger ett uttryck för ett historiskt förlopp av transaktioner 

inkluderande företaget själv 

• Den syftar inte till att redovisa företagets ekonomiska värde (eller det ekonomiska värdet på dess 

nettotillgångar) utan syftar till att redovisa företagets transaktioner med omgivningen. 

 

                                                 
47 FAR (2007) Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007, s. 565 
48 FAR (2007) Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007, s. 565 
49 FAR (2007) Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007, s. 499 
50 Artsberg, Kristina. (2003). Redovisningsteori – policy och –praxis, s. 188 
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Det andra sättet ser balansräkningen som en förmögenhetsbalans. Detta har sin utgångspunkt i att det 

teoretiska värdet skulle vara det diskonterade värdet av de framtida kassaflöden som följer av tillgången. 

Dock är det svårt att beräkna framtida kassaflöden51. 

3.8 UK GAAP – General Accepted Accounting Practise 

UK GAAP står för United Kingdom Generally Accepted Accounting Principles som bygger på flera 

redovisningsstandarder. Accounting Standards Board (ASB) är det auktoriserade organet som utfärdar 

normer kallade Financial Reporting Standards (FRS)52.  

 

Immateriella tillgångar översätts som intangible assets och som UK GAAP definierar som tillgångar 

som ger framtida ekonomiska fördelar, men som inte har en fysisk substans såsom patent, goodwill och 

copyrights. 53 Nedskrivning översätts som Impairment, som UK GAAP definierar som en tillgång där 

det bokförda värdet inte skall understiga det verkliga värdet. Om framtida värden är mindre än det 

bokförda värdet skall man göra en nedskrivningsprövning54.  

 

Företagen eller i detta fall fotbollsklubbarna i Storbritannien, har en möjlighet att använda sig av 

antingen UK GAAP:s- eller IFRS redovisningsstandarder när de ska upprätta sin årsredovisning55.  

Kravet för att använda IFRS redovisningsstandarder som man skall ha i åtanke är att företag 

(fotbollsklubbar) skall vara börsnoterade. 

 

Redovisningsreglerna i Storbritannien och Sverige skiljer sig inte åt så mycket. Den stora skillnaden 

ligger i att Storbritannien har ett anglosaxiskt synsätt och använder sig av verkligt värde på ett annat sätt. 

IAS/IFRS -standarderna är mer beskrivande än Storbritanniens lagar och de täcker områden som inte 

berörs i de brittiska lagarna. Vid definition av verkligt värde enligt UK GAAP tas inte 

försäljningskostnader med, vilket det gör i ÅRL: s definition56 

3.9 Organisationsformer 

De allsvenska klubbarna har olika organisationsformer på sin förening. Klubbar har på senare tid valt att 

driva sin verksamhet som aktiebolag, somliga som noterade aktiebolag och andra som aktiebolag. Dessa 

former utgörs dock av de större allsvenska klubbarna, medan de mindre klubbarna drivs som 

                                                 
51 Artsberg, Kristina. (2003). Redovisningsteori – policy och –praxis, s.189 
52 Wiley GAAP. (2000). Interpretation and application of generally accepted accounting principles, s. 5 
53 Wiley GAAP. (2000). Interpretation and application of generally accepted accounting principles s. 330 
54 Wiley GAAP. (2000). Interpretation and application of generally accepted accounting principles, s. 330, 342 
55 http://www.icaew.com/index.cfm?route=145493, 9 maj, 2008 
56 http://www.frc.org.uk, 9 maj 2008 
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idrottsföreningar. Det förekommer även så kallade riskkapitalbolag, bolag som skapas externt för att 

finansiera kapital till klubben för bland annat inköp av spelare. Författarna ska i detta avsnitt behandla 

dessa organisationsformer, vilka anses vara aktuella av den anledningen att klubbarna drivs på olika sätt.  

3.9.1 Förening 

Föreningar kan delas upp i två typer: ideella och ekonomiska. En ideell förening kännetecknas av att den 

har ett ideellt ändamål eller att den bedriver ideella verksamheter utan att främja sina medlemmars 

ekonomiska intressen57. Exempel på dessa föreningar är kultur och idrottsföreningar. När föreningen 

drivs med ett vinstsyfte kallas dessa för ekonomiska föreningar. Dessa bedriver ekonomiska 

verksamheter där ändamålet är att främja sina medlemmars intressen.  

 

Lagstiftning för hur föreningar skall styras finns inte i Sverige. Föreningar styr enligt egna regler, eller 

så kallade stadgar. Föreningen kan ha ett växlande antal medlemmar utan att reglerna behöver göras om 

när medlemmar tillkommer eller avgår58  

 

Föreningar har en rad fördelar gentemot andra organisationsformer, främst vad gäller beskattning. För 

att en förening ska bli begränsat skatteskyldig krävs att föreningen återanvänder 80 % av sina inkomster 

i den allmännyttiga verksamheten. Detta innefattar intäkter som entréavgifter och andra inkomster som 

rör försäljning i syfte att öka intresset för den egna klubben såsom klubbmärken, reklam, affischer. Här 

ingår även intäkter från lotteri samt diverse inkomstkällor. För att undgå beskattning måste 70-80 % av 

rörelseintäkterna uppgå från de totala intäkterna. De föreningar som uppfyller dessa krav om begränsad 

skatteskyldighet är inte skyldiga att redovisa eller betala mervärdesskatt59 

3.9.2 Aktiebolag 

Alla idrottsaktiebolag är i själva verket idrottsföreningar. Utgår man från Riksidrottsförbundet stadgar 

och regler får en idrottsförening använda sig av organisationsformen idrottsaktiebolag. Förutsättningar för 

att idrottsföreningar ska tillåtas kalla sig för idrottsaktiebolag är att idrottsförbundet inom respektive sport 

medger detta i sina regelverk och stadgar60.  

 

Det finns inga skillnader mellan ”idrottsaktiebolag” och aktiebolag. De har samma direktiv, lagar och 

skattesats samt att båda regleras under aktiebolagslagen. Däremot följer idrottsaktiebolaget även det 

                                                 
57 http://www.skatteverket.se/download/18.69ef368911e1304a625800014157/32416.pdf, april 2008 
58 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=178023, 4 mars, 2008 
59 http://www.skatteverket.se/download/18.69ef368911e1304a625800014157/32416.pdf, april 2008 
60 http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_112/scope_128/ImageVaultHandler.aspx, 1998 
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specifika idrottsförbundets regler för att man ska få möjligheten att använda sig av idrottsföreningens plats i 

seriesystemet61. 

 

Att de mer eller mindre styrs på samma sätt innebär inte att man har samma målsättning. Oftast, om inte 

alltid, har aktiebolag som huvudsyfte att främja sina ägares ekonomiska intressen medan för 

idrottsaktiebolag är den sportsliga verksamheten först på prioriteringslistan.  

 

Med idrottsaktiebolag avses ett aktiebolag som till huvudsaklig del har till ändamål att bedriva idrottslig 

verksamhet och därtill naturligt anknytande verksamhet och i vilket upplåtande förening har 

röstmajoritet på bolagsstämma62. För att föreningen i fråga ska ha möjligheten att överlåta sin plats i 

seriesystemet till idrottsaktiebolaget måste bolaget ha aktiemajoritet på bolagsstämman. Om 

idrottsaktiebolaget mot förmodan skulle försättas i konkurs så behåller föreningen sin plats SvFF:s 

seriesystem. Man får även fortsätta driva sin sportsliga verksamhet. Dock kan en konsekvens bland 

många vara att man förlorar sin plats och tvångsförflyttas ner i systemet.  

 

Det kan tyckas konstigt att idrottsföreningar väljer att byta organisationsform istället för att behålla och 

utnyttja de fördelar som är tillåtna med beskattningen. Anledningen och syftet med bildandet av 

idrottsaktiebolag är att skilja den ideella från den kommersiella verksamheten, samt att få tillgång till 

externt kapital. Detta genom att man erbjuder aktier på marknaden. Detta möjliggör alltså att man, på 

annat sätt, bortsett från vad den sportsliga verksamheten bidrar till, införskaffar kapital som man senare 

använder till spelarköp och liknande.  

 

3.9.3 Riskkapitalbolag  
I takt med att den internationella fotbollen har utvecklats till en mångmiljard industri med höga löner 

och astronomiska övergångssummor är fotbollsklubbarna i stort behov av kapital. Pengarna används för 

att dels kunna hävda sig ute på kontinenten men även att konkurrera med de största och bästa klubbarna 

i världen. I internationella sammanhang förekommer det ofta att kapitalstarka individer ensamma äger 

en fotbollsklubb där man pumpar in pengar i klubben och som oftast inte har ett vinstintresse63. Ett annat 

alternativ till extra tillskjutet kapital är att starta ett externt bolag som investerar i fotbollsklubben, s.k. 

riskkapitalbolag.  

