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Abstract 

There are several major research papers on accounting choice that intends to explain and analyze how 

the intangible assets should be classified. However, there are not many theses or major research papers 

on football clubs and the accounting choice they make when it comes to the accounting of one of their 

most important assets, their players. This thesis intends to explain and analyze why Swedish football 

clubs makes the accounting choice that they make. Furthermore, the intentions are to explain the 

consequences of these choices and find out if that affects the football clubs vision of true and fair view. 

The methods that will be used for this study is an examination of the financial documents along with 

interviews. One of the theories in the study is the institutional theory, which explains that organizations 

in the same industry tend to become more alike. The study has shown that Swedish football clubs are 

given a choice, to present the player contracts on the balance sheet or as an expense in the income 

statement. The majority of the clubs presented the player contracts in the balance sheet. The main reason 

for that is said to be that the costs can be spread over several years, which means it will be easier to meet 

the financial requirements from the Swedish Football Association.    
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Titel: Fotbollsspelare – Aktivering vs Kostnadsföring 

 

Bakgrund och problemdiskussion: Fotbollen har utvecklats enormt de senaste decennierna. Från att ha 

varit en idrott som utgått från ett amatörideal, där ekonomisk ersättning var uteslutet, till att idag 

omsätta miljonbelopp. Fotbollsklubbarna drivs som företag vilket ställer stora krav, inte minst på 

redovisningen. Att klubbarna redovisar sina spelarkontrakt på olika sätt leder till svårigheter när det 

kommer till att jämföra klubbarna med varandra. Samtidigt får inte akademispelarnas kontrakt eller de 

som kommer som Bosman-fall redovisas i balansräkningen vilket leder till att det finns dolda tillgångar i 

fotbollsklubbarna.     

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att klargöra, analysera och förstå varför klubbarna väljer att ta upp 

spelarkontrakt som en immateriell tillgång i balansräkningen eller att kostnadsföra dem direkt över 

resultaträkningen samt förklaringen till klubbarnas val av metod. Syftet är även att visa hur svenska 

klubbar redovisar sina spelare och ta reda på huruvida de redovisar en rättvisande bild i sina finansiella 

rapporter eller inte.  

 

Metod: I studien samlas det in empiri genom semistrukturerade intervjuer och årsredovisningar för att 

sedan kunna dra slutsatser, alltså genomförs undersökningen utifrån ett induktivt synsätt för att få en 

helhetsbild av ämnet. 

 

Teoretisk referensram: Studien utgår ifrån de redovisningsregler och principer som finns för Svenska 

fotbollsklubbar. Även den institutionella teorin tillsammans med Burns och Scapens ramverk behandlar 

hur redovisningsvalen ser ut hos klubbarna. 

 

Empiri och analys: Genom granskning av 19 årsredovisningar och sex intervjuer samlas empiri in för 

att analyseras och utforma slutsatser. 

 

Slutsats: Anledningen att de flesta klubbar väljer att ta upp spelarkontraktet i balansräkningen är för att 

undvika en stor kostnad vid ett tillfälle. Det klubbar som inte har spelarkontrakt i balansräkningen har 

inget behov att dela upp kostnaden för spelarkontrakten, alternativt vill de undvika den 

värderingsproblematik som finns för fotbollsspelare vilket förenklar deras redovisning. Klubbarna har 

svårt att redovisa en rättvisande bild och det hamnar inte fokus genom de regler och principer som finns 

idag. 

 

Nyckelord: Redovisning, redovisningsval, fotboll, immateriella tillgångar, Svenska Fotbollförbundet 



Innehållsförteckning  
1. Inledning ......................................................................................................................... 1 
     1.1 Bakgrund .................................................................................................................. 1 

     1.2 Tidigare forskning .................................................................................................... 3 

     1.3 Problemdiskussion .................................................................................................... 3 

     1.4 Frågeställningar ........................................................................................................ 6 

     1.5 Syfte .......................................................................................................................... 6 

     1.6 Avgränsningar .......................................................................................................... 6 

2. Metod .............................................................................................................................. 7 

     2.1 Forskningsdesign ...................................................................................................... 7 

     2.2 Forskningsstrategi .................................................................................................... 7 

     2.3 Litteratursökning ...................................................................................................... 7 

     2.4 Dokumentstudie ........................................................................................................ 8 

     2.5 Intervjumetod- Semistrukturerad ............................................................................. 8 

          2.5.1 Utformning av intervjufrågor ........................................................................... 8 

          2.5.2 Genomförande av intervjuer ............................................................................. 9 

     2.6 Urval ......................................................................................................................... 9 

     2.7 Bortfall .................................................................................................................... 10 

     2.8 Val av respondenter ................................................................................................ 11 

     2.9 Bekräftbarhet, Överförbarhet & Trovärdighet ....................................................... 12 

     2.10 Utformning av referensram .................................................................................. 13 

3. Teoretisk referensram ................................................................................................. 14 

     3.1 Tillgångar ............................................................................................................... 14 

     3.2 Immateriella tillgångar ........................................................................................... 14 

     3.3 Årsredovisningslagen (ÅRL) ................................................................................. 15 

     3.4 Rättvisande bild ...................................................................................................... 16 

     3.5 Nedskrivning .......................................................................................................... 16 

     3.6 Uppskrivning .......................................................................................................... 17 

     3.7 Kvalitativa egenskaper – Jämförbarhet .................................................................. 17 

     3.8 Institutionell teori ................................................................................................... 19 

          3.8.1 Burns & Scapens ramverk .............................................................................. 20 

     3.9 Elitlicensen ............................................................................................................. 21 

     3.10 Redovisning av spelarkontrakt i balansräkningen................................................ 21 

          3.10.1 Svenska Fotbollförbundets riktlinjer ............................................................ 22 

     3.11 Aktivering vs Kostnadsföring .............................................................................. 22 

     3.12 Sammanfattning av teorier och koppling till studien ........................................... 25 

4. Empiri ........................................................................................................................... 26 

     4.1 Intervjuer ................................................................................................................ 26 

          4.1.1 Bokföringsnämnden – Johan Krantz, Jurist ................................................... 26 

          4.1.2 Svenska Fotbollförbundet – Jessica Palm, Financial Expert ......................... 27 

          4.1.3 AIK Fotboll – Håkan Strandlund, Ekonomichef ........................................... 27 

          4.1.4 Falkenbergs FF – Håkan Nilsson, Sportchef.................................................. 28 

          4.1.5 Hammarby IF – Jörgen Willgård, Administrativ chef ................................... 29 



          4.1.6 BK Häcken – Sonny Karlsson, Sportchef ...................................................... 29 

          4.1.7 IK Sirius FK – Björn von Knorring, Ekonomiansvarig ................................. 30 

          4.1.8 En klubb i Superettan – ”Kim” ...................................................................... 31 

     4.2 Dokumentstudie – Observation av årsredovisningar ............................................. 32 

5. Analys ........................................................................................................................... 34 

     5.1 Redovisning av fotbollsspelare .............................................................................. 34 

     5.2 Aktivering vs Kostnadsföring ................................................................................ 35 

     5.3 Jämförbarhet ........................................................................................................... 39 

     5.4 Rättvisande bild ...................................................................................................... 41 

6. Resultatdiskussion ....................................................................................................... 43 

     6.1 Kritiskt förhållningssätt ...................................................................................... 45 

          6.1.1 Metodkritik ..................................................................................................... 45 

7. Slutsats .......................................................................................................................... 47 

     7.1 Förslag till fortsatt forskning .................................................................................. 48 

Referenslista 

Bilaga 1 - Intervjufrågor till klubbarna .......................................................................... 1 

Bilaga 2 – BFNs uttalande ................................................................................................ 2 

Bilaga 3 – Presentation av de granskade klubbarna...................................................... 4 

Bilaga 4 - Allsvenskans Maratontabell .......................................................................... 12 



Tabellförteckning 

     Tabell 1: Val av respondenter ....................................................................................... 11 
     Tabell 2: Aktivering i resultaträkningen ...................................................................... 23 
     Tabell 3: Aktivering i balansräkningen .................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 
     Tabell 4: Aktivering, nyckeltal ..................................................................................... 23 
     Tabell 5: Kostnadsföring i resultaträkningen ............................................................. 243 
     Tabell 6: Kostnadsföring i balansräkningen................................................................. 24 
     Tabell 7: Kostnadsföring, nyckeltal ............................................................................. 24 
     Tabell 8: Sammanställning av årsredovisningar .......................................................... 32 
 

Figurförteckning 

     Figur 1: Burns & Scapens framework, The process of institutionalisation .................. 20 
     Figur 2: Jämförbarhet - Aktivering vs Kostnadsföring ................................................ 39 

file:///E:/C-uppsats/C-uppsatsViktorCarl.doc%23_Toc420662607


Förkortningar & Begrepp 
 

Akademispelare – Spelare som fostrats inom den egna föreningen 

 

Allsvenskan – Högsta fotbollsligan i Sverige för herrar 

 

BFN – Bokföringsnämnden  

 

Bosman – Spelare som kommit gratis, kontraktslösa 

 

Elitlicensen – Krav från SvFF och UEFA för att få behörighet för att spela i de högsta ligorna 

(Allsvenskan & Superettan) 

 

IASB – International Accounting Standards Board 

 

IFRS – International Financial Reporting Standards 

 

Kassalikviditet - Nyckeltal, ett mått på betalningsförmågan på kort sikt 

 

K3 – Regelverk för större företag  

 

Allsvenska maratontabellen – Tabell utifrån de allsvenska lagens samtliga säsonger i högsta serien 

 

Matchningsprincipen – Kostnader och intäkter som hör samman ska matchas under samma period 

 

Redovisningsrådet – Råd som främjar utvecklingen av god redovisningssed 

 

Räntabilitet på totalt kapital – Nyckeltal, visar resultatet på det totala kapitalet  

 

Rörelsemarginal – Nyckeltal, den omsättning som blir kvar för at täcka räntor, skatter och ge vinst 

 

Solidtiet – Nyckeltal, ett mått på betalningsförmågan på lång sikt 

 

Superettan – Den näst högsta fotbollsligan i Sverige för herrar 

 

SvFF – Svenska Fotbollförbundet 

 

UEFA – Union of European Football Associations   

 

 



 

1 

 

1. Inledning 
Inledningsvis kommer läsaren få en bakgrundsbeskrivning till problemområdet, vilket senare kommer 

mynna ut i en problemdiskussion. Därefter presenteras syftet och de frågeställningar som denna studie 

kommer att grunda sig på. Slutligen presenteras de avgränsningar som genomförs för att senare ta ett 

avstamp mot vilka metoder som använts.  

1.1 Bakgrund 

Det är svårt att med säkerhet fastställa var den moderna fotbollen grundades. Många experter inom 

området menar dock att fotbollen fick sin grund i samband med att det engelska fotbollsförbundet, FA, 

bildades 1863.
1
 Det skulle emellertid dröja innan fotbollen fick fäste i Sverige och det var först 1904 

som det Svenska Fotbollförbundet bildades.
2
 

 

I början av 1900-talet utgick den svenska idrotten, fotbollen inkluderad, ifrån ett amatörsideal. Detta 

ideal handlade till stor del om att efterfölja den klassiske gentlemannen som utövade idrott i en god anda 

och stil, följde spelets oskrivna regler och dessutom segrade eller förlorade med ett högburet huvud. 

Amatöridealet innebar även att all idrott skulle bedrivas utan någon ekonomisk vinning. Detta omfattade 

även idrottsledarna där själva andemeningen grundande sig i att ingen skulle få tjäna pengar på sitt 

idrottsengagemang.
3
 Amatörismens grepp om idrottsrörelsen växte sig stark vilket påverkade 

tävlingsidrottens utveckling negativt. Professionella satsningar förhindrades vilket innebar att varken 

rekord eller resultat kunde optimeras.
4
 

 

Amatörfrågan aktualiserades i samband med OS i Antwerpen 1920, där några av de svenska 

fotbollsspelarna blev anklagade för professionalism. De påstods ha tagit emot ersättningar som var 

direkt i strid med de amatörbestämmelser som fanns. Det Svenska Fotbollförbundet tillsatte en utredning 

där utfallet blev att samtliga inblandade friades. Amatörfrågan fick dock fortsatt uppmärksamhet och i 

media diskuterades frågan flitigt.
5
 

 

1950 lades ett förslag fram från dansk sida om gemensamma nordiska amatörbestämmelser. Förslaget 

handlade till stor del om att skapa en klar gränsdragning mellan amatörer och professionella utövare. De 

                                                 
1
 The FA, The history of the FA, tillgänglig: http://www.thefa.com/about-football-association/history (hämtad 2015-05-12) 

2
 Svenska Fotbollförbundets hemsida, Fogis, tillgänglig: http://fogis.se/om-svff/ , (hämtad 2015-05-12) 

3
 Blom, Arne, Lindroth, Jan, Idrottens historia, Malmö, Elanders Skogs Grafiska, 2002, s. 303 

4
 Wikberg, Karin, Amatör eller professionist? Studier rörande amatörfrågan i svensk tävlingsidrott 1903-1967, Stockholm, 

Akademitryck, 2005, s 16-17 
5
 Ibid, s 158 

http://www.thefa.com/about-football-association/history
http://fogis.se/om-svff/


 

2 

 

övriga nordiska länderna var dock skeptiska. Trots att förslaget inte mottagits särskilt väl, var detta ändå 

startskottet för ett parallellsystem som byggde på att traditionell amatörism tydligt avgränsades från 

professionell idrott. Detta innebar att amatöridealet alltmer kombinerades med olika professionella 

inslag som både följde och tänjde på de existerande reglerna.
6
 

 

I samband med att elitsatsningarna ökat i omfattning har fotbollen kommersialiserats. Spelarlöner, 

övergångssummor och sponsorintäkter har idag uppnått en nivå som ingen trodde vara möjlig. 

Klubbarna drivs som företag med omfattande försäljningsverksamheter kring spelare och souvenirer. De 

mest framgångsrika spelarna blir reklampelare för olika företag och produkter och 

sändningsrättigheterna i tv tycks öka för varje år som går. Globaliseringen har blivit tydlig, inte minst 

inom fotbollen, där marknaderna för spelare och tränare numera är världsomfattande. Detta har även 

medverkat till att det ställs högre krav på klubbarna, inte minst när det gäller redovisningen.
7
     

 

Syftet med redovisning är att tillhandahålla information som kan vara väsentlig för olika intressenter för 

att de ska kunna fatta beslut i olika ekonomiska frågor. Det kan till exempel vara att tillhandahålla 

information om hur tillgångarna värderas och till vilka värden.
8
 Just företagens tillgångar har blivit 

objekt för debatt, där de immateriella anläggningstillgångarna varit de som diskuterats flitigast. 

Goldfinger förklarade dagens utveckling om tillgångar som: 

  

”… källan till det ekonomiska värdet och välståndet är inte längre en fråga om att producera produkter 

av material utan istället att bygga upp och manipulera de immateriella tillgångarna.”
9
 

 

Detta har medfört att de immateriella tillgångarna fått en större andel av de investeringar som företagen 

genomför och har således legat till grund för en hel del forskning för hur dessa bör redovisas. Även om 

det kan uppstå problematik kring hur de ska värderas och presenteras är forskarna eniga om att de 

immateriella tillgångarna existerar, är värdefulla och framförallt viktiga för företagens framtida tillväxt. 

De är, emellertid, inte överens om hur dessa ska redovisas och på vilket sätt det leder till en intressant 

läsning för läsarna. Vidare omfattar debatten hur de internt genererande tillgångarna ska redovisas och 

hur de externt förvärvade tillgångarna ska behandlas. Debatten tar även fasta på huruvida tillgångarna 

                                                 
6
 Wikberg, Karin, Amatör eller professionist? Studier rörande amatörfrågan i svensk tävlingsidrott 1903-1967, Stockholm, 

Akademitryck, 2005, s 158 
7
 Cederquist. Jonas, Stockholms fotbollshistoria 1880-2010, Åkessons tryckeri AB, Emmaboda, 2010, s. 7-8 

8
 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori- policy och – praxis, 2:a upplagan, Malmö, Liber ekonomi AB, 2005, s. 15-16 

9
 Goldfinger, C , Understanding and measuring the intangible economy, Current status and suggestions for future research. 

CIRET seminar. Helsinki, I doktorsavhandlingen Redovisning av immateriella tillgångar I samband med förvärvskalkylering 

– principbaserade redovisningsregler och relevans, Göteborgs Universitet, Handelshögskolan, Rehnberg, Pernilla, 2012, s. 3 
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ska redovisas i balansräkningen eller resultaträkningen eller inte alls överhuvudtaget. Beroende på hur 

denna debatt fortskrider kan fotbollsklubbarnas redovisning påverkas enormt, eftersom det kan leda till 

ett missvisande resultat över fotbollsklubbarnas ekonomiska ställning.
10

  

1.2 Tidigare forskning 

Det finns sedan tidigare flera undersökningar inom fotbollen och hur spelare redovisas och värderas. 

Denna forskning har dock tagit fasta på den värderings- och redovisningsproblematik som kan uppstå 

när dessa redovisas. Vidare finns det forskning inom immateriella tillgångar och hur dessa ska och bör 

redovisas. I dessa sammanhang är det främst frågan om hur tillgångarna bör klassificeras, antingen som 

immateriella tillgångar i balansräkningen eller enbart som kostnader i resultaträkningen. Debatten tar 

främst fasta på huruvida de immateriella tillgångarna verkligen uppfyller tillgångskravet eller inte.
11

 

 

En av de frågor som väckt en debatt är varför klubbarna får redovisa spelarkontrakt i balansräkningen, 

samtidigt som kunskapsföretag inte ges den möjligheten. Kunskapsföretag kännetecknas av att deras 

huvudsakliga tillgångar utgörs av de anställdas erfarenhet och kompetens. Kunskapsföretagen utgörs 

alltså till stor del av humankapitalet, där konsultföretag är ett av de tydligaste exempel där personalen 

utgör en stor del av företagets tillgångar. Därmed finns det fog för att dessa sorters avtal bör behandlas 

och redovisas på ett likartat sätt, men utrymme för det ges inte eftersom kunskapsföretagen inte har 

denna valmöjlighet.
12

  

1.3 Problemdiskussion 

Externt förvärvade fotbollsspelare får idag tas upp i klubbarnas balansräkning, detta med den enkla 

förklaringen att det är själva spelarkontraktet som utgör tillgången. Detta är dock inget krav, utan 

klubbarna har även möjligheten att välja att kostnadsföra de förvärvade spelarkontrakten via 

resultaträkningen. Svenska Fotbollförbundet har i sina anvisningar gett klubbarna denna valmöjlighet 

för att de själva ska kunna välja vilket redovisningssätt som passar deras verksamhet bäst.
13

 Att de 

förvärvade kontrakten får tas upp i balansräkningen, som immateriella tillgångar, gör fotbollen unik 

eftersom detta inte är tillåtet i andra branscher.
14

  

                                                 
10

 Macmillian. Palgrave, Human resource management – theory & practice, Hampshire, Macmillian Publishers Limited, 

2012, s. 6 
11

 Ben Brahim, Houneida, Ben Arab, Mounira, The efficiency of accounting normalization in the matter of intangibles: Asset 

versus Expense, International Journal of Accounting a Financial Reporting, 2011, Vol. 1, No. 1, s.72-98   
12

 Sveiby. Karl-Erik, Kunskapsflödet-organisationens immateriella tillgångar, Falkenberg, Svenska Dagbladets Förlags AB, 

1995, s.16-18 
13

 Anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier, 2014-12-01, s. 14, tillgänglig: 

http://svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_9869/ImageVaultHandler.aspx, (hämtad 2015-03-28) 
14

 Cederquist. Jonas, Stockholms fotbollshistoria 1880-2010, Åkessons tryckeri AB, Emmaboda, 2010, s. 7 

http://svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_9869/ImageVaultHandler.aspx
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Detta innebär att de svenska elitfotbollsklubbarna måste göra ett redovisningsval, där spelarkontrakten 

antingen ses som en tillgång eller en kostnad. När det kommer till undersökning av redovisningsval 

krävs det en förståelse om varför redovisning görs överhuvudtaget. Om dagens marknader hade varit 

perfekta, skulle redovisning inte behövas eftersom alla kan få tag i all nödvändig information.
15

 Men 

eftersom marknaden ser ut som den gör, är redovisning ett bra sätt att se till att informationen finns för 

de som vill ta del av den. Det handlar om att minska informationsasymmetrin mellan ägare och 

intressenter. Reglering av redovisning ska säkerhetsställa kvalitén på de finansiella rapporterna.
16

 

Samtidigt är redovisningens syfte är att ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning och 

resultat.
17

 Det finns dock redovisningsregler som gör gällande att personal inte får tas upp som en 

tillgång i balansräkningen. Inom fotbollsbranschen kringgås detta problem genom att det är 

spelarkontrakten som redovisas och inte själva spelarna. Enligt Redovisningsrådets rekommendationer 

RR 15 finns det olika krav som måste vara uppfyllda för att en tillgång ska få tas upp i balansräkningen. 