 

                                                 
61 http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_112/scope_128/ImageVaultHandler.aspx, 1998 
62 http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_112/scope_128/ImageVaultHandler.aspx, 1998 
63 http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Riskkapitalister-avgor-dagens-fotbollsmatcher, 25 juni, 2006 
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Riskkapitalbolag är ett nytt fenomen i svensk fotboll. Dessa bolag har i uppgift att bidra och förse 

fotbollsklubben med kapital. Syftet med dessa är att fotbollsklubbarna skall ha råd att investera i nya 

spelare och i diverse framtida projekt. Mer än hälften av de allsvenska klubbarna driver vid sidan om sin 

idrottsliga och ekonomiska verksamhet ett riskkapitalbolag64. Dessa externa bolag grundas av 

kapitalstarka individer som oftast förväntar en avkastning på sitt satsade kapital. Det är dock inte 

ovanligt att riskkapitalbolag i den allsvenska fotbollen placerar kapitalet för sitt brinnande intresse för 

klubben. Att fotbollen i Sverige börjat söka kapital utanför sin verksamhet är en direkt följd av att 

svensk fotboll försöker hänga med utvecklingen i Fotbolls-Europa.  

 

Det enda noterade klubblaget AIK Fotboll har ett samarbete med ett riskkapitalbolag, Agent 03, där man 

investerar å AIK Fotbolls vägnar i spelarrättigheter för nyförvärv till AIK. År 2003 kunde AIK Fotboll 

tack vare samarbetet med riskkapitalbolaget inhandla Derek Boateng. Vid vidareförsäljningen har 

riskkapitalbolaget fått en liten avkastning på sitt kapital medan AIK behållit större delen av vinsten65. 

Elfsborgs IF använder sig av en annan metod där utomstående skänker pengar till klubben utan något 

som helst återbetalningskrav från klubbens sida. När man sedan sålt spelare och gjort en eventuell vinst 

ger Elfsborg tillbaka de lånade pengarna66.  

 

Djurgården samarbetar med flera riskkapitalbolag, däribland Quesada som ligger bakom bland annat 

mångmiljonvärvningen Kim Källström som efter vidareförsäljningen tredubblade sin investering. Till 

skillnad från exempelvis Agent 03 verkar Quesada i rent vinstsyfte och behåller större delen av vinsten 

från investeringen. Man skall dock nämna att Quesada återinvesterar större delen av sin vinst till nya 

spelarköp och framtida projekt till den sportsliga verksamheten.  

 

3.10 Existensberättigande för fotbollsklubbar på elitnivå 

Ett företags existensberättigande bygger på att det kan skapa ett resultat, vilket minst täcker ägarnas 

avkastningskrav. I offentliga organisationer och i organisationer utan ekonomiskt syfte är frågan om 

existensberättigande dock mer komplex. Politiska överväganden samt frågor angående samhällsnyttan 

spelar stor roll vad gäller dessa organisationer. Slutligen kan även behovet av redovisning argumenteras 

utifrån ett skatterättsligt perspektiv. Externredovisning behövs för att visa på hur företaget har beskattats 

och hur resultatet har disponerat67. 

                                                 
64 http://www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_989805.svd, 18 mars, 2008 
65 http://www.aik.se/fotboll/aikindex.html?/fotboll/ab/fb_ab_bokslut_2003.html,12 februari 2004 
66 http://www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_989805.svd, 18 mars, 2008 
67 Gröjer, J-E. (2002). Grundläggande redovisningsteori, femte upplagan s. 19-20  
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Vad är då redovisningens krav för existensberättigande för fotbollsklubbar? I och med 

fotbollsförbundets krav på elitlicens skärper det fotbollsklubbarnas redovisning och ställer 

fotbollsklubbarna inför en del ekonomiska krav för att de skall kunna få sin elitlicens och att få ingå i 

den högsta serien68.  

 

I Sverige råder det en stor skillnad på toppklubbarnas ekonomi i förhållande till de mindre klubbarna. 

De mindre klubbarna bedrivs som ideella föreningar men efter införandet av elitlicenskraven måste även 

de ideella föreningarna se om sin redovisning för att klara sin existens i den högsta ligan.  

 

Ett exempel på att den sportsliga verksamheten kommer i skymundan av den ekonomiska är att 

fotbollsklubben GIF Sundsvall sålde sin bästa spelare mitt under en pågående säsong69. Detta påvisar att 

sälja en spelare och få in pengar i kassan har en större betydelse än vad som presteras på fotbollsplanen.  

 

Numera måste klubbarna påvisa ett positivt resultat i redovisningen som motiverar klubben för dess 

existensberättigande70. Konsekvenserna av att inte uppfylla licenskraven är förlorad plats i seriesystemet 

och tvångsnedflyttning. Detta inträffade i november 2004 då Örebro SK: s ledning slutligen 

konstaterade att man inte längre kunde uppfylla kraven för licensen och blev därmed tvångsnedflyttad 

till Superettan71, Sveriges andra högsta fotbollsliga. Vinnarna i sammanhanget blev fotbollsklubben 

Assyriska FF, som i sin tur övertog Örebro SK: s plats i Allsvenskan72. 

 

 

                                                 
68 http://www.svenskfotboll.se/files/{7ABF2A71-760B-44BC-B8A8-11F9D62BF3FE}.pdf, 3 mars, 2009 
69 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/allsvenskan/article3445814.ab, 2 oktober, 2008 
70 http://www.svenskfotboll.se/files/{7ABF2A71-760B-44BC-B8A8-11F9D62BF3FE}.pdf, 3 mars, 2009 
71 http://sydsvenskan.se/sport/allsvenskan/article85881.ece, 3 december 2004 
72 http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=128&a=18808507, 19 oktober, 2007 
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4. EMPIRI 

4.1 AIK 
AIK: s koncern tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), årsredovisningslagen samt 

RR 30:06. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RR 32:06 Redovisning för juridiska 

personer. 

 

AIK Fotboll AB är ett dotterbolag till AIK fotbollsförening, denna bildades i slutet av 2002. AIK 

fotbollsförening tog senare över all fotbollsverksamhet från föreningen samt dess aktier i AIK Fotboll 

AB. AIK är det enda fotbollsklubben i Sverige som är noterat på svenska börsen. 

 

AIK Fotboll AB har ett samarbete med riskkapitalbolaget, Agent 03 AB vilken medverkat till bland 

annat finansiering av spelarförvärv. Detta innebär att Agent 03 AB har del i avtalen med vissa AIK 

spelar, Miran Burgic, Dulee Johnsson, Kari Stephenson, Nils – Eric Johansson, Ivan Obolo samt Lucas 

Valdemarin. 

 

De licensierade spelare som AIK har redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar och 

eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna baseras på nyttjanderätten enligt ingångna spelaravtal. 

Rättigheten att disponera spelare tas upp i AIK: s årsredovisning som en tillgång i balansräkningen när 

övergången sker.  

 

Bosmanfall och spelare från den egna ungdomsverksamheten bokförs inte som en tillgång i 

balansräkningen. Däremot utbetalas ersättningar till spelare vid fri transfer in i AIK Fotboll eller vid 

kontraktsförläggningar med befintliga spelare. Spelare från ungdomsverksamheten kostnadsförs direkt i 

resultaträkningen. Den post som påverkas är löner och andra ersättningar. 

 

I AIK: s årsredovisning nämns att tillgångar som har en obestämd nyttjandeperiod inte skrivs av utan 

prövas årligen och så snart indikation finns avseende eventuellt nedskrivningsbehov. En nedskrivning 

görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. För 

tillgångar, andra än finansiella tillgångar, som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag en 

prövning av om återföring bör göras. Nyttjandeperiod och restvärde prövas varje balansdag och justeras 

vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs genast ner till dess återvinningsvärde om detta värde är 

lägre än redovisat värde. Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen. Detta tillvägagångssätt 
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uppfattar författarna som det sätt som även fotbollspelare behandlas när det gäller 

nedskrivningsprövningar. 

 

När författarna granskade AIK årsredovisning kunde man konstatera att AIK hade mer ingående 

information beträffande nedskrivningar i förhållande till de andra klubbarna. Dessutom kunde man för 

övrigt fastställa att under 2007 gjort nedskrivningar på licensierade spelare men vilka dessa var framgick 

inte i årsredovisningen. 

4.2 Djurgårdens IF 
 

Verksamheterna inom Djurgården Fotboll bedrivs i olika bolag. Moderföreningen Djurgårdens IF 

Fotbollsförening (DIF FF) har hand om frågor som rör Medlemmar, ungdomsverksamhet och 

Djurgårdsandan. DIF FF utser dessutom styrelsen till det helägda dotterbolaget Djurgårdens Elitfotboll 

AB (DEF AB), där seniorsidans elitverksamhet bedrivs sedan den 1 januari 2006. DEF AB äger i sin tur 

Djurgårdens Fotboll Försäljning AB (DFF AB), som ansvarar för försäljning av de kommersiella 

rättigheterna knutna till Djurgården Fotboll 

 

Djurgårdens årsredovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen samt allmänna råd och 

rekommendationer från Bokföringsnämnden och FAR SRS. 