Dessa krav är att tillgången ska vara identifierbar, företaget ska ha kontroll över den och den ska 

förväntas ge framtida ekonomiska fördelar. Utöver dessa krav tillkommer även två krav från IASB:s 

föreställningsram som menar att en immateriell tillgång endast får redovisas i balansräkningen om det är 

sannolikt att de ekonomiska fördelarna tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt.
18

  

 

I Fields et al. beskrivs redovisningsval med en väldigt bred definition. Detta görs för att på ett raffinerat 

sätt kunna fördjupa analysen av redovisningens roll. Fields definierar redovisningsval som: 

 

”An accounting choice is any decision whose primary purpose is to influence (either in form or 

substance) the output of the accounting system in a particular way, including not only financial 

statements published in accordance with GAAP, but also tax returns and regulatory filings.”
19

 

 

Francis ställer sig dock kritisk till Fields et al. artikel och menar att definitionen är för bred, vilket leder 

till att olika beslutsfattare som chefer, revisorer och medlemmar från revisionsutskottet inkluderas i 

beslutsprocessen. Istället menar hon att fokus bör läggas på cheferna eftersom att det är dem som tar 

besluten om redovisningsval. Francis vidareutvecklar några av tankarna i artikeln och förklarar att 

                                                 
15

 Fields T, Lyz T, Vincent L, Empirical research on accounting choice, Journal accounting economics 31 (2001) s.256.   
16

 Ibid, s.257.   
17

 Årsredovisningslagen, 2 kap. 3 § 
18

 Öhrlings Pricewaterhousecoopers, Redovisning av tillgångar, Stockholmsoffset, 2002, s.12-13 
19

 Fields, Thomas, Lys, Thomas, Vincent, Linda, Empirical research on accounting choice, Journal of Accounting & 

Economics, 2001, No. 31, s.256-307 
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redovisningsval ofta görs för att gynna det egna företaget, till exempel genom earnings management, för 

att manipulera vinsten.
20

 Flertalet forskare har undersökt hur de immateriella tillgångarna bör 

klassificeras. Ben Brahim och Ben Arab menar att de immateriella tillgångarna kan ifrågasättas i 

huruvida de uppfyller verifikationskravet eller inte. De påpekar även att de immateriella tillgångarna 

kräver en hög grad av tillförlitlighet när det kommer till säkerställandet av de framtida ekonomiska 

fördelarna. Vidare menar de att om det inte går att fastställa tillgångens framtida ekonomiska fördelar 

med säkerhet, måste de kostnadsföras. De belyser även att denna gränsdragning i många fall kan vara 

hårfin, eftersom det sällan finns någon garanti för vilka ekonomiska fördelar tillgången kommer att 

generera.
21

  

 

Grundidén med redovisning är alltså att skapa en rättvisande bild av företagets verksamhet. För att 

genomföra det bör fotbollsklubbarna ta stor hänsyn till sin viktigaste tillgång, spelarna. Svenska 

Fotbollförbundet tillåter fotbollsklubbarna att aktivera sina förvärvade kontrakt i balansräkningen med 

linjära avskrivningar över den gällande kontraktstiden. Detta för att kunna periodisera 

anskaffningsvärdet över kontraktstiden och på så sätt uppnå en bättre matchning mellan intäkter och 

kostnader. 
22

 

 

Det kan dock uppstå problematik i samband med att klubbarna redovisar sina tillgångar på olika sätt, 

vilket innebär att en jämförelse mellan klubbarna blir betydligt svårare att genomföra. Denna 

problematik skapar även ytterligare problem i och med att det endast är de spelarkontrakt som förvärvats 

externt som får tas upp i balansräkningen. De spelarkontrakt som inte får tas upp i balansräkningen är 

följande: 

- Akademispelare – De spelare som är fostrade i klubben 

- Bosmanfall – De spelare vars kontrakt har gått ut och värvas på ”free-transfer” 
23

 

 

Detta innebär att fotbollsklubbarna har dolda tillgångar som inte redovisas i balansräkningen. Därmed 

kan klubbarnas redovisning tyckas ge en missvisande bild av verkligheten. En lösning på problemet 

skulle kunna vara att ta upp alla sina kontrakt som tillgångar. Däremot finns risken för att andra problem 

uppstår, akademispelarnas och Bosmanfallens kontrakt får inte redovisas som en tillgång eftersom de 

                                                 
20

 Francis, Jennifer, Discussion of empirical research on accounting choice, Journal of Accounting & Economics, 2002, No. 

31, s.309-319 
21

 Ben Brahim, Houneida, Ben Arab, Mounira, The efficiency of accounting normalization in the matter of intangibles: Asset 

versus Expense, International Journal of Accounting a Financial Reporting, 2011, Vol. 1, No. 1, s.72-98   
22

 Anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier 2014-12-01, s. 16, tillgänglig: 

http://svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_9869/ImageVaultHandler.aspx, (hämtad 2015-03-28) 
23

 Ibid, sid 16 

http://svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_9869/ImageVaultHandler.aspx
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inte uppfyller verifikationskravet samt att det inte finns någon praxis för hur dessa kontrakt skulle 

värderas. Vidare finns det anledning att tro att företagsledningen skulle låta värderingen påverkas av 

subjektiva bedömningar för att på så sätt skapa den bild av klubben som de själva eftersträvar.
24

 

1.4 Frågeställningar 

- Hur redovisar de svenska klubbarna sina spelare? Varför väljer de att antingen att aktivera eller 

kostnadsföra dem? 

- Vilka konsekvenser får det för klubbarna? Kan de få problem att redovisa en rättvisande bild?  

1.5 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att klargöra, analysera och förstå varför klubbarna väljer att ta upp 

spelarkontrakt som en immateriell tillgång i balansräkningen eller att kostnadsföra dem direkt över 

resultaträkningen samt förklaringen till klubbarnas val av metod. Syftet är även att visa hur svenska 

klubbar redovisar sina spelare och ta reda på hur de svenska klubbarna ser på sin redovisning när det 

gäller att uppnå en rättvisande bild. Fotbollsklubbar bedrivs allt mer som företag och därigenom är det 

intressant att titta på hur redovisningen ter sig inom de svenska fotbollsklubbarna. 

1.6 Avgränsningar 

I studien granskas endast de klubbar som faller inom ramen för elitlicensen, det vill säga de klubbar som 

spelar i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan samt klarat av de ekonomiska kraven. I och med 

att beloppen för de olika transfereringarna oftast är betydligt högre inom herrfotbollen än damfotbollen 

kommer studien att grunda sig på herrfotbollen för att kunna få en tydligare bild av hur fotbollsspelare 

behandlas i föreningarnas redovisning.  

 

                                                 
24

 Cederquist. Jonas, Stockholms fotbollshistoria 1880-2010, Åkessons tryckeri AB, Emmaboda, 2010, s. 24-25 
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2. Metod 
I detta kapitel redogörs och motiveras de tillvägagångssätt och metoder som valts ut och legat till grund 

för att genomföra denna studie. Först och främst redogörs för vilken undersökningsdesign som 

undersökningen är gjord utifrån samt en presentation av urvalet.  

2.1 Forskningsdesign 

Studien utgår från att vara en komparativ studie eftersom syftet är att jämföra redovisningsvalen mellan 

de olika klubbarna under elitlicensen. Klubbarnas val kommer jämföras och analyseras för att klargöra 

vad som ligger till grund för det val klubbarna har gjort.
25

  

 

I denna studie används sekundärdata. Sekundärkällor som använts i denna studie är bland annat, 

årsredovisningar, litteratur, artiklar och Internetkällor. Dessa källor användes för att få en bredare 

förståelse inom problemområdet. I dessa sammanhang har det dock vidhållits ett kritiskt granskningssätt 

vid urvalet av källor till denna typ av data.
26

 I denna studie inhämtas även primärdata från intervjuer. 

Detta innebär att upplysningar och information samlas in direkt från olika personer och att de samlas in 

för första gången, det vill säga, att forskaren går direkt till den primära informationskällan.  

2.2 Forskningsstrategi 

Eftersom studien handlar om hur klubbarna ser på sina redovisningsval samt hur redovisningen av dessa 

immateriella tillgångar bör tillämpas har en kvalitativ ansats valts. Fördelen med att använda den 

kvalitativa metoden är att den är väldigt öppen och att respondenten inte behöver vara begränsad i sina 

svar. Eftersom ett svar eftersöks på ett problem där det handlar om hur de gör och hur de kan göra, blev 

det naturligt att välja den kvalitativa metoden.
27

  

2.3 Litteratursökning 

I samband med vetenskapliga forskningsarbeten är det alltid viktigt att den fakta som inhämtas är både 

korrekt och relevant. För denna studie började sökningen via databaser på internet, som Google Scholar 

och Söder Scholar för att ge en grundläggande förståelse för det problem som studien tar avstamp i. De 

sökord som oftast förekom var immateriella tillgångar, intangible assets, redovisning, accounting 

choice, fotboll och business. Därefter började sökningen efter olika sorters litteratur som ansågs vara 

relevant för att kunna besvara frågeställningarna. Litteraturen har eftersökts på olika bibliotek som 

                                                 
25

 Bryman, Alan, Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, uppl:2, Liber AB, 2013, s.89 
26

 Jacobsen. Dag Ingvar, Vad, hur och varför?, Lund, Höjskoleforlaget AS, 2002, s. 152-153 
27

 Larsen Ann Kristin, Metod helt enkelt, Kristianstad, Tryck & Bind Kristians Boktryckeri AB, 2009, s. 23-24 
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Stockholms stadsbibliotek, Anna Lindhs bibliotek, Huddinge bibliotek och Södertörns bibliotek. 

Sökningen har fokuserat på att finna litteratur som berör fotbollen som verksamhet, men även 

redovisning och då med immateriella tillgångar främst i åtanke. All litteratur som använts har lett till 

ökade kunskaper och en djupare förståelse för ämnesområdet.  

2.4 Dokumentstudie 

I undersökningen används metoden dokumentundersökningar för att få in empiri om hur klubbarna 

behandlar sina immateriella tillgångar. Genom att granska klubbarnas årsredovisningar ges en bild om 

hur klubbarna behandlar sina immateriella tillgångar. De poster i årsredovisningen som granskats är 

främst immateriella anläggningstillgångar med fokus på licenserade spelare alternativt balanserade 

utgifter för spelarförvärv, samt summa tillgångar. Det visar hur stort värde de immateriella tillgångar 

utgör i balansräkningen och hur stor del de utgör av de totala tillgångarna. Denna studie har vid 

granskningen av årsredovisningar utgått ifrån moderföreningen, eftersom att eventuellt ägande i arenor 

redovisas i koncernen. I och med att inte alla klubbar äger sin egen arena blir jämförelsen mer rättvis. 

Granskning av årsredovisningar visar även vilka redovisningsprinciper klubben följer samt har för 

policy angående nedskrivningar på dess immateriella tillgångar. Dokumentundersökningar är ett bra sätt 

att samla in empiri då det kan vara svårt att samla in tillräckligt med primärdata.
28

 I denna studie handlar 

det om att ta reda på så mycket det går om klubbens immateriella tillgångar via deras årsredovisningar, 

som ekonomichefer, klubbchefer och sportchefer har varit med och tagit fram. 

2.5 Intervjumetod- Semistrukturerad 

Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade intervjuer eftersom samma frågor ställdes till alla för 

att kunna jämföra svaren mellan de olika klubbarna. Genom utformningen av intervjufrågor 

säkerställdes det att samma teman berördes vid varje intervju. Frågorna var inte i samma ordning vid 

varje intervjutillfälle, vilket gjorde intervjun mer flexibel. Det förekom även olika uppföljningsfrågor 

beroende på respondenternas svar. Det var viktigt att intervjuobjektet fick stor frihet att svara på 

frågorna.
29

 

2.5.1 Utformning av intervjufrågor 

Genom att gå igenom frågeställningarna skapades ett intervjuformulär för att ge ett underlag som på 

bästa sätt kunde besvara dessa. Intervjuformuläret skapades för att ge struktur till varje intervju och för 

                                                 
28

 Larsen Ann Kristin, Metod helt enkelt, Kristianstad, Tryck & Bind Kristians Boktryckeri AB, 2009, s. 185 
29

 Bryman. Alan & Bell. Emma, Företagsekonomiska Forskingsmetoder, 2:a upplagan, Stockholm Liber AB, 2013, s. 475-
476 
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att säkerhetsställa att samma teman berördes.
30

 Den består inledningsvis av tre övergripande frågor för 

att belysa vem personen som intervjuas är. Därefter följer elva stycken frågor om klubben och dess val 

av redovisningsmetod samt hantering av spelarkontrakt.  

2.5.2 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes vid åtta tillfällen och har legat till grund för den empiri som presenterats och 

analyserats. Målet med intervjuerna var att få fram information som beskriver hur de olika klubbarna 

upplever sitt redovisningsval och vad konsekvenserna med detta val skulle kunna innebära. De 

kvalitativa intervjuerna är väl lämpade för att ta reda på intervjuobjektets egna erfarenheter, tankar och 

känslor.
31

 Grundtanken i denna studie har ständigt varit att få genomföra intervjuer ansikte mot ansikte 

med så många klubbar som möjligt. Dock har det inte funnits möjlighet att besöka alla klubbarna av 

olika skäl. Vid dessa situationer har telefonintervjuer genomförts och i vissa fall har även frågorna 

besvarats via mail. De som intervjuades var AIK, Hammarby, Häcken, Falkenberg, Sirius, en anonym 

klubb, BFN och SvFF.
32

   

 

Innan varje intervju har frågorna skickats några dagar i förväg för att intervjuobjekten ska ha en 

möjlighet att gå igenom frågorna för att kunna förbereda sig och ge så uttömmande svar som möjligt. 

Detta underlättade för båda parter i och med att det inte rådde några oklarheter innan intervjun startat. 

Intervjuerna har sedan börjat med att respondenterna fått presentera sig själva, dels för att börja 

intervjun på ett naturligt sätt och dels för att få information om deras bakgrund. Intervjuerna tog ungefär 

30-40 minuter att genomföra och vid varje intervjutillfälle har anteckningar förts samt ljudinspelats för 

att vid ett senare tillfälle kunna analysera de svar som givits. Detta gav intervjuerna ett naturligt flöde 

där ögonkontakten kunde upprätthållas. Det gav även möjligheten att få ordagranna citat.
33

 

Respondenterna har fått möjligheten besvara huruvida de vill bli inspelade eller inte efter det att 

intentionerna med inspelningen förklarats för dem. Ingen av de intervjuade hade några invändningar mot 

det. Det var dock en av de intervjuade personerna som ville vara anonym.     

2.6 Urval 

Populationen i studien är alla klubbar i Sverige som omfattas av SvFFs elitlicens på herrsidan, det vill 

säga, populationen består av samtliga 32 klubbarna i de två högsta seriesystemen. För att klara av SvFFs 

elitlicens innebär bland annat att ett antal ekonomiska krav ska vara uppfyllda. Ett av dessa krav är att 

                                                 
30

 Kvale, Steinar, Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2:a upplagan, Lund, Studentlitteratur AB, 2009, s. 
146 
31

Dalen, Monica, Intervju som metod, Malmö, Gleerups Utbildning AB, 2008, s. 8 
32

 För mer information se tabell 1: Val av respondenter 
33

 Jacobsen. Dag Ingvar, Vad, hur och varför?, Lund, Höjskoleforlaget AS, 2002, s. 166 
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en klubb inte får ha negativt eget kapital vid slutet av året. Om kapitalet är negativt ska klubben skapa 

en handlingsplan som visar vilka åtgärder som ska vidtas för att det egna kapitalet ska vara positivt eller 

noll vid årets utgång.
34

  

 

I undersökningen gjordes inget aktivt urval eftersom hela populationen kontaktades. Urvalet uppstod 

genom de klubbar som ställde upp på en intervju samt de klubbar som hade årsredovisningar 

tillgängliga. Totalt berördes 20 klubbar i denna studie, varav 19 årsredovisningar granskades och sex 

klubbar intervjuades. 

 

I studien har det även upprättats en mail-kontakt med både Svenska Fotbollförbundet samt 

Bokföringsnämnden för att ta reda på vilka redovisningsregler som finns angående redovisningen av 

spelarkontrakt inom fotbollen och hur klubbarna måste förhålla sig till dessa samt få deras syn på den 

problematik som kan uppstå. Genom att kontakta Bokföringsnämnden fanns förhoppningen att kunna 

belysa de unika redovisningsreglerna, som gäller i samband med fotbollsspelarnas kontrakt, samt ta reda 

på om fotbollsklubbarna borde agera annorlunda i sin redovisning för att uppnå en mer rättvisande bild 

av sin verksamhet.   

 

Valet att undersöka fotboll motiveras med att det är en av världens största och populäraste idrotter samt 

att det tycks finnas en ihållande trend att fotbollsspelare ökar i värde samt att transfersummorna blivit 

enorma. Således får de en stor inverkan på klubbarnas ekonomiska ställning och om inte reglerna 

efterföljs på ett korrekt sätt kan bilden av klubbens resultat bli väldigt missvisande. Därav kommer 

studien fokusera på de redovisningsval som klubbarna gör när det kommer till att redovisa sina 

spelarkontrakt. Argumenten för att studien endast fokuserar på de svenska fotbollsklubbarna är att de är 

betydligt enklare att komma i kontakt med jämfört med storklubbarna i Europa. Därtill finns det olika 

regleringar inom olika länder vilket innebär att en jämförelse inte hade blivit helt rättvis. 

2.7 Bortfall 

Samtliga 32 fotbollsklubbar kontaktades för att boka in en eventuell intervju. Det visade sig dock att 

många av klubbarna hade ont om tid i samband med förberedelserna inför den nya säsongen. Några av 

klubbarna svarade även att de inte hade den kompetens som var nödvändig för att besvara våra frågor i 

och med att de inte gjorde något aktivt val av metod. Istället svarade de att samtliga spelare kommit från 

akademin eller som Bosman-fall och att de därav inte behövt ta ställning till huruvida de bör redovisa 

                                                 
34

 Svenska Fotbollförbundet, Elitlicens 2015, delbeslut från Licensnämnden, publicerad 2014-04-28, tillgänglig: 

http://fogis.se/arkiv/startsida/2014/05/elitlicens-2015-delbeslut-fran-licensnamnden/, (hämtad 2015-03-20) 

http://fogis.se/arkiv/startsida/2014/05/elitlicens-2015-delbeslut-fran-licensnamnden/
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spelarkontrakten i balansräkningen eller resultaträkningen. När det enbart handlade om att lämna ut sina 

årsredovisningar var det lättare att få respons. Dock svarade inte samtliga klubbar på mail, varav dessa 

ringdes upp. Trots detta var det svårt att komma i kontakt med klubbarna, vilket ledde till att endast 19 

av totalt 32 årsredovisningar kunde granskas.  

2.8 Val av respondenter 

För att kunna besvara de frågeställningar som studien grundar sig i var det viktigt att välja ut de 

respondenter som kunde tänkas ge relevanta svar på de frågor som ställdes. Som det tidigare nämnts 

upprättades en mail-kontakt med samtliga föreningar i Allsvenskan och Superettan. Detta för att samla 

in så mycket empiriskt material som möjligt samt få olika synvinklar och åsikter på den 

redovisningsproblematik som tycks existera. Kontakten har tagits med sportchefer eller 

ekonomiansvariga inom föreningarna för att de besitter en omfattande kompentens om föreningens 

verksamhet såväl som spelaromsättningen. Det som avgjorde om intervjuobjektet blev en 

ekonomiansvarig eller en sportchef berodde på vems mail som fanns tillgänglig via hemsidan hos 

respektive klubb och om den som blev kontaktad hänvisade till en mer lämpad person inom klubben. Ett 

av intervjuobjekten uttryckte sin vilja att både klubben och den intervjuade personen skulle vara 

anonyma, vilket tagits i beaktning och respekterats i denna studie. Därav benämns denna klubb endast 

som ”en klubb i Superettan” och personen ifråga som ”Kim”.   

 

Tabell 1: Val av respondenter 

 

Klubb/Företag Intervjuperson Arbetstitel Typ av intervju Datum 

AIK Fotboll Håkan Strandlund Ekonomichef Mail  2015-04-08 

Bokföringsnämnden Johan Krantz Jurist Telefonintervju 2015-04-16 

Falkenbergs FF Håkan Nilsson Sportchef Besöksintervju 2015-04-22 

Hammarby Fotboll Jörgen Willgård Administrativ chef Mail 2015-05-05 

BK Häcken Sonny Karlsson Sportchef Besöksintervju 2015-04-20 

IK Sirius FK Björn von Knorring Ekonomiansvarig Besöksintervju 2015-05-05 

Svenska Fotbollförbundet Jessica Palm Financial expert Mail 2015-04-28 

”En klubb i Superettan” ”Kim” - Skype 2015-04-08 

Kontakt togs även med Bokföringsnämnden och SvFF eftersom de har koll på vilka regler som gäller i 

samband med redovisningen av fotbollsspelare. Dessa fick svara på ett antal frågor, eftersom det skulle 

möjliggöra jämförelse mellan klubbarna.   
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2.9 Bekräftbarhet, Överförbarhet & Trovärdighet 

Under studiens gång har det intervjuats personer som är kunniga inom ämnet ekonomi och 

redovisningsval vilket stärker den interna giltigheten. Källorna är en vital del i studien och det har lagts 

ner tid på att hitta de källor som kan ge relevant information. Dessa har sedan granskats för att 

säkerställa att källorna utgett korrekt information.
35

 Många av de personer som har intervjuats är 

ekonomiansvariga eller på annat sätt ansvariga för klubbens verksamhet vilket gör dessa källor mycket 

relevanta för studien. Utöver intervjuerna har även dokumentundersökningar gjorts vilket gör att 

bekräftbarheten blir hög. För att en studie ska anses vara bekräftbar eller sann krävs det att flera 

personer håller med om vad som står skrivet i resultatet. Det menas att desto fler personer som håller 

med om vad som resultatet visar, desto närmare sanningen hamnar man.
36

 

 

Överförbarhet handlar om att resultaten skall vara generaliserbara. Kvalitativa studier handlar ofta om 

att förstå generella fenomen och en formel för detta är att empirin generaliseras från ett par 

observationer till en mer teoretisk nivå, vilket förhoppningen är att göra i slutsatsen.
37

 Alla klubbar 

under elitlicensen kontaktades men endast sex av dessa klubbar svarade och gick med på en intervju. 

Svaren som mottogs under dessa intervjuer liknade varandra i många frågor och ett visst mönster kunde 

uppfattas. Men eftersom studien endast har undersökt 20 av alla klubbar är resultatet inte helt 

överförbart.
38

 

 

För att få studien trovärdig skall informationen som samlas in inte vara formad eller anpassad för de 

som intervjuar. Genom att intervjufrågorna skickades ut till intervjuobjekten några dagar innan 

minskades risken för en intervjuareffekt.
39

 Intervjuerna spelades in vilket också ökar trovärdigheten 

eftersom allt som sades kan gås igenom efteråt och inget svar blir förvrängt eller snedvridet av 

intervjuaren. Eftersom det kan bli stressigt att anteckna allt som sägs spelades intervjuerna in. Därmed 

minimerades risken för eventuella fel.
40

 Alla intervjuobjekten var villiga att gå med på ljudinspelning 

under intervjun vilket gör trovärdigheten hög. 

 

 

 

                                                 
35

 Jacobsen. Dag Ingvar, Vad, hur och varför?, Lund, Höjskoleforlaget AS, 2002, s. 259-260 
36

 Ibid, s.256 
37

 Ibid, s.266 
38

 Ibid, s.267 
39
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40
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2.10 Utformning av referensram  

För att kunna besvara de befintliga frågeställningar som studien grundar sig på krävs det att 

referensramen innehåller teorier, begrepp och regleringar som är relevanta. Eftersom spelarkontrakt får 

tas upp i balansräkningen som immateriella tillgångar beskrivs det utförligare vad som får klassificeras 

som en tillgång eller inte. Utöver det beskrivs de begrepp som används vid redovisning av immateriella 

tillgångar, så som nedskrivning, uppskrivning och värdering till verkligt värde, för att få ett bredare 

perspektiv på redovisningen av spelarkontrakt. Årsredovisningslagen, de kvalitativa egenskaperna och 

rättvisande bild är en del av referensramen eftersom klubbarna måste förhålla sig till dessa när de 

redovisar. I och med att klubbarna är ideella föreningar har de särskilda riktlinjer vid redovisning 

jämfört med vanliga företag, därför har SvFF har utformat olika riktlinjer som ska följas vilket behöver 

förtydligas för att få en djupare förståelse för klubbarnas situation. 

 

De teorier som kommer användas är den institutionella teorin i samband med Burns & Scapens ramverk. 

Detta för att få en tydligare bild över hur institutioner går tillväga när de står inför ett redovisningsval 

samt vad anledningen till detta val kan bero på. Författarna anser att dessa teorier kan användas för att 

förklara varför klubbarna redovisar som de gör.           
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs de områden som är relevanta för att få en förståelse för problemområdet. Här 

kommer bland annat olika regleringar och begrepp förklaras som kan ligga till grund för de beslut som 

fotbollsklubbarna tar. Några av de begrepp som kommer att beröras i detta kapitel är immateriella 

tillgångar, nedskrivning, uppskrivning och elitlicensen.  

3.1 Tillgångar 

Spelarkontrakt får tas upp i balansräkningen som immateriella tillgångar. Men för att förstå innebörden 

av det, krävs det först och främst en förståelse för vad en tillgång faktiskt är. En tillgång är en resurs 

som förväntas att ge ekonomiska fördelar till det företag eller organisation som kontrollerar resursen. 

Resursen ska ha tillkommit genom tidigare händelser.
41

 Det finns immateriella och materiella tillgångar. 

De immateriella tillgångarna innebär en identifierbar, icke-monetär tillgång utan fysisk substans.
42

 De 

materiella tillgångarna är fysiska som används för att producera och sälja en produkt eller hyras ut till 

andra.
43

 De immateriella och materiellatillgångarna kan delas upp i två former, anläggningstillgångar 

och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångarna kan definieras som tillgångar som införskaffats för 

ett stadigvarande bruk, tillgången skall därmed brukas längre än ett år. Resterande tillgångar 

klassificeras som omsättningstillgångar, där syftet är att omsätta tillgången inom ett år.
44

  

3.2 Immateriella tillgångar 

När det gäller börsnoterade företag i Sverige skall de följa Redovisningsrådets rekommendationer om 

hantering av immateriella tillgångar. När det gäller företag som inte är noterade på börsen, kan de välja 

om de vill följa Redovisningsrådets rekommendationer eller bokföringsnämndens rekommendationer. 

Redovisningsrådets rekommendationer bygger på IAS 38.
45

 IAS 38 behandlar immateriella tillgångar. 

Definitionen av en immateriell tillgång är ”en identifierbar, icke-monetär tillgång utan fysisk substans”
46

  

Det finns tre krav för att utgifter för en resurs ska kunna anses som en immateriell tillgång. Dessa är 

kontroll, identifierbarhet och framtida ekonomiska fördelar.  

 

                                                 
41

 Godfrey et. al, Accounting Theory, 7:e upplagan, Australien, John Wiley & Sons, s. 228 
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 Smith, Dag, Redovisningens språk, 3:e upplagan, Lund, Studentlitteratur AB, s. 104-105, 2006 
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 Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Redovisning av immateriella tillgångar, Stockholms Offset, 2002, s. 7-9 
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 IFRS 2014, tillgänglig: http://www.ifrs.org/IFRSs/Documents/Technical-summaries-2014/IAS%2038.pdf, (hämtad 2015-
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Kontroll handlar om att företaget ska ha kontrollen över de förväntade intäkter eller kostnader som 

kommer med den immateriella tillgången. Företaget anses ha kontroll om det är sannolikt att de får 

resultatet av resursens användning. Tydliga tecken på kontroll är om det finns ett patent eller någon 

form av licens.
47 

Identifierbarhet är till för att kunna skilja den immateriella tillgången mot goodwill. Om en tillgång är 

avskiljbar så är det ingen goodwillpost. En immateriell tillgång är avskiljbar om den kan hyras ut, bytas 

ut eller lånas ut. Tillgången är även avskiljbar om den har uppkommit ur legala rättigheter.
48 

Det sista kravet är att framtida ekonomiska fördelar ska tillfalla företaget, för att det ska kunna räknas 

som en immateriell tillgång. Det handlar om att investeringen skapar antingen framtida intäkter eller 

minskade kostnader. Om det inte skapar något positivt kassaflöde så finns det enligt Redovisningsrådets 

rekommendationer ingen grund för att ta upp det som en tillgång. Om dessa tre kriterier inte uppfylls ska 

utgiften kostnadsföras direkt.
49 

 

Inköpspriset för en immateriell tillgång blir anskaffningsvärdet. Avgifter som tullkostnader vid import 

eller andra avgifter för att förbereda och göra tillgången användbar för företaget får räknas in i 

anskaffningsvärdet.
50

  

3.3 Årsredovisningslagen (ÅRL) 

Bestämmelser om upprättande och offentliggörande av årsredovisning, delårsrapport och 

koncernredovisning går att finna i årsredovisningslagen (1995:1554). Lagen omfattar nästan alla och är 

baserad på direktiv från EU.
51

 

 

Årsredovisningslagen består av tre övergripande direktiv. Dessa direktiv innebär att de årsredovisningar 

som omfattas av lagen ska vara överskådligt uppställda, ge en rättvisande bild av verksamhetens 

ställning och resultat och följa god redovisningssed. Att årsredovisningen ska vara överskådligt 

uppställd innebär att de ska vara systematiskt presenterbara, lättillgängliga samt ha stora möjligheter till 

en överblick. En rättvisande bild innebär att verksamhetens ställning och resultat tillsammans ska 

utgöras av verksamhetens resultaträkning, balansräkning, verksamhetsberättelse samt noter. Det tredje 

                                                 
47

 Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Redovisning av immateriella tillgångar, Stockholms Offset, 2002, s. 19-20 
48

 Ibid, s. 17-18 
49

 Ibid, s. 21 
50

 Redovisningsrådet, Immateriella tillgångar, 2002, http://www.bfn.se/redovisning/radet/rr/rr15.pdf, (hämtad 2015-04-20) 
51

 Sveriges Riksdag, tillgänglig: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/rsredovisningslag-19951554_sfs-1995-1554/, (hämtad 2015-04-28)   
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och sista direktivet om god redovisningssed innebär att årsredovisningen upprättas i enlighet med lagar 

och regler som finns att tillämpa och efterfölja.
52

   

3.4 Rättvisande bild 

Genom årsredovisningslagen introducerades begreppet rättvisande bild. Det är en översättning av det 

anglosaxiska redovisningsbegreppet ”true and fair view” och infördes i samband med Storbritanniens 

inträde i EU. Begreppet rättvisande bild har därefter införts i olika länder och påverkats av respektive 

lands redovisningslagstiftning, tradition och praxis.
53

 

 

I Sverige och stora delar av kontinentala Europa används sedan länge en redovisningstradition som 

menar att värderingen av tillgångarna bör vara försiktig, snarare än rättvis. Denna tradition uttrycks 

bland annat i bokföringslagen, FAR:s rekommendationer och det som traditionellt klassificeras som god 

redovisningssed. Sammantaget innebär detta att begreppet rättvisande bild är överordnat begreppet god 

redovisningssed, men underordnat lagstiftningen. Detta innebär således att det inte är tillåtet att bryta 

mot lagen för att uppnå en rättvisande bild.
54

 

 

Det ska dock tilläggas att begreppet rättvisande bild inte ger någon vidare förklaring till hur en 

rättvisande bild ska uppnås. Därmed kan klubbarna mer eller mindre göra sina egna tolkningar om vad 

rättvisande bild är eftersom det inte finns någon enhetlig definition om vad begreppet innebär. Detta 

skapar konflikter inom redovisningen. 
55

    

3.5 Nedskrivning 

IAS 36 innehåller de regleringar som gäller om nedskrivningar ska tillämpas. Denna standard gäller för 

allmänt för samtliga tillgångar, utom varulager, entreprenader, tillgångar i jord- och skogsbruk samt 

vissa finansiella tillgångar. Det finns även krav på att en nedskrivning ska göras, såvida det redovisade 

värdet överstiger återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högre av det verkliga värdet eller 

nyttjandevärdet. Det verkliga värdet kan förklaras som det pris ett företag kan förvänta sig vid en 

försäljning av en tillgång mellan kunniga parter som oberoende av varandra och som har ett intresse av 

att transaktionen genomförs. Det vanligaste exemplet som används vid fastställande av verkligt värde är 

                                                 
52
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 Arvidson, Per, Carrington, Thomas, Johed, Gustav, Den nya affärsredovisningen, 19:e upplagan, Stockholm, Liber AB, 

2013 s. 115 
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 Ibid, s. 115 
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när det finns en aktiv marknad, det vill säga en marknad med öppen prisinformation samt att handeln 

avser likartade objekt. Nyttjandevärdet är det värde som tillgången förväntas generera för företagets 

verksamhet under sin nyttjandeperiod och kan således vara betydligt högre än marknadsvärdet, förutsatt 

att företagets verksamhet är väldigt specifik.
56

 

 

Det finns flera tydliga tecken på att ett nedskrivningsbehov föreligger på en anläggningstillgång i 

företagets balansräkning. I de flesta fall görs dock ingen prövning av nedskrivningsbehovet om det inte 

finns sådana tydliga tecken.
57

 

 

Godfrey menar att nedskrivningar skapar problematik, av flera anledningar. Dels uppstår problem med 

vilka värderingsprinciper som ska gälla, det vill säga, anskaffningsvärde, verkligt värde, lägsta värdets 

princip etc. dels hur nedskrivningen ska mätas. Ett annat problem är att nedskrivningarna kan baseras på 

uppskattningar och antaganden, vilka kan vara godtyckliga. Hur kan vi i förtid avgöra vilka förmåner 

tillgången kommer att generera i framtiden? Hur kan vi objektivt välja en tidshorisont eller fastställa 

restvärdet?
58

  

3.6 Uppskrivning 

Anläggningstillgångar får skrivas upp om de har ett tillförlitligt och bestående värde som överstiger det 

bokförda värdet.
59

 Det är emellertid inte tillåtet att göra uppskrivningar på de immateriella tillgångarna 

för ideella föreningar. Enligt SvFFs regleringar får inga uppskrivningar av spelarkontrakt ske, vilket 

innebär att uppskrivningar inte blir genomförbara. Uppskrivning av anskaffningsvärden är inte heller 

tillåtet enligt Årsredovisningslagen, internationell praxis eller UEFA:s regler för en godkänd licens.
60

 

3.7 Kvalitativa egenskaper – Jämförbarhet  

Inom redovisningen finns det olika kvalitativa egenskaper som finns i IASB:s föreställningsram för 

utformning av finansiella rapporter eller i IAS 1. Den egenskap som kommer belysas i denna studie är 
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 Sundgren, Stefan, Nilsson, Henrik, Nilsson, Stellan, Internationell redovisning – Teori och Praxis, 3;e upplagan, Lund, 

Studentlitteratur AB, 2013, s. 87-88 
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 Sundgren, Stefan, Nilsson, Henrik, Nilsson, Stellan, Internationell redovisning – Teori och Praxis, 3;e upplagan, Lund, 

Studentlitteratur AB, 2013, s. 90 
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 Godfrey et. al, Accounting Theory, 7:e upplagan, Australien, John Wiley & Sons, s. 335 
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främst jämförbarhet, men även andra egenskaper som tillförlitlighet, korrekt bild, neutralitet och 

väsentlighet kommer benämnas i studien.
61

  

 

Det är väldigt viktigt att ge användarna en möjlighet att få en uppfattning om olika trender i företags 

resultat och ekonomiska ställning. En förutsättning för det är att rapporterna är jämförbara över tid, dels 

inom företaget och dels mellan företag inom samma bransch, samt att likartade händelser ska redovisas 

på ett likformigt sätt. I IAS 8 finns regler som syftar till att öka jämförbarheten mellan olika år. Detta 

innebär korrigeringar av väsentliga fel, om företaget har bytt redovisningsprinciper och att tidigare års 

resultat- och balansräkningar också ska korrigeras.
62

 

 

Innebörden av att informationen ska vara tillförlitlig handlar om att den inte ska innehålla några 

väsentliga fel och inte vara för vinklad. I en del situationer krävs en avvägning mellan relevans och 

tillförlitlighet, det kan till exempel vara att informationen är relevant men så pass osäker att den blir 

vilseledande.
63

 

 

I föreställningsramen framkommer det att informationen måste återge transaktioner och händelser på ett 

korrekt sätt för att kunna anses vara tillförlitlig. Problemen med att återge en korrekt bild är det kan vara 

svårt att identifiera transaktionen samt att det kan vara svårt att mäta och hitta mätmetoder.
64

  

 

För att informationen i rapporterna ska vara tillförlitlig krävs det att den är neutral. Om företag försöker 

påverka informationen som presenteras eller presentationssättet och dessa syftar till att påverka olika 

användares beslut och bedömningar är informationen inte neutral.
65

  