 

Spelarkontrakt kostnadsförs i resultaträkningen vid kontraktstecknandet. Istället för att ta upp 

övergångssumman/anskaffningsvärdet som en immateriell tillgång i balansräkningen väljer Djurgården 

istället att kostnadsföra spelarkontrakten i resultaträkningen.  

 

Spelarkontrakt som finansieras genom att vinstandelsbevis tecknas av riskkapitalbolag betraktas ur 

bolagets synvinkel som en försäljning av spelare (spelartransfer) och redovisas i nettoomsättningen. 

Eventuell ersättning när spelarkontraktet upphör redovisas vid den tidpunkten som försäljning av spelare 

(spelartransfer). 

 

Egna spelare som uppfostrat i den egna verksamheten tas ej med i årsredovisningen, detta gäller även 

Bosmanfall.  

 

Nedskrivningar är inget som nämns i årsredovisningen och författarna kan då utesluta att någon 

nedskrivningsprövning ägt rum.  Enligt årsredovisningens förvaltningsberättelse står det att Djurgården 
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följer årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. I dessa bestämmelser framgår det 

tydligt att nedskrivningsprövningar skall göras per balansdag. Detta finner författarna som tidigare 

nämnt ingenting om. 

4.3 Hammarby IF 

Den ideella föreningen Hammarby IF Fotbollsförening bedriver elit- och ungdomsverksamhet. 

Föreningen är en fristående medlem i alliansföreningen Hammarby IF. 

 

Elitverksamheten bedrivs sedan 2001 är dotterföretaget Hammarby Fotboll AB. I Hammarby IF 

Fotbollsföreningen bedrivs ungdomsverksamheten. Gränsdragningen mellan Hammarby Fotboll AB: s 

elitverksamhet och föreningens ungdomsverksamhet har gjorts så att Pojkar-18 och seniorverksamheten 

faller under Hammarby Fotboll AB meden Pojkar-16 ner till Pojkar-6 finns i föreningen.  

 

Hammarbys årsredovisning är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd. Vad som framgår i årsredovisningen så har redovisningsprinciperna inte förändrats i 

förhållande till föregående år (2005-2006).  Man följer även SvFF redovisningsprinciper enligt 

utfärdade anvisningar för elitlicensens ekonomikriterier. Koncernens bokslut har upprättats enligt 

Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 med tillämning av förvärvsmetoden.  

 

Hammarby IF har valt att utgå från SvFF: s redovisningsprinciper och tar därmed upp alla nyförvärv i 

balansräkningen. Förvärvningssumman skrivs av som vanligt under kontraktstiden. Det är endast denna 

summa som tas upp i balansräkning och andra kostnader såsom olika bonusavtal med spelaren 

kostnadsförs direkt i resultaträkningen. Skulle klubben välja att förlänga spelarens kontrakt påverkas 

inte anskaffningsvärdet eller avskrivningstiden.  

 

Hammarby följer även FIFA: s regler (Regulations for the Status and Transfer of Players) där 5 % av en 

överenskommen bruttolönssumma vid varje övergång innehållas av köpande klubb. Sedan distribueras 

den bland de klubbar som ansvarat för spelarens utbildning i åldrarna 12-23 år. Denna intäkt tas direkt 

upp i resultaträkningen som en intäktspost.  

 

Hammarby IF kan inte ta upp sina egna spelare i balansräkning då dessa inte har ett anskaffningsvärde. 

Vid försäljning av egna kontrakterade spelare, erhåller klubben, enligt FIFA: s regel som nämnts ovan, 5 

% vid varje övergång. Ett exempel på detta är Malmö FF: s fotbollsspelare Zlatan Ibramhimovic som 
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skrev på för Juventus från Ajax. Malmö FF erhöll ytterligare en summa när Ibrahimovic skrev på för 

Inter från Juventus.  

 

De spelare som anländer gratis till klubben, Bosmanfall, tas inte upp i balansräkningen och samma sak 

gäller när en spelare från klubben går gratis till en annan klubb. Balansräkningen påverkas inte p.g.a. 

avskrivningen (kontraktstiden) är klar.  

 

Vid nedskrivningar så framgår det inte hur Hammarby IF går tillväga eller om de gjort nedskrivningar 

på spelare detta eller föregående år. 

4.4 Malmö FF 
De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med Årsredovisningslagen, allmänna råd och 

rekommendationer från Bokföringsnämnden samt Svenska Fotbollförbundet 

 

I situationer där spelare förvärvas till Malmö FF tas övergångssumman/anskaffningsvärdet upp i 

balansräkningen som en immateriell tillgång. I resultaträkningen återfinns en post kostnadsförda delar 

av spelarkontrakt. Detta är en post som författarna inte riktigt begriper. Det står bland annat i SvFF: s 

regelverk att man skall använda en metod och tillämpa den konsekvent. Om Malmö FF kostnadsför 

vissa delar av spelarkontrakt samt tar upp andra som immateriella tillgångar i balansräkningen innebär 

att man inte följer de regler som är uppsatta för elitlicens för fotbollsklubbar. 

 

Egna spelare och Bosmanfall finns inte med i årsredovisningen. Enligt författarnas intervju med Malmö 

FF: s ekonomiansvarig finns ingen möjlighet att ta upp dessa i årsredovisningen då det är praktiskt 

omöjligt att upp något i balansräkningen om inget anskaffningsvärde existerar. Det skulle till en viss del 

vara en omöjlighet att sätta ett marknadsvärde på spelarna utan att ha något att utgå från. 

 

Ingen information eller specifik not om nedskrivningar fanns inte att hitta. Författarna utesluter då att 

några nedskrivningsprövningar har ägt rum under 2007.   

 

4.5 IFK Göteborg 

IFK Göteborg förening ansvarar för all idrottsverksamhet, publik och arrangemang medan IFK 

Göteborg Promotion AB bedriver reklam och marknadsaktiveter som är knutna till föreningen så även 

souvenirbutiken och IFK Göteborg sportskadeklinik AB.  
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed i Sverige. 

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsanalysen.  

 

IFK Göteborg redovisar sina fotbollspelare som tillgångar i balansräkningen. Dessa skrivs av under 

kontraktstidens period vilken metod de flesta fotbollsklubbar använder idag.  

 

På resultaträkningen hittas en post spelartransfer som uppgår till drygt 8 miljoner. Författarna har svårt 

att förstå vilken funktion posten fyller. Författarna tolkar det som en post som innefattar alla ersättningar 

för eventuella Sign-on bonus till spelarna.   

 

Det förekom inga noter eller information om egna spelare och Bosmanfall men utgår man från 

mailintervjuerna så redovisas de inte i årsredovisningen. Ur ett rationellt perspektiv är det praktiskt 

omöjligt att ta upp dessa som tillgångar då ett anskaffningsvärde inte förekommer.  

 

Författarna fann en post nedskrivningar på resultaträkningen som förklaras lite närmare under en not. 

IFK Göteborg har under år 2007 gjort nedskrivningar på drygt 1,1 miljoner kr. Under noten skriver man 

att man gjort utrangeringar vilket innebär att spelaren inte längre värderas och är helt borttagen från 

balansräkningen. Det framkom dock ingen tydlig information om varför man gjort 

nedskrivningar/utrangeringar och på vilken spelare däremot kan man återigen utgå från mail-intervjun 

där orsaken kan vara långtidsskador eller permanenta avbrott.   

4.6 Helsingborg IF 

Helsingborg är en ideell förening och har varit det sen föreningen bildades. Redovisningen omfattar 

föreningen, som svarar för all fotbollsverksamhet publik och arrangemang, samt HIF Service AB, som 

svarar för all reklamförsäljning samt dess numera vilande bolag HIF Shopen AB. Helsingborgs 

fotbollsförening tillämpar bokförings-/årsredovisningslägen. 

 

Helsingborg redovisar spelarförvärv som en immateriell tillgång där posten beskrivs som licensierade 

spelare. Spelarna skrivs av sedan linjärt över kontraktstiden. I posten licensierade spelare finns en post 

som heter Refinansierig HIF support KB som avser del av befintlig spelartrupp och nya kontrakt som 

finansierats externt. Detta innebär i korta drag att externa finansiärer i ”kläder” som Helsingborgs IF 

beskriver som den ekonomiska risken när man avslutar kontrakt och befriar föreningen från 

resultatpåverkan av avskrivningar och på aktuella kontrakt. 
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Angående egna spelare och Bosmanfall står det inget utförligt om dessa utan det finns helt enkelt inte 

med i Helsingborgs årsredovisning.  

 

Nedskrivningar framgår inte i Helsingsborgs IF: s balans- eller resultaträkning. Det fanns heller inga 

noter om detta. Föreningen har tydligen inte gjort någon nedskrivning på spelare. Det fanns heller inget 

om hur man skulle gå tillväga när det gäller nedskrivning. Det författarna kunnat utläsa från 

verksamhetsberättelsen var att det stod mycket om skador och att det förekommer ofta på grund av det 

hårda matchprogrammet och därför har Helsingborg anlitat fler medicinsk expertis för att på bästa sett 

se till att spelarna snabbt kommer tillbaka efter en skada. 