 

En viktig del i föreställningsramen är att informationen ska vara väsentlig. Skatteverket har gått så långt 

att de föreslagit att väsentlighetsprincipen ska införas i årsredovisningslagen. I artikel 2.16 definieras 

vad som anses vara väsentligt som:  

”beskaffenheten på information som innebär att utelämnanden av eller felaktigheter i den rimligen kan 

förväntas påverka de beslut som användarna fattar på grundval av företagets finansiella rapporter”
66
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Principen innebär även att mindre utgifter i redovisningen som inte har någon större betydelse, inte 

heller behöver periodiseras och kan därmed kostnadsföras direkt utan några avskrivningar.
67

Det får dock 

endast göras förutsatt att inga lagar eller regler bryts samt att företaget fortfarande visar en rättvisande 

bild av företagets ekonomiska resultat och ställning. Det kan emellertid vara svårt att fastställa och 

bedöma vilka kostnader som är väsentliga och vilka kostnader som inte är det.
68

  

3.8 Institutionell teori 

Institutioner kan ses som ett mönster för kollektiv handling. De är en produkt av mänskligt handlande 

som resultat av vårt behov att skapa olika mönster i vårt sätt att handla. En av utgångspunkterna i 

institutionell teori är att människor och organisationer anpassar sig till det beteende som de anser vara 

mest lämpligt för att undvika förvirring och oordning. På samma sätt försöker människor anpassa sig 

och upptäcka hur de ska bete sig när de går in i en ny institution, samtidigt de lär sig vilka regler som 

existerar inom den. Institutioner hjälper till att hantera det osäkra och skapar således ordning i vår 

omvärld. Nyinstitutionell teori behandlar, bland annat, isomorfism vilket innebär att organisationer inom 

samma bransch, eller fält som Eriksson-Zetterquist benämner det, tenderar att bli mer lika varandra. Det 

finns tre olika former av isomorfism, tvingande, imiterande och normativ.
69

 

 

Tvingande isomorfism kommer främst ifrån den politiska påverkan. Olika organisationer är olika starka 

och de starkaste organisationerna kan komma att kräva att de svagare organisationerna ska anpassa sig 

till deras formella och informella krav. Den starkaste organisationen, staten, kan påverka genom 

lagstiftning.
70

 

  

Imiterande isomorfism grundar sig i osäkerhet. Denna typ av isomorfism infinner sig när en organisation 

använder sig av en teknik som den inte riktigt förstår, de uppsatta målen är tvetydliga eller att 

omgivningen är osäker. I dessa fall kan organisationer välja att imitera någon annan. Istället för att lösa 

problemen själva kan de mindre framgångsrika organisationerna imitera de mer framgångsrika, dels för 
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att själva bli mer framgångsrika och dels för att uppnå motsvarande legitimitet som den organisation 

som imiteras.
71

 

 

Normativ isomorfism kommer allra främst från professionalisering. Det blir allt vanligare att anställa 

personal med en professionell utbildning. Detta leder till att organisationerna blir mer likartade eftersom 

de anställda har en gemensam utbildning samt utvecklar nätverk mellan varandra. Genom dessa nätverk 

kan de sprida nya tankar och idéer inom gruppen, vilka sedan kan omsättas i de organisationer de arbetar 

i. 
72

 

3.8.1 Burns & Scapens ramverk 

För att koppla ihop studien med den institutionella teorin ytterligare används Burns och Scapens modell 

om institutionella ramverk. Modellen beskriver hur det går till när en redovisningsförändring sker. Målet 

med modellen är att beskriva och underlätta förståelsen för hur regler och rutiner förhåller sig till 

handlingarna över tid för att förstå olika förändringar inom organisationer.  

 

Figur 1: Burns & Scapens framework, The process of institutionalisation
73 

 

Burns och Scapens modell består av fyra olika processer som vill påvisa hur förändringsprocessen inom 

organisationer ser ut och går till. Den första processen (a) handlar om institutionella principer tolkas 

eller omvandlas till regler och rutiner. Det innebär att institutionerna tolkas av de olika individerna inom 

organisationen. Den andra processen (b) handlar om att individerna handlar och agerar utifrån de regler 

och rutiner som tolkats i den förgående processen. Det tredje steget innefattas av att dessa regler och 
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rutiner reproduceras vid ett senare tillfälle, vilket befäster eller förändrar de befintliga reglerna och 

rutinerna. Det fjärde och slutgiltiga steget i processen innebär att nya institutioner skapas utifrån de 

regler och rutiner som upprepats i en annan. De nya institutionerna kommer i sin tur utveckla egna 

regler och rutiner. Varje ny förändring påverkas av tidigare förändringar och visas genom de 

horisontella pilarna mellan de två boxarna.
74

 

3.9 Elitlicensen 

SvFF har tagit fram ett reglemente för de klubbar som spelar i Allsvenskan och Superettan. Genom att 

följa SvFFs krav beviljas klubbarna en så kallad elitlicens. Grundtanken med införandet av denna licens 

var att klubbarna skulle bedriva sin verksamhet med en sund ekonomi. Ett av kraven är således att visa 

upp ett positivt resultat (eller uppnå ett noll-resultat) och om detta inte iakttas kan klubben i fråga 

komma att uteslutas från spel i de högre divisionerna.
75

 

  

Den enda klubben som hittills blivit nekad sin elitlicens är Örebro 2005. Eftersom klubben inte 

uppnådde de ekonomiska kraven blev klubben tvångsdegraderade från Allsvenskan till Superettan. 

Örebro uppvisade ett negativt kapital på 549 000 kronor vilket strider mot kravet att klubben inte får 

redovisa ett negativt kapital.
76

  

3.10 Redovisning av spelarkontrakt i balansräkningen 

När det gäller redovisning av spelarkontrakt finns det ingen lag eller rekommendation som bestämmer 

hur de ska redovisas eller värderas. När en spelare värvas från ett annat lag kan kontraktets 

anskaffningsvärde tas upp som en tillgång i balansräkningen eller kostnadsföras direkt över 

resultaträkningen. Om anskaffningsvärdet tas upp som en tillgång, ska det vara som en immateriell 

anläggningstillgång och skrivas av under kontraktstiden.
77

 

 

Anskaffningsvärdet är enligt avtalet det kända transferbeloppet. Vid tilläggsköpeskilling skall det läggas 

på anskaffningsvärdet då det blir känt alternativt kan beräknas. Vid nedskrivningar av spelarkontrakt 

skall ledningen i varje förening besluta om eventuella nedskrivningar varje år. Då skall det bokförda 

värdet skrivas ner till återvinningsvärdet, och det justerade beloppet ska kostnadsföras på resultatet. När 
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det gäller den egna ungdomsverksamheten får de inte egna spelarnas kontrakt tas upp som en tillgång.
78

  

 

Anledningen till att endast externt förvärvade spelarkontrakt får tas upp i balansräkningen är att det inte 

en fråga om att aktivera ett marknadsvärde utan endast att periodisera kostnader. Klubben kan givetvis 

haft kostnader för de egna spelarkontrakten men då kostnaderna uppstår löpande bidrar det till 

matchning av intäkter och kostnader vilket leder till att matchningsprincipen tillämpas. Det innebär att 

de resurser som används för att generera en intäkt ska kostnadsföras. Matchningsprincipens stora 

problem handlar om att veta vilka resurser som användes för intäkten.
79

     

3.10.1 Svenska Fotbollförbundets riktlinjer 

Svenska Fotbollförbundet bildades den 18 december 1904. Deras uppgift är att främja och administrera 

fotbollen i landet samt att företräda den i utlandet. De uppsatta målen är att fotbollen ska förbli Sveriges 

största och ledande idrott samt att hålla samman elit och bredd och samtidigt ha en ekonomi i balans.
80

  

 

Inom svensk elitfotboll(Allsvenskan, Superettan för herrar och Damallsvenskan) ställs det krav på de 

olika föreningarna från SvFF, och UEFA. SvFF är tvingade att följa de regler och stadgar som dessa 

organisationer tagit fram. När det gäller det ekonomiska kraven, skriver SvFF i sina stadgar att alla 

elitföreningar ska bedrivas med en god ekonomi och följa en god redovisningssed. Lagar och regler 

gällande redovisning skall därmed följas. Genom att följa SvFFs krav beviljas klubbarna en så kallad 

elitlicens.  

 

Fotbollsklubbarnas årsredovisning skall upprättas enligt IFRS eller ÅRL och bokföringsnämndens 

allmänna råd om redovisning. En förening är skyldig att redovisa enligt K3 om två av dessa kriterier 

uppfylls. Om klubben har mer än 50 anställda, en balansomslutning på mer än 40 mkr eller om de har 

mer än 80 mkr i nettoomsättning.
81

 

3.11 Aktivering vs Kostnadsföring 

Genom att ta upp spelarkontraktet som en tillgång slipper klubben ta en stor kostnad direkt eftersom 

kostnaden fördelas lika över kontraktslängden. Om klubben kostnadsför spelarkontraktet direkt uppstår 

en stor kostnad under det året vilket kräver ett stort kapital. För att ytterligare belysa skillnaderna mellan 
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dessa två val och konsekvenserna som valet kan få har det använts ett hypotetiskt exempel. 

Konsekvenserna av dessa redovisningsval kommer även visas genom användandet av fyra nyckeltal, 

soliditet, kassalikviditet, rörelsemarginal och räntabilitet på totalt kapital. Dessa fyra nyckeltal är valda 

för att belysa hur valet påverkar betalningsförmågan på lång och kort sikt, hur stor del som blir kvar till 

vinst efter att kostnader täckts och hur stor avkastning klubben får på de totala tillgångarna.
82

  

 

Exempel: Ett spelarförvärv görs år ett för 100 000 kronor och kontraktet skrivs på fyra år. Antagandet är 

att kontraktet förvärvas i början av året därmed görs en full avskrivning år ett.  

 

Aktivering 

Tabell 2: Aktivering i resultaträkningen 

RR År1 År2 År3 År4 År5 

Omsättning 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Avskrivning på 

spelarkontrakt 

-25 000 -25 000  -25 000  -25 000 0 

Övriga kostnader -775 000 -775 000 -775 000 -775 000 -775 000 

Rörelseresultat 200 000 200 000 200 000 200 000 225 000 

 

Tabell 3: Aktivering i balansräkningen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabell 4: Aktivering, nyckeltal 
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BR År1 År2 År3 År4 År5 

Spelarkontrakt 100 000 75 000 50 000  25 000 0 

Övriga tillgångar 300 000  300 000 300 000 300 000 300 000 

EK 300 000  300 000 300 000 300 000 300 000 

Kortfristiga 

skulder 

-200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

Totalt kapital 500 000 475 000 450 000 425 000 400 000 

Nyckeltal År1 År2 År3 År4 År5 

Kassalikviditet 500 % 500 % 500 % 500 % 500 % 

Soliditet 60 % 63,2 % 66,7 % 70,6 % 75 % 

Rörelsemarginal 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 

Räntabilitet på 66,6 % 66,6 % 66,6 % 66,6 % 112,5 % 
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Kostnadsföring 

Tabell 5: Kostnadsföring i resultaträkningen 

RR År1 År2 År3 År4 År5 

Omsättning 1 000 000  1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Avskrivning på 

spelarkontrakt 

-100 000 0 0 0 0 

Övriga 

kostnader 

-775 000 -775 000 -775 000 -775 000 -775 000 

Rörelseresultat 125 000 225 000 225 000 225 000 225 000 

 
Tabell 6: Kostnadsföring i balansräkningen 

BR År1 År2 År3 År4 År5 

Spelarkontraktet 0 0 0 0 0 

Övriga tillgångar 300 000  300 000 300 000 300 000 300 000 

EK  300 000  300 000 300 000 300 000 300 000 

Kortfristiga 

skulder 

-200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

Totalt kapital 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

 

Tabell 7: Kostnadsföring, nyckeltal 

Nyckeltal År1 År2 År3 År4 År5 

Kassalikviditet 500 % 500 % 500 % 500 % 500 % 

Soliditet 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 

Rörelsemarginal 12,5 %  22,5% 22,5 % 22,5 % 22,5 % 

Räntabilitet på 

totalt kapital 

62,5 % 112,5 % 112,5 % 112,5 % 112,5 % 

 

I exemplet visas det hur olika nyckeltal påverkas beroende på hur klubben väljer att redovisa sina 

spelarkontrakt effekten av dessa nyckeltal och hur detta påverkar klubbarna redovisas i analysen. 

 

 

totalt kapital 
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3.12 Sammanfattning av teorier och koppling till studien 

För att sammanfatta det hela finns det flertalet olika lagar och reglering som klubbarna måste förhålla 

sig till när de redovisar sina spelarkontrakt. Det handlar främst om att följa de redovisningsprinciper 

som existerar så som de kvalitativa egenskaperna och rättvisande bild. Därtill måste de även följa de 

riktlinjer som det Svenska Fotbollförbundet satt upp. Genom att granska fotbollsklubbarnas 

årsredovisningar och få fördjupande intervjuer är tanken att analysera varför klubbarna väljer den ena 

metoden över den andra samt att försöka förstå och förklara vad det kan få för konsekvenser.  

 

Redovisningens kvalitativa egenskaper anses ha en stor betydelse för redovisningen och dess 

användbarhet. Att fotbollsklubbarna redovisar på olika sätt kan påverka och försvåra möjligheten att 

jämföra klubbarna med varandra. För att öka jämförbarheten bör samtliga klubbar redovisa på samma 

sätt. 

 

Enligt den institutionella teorin tenderar organisationer att bli mer likartade varandra. Detta förstärks av 

Burns och Scapens ramverks-modell som bland annat menar att organisationer tar efter andra 

framgångsrika organisationers regler och rutiner. Det skulle kunna innebära att mindre klubbar tar efter 

de större när det kommer till att välja redovisningsmetod. 

 

Vidare kan det konstateras att SvFF gett fotbollsklubbarna denna valmöjlighet för att klubbarna dels ska 

tydliggöra sin egen information för användarna och dels för att de själva ska få en möjlighet att visa den 

mest rättvisande bilden av deras egen verksamhet. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras de intervjuer som genomförts med fotbollsklubbarna. Intervjuerna 

genomfördes för att ta reda på hur klubbarna redovisar sina spelarkontrakt och om de anser att 

redovisningen kan förbättras för att uppnå en mer rättvisande bild. Därefter följer en sammanfattande 

matris och kapitlet avslutas med en kortare presentation av klubbarna.  

4.1 Intervjuer  

4.1.1 Bokföringsnämnden – Johan Krantz, Jurist 

Johan är jurist på Bokföringsnämnden och förklarar att det tidigare förekommit ett ärende beträffande 

redovisningen av fotbollsspelare. I det ärendet, från början av 2000-talet, var det Skatteverket som 

ställde frågor angående fotbollsspelarnas kontrakt. Dock valde Bokföringsnämnden att inte uttala sig i 

frågan eftersom den i hög grad grundade sig i internationella ställningstaganden samt olika regler både 

nationellt och internationellt.
83

  

 

När det gäller förklaringen till varför fotbollsspelare får aktiveras i balansräkningen, samtidigt som 

”vanlig” personal inte får det, menar Johan att det finns vissa skillnader mellan spelarkontrakten och 

anställningsavtalen. Några av dessa skillnader är att övergångssummor betalas till klubbarna och inte 

spelarna, att det vid kontraktsbrott utgår skadestånd, spelarna är försäkrade vid händelser som gör att 

denne inte längre kan spela samt att det finns en marknad för spelarkontrakt. Han påpekar även att dessa 

skillnader är förklaringen till varför inte kunskapsföretag, som utgörs till stor del av deras personals 

kompentens, får redovisa anställningsavtalen som immateriella tillgångar.  

 

Vidare anser Johan att det skulle vara svårt att kunna redovisa akademispelare och spelare som kommer 

som Bosman eftersom att de saknar en övergångssumma, det vill säga ett anskaffningsvärde. Dock 

erkänner sig ödmjuk och att han inte riktigt har den kunskap eller det underlag som krävs för att göra en 

professionell bedömning i frågan.  

 

Enligt Johan görs nedskrivningar väldigt sällan och det är inte heller vanligt förekommande att det 

genomförs systematiska nedskrivningsprövningar och att därav inte behöver vara något särdrag för just 

fotbollsspelare och deras kontraktssituationer.  
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4.1.2 Svenska Fotbollförbundet – Jessica Palm, Financial Expert 

SvFF följer principer som finns från UEFA och samt deras egen mall angående redovisning av spelare. 

Klubbar väljer att ta upp spelarkontrakten i balansräkningen eftersom det är en rättighet att använda 

spelarna i tävlingsspel. Kontraktet ses som en immateriell tillgång som skrivs av under kontraktstiden. 

Elitlicensen kan påverka redovisningen för klubbarna eftersom att klubbarna måste visa positivt eget 

kapital, eller ett noll-resultat, vill många klubbar sprida ut kostnaden över flera år. Akademispelaren 

kontrakt tas inte upp i balansräkningen eftersom det inte går att identifiera nerlagd kostnad. Verkligt 

värde är svårt att värdera till, det verkliga värdet fås endast vid ett förvärv. 

 

När det gäller nedskrivningar ska klubben varje år utvärdera respektive spelarkontrakt som har ett värde 

i balansräkningen. I praktiken sker nedskrivningar väldigt sällan. Om en nedskrivning ska göras måste 

värdet vara avsevärt längre än det bokförda värdet. Vid en kontraktsförlängning skrivs spelarkontraktet 

av på ursprunglig kontraktstid. Därefter finns spelarkontraktet kvar i balansräkningen men är fullt 

avskriven. 

4.1.3 AIK Fotboll – Håkan Strandlund, Ekonomichef 

AIK fotboll bedrivs som ett aktiebolag och följer IFRS redovisningsregler och SvFFs 

rekommendationer. Förvärvade spelarkontrakt tas upp i balansräkningen eftersom möjligheten ges och 

det görs i enlighet med IFRS. Anskaffningsvärdet bestäms genom transfersumman och eventuellt arvode 

till spelarens agent.  

 

När det gäller att värdera en Bosmanspelares eller akademispelares kontrakt som en immateriell tillgång 

är Håkan inne på att den möjligheten borde finnas då det skulle kunna bidra till en mer rättvisande bild 

av klubben. Han drar paralleller mellan akademispelare och internt upparbetade materiella tillgångar hos 

vanliga företag och menar på att en akademispelares kontrakt borde kunna behandlas på ett liknande 

sätt. På ett vanligt företag kan materiella tillgångar aktiveras även om bolaget själva har tagit fram 

tillgången.  

 

Håkan ser inte någon möjlighet att spelarkontrakt ska kunna värderas till verkligt värde eftersom 

marknadsvärdet är subjektivt och kan påverkas på kort sikt av olika parametrar så som, skador, 

sportsliga prestationer och att en viss klubb kan värdera kontrakten olika beroende på hur stort behov det 

finns av just den spelartypen. 
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Nedskrivningar görs endast om en mycket svår skada skulle uppstå och att skadan skulle påverka 

spelarens framtida karriär. Eftersom det inte görs några nedskrivningar finns ingen praxis om hur man 

går till väga vid en nedskrivning och hur stor summan skulle kunna bli. Om en karriär hotas skrivs 

värdet rimligtvis ner till noll. Nedskrivningar borde inte göras vid sämre prestation under en längre tid, 

eftersom då borde kontraktet skrivas upp om spelaren presterar över förväntan anser Håkan. Det är 

dessutom en subjektiv bedömning om vad som är att prestera.  