4.7 Elfsborgs IF  
Elfsborg IF äger i sin helhet dotterbolagen Arena AB och Borås Arena AB. Verksamheten i Elfsborg 

Arena AB: s består av uthyrning av fotbollshall med tillhörande lokaler till idrottsföreningar i Borås 

närområde. Borås Arena AB: s verksamhet består av uthyrning av arenan till Borås Stad, som även står 

för den löpande skötseln.  

 

Elfsborg har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen, bokföringsnämndens allmänna råd 

och i enlighet med Svenska fotbollsförbundets utfärdade redovisningsprinciper och anvisningar för 

elitlicensens ekonomiska kriterier. 

 

I balansräkningen tar Elfsborg upp spelare som förvärvats externt för mer än 20 000 kr som en tillgång. 

Man tar upp anskaffningsvärdet för spelarförvärv vid förvärvstidpunkten. Dessa skrivs av linjärt under 

löpande kontraktstid.  Spelare som inte förvärvats externt tas inte upp i balansräkningen. Dessa är 

Bosman-fall och spelare från den egna ungdomsverksamheten. Däremot får dessa spelare en Sign-on 

bonus vid kontraktstecknande. Ersättningen kostnadsförs omgående i resultaträkningen. 

 

Väsentlig information om nedskrivningar kunde hittas i Elfsborgs IF: s årsredovisning. Om det 

föreligger en indikation på att en tillgång minskat i värde vid bokslutstidpunkten sker en beräkning av 

tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Ifall 

det beräknade återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet sker en nedskrivning till tillgångens 

återvinningsvärde och resultatet belastas. Elfsborgs IF har under 2007 gjort nedskrivningar på 

motsvarande 1 169 000 kr.  
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4.8 Trelleborg FF  

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och SvFF: s ekonomiska kriterier för 

elitlicens. 

 

Trelleborgs trupp består mestadels av egna spelare och har således ingen större tillgångspost för 

spelarförvärv i balansräkningen. Vid eventuella försäljningar av egna spelare redovisas vinsten 

självfallet i resultaträkningen. År 2007 hade Trelleborg FF immateriella tillgångar på drygt 1,6 miljoner 

kr.  

 

Trelleborg FF tar upp spelarförvärv i balansräkningen som balanserade utgifter för spelarförvärv där 

man har anskaffningsvärdet som utgångspunkt vid kontraktsskrivandet. Spelarna skrivs sedan av linjärt 

under kontraktstiden. 

 

Författarna har efter noga granskning inte funnit någon väsentlig information beträffande Bosmanfall 

och spelare från den egna ungdomsverksamheten. Man fann heller ingen information om hur man 

hanterar och resonerar i sådana fall i årsredovisningen.  

 

Nedskrivning behandlas inte i Trelleborgs FF: s årsredovisning, varken med noter eller med någon 

vidare förklaring. Detta beror på att Trelleborg FF aldrig hamnat i sådan situation där man behövt ta 

ställning till eventuella nedskrivningsprövningar. 

4.9 Manchester United  
Manchester United bildades 1878 som på den tiden gick under ett annat namn. Idag är Manchester 

United en av Englands mest framgångsrika klubbar med 17 ligatitlar och 11 FA-cup titlar i bagaget. 

Manchester United drivs som ett aktiebolag som följer UK GAAP: s kriterier i sin årsredovisning. För 

närvarande ägs fotbollsklubben Manchester United Plc där finansmannen Malcolm Glazer innehar 

majoriteten av aktierna.   

 

Kostnader förknippade med spelarregistrering, alltså kostnader för att köpa spelare är upptagna som 

immateriella tillgångar. Dessa kostnader är fullt avskrivningsbara över spelarens kontraktstid. 
 

I noterna står att spelare som anländer gratis får en Sign-on fee när de skriver under ett kontrakt för 

klubben. Bosmanfall redovisas inte i årsredovisningen däremot redovisas kostnaden som uppstod genom 

den redan nämnda Sign-on fee. Manchester United har i sin årsredovisning tydligt ställt upp och 
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åskådliggjort vad varje spelare har kostat att införskaffa och hur länge kontraktet gäller. Man ser vilka 

de egna spelarna är däremot har dessa inget värde i årsredovisningen.  

 

I noterna nämns att en spelare skall få finnas med i balansräkningen som en tillgång eller kostnad är 

beroende av spelframträdanden, tillgångarna identifieras när villkoren är uppfyllda. I noten beskrivs 

tydligt vilka spelare som uppfyller kraven för att tas med i balansräkningen, man kan även se vilka som 

utgjorde spelartruppen den 30 juni 2005. Det fanns fyra spelare som inte var med i truppen som 

Manchester United har omplacerat från att ha varit tillgångar till att bli omsättningstillgångar med 

intention för försäljning. Dessa är inte aktiva spelare i truppen och skulle därmed göra en eventuell 

prövning för nedskrivning. Detta har emellertid inte Manchester United gjort utan tagit i beaktning att 

dessa spelare inte längre utgör spelartruppen men att de fortfarande är disponibla. 

4.10 Arsenal 

Fotbollsklubben Arsenal bildades 1886. År 1893 gick man med i fotbollsligan och efter expansionen av 

22 klubbar i högsta divisionen efter andra världskriget etablerade man sig i högsta divisionen och har 

sedan dess hållit sin position som ett av Englands framgångsrikaste klubb. 

 

Arsenal Holdings Plc har aktieinnehavet för Arsenalgruppen. Gruppen bedriver en professionell 

fotbollsklubb, Arsenal Football Club. Fotbollsklubben är ett onoterat aktiebolag som följer UK GAAP: s 

kriterier. De finansiella rapporterna är förberedda utifrån historiska anskaffningsvärde som 

överensstämmer med Storbritanniens redovisningsstandarder. Arsenal upprättar inte ett vanligt bokslut 

utan anpassar sitt bokslut efter säsongsavslutningen.  

De immateriella tillgångarna utgörs för det mesta av kostnader för spelarköp och då utgår man från det 

historiska anskaffningsvärdet och skriver av linjärt under kontraktstiden, detta gäller endast för 

förvärvade spelare. Enligt arsenals redovisningsprinciper ska det bokförda värdet av registrering av 

spelare inte reflektera det aktuella marknadsvärdet av dessa spelare. Det tar heller inte hänsyn till spelare 

som är utvecklade genom deras ungdomsakademi. Däremot förklaras inte i årsredovisningen hur man 

beaktar egna spelare och Bosmanfall vilket vi anser är betydelsefullt. Det skulle även vara intressant att 

nämna dessa i sin redovisning. Det är noterbart att de i sin årsredovisning tydligt nämner att man utgår 

från bokförda värdet och inte tar hänsyn till spelarnas verkliga värde. 

 



29 
 

En intressant not i årsredovisningen visar att man gör nedskrivningar när det bokförda värdet överstiger 

det belopp som återvinns vid en försäljning eller användning av en spelare. Däremot står det inte hur 

man behandlar skador och andra faktorer som kan ha med nedskrivning att göra. 

4.11 Everton 

St Domingos FC bildades år 1878 av en grupp studenter på St Domingo School. Laget blev känt för sitt 

spel och rekryterade spelare från andra skolor. November 1879 ändrade man namnet på fotbollslaget till 

Everton. Everton som fotbollsklubb spelade sin första officiella match på Stanley Park mot St Peter’s. 

Laget hade olika färger på sina matchställ då spelare från andra lag som anlände till klubben bar tröjor 

från sina tidigare lag. År 1901 bestämde man sig för den klassiska blådressen. Everton är bland de fem 

mest framgångsrika klubbarna i England och lyckats bli engelska ligamästare nio gånger och vunnit FA-

cupen fem gånger samt den dåvarande Cupvinnarcupen en gång73. 

 

Everton drivs som ett aktiebolag och använder UK GAAP: s kriterier för sin redovisning. De 

immateriella tillgångarna innehåller kostnaderna för anskaffandet av spelarna. I likhet med 

bestämmelserna i FRS 10 så skrivs spelarna av under dess kontraktstid. I denna post så tas varken 

Bosmanfall eller egna spelare upp. I den egna årsredovisningen menar man att Everton har Englands 

bästa ungdomssektion och att man de senaste sex säsongerna har sålt egna spelare från 

ungdomsakademin för 40 miljoner pund74.  Det fanns inga noter som ingående behandlar nedskrivning i 

Evertons årsredovisning. Enligt standarden utgår man från att dess tillgångar inte ska redovisas till ett 

högre värde än återvinningsvärdet eller att det bokförda värdet inte överensstämmer med det verkliga 

värdet. 

4.12 Newcastle United 

Fotbollsklubben Newcastle bildades 1892 och året därefter gick man med i den engelska ligan. De blev 

kända i England för att köpa talangfulla spelare. Efter första världskriget började man att vinna titlar och 

fortsatta med sitt framgångsrika köp av spelare. Idag är Newcastle United ett börsnoterat aktiebolag där 

Newcastle United Plc äger och driver fotbollsklubben. Vid upprättandet av årsredovisningen utgår man 

från IFRS standarder. 