 

Slutligen, anser Håkan att frågan om aktivering av Bosman och akademispelares kontrakt är relevant 

eftersom klubben får ett lägre kapital om de inte får tillgodose sig dessa som tillgångar. Utveckling av 

egna spelare är viktig för klubben och svenskfotboll och därför borde deras kontrakt få tas upp som en 

tillgång. Hanteringen av utvecklingskostnader borde därför likställas med vanliga materiella tillgångar 

och immateriella tillgångar. 

4.1.4 Falkenbergs FF – Håkan Nilsson, Sportchef 

Håkan har varit sportchef i klubben i sedan 2006 men heltidsanställd endast sedan ett par månader 

tillbaka. Håkan är utbildad civilingenjör och har tidigare varit chef på ett industriföretag. Falkenberg 

väljer att ta upp spelarkontrakt i balansräkningen för att det är en möjlighet som finns enligt SvFF:s 

regler. Anskaffningsvärdet fastställs genom en övergångssumma från den tidigare klubben, ingen 

agentkostnad tas upp i anskaffningsvärdet. 

Det är upp till varje klubb om de vill ta upp spelarkontrakt i balansräkningen men det skulle givetvis öka 

jämförbarheten om alla klubbar gjorde på samma sätt. När det gäller Bosman och akademispelare får 

deras kontrakt inte tas upp i balansräkningen eftersom det inte finns någon övergångssumma. Värdering 

till verkligt värde ser Håkan inte heller som en möjlighet eftersom värde i sådant fall skulle kunna skifta 

från match till match. Ett spelarkontrakt kan vara värt mycket för klubben men om spelaren har ett 

utgående kontrakt kommer de troligen inte få några pengar in för försäljningen, därför blir det en ”farlig 

lek” att bestämma värdet. 

Nedskrivningar görs inte i klubben. Skulle det tas ett beslut om nedskrivning är det styrelsen som fattar 

ett sådant beslut. Klubben har ett spelarkontrakt i balansräkningen som inte har spelat på två år, då den 

spelaren har varit skadedrabbad. Förhoppningen finns att den här spelaren kommer komma tillbaka och 

visa sitt värde för klubben. Summan som den här spelarens kontrakt är värderad till i balansräkningen är 

förhållandevis liten. 
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En förändring som skulle kunna göras inom redovisningen enligt Håkan är att klubbarna inte skulle få ta 

upp spelarkontrakt i balansräkningen. Eftersom det inte kan garanteras att dessa kontrakt är en tillgång 

för klubben framförallt då många spelare väljer att gå som Bosman. 

4.1.5 Hammarby IF – Jörgen Willgård, Administrativ chef 

Jörgen arbetar som administrativ chef och har många arbetsuppgifter inom Hammarby fotboll, t.ex. 

budgetering och analysering av verksamheten. Han har jobbat med ekonomi i olika former i ca 20 år och 

är utbildad gymnasieekonom. Hammarby fotboll bedrivs som ett aktiebolag och följer främst 

redovisningsprinciperna från K3-modellen. Hammarby väljer att ta upp spelarvärdet i sin balansräkning 

och skriver sedan av tillgången under kontraktstiden. Tillgångens värde bestäms av transfersumman. 

Om spelarkontrakten tas upp eller inte i balansräkningen är upp till varje klubb att bestämma. Det finns 

två sett att göra det och bägge fungerar men visst skulle det bli mer rättvisande om alla gjorde på samma 

sätt anser Jörgen.  

 

Angående värdering till verkligt värde skulle Jörgen gärna se ett förslag på hur detta skulle kunna 

genomföras annars fungerar de principerna som finns nu tillräckligt bra. Det är viktigt att inte blåsa upp 

sina tillgångar. När det gäller nedskrivningar så finns ingen praxis. Nedskrivning har inte gjorts under 

Jörgens tid i Hammarby men om det skulle bli en permanent skada på en spelare kan det bli aktuellt med 

nedskrivning. Skulle det bli aktuellt tar ekonomichefen beslutet i samråd med revisorn. Vid 

kontraktsförlängning skrivs spelarkontraktet av på ursprungliga kontraktstiden.  

4.1.6 BK Häcken – Sonny Karlsson, Sportchef 

Sonny är 55 år gammal och är Sportchef för BK Häcken och arbetar mycket med att hitta spelare till 

klubben. Han har en utbildning från GIH som idrottslärare och sedan tränare. BK Häcken bedrivs som 

en ideell förening. Häcken följer de redovisnings rekommendationer som finns från SvFF. 

Häcken har valt att inte klassificera sina spelarkontrakt som immateriella anläggningstillgångar. 

Klubben har valt att göra på det här sättet eftersom det inte med säkerhet kan fastställas om det är en 

tillgång eller inte för klubben. Det blir en ”gissningslek” enligt Sonny, han anser att det finns en risk att 

klubbarna blåser upp sina tillgångar om de tar upp spelarkontrakt som en tillgång. Detta eftersom det 

kan uppstå skador och dessutom kan spelaren välja att spela ut sitt kontrakt, därmed får klubben inga 

intäkter som klubben annars erhållit vid en försäljning. Alla spelarkontrakt som köps in kostnadsförs 

direkt över resultaträkningen. Större klubbar kan ha ett tryck på sig att lyckas och då måste de redovisa 
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ett bra resultat för att få in sponsorer och externa tillskott, vilket kan uppnås om genom att ta upp 

spelarkontrakten i balansräkningen. 

Sverige har ett bra regelverk som reglerar hur klubbarna ska fungera och därför ser Sonny inget större 

problem med att klubbar väljer att göra olika när det gäller att ta upp kontrakten i balansräkningen eller 

inte. Akademispelares kontrakt bör däremot inte tas upp i balansräkningen eftersom det inte går att veta 

om klubben kommer få någon framtida intäkt. Däremot borde möjligheten finnas att ta upp 

Bosmanspelarnas kontrakt som en tillgång eftersom det finns kostnader precis som det finns vid en 

vanlig transfer. Värdering till verkligt värde anser Sonny inte heller vara möjligt eftersom det är många 

olika parametrar som spelar in. En spelare som säljs från Häcken kan inte säljas för lika mycket som om 

han skulle säljas från Malmö. Även om det är samma spelare så kan Malmö ta mer betalt eftersom det är 

en större klubb, vilket gör värdering till verkligt värde alldeles för komplex och orättvist. 

Nedskrivningar ska göras vid skador, ålder och kontraktslängd, enligt Sonny, och det som står i SvFFs 

rekommendationer ska helt enkelt följas. Om kontrakten aktiveras i balansräkningen ska det göras 

nedskrivningar om det bokförda värdet är högre än återvinningsvärdet. Sonny avslutar med att säga att 

han är väldigt tacksam att klubben har valt att inte ta upp spelarkontrakten i balansräkningen eftersom de 

då slipper hålla på med värderingar av olika slag. 

4.1.7 IK Sirius FK – Björn von Knorring, Ekonomiansvarig   

Björn är ekonomiansvarig hos Sirius och har tidigare jobbat hos Bälinge dam. Arbetsuppgifterna består 

av in- och utbetalningar, avstämning av konton och budget arbete. Sirius har just nu endast ett 

spelarkontrakt som är värderad som en immateriell tillgång och finns i balansräkningen. Kontraktet 

skrevs på två år med den här spelaren och då görs avskrivningar under dessa två år. Huvudskälet för att 

ta upp det här spelarkontraktet i balansräkningen och att skriva av på två år handlar om att klubben inte 

vill ta hela kostnaden för det spelarkontraktet direkt. Även om det här spelarkontraktet finns i 

balansräkningen och den är bokförd som en immateriell tillgång menar Björn på att det är en tillgång 

som är högst osäker. Björn är inne på att spelarkontrakt i balansräkningen är en motsvarighet till 

goodwill för vanliga företag. Om Sirius skulle ta klivet upp i Allsvenskan menar Björn på att fler 

spelarkontrakt kommer tas upp i balansräkningen eftersom de skulle få större intäkter och möjligheten 

att göra fler externa förvärv och nämner även att det är så de flesta föreningarna gör.  

 

Genom att ta upp spelarkontrakt i balansräkningen blir redovisningen mer rättvis eftersom spelaren är 

där i, exempelvis två år, ger det en mer rättvisande bild om det görs avskrivningar varje år istället för att 
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ta hela utgiften som en kostnad direkt. Det ger ett mer rättvisande resultat men ett långt kontrakt innebär 

också större risk, enligt Björn. När ett spelarkontrakt tas upp i balansräkningen kan det inte garanteras 

att tillgången kommer generera positiva kassaflöden. Björn anser att det är enklare redovisningsmässigt 

om klubben väljer att kostnadsföra spelarkontrakt direkt över resultaträkningen men eftersom många 

klubbar oftast har en dålig ekonomi så klarar de inte av att kostnadsföra ett spelarkontrakt direkt över 

resultaträkningen. Björn tror att om fler klubbar inte skulle behöva bekymra sig om det egna kapitalet 

skulle fler kostnadsföra kontrakten direkt över resultaträkningen. Många klubbar är nära att inte klara 

elitlicensens krav på ett positivt eget kapital och några klubbar räddar säkert sin elitlicens varje år 

genom att ha spelarvärden i sin balansräkning. 

 

Alla klubbar har väldigt olika förutsättningar och därför är det svårt om alla tvingas redovisa på samma 

sätt. SvFF har försökt att harmonisera redovisningsreglerna genom att sätta upp olika krav men 

klubbarna menar att det är olika förutsättningar och det skapar problem. Bosman- och akademispelares 

kontrakt bör inte tas upp i balansräkningen eftersom det inte finns några konkreta kostnader för dessa. 

Värdering till verkligt värde anser Björn inte vara möjligt eftersom det då blir en gissningslek med dessa 

spelarvärden. När det gäller nedskrivningar har det inte gjorts i klubben vad Björn vet. Om en spelare 

skadar sig och beräknas vara borta i ett till två år kommer klubben göra olika beroende på om de har råd 

att göra en nedskrivning eller inte. En klubb med bra ekonomi kan ta den kostnaden och göra en 

nedskrivning medan en annan klubb som inte har samma ekonomi säger att den här spelaren kommer att 

komma tillbaka och fortfarande vara en tillgång. Vidare anser Björn, att det inte ger en rättvisande bild 

att undvika att göra den här nedskrivningen men att det troligen är så det går till. Det kan vara så att 

vissa klubbar inte klarar elitlicensen om de tvingas göra nedskrivningar på kontrakten.  

När det gäller förbättring eller förändring av redovisning när det gäller fotbollsspelare tycker Björn att 

akademispelarnas kontrakt fortsatt inte ska kunna aktiveras i balansräkningen och att vissa 

elitlicensregler skulle kunna förtydligas men har inga egentliga idéer på förbättring. 

4.1.8 En klubb i Superettan – ”Kim” 

I och med att intervjuobjektet ville vara anonymt kommer personen ifråga härifrån att benämnas ”Kim”. 

Kim är 32 år och har jobbat för klubben i fem år. Föreningen har valt att ta upp de spelarkontrakt som är 

möjliga i balansräkningen som immateriella tillgångar eftersom det är den största tillgången de har. 

Vidare menar Kim att klubben säljer en del spelarkontraktet och därför drar in ansenligt med pengar via 

försäljningar. Därför anser hen att den mest rättvisande bilden i årsredovisningen uppnås om de tar upp 

egna spelarkontrakt som immateriella tillgångar i balansräkningen. Anskaffningsvärdet avser allt från 
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själva transfersumman plus flyttkostnader och agentavgifter. Kim anser att det borde finnas en möjlighet 

att ta upp både Bosmanspelarkontrakt och akademispelarkontrakt i balansräkningen. Förvärv av en 

bosmanspelarkontrakt har vissa kostnader som skulle kunna ses som ett anskaffningsvärde och därmed 

kunna tas upp i balansräkningen, vilket även skett i klubben vid något enstaka tillfälle. Om Kim fick 

som hen ville skulle även akademispelares kontrakt kunna tas upp i balansräkningen genom att ta fram 

vad den spelaren har kostat när den har gått igenom akademin och därigenom kunna fastställa ett 

anskaffningsvärde. 

 

När det gäller värdering till verkligt värde på spelarna menar Kim att det inte är en bra idé då många 

klubbar skulle ta chansen att värdera sina spelarkontrakt till alldeles för höga värden. Genom att värdera 

kontrakten till högre värden blir resultatet bättre och klubben får betydligt bättre förutsättningar att 

uppnå elitlicensen.  

 

Kim förklarar att avskrivningar på spelarkontrakt sker över tre år oavsett vad kontraktstiden säger. 

Anledningen sägs vara den höga spelaromsättningen, där spelare sällan spelar ut sina fulla kontrakt och 

att klubben därmed funnit en bra kompromiss. Detta ska vara förenligt med de regler som existerar samt 

enligt de revisorer som har inblick i klubbens verksamhet säger Kim. Nedskrivningar på spelarkontrakt 

är endast något som görs vid skador som är karriärhotande. Ingen nedskrivning har dock gjorts i klubben 

under tiden som Kim har jobbat där. Kim ser gärna ett mer utarbetat ramverk för redovisning av 

fotbollsklubbarna, då det idag inte finns någon direkt granskning på många av klubbarna och det är upp 

till varje klubb att göra egna värderingsbeslut. Därför behövs ett tydligt regelverk. 

4.2 Dokumentstudie – Observation av årsredovisningar 

Tabell 8: Sammanställning av årsredovisningar 

 Tas 

spelarkontrakt 

upp som en 

tillgång i BR? 

Spelarvärde i 

BR (kr) 

Hur stor del utgör 

spelarnas värde av 

klubbens totala 

tillgångar? 

(Moderföreningens)  

Vilka 

redovisningsprinciper 

följs av klubben? 

AIK JA 7 145 000 8,1 % ÅRL, RFR, SvFF och 

IFRS 

Assyriska* NEJ 0 0 % ÅRL och BFN 

Brommapojkarna NEJ 0 0 % ÅRL och BFN 
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Djurgården JA 1 241 288 1,5 % ÅRL och BFNAR 2012:1 

(K3) 

Elfsborg JA 3 817 000 2,7 % ÅRL, BFNAR 2012:1 

(K3), SvFF och UEFA 

Falkenberg  JA 295 703 5,2 % ÅRL och BFNAR 2008:1 

GAIS * JA 243 000 1,5 % ÅRL, BFN och SvFF 

Gefle  JA 521 084 5,7 % BFNAR 2012:1 (K3) 

Göteborg JA 11 921 000 16,7 % ÅRL, SvFF, UEFA och 

BFNAR 2012:1 

Halmstad  JA 705 000 2,1 % SvFF och UEFA 

Hammarby JA 924 000 2,4 % ÅRL och BFNAR 2012:1 

(K3) 

Helsingborg  JA 2 600 000 6,0 % ÅRL och BFNAR 2012:1 

(K3) 

Häcken NEJ 0 0 % SvFF, ÅRL och BFNAR 

2012:1 (K3) 

Kalmar  JA 3 778 967 5,5 % ÅRL och BFN 

Malmö  JA 15 506 000 3,8 % ÅRL och BFNAR 2012:1 

(K3) 

Norrköping JA 125 000 0,3 % ÅRL och BFN 

Sirius  JA 90 000 2,3 % SvFF 

Syrianska* NEJ 0 0 % ÅRL och BFN 

Örebro JA 1 137 000 5 % BFNAR 2012:1 (K3), 

SvFF och UEFA 

* Gais siffror är från 2012, Syrianska och Assyriskas siffror är från 2013, övriga årsredovisningar är från 

2014. En kortare presentation av samtliga klubbar går att finna i bilaga 3. 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer den empiriska data som inhämtats att analyseras och kopplas ihop med den 

uppsatta referensramen. Genom att analysera intervjuerna och årsredovisningarna skapas möjligheten 

att dra slutsatser. Analysen kommer att gå igenom vilka klubbar som har valt att ta upp 

spelarkontrakten i balansräkningen och varför. Det analyseras även om hur klubbarna ser på deras 

redovisningsval och vilka fördelar och nackdelar som finns med detta val.  

5.1 Redovisning av fotbollsspelare 

Av 32 elitklubbar i Sverige har studien berört 20 av dessa klubbar genom intervju eller 

årsredovisningsgranskning. Efter granskningen av dessa är det tydligt att majoriteten av respondenterna 

väljer att ta upp spelarkontrakten som en immateriell tillgång i balansräkningen. 16 av de 20 klubbar 

som har undersökts genom intervju och årsredovisningsgranskning tar upp sina spelares kontrakt som en 

immateriell tillgång i balansräkningen. Endast 4 av dessa 20 klubbar har inga spelarvärden i 

balansräkningen, det gäller Assyriska, Brommapojkarna, Häcken och Syrianska. Att det inte finns några 

kontraktsvärden i balansräkningen hos dessa klubbar beror antingen på att de kostnadsför sina externa 

förvärv direkt över resultaträkningen alternativt har det inte skett några förvärv under de senaste åren i 

dessa klubbar. 

 

Anskaffningsvärde 

Genom att titta på den insamlade empirin konstateras det att de klubbar som tar upp spelarkontrakt i 

balansräkningen gör detta till anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet utgör den utgift som finns för att 

få en spelare från en annan klubb att bli spelklar för din klubb. De flesta undersökta klubbarna tar 

övergångssumman som anskaffningsvärde. Utifrån respondenternas svar går det att konstatera att det 

finns en viss otydlighet i vad som ska ingå i anskaffningsvärdet eftersom inte alla klubbar gör exakt 

likadant i detta sammanhang. Till exempel utgör anskaffningsvärdet transfersumman plus eventuella 

agentkostnader i AIK men i Falkenberg utgör anskaffningsvärdet endast övergångssumman. Skillnaden 

innebär att om AIK och Falkenberg skulle förvärva ett spelarkontrakt för samma transfersumma skulle 

AIK ta upp det spelarkontraktet i balansräkningen till en högre summa än vad Falkenberg hade gjort, 

eftersom AIK räknar in agentkostnader. Det innebär att AIK tar möjligheten att periodisera ytterligare 

en utgift. 
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Nedskrivning 

Genom undersökningen konstateras det att nedskrivningar sker ytterst sällan, för att inte säga aldrig, 

inom de undersökta klubbarna, trots att det står i SvFF:s regelverk att nedskrivningar skall göras om 

återvinningsvärdet är lägre än det bokförda värdet, till exempel om en spelare skulle vara skadad. 

Många av klubbarna anser att skadade spelare kommer att komma tillbaka och därmed är 

spelarkontraktet fortfarande en tillgång för klubben. Ekonomen Björn von Knorring hos Sirius tror att 

många av klubbarna inte har råd att göra nedskrivningar på sina spelarkontrakt. Han menar på att vissa 

klubbar kanske inte skulle klara av elitlicenskraven om de var tvungna att göra nedskrivningar. Enligt 

Håkan Strandlund, AIK, och Jörgen Willgård, Hammarby, görs nedskrivningar endast om en mycket 

svår skada skulle uppstå på en spelare. En svårare skada i detta sammanhang innebär att skadan är så 

pass omfattande att spelaren inte längre kan utöva sin profession. Enligt Håkan, Sportchef i Falkenberg, 

finns det en spelare vars kontrakt redovisas i deras balansräkning som varit skadad och utanför spel i 

drygt två år. Trots det gjordes ingen nedskrivning vilket belyser problemet att nedskrivningar sällan 

görs.  