 

De immateriella tillgångarna utgör kostnaderna för förvärv av spelare och återstående avskrivning på de 

förvärvade spelarna. Här tas inte egna spelare eller Bosmanfall med. I noterna får författarna även 

                                                 
73 Efc_11659020924_EFC_Report_and_Accounts_2006.pdf  2006 
74 Efc_11659020924_EFC_Report_and_Accounts_2006.pdf  2006 
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information om att förvärvade spelare är klassificerade som en kassagenererande enheter tills det att 

man vet om att denna spelare är inte längre är aktiv medlem av speltruppen. Man gör då enligt 

Newcastle en nedskrivning på spelaren. Under dessa omständigheter gör man en granskning av det 

bokförda värdet och en mätning mot det verkliga värdet.  

 

Michael Owen var klubbens dyraste nyförvärv 2005 men har sedan dess drabbats av skador och inte 

kunnat medverka i några matcher. Det står tydligt i deras årsredovisning att man på grund av hans 

skador varit tvungna att betala en stor summa pengar för en ersättningspelare. Dessutom har man 

investerat stora summor i medicin och i träningsanläggningar för att försäkra att spelaren i fråga 

återkommer snabbt samt att bli kvitt från sina skador. 
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5. ANALYS 

5.1 Hur redovisar fotbollsklubbar sina spelare? 

Den samlade empirin genom årsredovisningar och intervjuer har givit författarna underlag att analysera 

frågeställningarna. Alternativen för hur man redovisar sina spelare är antingen att ta upp spelarna som 

tillgångar i balansräkningen eller att kostnadsföra dem direkt i resultaträkningen.  

 

Då spelarförvärv uppfyller IFRS kriterier för tillgång har fotbollsklubbarna möjlighet att ta upp dessa i 

balansräkningen. Detta under förutsättning att spelaren har förvärvats från en annan klubb till den egna 

klubben och att det finns en övergångsumma som utgör anskaffningsvärdet för spelaren.  

 

Enligt diskussionen som förs beträffande aktivering av personal i balansräkningen är fotbollskubbar de 

”företag” som har möjlighet till detta. Fotbollsklubbar skiljer sig från vanliga företag, då den sistnämnda 

inte har den möjligheten. Å ena sidan tycks det vara naturligt att företag ska få aktivera personal i 

balansräkningen, därför att personalen utgör stora delar av företagets tillgångar. Å andra sidan uppstår 

det svårigheter för företagen och för personalen att tas upp som tillgång. Personalen uppfyller inte alla 

de kriterier som krävs för att definieras som tillgång. Detta på grund av att vanlig personal inte är 

bundna genom kontrakt, till skillnad från spelare, vilket ger personalen möjligheten att efter en bestämd 

uppsägningstid lämna företaget när så önskas.  

 

Författarna drar en parallell mellan spelare i fotbollsklubbar och humankapital, eftersom dessa har ett 

anskaffningsvärde som uppstår när den köpande klubben betalade övergångssumma till den säljande 

klubben. Spelaren i fråga ägs genom kontrakt av den köpande klubben. Kontraktet utgör det avtal som 

binder parterna till varandra under kontraktstiden.  På så sätt kontrolleras spelaren och har ingen 

möjlighet att lämna klubben, såvida ingen tredje part, en annan klubb, väljer att köpa ut spelare från 

dennes kontrakt. Utifrån redogörelsen ovan kan författarna konstatera att spelare är tillgångar och har 

möjligheten att bli upptagna i balansräkningen.  

 

Alla klubbar förutom en, ansåg att redovisning av spelarförvärv som immateriella tillgångar i 

balansräkningen, vara den mest lämpliga metoden. Redovisningssättet har länge använts i 

årsredovisningarna och tycks vara det mest praktiska av redovisningsalternativen. Som tidigare nämnts 

kan fotbollsklubbar också välja att kostnadsföra spelarna direkt i resultaträkningen. Djurgårdens IF har, 

enligt Henrik Berggren, ekonomiansvarig för klubben, alltid redovisat spelarförvärv som en direkt 
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kostnad i resultaträkningen. Djurgårdens IF var den enda av de tillfrågade klubbarna som använde sig av 

denna metod. Däremot hittade författarna en intressant post i Malmös årsredovisning, kostnadsförda 

delar av spelarkontrakt. Det kan tolkas som om Malmö FF använder sig av de två metoderna.  

 

Flera respondenter hade en uppfattningen om att kostnadsföring av spelare är ett alternativ som kräver 

stora ekonomiska medel och bland de mindre klubbarna i allsvenskan kan detta bli ekonomiskt 

påfrestande. Därför anses aktivering av spelarförvärv i balansräkningen som den mest lämpade av de 

båda redovisningssätten.  

 

I dag utgörs spelartruppen inte bara av spelarförvärv, utan även av spelare som kommit från klubbens 

respektive ungdomssektion, så kallade egna spelare. Truppen har dessutom spelare som anlänt gratis till 

klubben, Bosmanfall. Bosmanfall och egna spelare ingår i samma kategori då ingen av dessa har ett 

anskaffningsvärde.  Bosmanfall och egna spelare uppfyller kraven för kontroll och för eventuella 

framtida ekonomiska fördelar. Men dessa har däremot inte uppkommit genom legala inträffande 

händelser. Dessa har alltså inget anskaffningsvärde och därmed kan de inte betraktas som tillgångar 

enligt IASB definition, och skall därför inte tas med i balansräkningen. Däremot har Bosmanfall och 

egna spelare vid påskrivande för den nya klubben, en möjlighet att erhålla en Sign-on fee som 

kostnadsförs i resultaträkningen.  

 

Skillnaden mellan de engelska och de svenska klubbarna är att i Premier League finns ingen möjlighet 

att kostnadsföra sina spelare, utan tar alltid upp spelarförvärven i balansräkningen. I de engelska 

klubbarnas årsredovisningar framgår hur varje spelare redovisas, om dessa är spelarförvärv, Bosmanfall 

eller egen spelare. Manchester United hade i sin årsredovisning en detaljerad lista över vilka de egna 

spelarna var och hur länge de spelat i klubben. I de svenska årsredovisningarna fanns inte sådan 

information tillgänglig och kunde därför inte se vilka av spelarna som var från de egna leden. 

 

5.2 Hur behandlar fotbollsklubbar nedskrivningar? 

I svensk fotboll är det oklart för vad som egentligen gäller för nedskrivning. SvFF har inga konkreta 

regler eller rekommendationer för nedskrivningar. IAS 36 behandlar nedskrivning mer utförligt och 

nämner att man ska göra nedskrivning om återvinningsvärdet överstiger marknadsvärdet. Samtliga 

allsvenska klubbar skall göra nedskrivningar om det finns skäl för detta. 
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I granskningen framgick att tre av åtta allsvenska klubbar har gjort nedskrivningar. Man kan konstatera 

att nedskrivning är ovanligt bland allsvenska klubbarna. Fyra klubbar nämner att om situationen skulle 

uppstå skall man ta ställning till det och vidta de åtgärder som krävs. Från respondenterna kom olika 

förslag på hur man skall agera om situationen skulle uppstå idag och att inte man med säkerhet kunde 

fastställa en metod som man kan använda sig av.  

 

Roger Alvesson på Malmö FF menar att SvFF: s kriterier om nedskrivning är svävande. Påståendet 

delas av flertalet klubbar med samma uppfattning. Däremot tycks behovet för nedskrivning vara olika 

bland respondenterna. Alvesson anser att nedskrivning skall göras endast när en spelare blir 

långtidsskadad och att spelaren inte längre kan generera intäkter till klubben. Camilla Lundgren på 

Elfsborgs IF menar istället att nedskrivningar bara ska göras när spelaren inte längre har någon 

möjlighet att spela. Här resonerar, Johan Gustavsson på IFK Göteborg, på samma sätt och säger att vid 

sådan situation ska en utrangering av spelaren göras.  

 

AIK hade betydligt mer information om nedskrivning än sina allsvenska konkurrenter. Det kan till 

största delen bero på att AIK är ett noterat aktiebolag och följer IFRS, där klara direktiv finns om hur 

man ska gå tillväga. Dessutom kunde författarna se att AIK har gjort nedskrivningar på spelare för år 

2007. I AIK bedömer man att så snart det finns indikationer på värde nedgång, att det redovisade värdet 

på spelarna överstiger det återvinningsbara värdet, ska en nedskrivning göras med det belopp vars 

redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Nyttjandeperiod och restvärde prövas varje 

balansdag. 

 

De engelska fotbollsklubbarna hade ingen konkret information om nedskrivningar i sina 

årsredovisningar. Ingen av de fyra klubbar vars årsredovisningar författarna granskat hade gjort 

nedskrivningar på spelare. Det skiljde sig för varje klubb om hur man behandlar nedskrivningar. Det 

framgår i Newcastles årsredovisning att när Michael Owen köptes och sedan blev skadad, fick lägga ut 

en stora summor pengar på bland annat medicinisk vård, samt hitta en ersättare. I Newcastles 

årsredovisning står att ifall en A-truppspelare inte längre är delaktig eller tillhör truppen skall en 

nedskrivningsprövning göras. Som tidigare nämnt finns det ingen registrerad nedskrivning på någon 

spelare i Newcastle. 

 

Everton behandlade inte nedskrivning i sin årsredovisning. Arsenal nämner att vid skador skall 

nedskrivning göras när det bokförda värdet överstiger det belopp som används vid försäljning eller 

användning av en spelare. 
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Premier League klubbarna följer antingen IFRS eller UK GAAP. I dessa två regelverk finns en utförlig 

beskrivning för hur man ska hantera nedskrivning. Det är ändå ett oklart område för Premier League 

klubbarna då alla hade olika tillvägagångssätt. Av granskningen framgick det klart att i både Allsvenska 

och Premier League klubbar är nedskrivning ett ovanligt ämne som inte tillämpas av varje klubb och där 

författarna anser att klara direktiv och kriterier ska finnas för fotbollsklubbarna. Värt att nämna är 

faktorer såsom ålder inte tas i beaktande vid nedskrivningsprövningar. 

 

När respondenterna intervjuades, frågades de om de ansåg om nedskrivning var nödvändigt, så  kunde 

flertalet av de allsvenska klubbarna inte svara på frågan. Berggren på Djurgårdens IF tyckte bland annat 

att nedskrivning av spelare är ett känsligt område. Han kunde inte ta ställning ifall det är nödvändigt i 

Sverige eftersom svenska spelare inte är värderade till de höga belopp som spelarna i övriga Europa. 

Värdet på spelarna ska egentligen inte spela roll. Förekommer behov för nedskrivning skall klubbarna ta 

hänsyn till det.  

5.3 Organisationsform  

Av de empirisvar författarna sammanställt drivs majoriteten av de allsvenska klubbarna som ideella 

föreningar och bara tre som aktiebolag. Medan samtliga engelska klubbar i uppsatsen drivs som 

aktiebolag.  

 

Alla idrottsrörelser är i själva verket föreningar där det egentliga syftet med föreningen inte är att gå 

med vinst eller att främja sina medlemmars ekonomiska intressen. En förutsättning för att detta ska vara 

möjligt är att tränare/ledare och andra inom organisationen arbetar ideellt. De allsvenska klubbar som 

drivs som ideella föreningar skiljer sig från vanliga föreningar. Man omsätter stora belopp i förhållande 

till de mindre föreningarna. De betalar ut löner till spelare, tränare och till övriga i organisationen och 

drivs som vanliga företag. De allsvenska klubbarna är, jämfört med de mindre föreningarna, 

bokföringsskyldiga, därför att man bedriver en näringsverksamhet och att klubbarna har tillgångar över 

trettio basbelopp.  

 

Man kan ifrågasätta om ideell förening är den rätta organisationsformen för allsvenska klubbarna då de 

inte följer alla de krav och kriterier som krävs för att betraktas som ideella föreningar. Att föreningen 

drivs som företag innebär inte att man bortser från det idrottsliga, särskilt som denna utgör kärnan i hela 

verksamheten. Att nå idrottsliga framgångar på elitnivå kräver dock ekonomiska uppoffringar som 

exempelvis spelarköp.  
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Det finns klara och tydliga civilrättsliga lagar och redovisnings lagar för aktiebolag. Av de allsvenska 

klubbar som uppsatsen behandlar är Hammarby IF och Djurgårdens IF de enda som drivs som 

aktiebolag. Samtliga engelska klubbar som behandlas är aktiebolag, där Newcastle är det enda som är 

börsnoterat. 

 

Syftet för bytet till aktiebolag är att skilja den ideella från den kommersiella verksamheten samt att 

införskaffa externt kapital för att på sikt kunna bli mer konkurrenskraftiga i både Sverige och Europa.  

 

Alla allsvenska klubbar följer de regler och kriterier som SvFF satt upp. Detta innebär i praktiken att alla 

klubbar oavsett associationsform måste följa samma redovisningsregler. Dessa är Redovisningsrådets, 

Bokföringsnämndens Allmänna rekommendationer och redan nämnda SvFF (aktiebolag skall även följa 

Aktiebolagslagen). Organisationsformen har alltså ingen större betydelse för vilken metod man väljer att 

redovisa sina spelare, bara man är konsekvent i sitt metodsval. 
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6. SLUTSATS 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur allsvenska och engelska klubbar valt att redovisa sina 

spelare. Författarnas avsikt var att undersöka hur nedskrivning behandlas samt hur klubbarna går 

tillväga vid sådan situationer.  

 

Redovisningen är numera en viktig del inom fotbollen därför att fotbollsklubbar på elitnivå drivs med ett 

vinstintresse. De kan därför jämföras med företag där hårda krav ställs på hur man ska redovisa. De 

allsvenska klubbarna vi har granskat redovisar sina spelarförvärv på samma sätt. Man tar upp 

spelarförvärv som en immateriell tillgång i balansräkningen medan Djurgården var den enda klubb som 

kostnadsförde spelarförvärv i resultaträkningen. Samma metod ska konsekvent användas från år till år 

av fotbollsklubbarna vilken respondenterna var noga med att påpeka.  

 

Premier League klubbarna har ingen möjlighet att kostnadsföra spelareförvärv utan tas alltid upp som 

immateriella tillgångar. De resterande spelarna som är egna spelare och Bosmanfall tas aldrig upp i 

balansräkning. Det man dock gör är att vid kontraktstecknandet kan Bosmanfall och egna spelare erhålla 

en ersättning, så kallade Sign-on fee, vilken man kostnadsför direkt i resultaträkningen. Detta 

tillvägagångssätt tillämpades av samtliga fotbollsklubbar. Slutsatsen är att alla förutom en av klubbarna 

redovisar på samma sätt, och de anser att denna metod är den mest praktiska och lämpade för ändamålet. 

Andra metoden att kostnadsföra spelare direkt i resultaträkningen kräver stora ekonomiska resurser. 

 

Författarna kan konstatera att nedskrivning är ett väldigt svävande område inom fotbollen och att SvFF 

inte har klara direktiv på hur man skall gå tillväga. Däremot har andra regelverk såsom IFRS, 

Årsredovisningslagen, UK GAAP och bokföringsnämnden klara direktiv. Av de fotbollsklubbar 

författarna har behandlat i uppsatsen fanns det tre av tolv klubbar som gjort nedskrivning i 

årsredovisningarna, därför grundar författarna sin slutsats på att nedskrivning är mycket väldigt vagt 

ämne där fotbollsklubbarna har sina egna tillvägagångssätt vid nedskrivning 

 

I de engelska klubbarna förekom inga nedskrivningar. Men till skillnad från de allsvenska hade de mer 

information om hur de går tillväga.  

 

Sammanfattningsvis anser författarna att huvudfrågan i uppsatsen besvarades med hjälp av empirin men 

att delfrågan om nedskrivning fick författarna inga klara svar från respondenterna.  
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En teori som kan formuleras utifrån den sammanställda empirin är teorin om fotbollsspelarnas existens i 

balansräkningen. I princip alla allsvenska klubbar använder sig av metoden att ta upp spelarförvärv som 

en tillgång. Bosman-fall och egna spelare varken kan eller får tas upp som en tillgång i balansräkningen. 

Detta är teoretiskt omöjligt! Ett försök att formulera en teori om nedskrivningar finner författarna svårt. 

Ingen av respondenterna gav för övrigt liknande svar. Nedskrivning inom fotbollen är fortfarande under 

ett utvecklingsstadium där författarna upptäcker att fotbollsklubbarna har olika tillvägagångssätt. 

6.1 Egna reflektioner 

Idag är sport en mångmiljardindustri där fotboll anses vara den mest populära. Det kan tyckas konstigt 

att stora organisationer såsom FIFA tillsammans med UEFA (vilken SvFF följer) inte utfärdat klara och 

tydliga direktiv för vad som gäller för redovisning.  Författarna anser att de ledande organen inom 

fotbollen ska ha bestämda regler för hur fotbollsklubbarna skall tillämpa redovisningsområdena.  

Visserligen utgår de olika fotbollsförbunden från respektive lands lagstiftningar och direktiv. Detta kan 

dock försvåra arbetet för de ledande organisationerna från att ha gemensamma regler för redovisning 

vilket författarna erfarit genom den empiriska undersökningen. Att de allsvenska klubbarna inte följer 

ett och samma regelverk utan har flera redovisningslagar i sina årsredovisningar är ett bevis på detta. 

Redovisningslagarna från de olika regelverken går dock hand i hand vilket gör att fotbollsklubben 

använder det väsentliga ur dessa i årsredovisningen.   