 

Bosman och Akademispelare 

Ett antal kriterier finns för att ta upp något som en immateriell anläggningstillgång. Dessa kriterier listas 

av IAS 38 och är kontroll, identifierbarhet och framtida ekonomiska fördelar. Dessa kriterier uppfylls 

när ett externt förvärv görs men inte om klubbarna tar upp spelare från de egna leden eller om en spelare 

kommer till klubben som Bosman. Håkan Strandlund och Sonny Karlsson anser att Bosmanspelarnas 

kontrakt bör kunna tas upp i balansräkningen eftersom det finns en tydlig kostnad precis som vid en 

vanlig transfer. En del klubbar skulle gärna se möjligheten att ta upp även akademispelarnas kontrakt 

som en tillgång. AIKs ekonomiansvarige Håkan drar paralleller till vanliga företag där egna framtagna 

materiella tillgångar får aktiveras. Många av de andra klubbarna nämner att det inte finns någon exakt 

kostnad för de spelare som kommer från den egna akademin och uppfyller därför inte 

identifierbarhetskravet från IAS 38. 

5.2 Aktivering vs Kostnadsföring 
 

Tillgång 

Genom redovisningsvalet att aktivera spelarkontrakt i balansräkningen blir dessa kontrakt att betrakta 

som immateriella anläggningstillgångar. Att ta upp spelarkontrakt som tillgångar ger klubbarna 

möjligheten att slippa redovisa stora kostnader vid externa spelarförvärv samma år som förvärvet sker. 

Om klubben väljer att ta upp spelarkontrakt i balansräkningen kommer klubben lättare att kunna 
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redovisa ett positivt resultat i årsredovisningen, vilket är ett av kraven de allsvenska klubbarna har på sig 

från elitlicensen som är utformad av SvFF. Majoriteten av klubbarna har valt att ta upp spelarkontrakt i 

balansräkningen eftersom det är en möjlighet som ges och att resultatet inte belastas med en stor summa 

under ett och samma år. Både Håkan Strandlund, AIK och Håkan Nilsson, Falkenberg ger just det svaret 

att det är en möjlighet som ges av SvFF. Här kan den institutionella teorin kopplas in då nästan alla 

undersökta klubbar tar upp spelarkontrakten i balansräkningen. Klubbarna väljer att imitera varandra, 

imiterande isomorfism, och försöker skapa framgång genom att ta efter hur andra framgångsrika klubbar 

gör. De klubbar som tar steget upp i Superettan och måste förhålla sig till kraven från SvFF för första 

gången kan vara osäkra på vilken redovisningsmetod de ska välja. Genom att se vad som är praxis för 

fotbollsbranschen kan de efterlikna de andra klubbarna för att skapa stabilitet och uppnå legitimitet.  

 

Detta försöker Burns och Scapens förtydliga ännu mer med sitt ramverk om hur regler, men främst 

rutiner befästs och förändras under tid. Det ska dock tilläggas att det finns en tröghet inom klubbarna, 

vilket kan styrkas med de svar som respondenterna lämnat. Respondenterna svarade att de alltid 

redovisat på samma sätt, utan att egentligen kunna besvara varför det ser ut på det sättet som det gör. 

Detta kan även styrkas utifrån den information som insamlats och årsredovisningar som granskats, med 

att ingen av de undersökta klubbarna bytt redovisningsmetod de senaste åren. Dessutom krävs det en hel 

del tid för att ändra redovisningssystem, samtidigt som kunskapen inte nödvändigtvis finns inom 

klubbarna vid det tillfället. Det innebär först och främst att ny personal behöver anställas samt att de 

befintliga reglerna och rutinerna behöver revideras och anpassas utifrån det nya regelverket. Här kan det 

dock uppstå ett visst motstånd om de nya reglerna och rutinerna motstrider de gamla som redan finns 

förankrade inom klubben. Det ska även tilläggas att SvFF som aktör har ett stort ansvar när det gäller 

utformningen av redovisningen för de svenska elitklubbarna. Därmed finns risken att klubbarnas tröghet 

återspeglas av det ramverk som SvFF har satt upp. Detta eftersom SvFF inte har någon press på sig från 

omgivningen. Därav upplever de inte att det finns ett problem och är således inte i behov av någon 

förändring. Frågan om att ändra på regelverket kan aktualiseras om de stora aktörerna (de klubbarna 

med störst inflytande) går ihop och sätter press på det Svenska Fotbollförbundet att spelarkontrakten bör 

redovisas på det ena eller det andra sättet. Detta för att förbättra sina möjligheter att klara av 

elitlicensens krav alternativt öka sin konkurrenskraftighet på den europeiska fotbollsmarknaden.  

 

Enligt Håkan Nilsson, Falkenberg och Björn von Knorring, Sirius blir redovisningen mer rättvis om 

spelarkontrakt aktiveras eftersom kostnaderna matchas till spelarens prestationer enligt 

matchningsprincipen. I samband med att tillgången nyttjas kan kostnaderna matchas med förbrukningen 
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av tillgången. SvFF uppger att anledningen för att ta upp spelarkontrakt i balansräkningen är just för att 

periodisera utgifterna för att uppnå en bättre matchning mellan intäkter och kostnader. 

”Kim” menar att försäljning av spelare är en stor del av deras verksamhet och därför ska samtliga 

spelarkontrakt tas upp i balansräkningen för att uppnå en rättvisande bild. 

 

Ett av kraven från IAS 38 för att något ska kunna räknas som en immateriell tillgång är framtida 

ekonomiska fördelar. De intervjuade klubbarna är inne på att spelare genererar poäng för klubben vilket 

kan generera en inkomst genom en framskjuten placering i ligan. Dessutom väljer folk att köpa biljetter 

för att titta på laget när de spelar vilket också genererar en inkomst för klubben. Dock anser Björn von 

Knorring, Sirius att det inte finns någon garanti att spelaren inbringar dessa inkomster vilket skulle 

betyda att kravet om framtida ekonomiska fördelar inte uppfylls och därför bör spelarkontrakt kanske 

inte redovisas i balansräkningen. 

 

Genom att studera klubbarnas årsredovisningar konstateras det att spelarkontrakten, i de klubbar som 

väljer att aktivera kontrakten i balansräkningen, utgör allt mellan 0,3 % (Norrköping) ända upp till 16,7 

%(Göteborg) av klubbarnas totala tillgångar. Enligt respondenterna utgör ett stort spelarvärde en större 

risk för klubben, eftersom tillgången är osäker, alltså har Göteborg mycket mer osäkra tillgångar i form 

av spelarkontrakt än resterande av de berörda klubbarna. 

Kostnad 

Klubbarna kan även välja att kostnadsföra sina externa spelarförvärv direkt över resultaträkningen. 

Därmed blir kontrakten ingen tillgång i klubbens årsredovisning. Detta innebär att klubben får stora 

kostnader samma år som förvärvet görs. Det kräver att klubben har stora intäkter för att kunna täcka upp 

kostnaden för förvärvet och därmed undvika att redovisa ett negativt resultat. Ett av lagen som väljer att 

inte ta upp sina spelarkontrakt i balansräkningen är Häcken. Sonny Karlsson, som är sportchef för 

Häcken, anser att det är svårt att avgöra om kontraktet är en tillgång för klubben eller inte. Detta 

eftersom skador kan uppstå eller om en spelare väljer att spela ut sitt kontrakt kommer klubben troligtvis 

inte få någon inkomst via en försäljning vilket gör att spelaren inte har genererat någon inkomst och kan 

därmed inte klassificeras som en tillgång enligt IAS 38. Kravet framtida ekonomiska fördelar blir 

uppfyllt vid en eventuell försäljning av spelarkontraktet men om en försäljning inte görs är det betydligt 

svårare att visa på att den här spelaren och hans kontrakt bidrar till ekonomisk fördel. Jörgen Willgård, 

Hammarby, delar Sonnys uppfattning om att spelarkontrakten är en osäker tillgång och därmed finns det 

en risk med att ta upp spelarkontrakt i balansräkningen.  
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Både Björn, Sirius och Sonny, Häcken nämner att redovisningen blir enklare och mycket av den 

värderingsproblematik som finns runt spelarkontrakt undviks vid valet att kostnadsföra spelarkontraktet. 

Om klubben väljer att kostnadsföra sina spelarkontrakt sker inga avskrivningar under kontraktstiden och 

det behöver inte heller göras något val om vad som skall ingå i anskaffningsvärdet. Endast 

transfersumman tas upp som en kostnad vilket leder till en enklare redovisning.  

 

Nyckeltal 

Kassalikviditeten är ett nyckeltal som inte påverkas oavsett om klubbarna väljer att aktivera eller 

kostnadsföra sina spelarkontrakt. Det innebär att den kortsiktiga betalningsförmågan förblir den samma 

hos klubbarna oavsett val av redovisningsmetod. Klubbarnas möjlighet att göra andra kortsiktiga 

transaktioner förblir därmed oförändrad. Förmågan att betala på lång sikt minskar dock när 

spelarkontrakt tas upp som en tillgång i balansräkningen. Om soliditeten minskar måste klubbarna bli 

mer försiktiga med olika investeringar. Vid en mycket låg soliditet bör klubbarna inte göra några 

spelarförvärv eftersom det finns en risk att de inte kan betala av sina andra skulder.  

 

Rörelsemarginalen påverkas kraftigt om klubben väljer att kostnadsföra spelarkontraktet direkt över 

resultaträkningen jämfört med att ta upp spelarkontraktet som en tillgång. Det kan bli väldigt lite kvar av 

omsättningen, vilket gör att klubben kan få svårt att täcka sina ränte- och skatteutgifter samt att redovisa 

vinst. Detta nyckeltal är relevant framför allt för de klubbar som bedrivs som aktiebolag då aktieägare 

kan se om föreningen kommer att kunna göra någon vinst. Eftersom det flesta klubbar tar upp 

spelarkontrakten som en tillgång underlättar det att visa en god rörelsemarginal. Räntabiliteten minskar 

kraftigt vid ett spelarförvärv oavsett hur klubben väljer att redovisa förvärvet. Det som skiljer är att 

räntabiliteten är fortsatt låg under de åren som avskrivningar görs om spelarkontraktet tas upp som en 

tillgång vilket innebär en lägre avkastning på klubbens totala kapital. Genom att analysera dessa 

nyckeltal konstateras det att de påverkas olika beroende på vilket redovisningsval klubben gör angående 

spelarkontrakt. 
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5.3 Jämförbarhet   

 

Jämförbarheten har två olika aspekter. Den första avser jämförbarhet mellan företag och den andra avser 

jämförbarhet över tiden. Utifrån figur två är det möjligt att urskilja de skillnader som existerar mellan de 

två redovisningsmetoderna aktivering och kostnadsföring. Den största skillnaden mellan aktivering och 

kostnadsföring är behandlingen av de externt förvärvade spelarkontrakten, där kontraktet betraktas som 

en tillgång vid aktivering och enbart en kostnad vid kostnadsföring. Både Bosman- och akademispelares 

kontrakt behandlas lika oavsett aktivering eller kostnadsföring. Eftersom dessa kontrakt inte får tas upp 

som en tillgång vid aktivering blir det en direktkostnad precis som vid kostnadsföring av kontrakt. 

Enligt respondenterna ser vissa möjligheten att även Bosmankontrakt ska kunna aktiveras i 

balansräkningen eftersom det finns tydliga utgifter i form av ”sign on-bonus” och agentkostnader vid 

anskaffningen som skulle kunna utgöra anskaffningsvärdet. Ett fåtal av respondenterna ansåg även att 

akademispelarnas kontrakt borde kunna aktiveras i balansräkning genom att klassificeras som internt 

upparbetade immateriella tillgångar. Däremot står det i RR 15 och IAS 38 att internt upparbetade 

immateriella tillgångar endast får tas upp i balansräkningen om ett antal kriterier har uppfyllts. 

Innebörden av det är dock att många av utgifterna redan har kostnadsförts vid det tillfälle som en 

aktivering genomförs. Detta leder till att de internt upparbetade immateriella tillgångarna ofta redovisas 

till ett lägre värde än deras verkliga värde. Det som också talar emot att aktivera dessa kontrakt i 

balansräkningen är att det existerar en alltför stor ovisshet om de kostnader som klubben har fått betala 

för dessa kontrakt vilket leder till en brist på tillförlitlighet.   

 

Ur ett rent jämförbarhetsperspektiv är kostnadsföring den metod som behandlar de tre olika kontrakten 

på ett likartat sätt. Med det som utgångspunkt behandlas samtliga spelares kontrakt konsekvent till 

skillnad mot om klubbarna valt att aktivera sina spelarkontrakt, där endast de externt förvärvade 

 

Kostnadsföring  

Externt förvärvade kontrakt  

Kostnadsförs via 

resultaträkningen 

 

Bosmankontrakt 

Kostnadsförs via 

resultaträkningen 

 

Akademikontrakt 

Kostnadsförs via 

resultaträkningen 

 

 

 

Aktivering  

Externt förvärvade kontrakt 

Tas upp som en tillgång i 

balansräkningen 

 

Bosmankontrakt 

Får inte tas upp som en tillgång 

i balansräkningen enligt SvFF  

 

Akademikontrakt 

Får inte tas upp som en tillgång 

i balansräkningen enligt SvFF  

 

 Figur 2: Jämförbarhet - Aktivering vs Kostnadsföring 
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kontrakten får aktiveras. Att aktivera de förvärvade kontrakten skulle därför kunna liknas vid ett isberg, 

där endast toppen är synlig (de förvärvade kontrakten) samtidigt som stora delar av isberget döljer sig 

under ytan (Bosman- och akademispelarnas kontrakt). Detta innebär att det endast är en liten del av 

klubbarnas totala tillgångar som visas för användarna i de finansiella rapporterna. Därav kan 

kostnadsföring anses vara den metod som bäst återspeglar jämförbarheten mellan klubbarna utifrån 

dagens regelverk.    

 

Om SvFF skulle tillåta aktivering av Bosman- och akademispelarkontrakt blir det svårare att jämföra 

klubbarna beroende på om de väljer att aktivera kontrakt eller kostnadsföra dem eftersom att kontrakten 

behandlas olika. Dessutom blir det svårare för klubbarna att jämföra sina finansiella rapporter över tiden 

eftersom att de skulle kunna välja olika redovisningsmetoder olika år.  

 

Jämförbarheten är ett viktigt mått för eventuella investerare eftersom de vill bedöma vilket företag som 

kommer generera den högsta vinsten. Respondenterna nämner att klubbarna idag utvecklas och drivs 

mer och mer som just företag. Därigenom bör kravet på jämförbarhet öka i samma takt då vikten att 

kunna bedöma klubbens finansiella ställning och resultat för investerare ökar. 

 

Om klubbarna väljer redovisningsmetod endast utifrån att klara av eller få behålla elitlicensen, är det 

inte ett orimligt antagande att de försöker styra redovisningen i en önskvärd riktning för att dessa krav 

ska kunna mötas. Vid ett sådant utfall kan tillförlitligheten, neutraliteten och den korrekta bilden 

ifrågasättas eftersom det snarare är tal om att gynna den egna verksamheten än att förhålla sig till de 

kvalitativa egenskaperna.  

 

Det är däremot inte möjligt att med säkerhet fastställa att klubbarna enbart väljer den metod som de 

själva anser vara bäst för dem. Om en klubb väljer att ta upp ett kontrakt som en tillgång i 

balansräkningen kan de sprida ut kostnaden över nyttjandeperioden och därigenom få bättre 

förutsättningar för att uppnå kraven för elitlicensen. Det skulle kunna utnyttjas genom att klubbarna 

skriver långa avtal med spelarna för att hålla kostnaderna nere. Detta skulle kunna ses som en typ av 

manipulering, eftersom klubbarna kan spendera stora summor pengar på spelarköp med pengar som de 

egentligen inte har och istället ”skjuta upp” kostnaderna till framtiden. Detta menar Jennifer Francis är 

en typ earnings management och är en direkt konsekvens av att organisationer ges möjligheten att göra 

redovisningsval. 
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5.4 Rättvisande bild 

Som det vid flertalet tillfällen i denna studie har nämnts, ämnar bland annat årsredovisningslagen att de 

finansiella rapporterna ska ge en rättvisande bild över verksamhetens ställning och ekonomiska resultat. 

Efter att respondenterna fått säga sitt, visar redovisningen av spelarkontrakt sällan en rättvisande bild 

över klubbarnas verksamhet trots att det uttryckligen står i årsredovisningslagens övergripande direktiv 

att en rättvisande bild bör eftersträvas. Det är synnerligen påtagligt i de tillfällen som klubbarna 

aktiverar sina externt förvärvade spelarkontrakt i balansräkningen, samtidigt som de egenfostrade 

akademispelarnas kontrakt inte redovisas på samma sätt. Detta leder till att klubbarna har dolda 

tillgångar som inte redovisas i balansräkningen och därmed utelämnar information som skulle kunna 

vara fundamental för att olika intressenter skulle kunna fatta sina ekonomiska beslut. Respondenterna 

har varit delade i denna fråga, där en del anser att både akademispelarnas och Bosman-spelarnas 

kontrakt bör få tas upp i balansräkningen och en del varit helt emot eftersom dessa kontrakt inte 

uppfyller kraven för att klassificeras som tillgångar.  

 

Det har visat sig att extremt få klubbar gör nedskrivningar trots att det tydligt står i SvFFs regleringar att 

en nedskrivning av spelarkontrakt ska ske om återvinningsvärdet är lägre än det bokförda värdet. Inte 

ens i de fall där spelare är borta flera år på grund av olika skador, görs vanligtvis nedskrivningar inom 

de svenska klubbarna. En anledning till det kan vara att klubbarna är ovilliga att skriva ned sina 

tillgångar eftersom det aldrig har funnits någon praxis inom det området. Dessutom är det inte tillåtet för 

ideella föreningar att göra uppskrivningar på spelarkontrakten. Detta innebär att det blir svårare att ta 

hänsyn till spelarvärdena eftersom de inte kan redovisas till sina verkliga värden i de fall där en 

uppskrivning hade varit på plats. Därmed är antagandet att varken nedskrivningar eller uppskrivningar, 

förutom det lagmässiga, görs på grund av att redovisningen blir för invecklad och att det blir svårt att 

uppskatta med vilka värden det ska ske. Riskerna blir således att dessa värden bygger på subjektiva 

bedömningar och uppskattningar, vilket snarare skulle leda till en missvisande bild än en rättvisande. 

Samma argument används även när det gäller att värdera spelarna till verkligt värde. Redovisningen 

skulle bli extremt omfattande och det verkliga värdet svårt att fastslå.  

 

Det mest rättvisande skulle vara att alla klubbarna redovisar sina spelarkontrakt på samma sätt. 