 

SvFF: s direktiv ger de allsvenska klubbarna möjligheten att använda sig av två metoder när man ska 

redovisa fotbollspelare. Djurgården IF var den enda klubb som använde sig av kostnadsföring av 

spelare.  Författarna och även vissa respondenter tycker att kostnadsföring av spelare belastar det egna 

kapitalet hårt. Därför anser författarna att metoden att ta upp spelarförvärven i balansräkningen som 

mest lämplig, allra helst som många allsvenska klubbar inte har de ekonomiska resurserna att 

kostnadsföra spelare. Dessutom kunde författarna se att Malmö FF hade en post där det stod 

kostnadsförda delar av kontrakt, fastän man använde sig av metoden av aktivering av spelare i 

balansräkningen. Detta finner författarna lite underligt då man enligt SvFF skall kriterier använda sig av 

en metod och tillämpa den konsekvent. Det man kan se är att i stort sett alla klubbar använder sig av 

metoden av aktivering av spelare i balansräkningen och de finner att den metoden är den lämpligaste för 

klubbarna att använda.  

 

Bosman fall och egna spelare har vi konstaterat att det är teoretiskt omöjligt att ha med dem i en 

årsredovisning. Trots att dessa spelare inte tillåts att upptas i balansräkningen kan klubbens redovisning 

enligt god redovisningssed ifrågasättas. Spelarna kan betraktas som ”dolda” tillgångar på grund av att de 
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har ett obekräftat värde trots att inget anskaffningsvärde/övergångssumma fanns för spelarna i fråga. Vid 

eventuella försäljningar av dessa spelare uppstår då stora realisationsvinster för klubben. Utifrån 

klubbens tillvägagångssätt med redovisningen kan man fråga sig om det överensstämmer med självaste 

syftet för redovisning. Syftet med redovisning är främst att ange en så korrekt bild som möjligt om 

företagets ställning och resultat som utgör underlaget för ekonomiska beslut för själva företaget och dess 

intressenter. Det kan därför uppstå ett dilemma, att tillhandahålla all information som finns för alla 

intressenter som är det egentliga syftet för redovisningen, eller ta hänsyn till de civilrättsliga regler och 

krav för tillvägagångssättet i sin redovisning 

 

Ovanstående diskussion kan bland annat kopplas till en av våra huvudfrågor, nämligen hantering av 

nedskrivning. Här förekommer det inte klara direktiv till fotbollsklubbarna om hur man ska agera vid en 

nedskrivningssituation. Författarna tycker det är märkligt att flertalet klubbar har aldrig tidigare tagit 

ställning till nedskrivning eller det faktum att de intervjuade respondenterna ansåg att nedskrivning var 

nödvändigt. Detta beror på att klubbarna inte har någon kunskap om nedskrivning utan klubbarna har, 

inom ramen för god redovisningssed, sina egna tillvägagångssätt.  

 

Författarna var överraskade över att respondenterna kände en osäkerhet på om nedskrivning verkligen 

var nödvändigt. Om det föreligger ett behov för nedskrivning som inte tas till hänsyn är klubbens 

tillgångar övervärderade, vilket inte överensstämmer med god redovisningssed. Man skall ha i omtanke 

att företag, däribland fotbollsklubbar, är skyldiga att uppvisa en rättvisande bild i sin redovisning, inte 

enbart för intressenterna men också för klubben själv. En klubb skall veta hur den ekonomiska 

ställningen ser ut för att i framtiden kunna veta hur man exempelvis ska agera på spelarmarknaden och 

därigenom fastställa ifall man har råd för eventuella nya investeringar i spelare. Den ekonomiska 

ställningen är också viktig för att tillhandahålla den information klubben är skyldig sina intressenter. 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 

Under uppsatsens gång har författarna fått stor kännedom om fotbollsklubbar och dess redovisning. 

Eftersom redovisningen är ett stort och brett ämne finns det många outforskade områden inom fotbollen 

och hur man bör redovisa. På senare tid har många fotbollsklubbar köpts upp av multimiljardärer med 

avsikt att göra stora vinstaffärer. Det skulle vara intressant att veta hur dessa finansiärer går tillväga vid 

eventuella uppköp och investeringar. Vad tjänar klubben ifråga på detta? vilka motiv ligger bakom 

uppköpet? Är eventuella framtida avkastningar det enda syftet, eller sker det av kärlek till klubben och 

fotbollen? En annan intressant fråga är hur beslutfattandet styrs, av vanliga styrelser eller om ägaren 

fungerar som patriark, som alltid har det sista ordet? 
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BILAGOR 

Intervjufrågor 
 

Vilken organisationsform har er fotbollsklubb? 

 

Vad har ni tidigare haft för organisationsform? 

 

Vilka kriterier eller typ av regelverk utgår ni från i er redovisning? (IFRS, RR, SvFF) 

 

Hur redovisar ni fotbollsspelare i Årsredovisningen om spelaren i fråga är: 

1. Spelarförvärv? 

2. Egen spelare? 

3. Bosmanfall? 

 

Varför har ni valt att redovisa på detta sätt? 

 

Vad avgör om ni redovisar era spelare som; 

1. Tillgång i balansräkningen? 

2. En direkt kostnad i resultaträkningen? 

3. Annat sätt?  

 

Vid en eventuell nedskrivning av spelare, hur går ni tillväga? (Kriterier? Regelverk?) 

 

Hur hanterar ni nedskrivningar vid: 

Långtidsskador? 

Sämre prestationer över en längre tid? 

Hög ålder? 

 

Anser ni att nedskrivning av spelare är nödvändigt? 

Motivera! 
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Intervjuer 
 

Telefonintervju med Roger Alvesson, Malmö FF, ekonomiansvarig 

Malmö FF (MFF) som klubb drivs för närvarande som en ideell förening. Så vitt Alvesson vet så har 

man alltid haft den associationsformen men medger att man diskuterat för- respektive nackdelar med 

båda associationsformerna ideell förening och aktiebolag. Idag har man dock inga planer på att byta 

associationsform till den sistnämnda.  

 

Malmö FF följer Rådet för finansiell rapportering (tidigare Redovisningsrådets rekommendationer), 

Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR) och Svenska fotbollsförbundets (SvFF) kriterier för 

elitlicens. Alvesson säger vidare att man i allra högsta grad följer Rådet för finansiell rapportering och 

att man utgår från bokföringsnämnden när det går att tillämpa dess regler. Alvesson nämner också att 

man endast tar del av SvFF:s kriterier när det gäller specialregler och generella bokföringsregler.  

 

När det kommer till spelarförvärv tar man upp övergångssumman man betalade till den säljande klubben 

vid förvärvstillfället i balansräkningen och periodiserar summan över den ursprungliga kontraktstiden. 

Han säger att man måste vara konsekvent vid spelarköp och menar att man skall använda samma metod 

för alla spelare man väljer att förvärva. Att ena året direkt kostnadsföra övergångssumman i 

resultaträkningen och andra året ta upp det i balansräkningen menar Alvesson att man inte följer god 

redovisningssed.  

 

Egna spelare får inte tas upp i balansräkningen trots att de finns med i A-truppen. Finns två anledningar 

till detta enligt Alvesson, dels för att det inte råder en övergångssumma och dels för spelaren inte har ett 

bekräftat värde på marknaden. Detta gäller även Bosman-fall menar Alvesson och förklarar att den 

köpande klubben inte behöver betala en övergångssumma för spelaren som därmed går gratis till den 

nya klubben.  

 

Alvesson anser att SvFF:s kriterier för nedskrivning är svävande och förklarar istället hur Malmö FF 

skulle agera vid en sådan situation. Om en spelare inte kan spela på grund av olika omständigheter. Ett 

exempel som Alvesson använder är om spelaren i fråga är långtidsskadad och inte längre generera in 

pengar till klubben blir klubben tvungen att göra en nedskrivning. Vid förfrågan om man skall göra 

nedskrivningar på spelare som presterat sämre än förväntat menar Alvesson att det är omöjligt att avgöra 
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vad som kan betraktas som dålig prestation. Han fortsätter med att man inte tar hänsyn till sådana 

situationer och att samma sak gäller när spelare överstiger en viss ålder.  

 

Att klubbar ska göra nedskrivningar menar Alvesson är ett måste för att på bästa sätt ge en rättvis bild 

för hur klubben sköts enligt god redovisningssed.  

 

Telefonintervju med Henrik Berggren, Djurgårdens IF, ekonomiansvarig 

Djurgårdens IF som förening omfattar hela ungdomssektionen och från 1: a januari 2006 har Djurgården 

Fotboll AB fotbollslaget Djurgården i sin ägo. Berggren menar att idrottsaktiebolag drivs som ett vanligt 

aktiebolag i den meningen men att man utgår från vissa specialregler. Föreningen måste äga en viss 

andel i aktiebolaget och minst 50 procent av rösterna. Tidigare hade Djurgårdens IF associationsformen 

ideell förening och att det råder några skillnader i redovisningen med den nuvarande 

associationsformen. Det finns heller inga skillnader påpekar Berggren mellan så kallade 

idrottsaktiebolag och vanliga aktiebolag.  

 

Djurgårdens IF följer Årsredovisningslagen och Redovisningsrådet (nu Rådet för finansiell 

rapportering). Man följer även SvFF: s kriterier i den mån det kan betraktas som relevant att tillämpa. 

Han menar också att alla allsvenska klubbar följer SvFF: s kriterier men att de allsvenska klubbarna 

redovisar på olika sätt. Huvudsaken är att man redovisar öppet gentemot SvFF och så länge förbundet 

godkänner dess redovisning menar Berggren.  

 

Djurgårdens IF redovisar alla sina spelarförvärv som en direkt kostnad i resultaträkningen samt att man 

använde samma metod när klubbens drevs som ideell förening. Egna spelare tas varken upp som en 

tillgång i balansräkningen eller som en intäkt/kostnad i resultaträkningen förklarar Berggren. Egna 

spelare har ingen övergångssumma eller liknande och kan därför inte tas upp i vare sig balans- eller 

resultaträkningen. Detsamma gäller för Bosman-fall men om Sign-on fee finns så kostnadsförs spelaren 

direkt i resultaträkningen. 

 

I och med att man tar spelarna som en direkt kostnad i resultaträkningen finns det ingen möjlighet eller 

behov för nedskrivning. Han menar att Djurgårdens IF inte behövt ta ställning till nedskrivningar för 

spelare. Berggren anser att nedskrivning av fotbollsspelare är ett känsligt ämne och att uppskrivning är 

värre. Om man nu skulle hamna i sådan situation förklarar Berggren att man skulle föra diskussioner 

med sina revisorer om hur man ska gå tillväga. Han menar att det är svårt att avgöra om eller när det 

uppstår ett nedskrivningsbehov och menar att fotbollen inte är en perfekt marknad. Att nedskrivning av 
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fotbollspelare är nödvändigt menar Berggren att det är en svår fråga och valde därmed att inte besvara 

den.  

 

Telefonintervju med Camilla Lundgren, Elfsborgs IF, Kanslichef/ekonomiansvarig 

Elfsborg IF bedriver idag en ideell förening och har inga framtida planer på att byta associationsform. 

Föreningen följer enligt Lundgren, rådet för finansiell rapportering och SvFF: s kriterier och 

rekommendationer. 

 

Camilla Lundgren väljer i sina svar att jämföra spelarna med inventarier och fortsätter med att 

fotbollsklubbar redovisar sina spelare såsom företag redovisar sina inventarier. När spelarförvärv skall 

redovisas sätter Elfsborg upp spelarna i balansräkningen och skriver av dem på kontraktstiden. 

Lundgren var alltid angelägen om att förklara och ge exempel på alla sina svar och förklarade att om en 

spelare kostar tre miljoner så skriver man av de med en miljon per år. För de spelare som man inte 

betalat för finns inte med som tillgångar och tas därför inte upp i balansräkningen. I denna kategori 

menar Lundgren att egna spelare ingår. De spelare som är Bosman-fall och som tidigare fanns med i 

balansräkningen avvecklas och försvinner helt från balansräkningen. När klubben däremot inhandlar ett 

Bosman-fall så kostnadsförs spelaren i de fall det finns en Sign-on fee, direkt i resultaträkningen. 

  

Lundgren var noga med att påpeka att spelarförvärv alltid ska tas upp i balansräkningen för detta 

framgår klart och tydligt i SvFF: s kriterier och rekommendationer för fotbollsklubbar som driver en 

elitverksamhet.  

 

När ett nedskrivningsbehov uppstår menar Lundgren att man inte utgår från några regelverk och/eller 

kriterier. Hon anser att ett nedskrivningsbehov uppstår om en spelare inte längre ska spela eller om 

spelaren i frågar haft en misslyckad säsong och inte längre är värda de pengar man tidigare betalade till 

den säljande klubben. Lundgren förklarar dock att nedskrivning endast ska ske när en spelare inte länge 

kan spela fotboll. Vid andra situationer för nedskrivning som hög ålder på spelare behandlas inte utan 

skrivs av som vanligt under ursprunglig kontraktstid precis på samma sätt som inventarier skrivs av 

under dess livslängd. Avslutningsvis menar Lundgren att nedskrivning är nödvändigt för att det tillhör 

god redovisningssed vilket leder till att andra intressenter såsom SvFF ska kunna se att man klarar den 

ekonomiska delen för elitlicens.  
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Telefonintervju med Lars Ankarberg, Trelleborgs FF, ekonomiansvarig 

Trelleborg FF är, som namnet antyder, en ideell förening och Ankarberg, ekonomiansvarig i klubben, 

berättar att det är den associationsform man haft sedan bildandet av klubben 1926. Enligt Ankarberg 

följer Trelleborg FF SvFF:s kriterier och rekommendationer. Föreningen följer även redovisningsrådet 

men mestadels SvFF: s rekommendationer. Han menar att dessa två går hand i hand men att SvFF har 

vissa speciella regler för föreningar. 

 

Förvärvningssumman som uppstår vid köp av spelaren tas upp i balansräkningen och skrivs av över 

kontraktstiden. Egna spelare som utgör större delen av A-truppen kan inte tas upp i balansräkningen på 

grund av att det inte existerar något pris eller en direkt kostnad för spelare. Däremot så är flera egna 

spelare i A-truppen kontrakterade och skulle det uppstå en försäljning av dessa så tar man upp intäkten 

direkt i resultaträkningen. Hur man redovisar Bosman-fall beror på om spelaren ifråga har en Sign-on 

fee som kostnadsförs det direkt i resultaträkningen annars vidtar man inga ytterligare åtgärder.  

 

Ankarberg förklarar att vad som avgör om man ska ta upp förvärvet som en tillgång i balansräkningen 

eller som en kostnad i resultaträkningen är hur stor övergångssumman är. Ankarberg anser att det är 

onödigt att ta upp det i balansräkningen om övergångssumman är relativt liten. 

 

Ankarberg fortsätter med att Trelleborg aldrig har råkat ut för en nedskrivningssituation och kunde 

därmed inte svara på de frågor författarna ansåg vara relevanta för uppsatsen. När Ankarberg 

tillfrågades om nedskrivning ansågs vara nödvändigt gav han inget fullständigt svar utan han menade att 

alla spelare är försäkrade hos Folksam och skulle det uppstå en sådan situation skulle man erhålla en 

ersättning från försäkringsbolaget.  

 

Mail-intervju med Johan Gustavsson, IFK Göteborg, ekonomiansvarig 

IFK Göteborg drivs som ideell förening och har gjort det sedan starten 1904. De regelverk och kriterier 

som IFK Göteborg följer är SvFF:s kriterier, Redovisningsrådets rekommendationer och 

bokföringsnämnden.  IFK Göteborg redovisar spelarförvärv som en immateriell tillgång i 

balansräkningen. När en spelare förvärvas till klubben periodiseras övergångsumman under ursprunglig 

kontraktstid.  

 

Egna spelare som har växt fram genom den egna ungdomsakademin får, enligt Gustavsson, inte tas med 

i årsredovisningen varken som en tillgång i balansräkningen eller som en kostnad i resultaträkningen. 
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Bosmanfall tas heller inte upp i årsredovisningen men Gustavsson förklarar att om en eventuell sign-on 

finns så kostnadsförs spelaren direkt i resultaträkningen. 

 

Gustavsson nämner i sin mail att sättet IFK Göteborg väljer att redovisa fotbollspelare är det mest 

praktiska och att man endast skall använda sig av en redovisningsprincip. Alternativet att kostnadsföra 

spelarförvärv direkt kräver enligt Gustavsson, stora ekonomiska resurser. 

 

Gällande nedskrivning fick författarna inte så mycket information från respondenten utan nämner att vid 

eventuella långtidsskador och permanent avbrott görs en utrangering av spelaren, spelaren tas med andra 

ord helt och hållet bort från balansräkningen. 

 

Mail-intervju med Christer Berggren, Gais IF, ekonomiansvarig 

Gais är en ideell förening och har alltid varit det. De kriterier Gais utgår ifrån i sin redovisning är 

Svenska fotbollsförbundets kriterier. 

 

Christer påpekar att spelarförvärv tas upp som en immateriell tillgång i balansräkningen. 

Övergångssumman samt eventuell agentprovision balanseras över spelarens kontraktstid. Han nämner 

att detta sätt att redovisa spelarförvärv och fördela kostnaden verkar vara det mest naturliga. 

 

Egna spelare tas ej med i årsredovisningen då det inte finns ett värde. Bosmanfall tas inte heller upp i 

årsredovisningen däremot om spelaren fått en så kallad Sign-on bonus kostnadsförs denna som lön. 

Varför de just har valt att redovisa på detta sätt förklarar Berggren att lön inte får fördelas på 

kontraktstiden. Han påpekar att kontraktstiden styr redovisningen. 

 

Vid förfrågan om nedskrivning väljer Berggren att inte svara och nämner att de har aldrig hamnat i den 

situationen eller att man varit tvungen att ta ställning till nedskrivning  

 