Respondenterna är dock tydliga med det faktum att fotbollsklubbarna har olika förutsättningar på 

marknaden. Därav går det definitivt att argumentera för att denna valmöjlighet som klubbarna har 

erhållits leder till att klubbarna uppvisar den bild som de själva anser vara mest rättvis. Jessica Palm från 

SvFF menar att denna valmöjlighet kan förklaras med att en del av klubbarna ville ha möjligheten att 
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kostnadsföra sina spelarkontrakt direkt. Motivet bakom detta var bland annat att medlemmar och 

supportrar skulle få en mer lättförståelig bild av klubbens ekonomi såtillvida att resultatet och 

likviditeten lättare hänger samman. En klubb kan annars visa ett stort eget kapital, vilket av 

medlemmarna kan tyckas ska investeras i spelarförvärv, utan att det för den skull finns tillräckligt med 

likviditet för att kunna genomföra ett köp eftersom motkontot på tillgångssidan i balansräkningen kan 

vara balanserande värden för spelarförvärv. Med detta som bakgrund ansåg SvFF att det var viktigt att ta 

fram ett regelverk som alla klubbar kunde enas om och stå bakom och beslutet togs att båda metoderna 

var tillåtna.  
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6. Resultatdiskussion 
I detta avsnitt kommer studiens resultat att tolkas och förklaras för att underlätta för läsarna att förstå 

resultatens innebörd. Diskussionen kommer även ge olika funderingar och reflektioner om resultatet 

och det studerade problemområdet.  

 

Det är ganska svårt att svara på varför klubbarna redovisar spelarkontrakten som de gör. Detta på grund 

av att personalen i klubbarna inte med säkerhet kan besvara frågan själva eftersom att beslutet kan ha 

tagits innan de kom dit eller att klubben alltid redovisat på samma sätt utan någon självklar förklaring. 

Det gör det hela ännu svårare att, som utomstående, analysera klubbarnas val av metod samt att förklara 

vad som gjort att de valt att gå i den riktningen. 

 

Efter att ha summerat resultatet är det möjligt att komma fram till att majoriteten av de svenska 

fotbollsklubbarna, som omfattas av elitlicensen, väljer att redovisa spelarkontrakten som immateriella 

tillgångar i sin balansräkning. Anledningen från SvFF sägs vara att det ska underlätta matchningen 

mellan intäkter och kostnader. Utifrån de intervjuer som genomförts verkar däremot klubbarna ha en 

helt annan anledning. Respondenterna menar istället att ett av huvudskälen till att redovisa 

spelarkontrakten i balansräkningen är att sprida ut kostnaderna, delvis för att uppfylla de ekonomiska 

kraven för elitlicensen. Därigenom finns det skäl att tro att klubbarna utnyttjar denna möjlighet för att 

gynna sin egen situation snarare än att tydliggöra den ekonomiska situationen i föreningen.  

 

Det ämne som haft flera delade åsikter är hur akademispelarnas och Bosman-fallens kontrakt bör 

behandlas i de finansiella rapporterna. Här menar några av respondenterna att dessa kontrakt inte skiljer 

sig märkvärt från de förvärvade spelarkontrakten. Samtidigt som andra påpekar svårigheterna med att 

värdera dessa kontrakt och att det inte går att urskilja något tydligt anskaffningsvärde. De menar att det 

är en komplex process med flertalet svåra bedömningar och uppskattningar som i sådana fall skulle 

baseras på godtyckliga och subjektiva bedömningar.  

 

Det som var förvånande var att i stort sett samtliga respondenter ansåg att fotbollsbranschen, i viss mån, 

hade problem med att uppvisa en rättvisande bild. Allt ifrån att akademispelares och Bosman-falls 

kontrakt inte får redovisas i en balansräkning till det faktum att nedskrivningar i stort sett aldrig sker. 

Nedskrivningar av spelarkontrakt är en del i att visa en rättvisande bild och borde, i enlighet med SvFFs 

definition, ske betydligt frekventare. Att klubbarna ser ett relativt tydligt problem utan att SvFF gör 

någon uppföljning eller granskning får en att ifrågasätta om hur SvFFs regler står sig i förhållande till de 
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redovisningsprinciper som existerar. Att det finns brister i SvFFs uppföljning är även ett problem som 

några av respondenterna hänvisat till.   

 

Det som också varit förvånande är att några av de personer som kontaktats med högt uppsatta positioner 

inom föreningarna inte har haft någon bredare kunskap inom ekonomi och därmed hänvisat oss till 

någon annan inom föreningen eller inte velat uttala sig överhuvudtaget. Detta är anmärkningsvärt med 

tanke på det ekonomiska ansvar som arbetsrollen kräver, samt de konsekvenser klubbarna kan råka utför 

om de försummar sin redovisning och ekonomi.  

 

Det finns skäl att tro att flera av lagen som huserar i Superettan inte tar upp spelarkontrakt i sin 

balansräkning av den enkla anledningen att de inte gör några spelarköp. Istället baserar de sin 

verksamhet på de egenfostrade spelarna samt att hämta in spelare utan övergångssummor. Denna syn 

förstärktes efter att det upprättades en kontakt med några av nykomlingarna i Superettan som tydligt 

uttryckte sig att de inte genomfört några spelarköp och således inte behövde ta något aktivt val.  

 

Samtidigt har det visat sig vara svårt att urskilja om stora och små klubbar redovisar spelarkontrakten på 

olika sätt. Detta för att de klubbar som valt att kostnadsföra sina kontrakt inte tycks utmärka sig 

nämnvärt från de klubbar som gör det. Endast Häcken tycks ha en anledning till att kostnadsföra sina 

kontrakt. Detta på grund av Gothia Cup, en av världens största ungdomsturneringar, som genererar stora 

intäkter årligen vilket lett till att Häcken fått ett stort kapital.    

 

Efter att ha granskat årsredovisningarna går det att urskilja att spelarkontrakten inte utgör någon större 

del av klubbarnas totala tillgångar. Det påvisas även i intervjun med Björn von Knorring, Sirius, där han 

förklarar att klubben endast har ett kontrakt som redovisas som en immateriell tillgång och dessutom till 

en väldigt låg summa. Rent ekonomiskt kan spelarkontrakten därmed betraktas som mer eller mindre 

oväsentliga. Trots detta delar författarna respondenternas syn på att spelarna, och därmed deras kontrakt, 

utgör själva grunden för att verksamheten ska kunna bedrivas. Ur detta perspektiv borde alla klubbar 

som förvärvar spelarkontrakt redovisa dessa på samma sätt.  

 

Det hade varit önskvärt att granska samtliga 32 klubbars årsredovisning och att få några ytterligare 

intervjuer för att kunna utkristallisera tydliga mönster i klubbarnas redovisningssätt. Därigenom kunde 

resultaten blivit mer generaliserbara. Trots detta anser författarna att den empiri som samlats in är 

tillräcklig för att kunna göra olika bedömningar och dra slutsatser för att beskriva fenomenet om 

fotbollsklubbarnas redovisningsval.   
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6.1 Kritiskt förhållningssätt 

I slutfasen av att arbete är det viktigt att förhålla sig kritisk till resultatet eftersom att det kan innebära en 

bättre återspegling av verkligheten och därav även visa en bättre bild av trovärdigheten. Denna studie 

har baserats på sekundärdata för att sedan kompletteras ytterligare med primärdata. Den sekundärdata 

som samlats in har varit i form av litteratur, artiklar och Internetkällor samtidigt som den primärdata 

som inhämtats till stor del utgjorts av de intervjuer som genomförts. De inspelade intervjuerna har 

granskats kort efter själva intervjutillfällena för att informationen fortfarande ska vara färsk i minnet 

samt underlätta vid transkriberingen av den insamlade informationen. Respondenterna som intervjuats 

får anses ha en hög trovärdighet i samband med att de arbetar med olika typer av redovisningsfrågor 

dagligen, samt att andra ansvariga inom klubben hänvisat till just denna person.  

 

Det kan riktas kritik mot antalet respondenter i studien, vilket innebär att det blir svårare att generalisera 

och dra någon slutgiltig slutsats om hur redovisningen går till i de svenska elitklubbarna. Den initiala 

anledningen kan vara det faktum att studien genomförts vid ett tillfälle där klubbarna haft omfattande 

arbetsuppgifter gällande planering, budgetering och schemaläggning inför säsongsstarten. Denna period 

är väldigt ofta hektisk för klubbarna och kan därför ha bidragit till det höga bortfallet. Därtill fanns det 

även några klubbar som är nya i dessa sammanhang (Superettan) och som inte hunnit etablera sig. Därav 

tackade de nej till en intervju, eftersom de själva inte ansåg sig ha tillräckligt med kompetens för att ge 

relevanta och trovärdiga svar.  

 

Något som även kan kritiseras är användningen av en del studentlitteratur, som kan ge en något 

förenklad bild av verkligheten, samt att en del av litteraturen kan vara aningen föråldrad. Författarna har 

dock ansett att litteraturen varit relevant och funktionell utan att för den skull styra resultatet i en 

önskvärd riktning. 

6.1.1 Metodkritik 

Den tydligaste svagheten i undersökningen är det faktum att det är relativt få respondenter som 

undersökts. Detta på grund av ett väldigt högt bortfall. Den stora förhoppningen hade givetvis varit att 

analysera samtliga årsredovisningar samt få åtminstone 10 fördjupande intervjuer som hade kunna 

förklara varför klubbarna redovisar sina spelare som de gör i dagsläget. Med tanke på den relativt korta 

tidsramen samt att klubbarna varit mitt inne i sina förberedelser för den nya säsongen har 

undersökningen varit tvungen att begränsas. Det har bland annat lett till att endast ett fåtal personer fått 

möjligheten att uttrycka sina tankar och åsikter. Det innebär även att det blir svårare att generalisera 
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eftersom antagandena baseras på några personers individuella preferenser.  

 

Ett annat problem var att frågorna besvarades via mail, vilket bidrog till att svaren inte blev särskilt 

uttömmande samt att möjligheten att ställa direkta uppföljningsfrågor försvann. Dessutom gavs det inga 

möjligheter att förklara eventuella misstolkningar. Trots detta har fördelarna med att få svar från 

klubbarna vägt över nackdelarna med att svaren inte alltid varit kompletta.  



 

47 

 

7. Slutsats 
Att klargöra, analysera och förstå varför klubbarna väljer att ta upp spelarkontrakt som en immateriell 

tillgång i balansräkningen eller att kostnadsföra dem direkt över resultaträkningen samt förklaringen 

till klubbarnas val av metod var själva syftet och nedan följer slutsatserna för denna studie.  

 

16 av de 20 undersökta klubbarna väljer att ta upp spelarkontrakt i balansräkningen som immateriella 

tillgångar jämfört med de fyra som istället väljer att kostnadsföra spelarkontrakten direkt över 

resultaträkningen. Den främsta anledningen till detta är att klubbarna vill undvika att ta en stor kostnad 

vid ett tillfälle. Istället fördelas kostnaden över nyttjandeperioden, det vill säga kontraktslängden. Detta 

ger klubbarna en större möjlighet att klara av de ekonomiska kraven från SvFF och därmed få behålla 

sin elitlicens. Det som talar för att klubbarna väljer att kostnadsföra sina spelarkontrakt är att de har ett 

stort kapital och är därmed inte beroende av att sprida ut kostnaderna på flera år för att klara av 

elitlicensen. När det gäller mindre klubbar som inte har ett stort kapital men ändå väljer att kostnadsföra 

sina externa förvärv är det möjligt att dra slutsatsen att dessa klubbar inte gör förvärv för samma 

summor som de större klubbarna, vilket skapar möjligheten att kostnadsföra spelarkontrakten. De 

klubbar som inte tar upp spelarkontrakt i balansräkningen undviker den redovisningsproblematik som 

kan uppstå med att bedöma anskaffningsvärden, avskrivningar och i viss mån även nedskrivningar.   

 

Vid sammanställningen av de svar som erhållits av respondenterna och de teoretiska modellerna som 

Burns och Scapens ramverk går det även att konstatera att det finns en viss tröghet inom klubbarnas 

organisationer. Denna tröghet tydliggörs genom att ingen av de granskade klubbarna visat någon 

förändring av redovisningsmetod. Det faktum att många av respondenterna svarade att de alltid 

redovisat på det sättet är även det en bidragande faktor till denna upplevda tröghet. För att ytterligare 

förtydliga menas det inte att de som arbetar inom klubbarna är tröga eller ovilliga att förändra, utan att 

de snarare blivit trygga och bekväma i sina regler och rutiner och därmed inte anser att en förändring 

behövs.  

 

En konsekvens som finns med detta redovisningsval är att vissa klubbar gör valet att ta upp 

spelarkontrakt i balansräkningen endast för att klara av elitlicensen. Därmed eftersträvar de varken 

SvFFs rekommendationer om att matcha intäkter med kostnader eller redovisningsprincipen om en 

rättvisande bild.  
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Efter att ha analyserat empirin och respondenternas svar var det möjligt att urskilja en tydlig 

problematik när det kommer till att ge en rättvisande bild över klubbarnas ekonomiska ställning och 

resultat. Det förklaras enklast med att varje klubb har olika sätt att se på själva begreppet, vilket innebär 

att det blir svårt att jämföra klubbarna med varandra, men även inom klubben över tid. Det blir extremt 

påtagligt att den rättvisande bilden hamnar i skymundan av de regler och principer som fotbollen 

influeras av och blir därmed lätt bortprioriterad, vilket även styrks utifrån respondenternas svar 

angående deras redovisningsval.   

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Författarna anser att det skulle vara intressant att få ta del av samtliga 32 klubbars, som innefattas av 

elitlicensen, information för att få en mer heltäckande bild av varför de redovisar sina spelare på det sätt 

som dem gör. Vidare vore det intressant att höra deras respektive motivation till varför deras 

redovisning ser ut som den gör och vilka redovisningsval de har tagit. Det hade även varit intressant att 

få intervjua några revisorer som kunnat ge sin syn på redovisningen av fotbollsspelare och belysa de 

olika skillnaderna som existerar inom fotbollsbranschen.  

 

I och med att denna studie enbart grundat sig på svenska elitfotbollsklubbar, föreslår författarna att en 

bredare studie genomförs som fokuserar på redovisningen av fotbollsspelare i hela Europa och 

därigenom kunna ta fäste på de skillnader som gäller i olika länder. I länder som England, Spanien, 

Italien, Tyskland och Frankrike där enorma summor omsätts varje år är bara ett fåtal av tänkbara 

studieobjekt.  

 

I USA omsätter sporter som amerikansk fotboll, baseboll, basket extrema summor. Därav vore det 

intressant att se hur dessa redovisas av sina klubbar och hur de förhåller sig till U.S. GAAP för att 

senare kunna göra en jämförelse mellan de europeiska klubbarna och deras regelverk som till exempel 

IFRS 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor till klubbarna 
   

Inledning: 

1. Berätta kort om vem du är och vad du arbetar med? 

2. Vad har du för utbildning och tidigare arbetserfarenheter? 

3. I vilken associationsform bedrivs er klubb? 

 

Huvudfrågor: 

1. Hur redovisas fotbollsspelare i er klubb? Vad är anledningen till att ni gör på just det sättet? 

2. Vilka konsekvenser ser du med respektive val av metod? Fördelar och nackdelar? 

3. Vilken metod föredrar du? 

4. Inom fotbollen är det tillåtet för klubbarna att välja att kostnadsföra sina spelare eller ta upp dem som 

tillgång, något som inte är tillåtet i andra branscher. Varför tror du att det är så? 

5. Redovisningen strävar efter att bli mer jämförbar. Med detta som underlag, borde inte alla klubbar 

redovisa sina spelare på samma sätt? 

6. Varför tas inte akademispelare eller spelare som kommit som Bosman upp i balansräkningen? Skulle 

det vara möjligt? 

Om en akademispelare flyttas upp till A-laget och presterar bättre än en spelare som är värderad till 1 

mkr under hela säsongen. Finns det fog för att ta upp akademispelaren som en immateriell tillgång? 

7. Anser du att det är möjligt att värdera fotbollsspelare till verkligt värde? Skulle det kunna ge en mer 

rättvis bild av fotbollsklubbarnas ekonomiska ställning? 

8. I vilka situationer gör ni nedskrivningar på fotbollsspelare (i samband med skador, ålder, prestation, 

brott)? Finns det någon praxis? 

9. Hur går det till när ni gör en nedskrivning på en fotbollsspelare? Hur bestämmer ni summan på 

nedskrivningen? Vem/vilka i klubben tar beslutet om nedskrivning? 

10. Borde inte nedskrivningar göras på spelare som inte presterar/presterat över en längre tid? Har det 

skett i klubben någon gång? 

11. Har du några egna reflektioner över hur redovisningen inom fotbollen skulle kunna förbättras? Hur 

skulle det kunna se ut? 
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Bilaga 2 – BFNs uttalande 
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Bilaga 3 – Presentation av de granskade klubbarna 
AIK  

Stockholmsklubben bildades 1891 och är ett av Sverige största lag. AIK spelar sina hemma matcher på 

Friends Arena i Solna och har några av landets mest hängivna supportrar, vilket visas genom att laget 

har vunnit Allsvenskans publikliga 36 gångar. AIK har sedan 1900-talet tagit elva SM-guld. Laget har 

även 83 säsonger i Allsvenskan och ligger trea i den allsvenska maratontabellen.
84

 AIK hade 2014 om 

nettoomsättning på 121 985 000 kronor.
85

 

 

AIK värderar spelarna till anskaffningsvärdet och minskar värdet genom avskrivningar och eventuella 

nedskrivningar. Avskrivningar görs linjärt över kontraktsperioden. Nedskrivningar görs om en 

värdenedgång sker. Återvinningsvärdet fastställs då och får inte överstiga det bokförda värdet. Enligt 

not 8 så gjordes ingen nedskrivning på något spelarkontrakt under året 2014.
86

 

 

Assyriska FF 

Assyriska FF startade som ett korplag 1974 av assyriska flyktingar. Därefter började klättringen i 

seriesystemen och 2005 spelade klubben sin första och hittills enda säsong i Allsvenskan men slutade 

sist och blev degraderade till Superettan, där laget spelar än idag.
87

 Nettoomsättningen 2013 var 

12 516 000 kronor.
88

 

 

Assyriska FF har inga immateriella tillgångar i sin balansräkning och därmed har man inga spelarvärden 

i balansräkningen.
89

  

 

Brommapojkarna IF  

IF Brommapojkarna grundades 1942 i Bromma Stockholm. Brommapojkarna spelade i Allsvenskan för 

första gången 2007. Totalt har BP fått spela fem säsonger i den högsta divisionen. Ifjol åkte klubben ur 

högsta ligan med herrlaget och under 2015 spelar klubben i Superettan.
90

 BP är en av Sveriges främsta 

klubbar på att ta fram unga talanger inom fotbollen. Brommapojkarna hade 2014 en nettoomsättning på 

40 131 414 kronor.
91
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Brommapojkarna har valt att inte ta upp spelarkontraktet som en tillgång och därför finns det ingen 

sådan post i deras balansräkning. Koncernredovisning görs inte med stöd av ÄRL 7:3. Vid köp av 

spelare, kostnadsförs spelarkontraktet vid förvärvspunkten.
92

   

 

Djurgården IF 

Djurgårdens Idrottsförening bildades den 12 mars 1891. Klubben har sin hemvist i Stockholm och har 

spelat i Allsvenskan i 59 säsonger, vilket totalt sett gett dem en sjunde plats i maratontabellen. Dessutom 

laget tagit hem titeln sju gånger. Djurgården kallas för Järnkaminerna eller Blåränderna och är en av 

Sveriges största fotbollsföreningar med ca 12 000 medlemmar.
93

 Under 2014 hade Djurgården IF en 

nettoomsättning på totalt 109 721 268 kronor.
94

  

 

K3 tillämpas för första gången. Djurgårdens immateriella tillgångar har uppkommit genom anskaffning 

av spelare genom separata förvärv. Spelarkontraktet redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för 

ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över kontraktstiden. Avskrivningar görs 

först när tillgången kan användas. Den immateriella anläggningstillgången tas bort från balansräkningen 

när den inte är användbar eller när det är säkert att den inte kommer ge några ekonomiska fördelar.
95

 

 

Elfsborgs IF  

Föreningen bildades 1904 i Borås. Elfsborg har vunnit SM-guld sex gånger sedan föreningen grundades. 

Klubben hade sin storhetstid i mitten av 1900-talet, då även stora delar av laget utgjorde stommen i det 

svenska landslaget. Idag är Elfsborg är ett stabilt topplag i Allsvenskan och ligger på en femteplats i 

maratontabellen.
96

 Elfsborg hade 2014 en nettoomsättning på 85 448 000 kronor.
97

 

Elfsborgs immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet minskat med 

ackumulerade av- och nedskrivningar. Spelarförvärven skrivs av linjärt under kontraktsperioden. 

Anskaffningsvärdet är den kända övergångssumman. Spelarkontrakt som inte förvärvats externt tas inte 

upp i balansräkningen. Nedskrivningar görs om återvinningsvärdet på balansdagen är lägre än det 
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bokförda värdet.
98

 

 

Falkenbergs FF  

Falkenberg FF- 1928 bildades Falkenbergs FF. Klubben vann Superettan 2013 och gick förförsta gången 

upp i Allsvenskan och har lyckats hålla sig kvar. Klubbens publikrekord ligger på 5406 personer.
99

 

Klubbens nettoomsättning låg på 27 059 000 kronor 2014.
100

 

 Falkenberg tar upp spelarkontrakten som en immateriell anläggningstillgång och avskrivningar görs 

linjärt över kontraktstiden.
101

 

 

GAIS 

GAIS eller Göteborgs Atlet- och Idrottssällskap bildades den 11 mars 1894 på ett café i centrala 

Göteborg. Laget kallas även för makrillarna eftersom deras grönsvartrandiga tröjor påminner om 

makrillens utseende. GAIS har vid fyra tillfällen blivit svenska mästare och har 54 allsvenska säsonger i 

bagaget. 2012 åkte laget ur Allsvenskan och har sedan dess spelat i Sveriges näst högsta liga Superettan. 

Klubben ligger för närvarande på en tiondeplats i maratontabellen.
102

 År 2012 hade GAIS en 

nettoomsättning på 30 436 000.
103

   

Enligt GAIS årsredovisning från2012 redovisades anläggningstillgångarna till anskaffningsvärdet.
104

 

 

Gefle IF 

Gefle har varit en aktiv fotbollsförening ifrån slutet av 1800-talet och klubben var framgångsrika i 

början på 1900-talet.
105

 År 2004 tog sig Gefle sensationellt tillbaka till Allsvenskan igen efter 21 år. Där 

har laget spelat sedan 2004. I Allsvenskans maratontabell ligger går Gefle att återfinna på en 23:e plats. 

Gefles nettoomsättning 2014 var 29 019 150  kronor.
106
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Spelarutgifter aktiveras och skrivs av under kontraktstiden. Fastställande av värde görs igenom 

anskaffningsvärdet.
107

  

 

IFK Göteborg  

Den 4 oktober 1904 bildades IFK Göteborg av Idrottsföreningen Kamraterna. Laget kallas för Blåvitt 

eller änglarna och kamraterna och är en av Sveriges mest framgångsrika klubbar där laget blivit svenska 

mästare 18 gånger och dessutom vunnit UEFA-cupen. Totalt har IFK Göteborg 81 säsonger i Sveriges 

högsta fotbollsserie Allsvenskan, vilket gett dem en andraplats i maratontabellen.
108

 Under 2014 hade 

IFK Göteborg en nettoomsättning på 114 826 000.
109

 

Detta är första året som K3 tillämpas. Avskrivningar på övergångssumman sker linjärt över 

kontraktsperioden. Värdering av spelarkontrakt görs årligen enligt SvFFs principer.
110

 

 

Halmstad BK 

Den 6 mars 1914 beviljades Halmstad BK inträde i Riksidrottsförbundet vilket senare kommit att ses 

som klubbens födelsedag. Halmstad BK har vid blivit svenska mästare fyra gånger och har även vunnit 

svenska cupen vid ett tillfälle. Säsongen 2011 åkte klubben ur Allsvenskan, men tog steget upp direkt 

den nästkommande säsongen. Klubben har sedan dess spelat i den högsta serien och ligger på nionde 

plats i maratontabellen.
111

 Säsongen 2014 hade Halmstad BK en nettoomsättning på 36 369 000 

kronor.
112

  

 

Vid externa spelarförvärv värderas spelarkontrakten till anskaffningsvärdet, vilket motsvarar den kända 

övergångssumman. Avskrivning sker linjärt över kontraktstiden. Tilläggsköpeskilling läggs på 

anskaffningsvärdet då den blir känd.
113

  

 

Hammarby IF 

Hammarby bildades 1897 och är ett av Sveriges populäraste lag med många supportrar. Hammarby 

spelar i år i Allsvenskan igen efter ett antal säsonger i Superettan. Hammarby har sedan grundandet tagit 
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109
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ett SM-guld, vilket kom 2001. Sammanlagt har Hammarby 47 Allsvenska säsonger i bagaget, vilket gett 

dem en tolfte plats i maratontabellen.
114

 Hammarby hade 2014 en nettoomsättning på 68 668 

000kronor.
115

 

 

Det är första året som klubben upprättar årsredovisning enligt K3. Immateriella tillgångar värderas till 

anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskrivningar görs linjärt över 

den beräknade nyttjandeperioden. Immateriella anläggningstillgångar tas bort från balansräkningen vid 

utrangering eller avyttring eller när inte framtida ekonomiska fördelar väntas från användning, 

utrangering eller avyttring av tillgången. Varje år görs en bedömning av om det föreligger någon 

indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess bokförda värde. Finns det en sådan indikation räknas 

tillgångens återvinningsvärde ut. Om återvinningsvärdet är lägre än det redovisade värdet görs en 

nedskrivning som kostnadsförs över resultaträkningen.
116

 

 

Helsingborg IF 

HIF som klubben kallas grundades 1907. Helsingborg har vunnit SM-guld fem gånger och är en av de 

mest anrika klubbarna i Sverige. Helsingborg har totalt spelat 61 säsonger i Allsvenskan och ligger på 

en sjätte plats i maratontabellen. Föreningen har även utmärkt sig genom flera sportsliga framgångar 

som säsongen 2009/2010 där laget gick till slutspel i Europa League. 
117

 Under 2014 hade HIF en 

nettoomsättning på 51 873 000 kronor.
118

 

 

Spelarkontrakten redovisas som en immateriell anläggningstillgång och anskaffningsvärdet minskat med 

av- och eventuella nedskrivningar tas upp som en tillgång i balansräkningen. Avskrivning sker linjärt 

över spelarens kontraktstid.
119

 

 

BK Häcken 

Klubben bildades 1940 i Göteborg. Häcken hade sportsligt sitt bästa år 2012 då klubben slutade två i 

Allsvenskan. Häcken startade 1975 en ungdomsturnering, Gothia Cup, som idag är en av världens 

största ungdomsturneringar. Gothia cup spelas årligen och är en stark bidragande orsak till Häckens 

                                                 
114
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ekonomiska ställning.
120

 Häcken hade 2014 en nettoomsättning på 135 943 000 kronor.
121

 

 

Häcken har spelarkontrakt som är värderade till 0 kronor i deras balansräkning. Totalt har Häcken 80 

701 000 kronor i tillgångar och spelarena utgör 0 % av dessa tillgångar.
122

 Häcken följer redovisnings 

regler från ÅRL och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 2013 var första året 

klubben tillämpade K3. Vid anskaffning av en spelare genom externt förvärv skrivs hela 

anskaffningsvärdet av direkt och därmed blir hela utgiften en kostnad och ingen tillgång för klubben.
123

 

 

Kalmar FF 

Kalmar FF- Namnet Kalmar FF uppstod 1927 efter att ett namnbyte från Kalmar idrottssällskap gjorts. 

Kalmar FF har vunnit ett SM-guld och det gjordes 2008. Kalmar är ett stabilt Allsvenskt lag.
124

 Kalmars 

nettoomsättning 2014 var 56 482 552 kronor.
125

 

Spelarkontrakt tas upp i balansräkningen som immateriella anläggningstillgångar. Fastställande av värde 

görs igenom anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet motsvarar den kända transfersumman och 

avskrivningar sker linjärt över kontraktstiden.
126

 

 

Malmö FF 

Malmö FF bildades den 24 februari 1910. Malmö FF är just nu Sveriges bästa lag då klubben lyckades 

kvala in till Champions League 2014/2015 efter att ha vunnit SM-guld 2013. Malmö FF har tagit SM-

guld 18 gånger, vilket gett dem en första plats i maratontabellen. Klubben anses vara en av Sveriges 

mest framgångsrika klubbar.
127

 Malmö hade en nettoomsättning på 360 130 000 kronor.
128

  

 

K3 tillämpas för första gången. Malmös immateriella tillgångar består av separata förvärv. Immateriella 

tillgångar i form av spelarkontrakt redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- 

och nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över kontraktstiden. En immateriell anläggningstillgång tas 

bort från balansräkningen vid utrangering, avyttring eller när tillgången inte förväntas ge några 

ekonomiska fördelar från användning. När det gäller nedskrivningar analyseras värdena för tillgångarna 

                                                 
120

 BK Häckens hemsida, Historieboken, tillgänglig: http://bkhacken.se/ur-historieboken/, (hämtad 2015-05-08)    
121

 BK Häckens årsredovisning 2014, s.2 
122

 BK Häckens årsredovisning 2014, s.4 
123

 BK Häckens årsredovisning 2014, s.7-11 
124

 Kalmar FFs hemsida, Föreningen, tillgänglig: http://www.kalmarff.se/f%C3%B6reningen, (hämtad 2015-05-08) 
125

 Kalmar FFs årsredovisning 2014, s.5 
126

 Kalmar FFs årsredovisning 2014, s.9 
127

 Malmö FFs hemsida, Fakta, tillgänglig: http://www.mff.se/sv-SE/ditt-mff/om-klubben/fakta, (hämtad 2015-05-08) 
128

 Malmö FFs årsredovisning 2014, s.19 

http://bkhacken.se/ur-historieboken/


 

10 

 

varje år för att kontrollera om det har minskat i värde. Om en tillgång har minskat i värde bestäms 

återvinningsvärdet för att bestämma storleken på nedskrivningen.
129

 

 

IFK Norrköping  

Klubben bildades 1897 i Norrköping och kallas för Peking. Norrköping har varit ett storlag i Sverige 

med totalt tolv SM-guld. Senaste året klubben vann SM-guld var 1989 och första året var 1943. 

Norrköping är idag ett stabilt Allsvenskt lag och ligger för närvarande på en fjärde plats i 

maratontabellen.
130

 Norrköpings nettoomsättning 2014 var 42 680 000 kronor.
131

 

 

Norrköping redovisar spelarkontrakt i balansräkningen som immateriella anläggningstillgångar. 

 

IK Sirius FK  

Klubben bildades 1907. Inför förra säsongen, 2014, tog sig Sirius tillbaka till Superettan efter att ha 

spenderat fyra år i Division 1 Norra, detta efter att ha gått igenom den föregående säsongen obesegrade. 

Klubben har dock varit ännu högre upp i seriesystemet. 1968, 1973 och 1974 var Sirius uppe i 

Allsvenskan och spelade sina matcher. Sirius ligger för närvarande på en 36:e plats i Allsvenskans 

maratontabell.
132

 2014 hade Sirius en nettoomsättning på 26 477 464 kronor.
133

 

 

2014 redovisade Sirius spelarkontrakt som immateriella anläggningstillgångar i balansräkningen.
134

 

Sirius följer redovisningsprinciper som överensstämmer med ÅRL och BFN.
135

 

 

Syrianska FC 

Syrianska grundades 1977 och var då först och främst ett korplag för syrianska ungdomar. Idag spelar 

Syrianska i Superettan. Målet är att ta sig tillbaka till Allsvenskan där laget spelade senast säsongen 

2013. Det var första och enda gången Syrianska avancerat till Allsvenskan. Syrianska återfinns på en 

35:e plats i maratontabellen.
136

 Nettoomsättningen 2013 låg på 15 421 724 kronor.
137
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Syrianska FC har inga spelarkontrakt i balansräkningen.  

 

Örebro SK 

Örebro bildades år 1908 och har sedan dess spelat i Allsvenskan 52 säsonger. Klubben var under 2000-

talet ett väletablerat Allsvenskt lag, men hade ekonomiska problem och Svenska Fotbollförbundet 

beslutade 2005 att inte bevilja klubben licens för att spela i Allsvenskan 2005. Örebro degraderades till 

Superettan där de spenderade två säsonger innan de åter kunde ta klivet upp i Allsvenskan. Laget ligger i 

dagsläget på en elfte plats i maratontabellen.
138

 Örebro SKs nettoomsättning 2014 låg på 50 356 000.
139

 

 

2014 redovisade Örebro spelarkontrakt som immateriella anläggningstillgångar i balansräkningen. 

Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar över 

kontraktstiden.
140
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Bilaga 4 - Allsvenskans Maratontabell 

   

M  V  O  F  G  

 

I  Diff  P   P-snitt  Period  

1  
 

Malmö FF 1897 935 483 479 3397 - 2263 1134 3288  1.7333 1931-08-02 — 2015-05-11 

2  
 

IFK Göteborg 1949 936 460 553 3639 - 2593 1046 3268  1.6768 1924-08-03 — 2015-05-08 

3  
 

AIK 2045 863 538 644 3403 - 2798 605 3127  1.5291 1924-08-03 — 2015-05-10 

4  
 

IFK Norrköping 1755 749 436 570 3097 - 2542 555 2683  1.5288 1924-08-03 — 2015-05-10 

5  
 

IF Elfsborg 1704 697 414 593 2862 - 2615 247 2505  1.4701 1926-08-01 — 2015-05-11 

6  
 

Helsingborgs IF 1541 693 335 513 2904 - 2381 523 2414  1.5665 1924-08-03 — 2015-05-09 

7  
 

Djurgårdens IF 1441 584 358 499 2286 - 2052 234 2110  1.4643 1927-07-31 — 2015-05-11 

8  
 

Örgryte IS 1306 487 321 498 2153 - 2048 105 1782  1.3645 1924-08-03 — 2009-11-01 

9  
 

Halmstads BK 1297 458 332 507 1842 - 1991 -149 1706  1.3153 1933-07-30 — 2015-05-10 

10  
 

GAIS 1253 464 294 495 1969 - 2029 -60 1686  1.3456 1924-08-03 — 2012-11-04 

11  
 

Örebro SK 1136 405 295 436 1563 - 1678 -115 1510  1.3292 1946-07-28 — 2015-05-10 

12  
 

Hammarby IF 1120 383 259 478 1628 - 1853 -225 1408  1.2571 1924-08-03 — 2015-05-11 

13  
 

Östers IF 794 295 231 268 1166 - 1014 152 1116  1.4055 1968-04-15 — 2013-11-03 

14  
 

Landskrona BoIS 800 261 194 345 1207 - 1501 -294 977  1.2213 1924-08-03 — 2005-10-23 

15  
 

Kalmar FF 706 262 186 258 918 - 963 -45 972  1.3768 1949-07-31 — 2015-05-08 

16  
 

Degerfors IF 658 234 156 268 1022 - 1102 -80 858  1.304 1938-07-31 — 1997-10-26 

17  
 

Åtvidabergs FF 490 176 110 204 699 - 726 -27 638  1.302 1951-07-29 — 2015-05-11 

18  
 

Sandvikens IF 471 165 81 225 775 - 948 -173 576  1.2229 1929-08-04 — 1961-10-15 

19  
 

Trelleborgs FF 446 131 115 200 528 - 702 -174 508  1.139 1985-04-21 — 2011-10-23 

20  
 

BK Häcken 392 127 106 159 552 - 600 -48 487  1.2423 1983-04-16 — 2015-05-10 

21  
 

IK Brage 408 126 109 173 493 - 655 -162 487  1.1936 1937-08-01 — 1993-10-24 

22  
 

IK Sleipner 352 137 61 154 702 - 738 -36 472  1.3409 1924-08-03 — 1941-06-02 

23  
 

Gefle IF 382 103 106 173 428 - 617 -189 415  1.0864 1933-07-30 — 2015-05-09 

24  
 

GIF Sundsvall 356 76 106 174 384 - 612 -228 334  0.9382 1965-04-11 — 2015-05-11 

25  
 

IFK Malmö 297 90 63 144 428 - 619 -191 333  1.1212 1924-08-03 — 1962-10-21 

26  
 

IFK Eskilstuna 317 86 59 172 560 - 850 -290 317  1 1924-08-03 — 1964-10-25 
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27  
 

Västra Frölunda IF 240 64 65 111 266 - 395 -129 257  1.0708 1987-04-12 — 2000-11-04 

28  
 

Jönköping Södra IF 220 67 48 105 329 - 483 -154 249  1.1318 1945-07-29 — 1969-10-25 

29  
 

Mjällby AIF 220 59 54 107 234 - 333 -99 231  1.05 1980-04-13 — 2014-11-02 

30  
 

IS Halmia 244 61 48 135 351 - 539 -188 231  0.9467 1932-07-31 — 1979-10-28 

31  
 

Gårda BK 176 53 52 71 233 - 324 -91 211  1.1989 1935-07-28 — 1943-06-06 

32  
 

IFK Sundsvall 130 36 37 57 161 - 236 -75 145  1.1154 1976-04-11 — 1981-10-07 

33  
 

IF Brommapojkarna 146 30 36 80 134 - 260 -126 126  0.863 2007-04-06 — 2014-11-02 

34  
 

Västerås SK 96 23 17 56 101 - 217 -116 86  0.8958 1955-08-07 — 1997-10-26 

35  
 

Syrianska FC 90 20 16 54 88 - 153 -65 76  0.8444 2011-04-03 — 2013-11-03 

36  
 

IK Sirius 74 15 19 40 64 - 134 -70 64  0.8649 1969-04-13 — 1974-10-27 

37  
 

Råå IF 44 16 8 20 66 - 85 -19 56  1.2727 1950-07-30 — 1952-06-08 

38  
 

Ljungskile SK 56 11 11 34 54 - 109 -55 44  0.7857 1997-04-06 — 2008-11-09 

39  
 

Falkenbergs FF 38 11 8 19 46 - 62 -16 41  1.0789 2014-03-30 — 2015-05-10 

40  
 

Westermalms IF 44 10 7 27 69 - 120 -51 37  0.8409 1926-08-01 — 1929-06-02 

41  
 

Umeå FC 26 8 6 12 35 - 45 -10 30  1.1538 1996-04-21 — 1996-10-26 

42  
 

IFK Uddevalla 44 6 12 26 58 - 114 -56 30  0.6818 1925-08-02 — 1927-06-06 

43  
 

Hallstahammars SK 44 6 12 26 56 - 114 -58 30  0.6818 1931-08-02 — 1939-06-04 

44  
 

Stattena IF 44 8 4 32 58 - 155 -97 28  0.6364 1927-07-31 — 1930-06-01 

45  
 

Motala AIF 33 6 7 20 35 - 68 -33 25  0.7576 1957-08-04 — 1958-10-19 

46  
 

Redberslids IK 22 5 5 12 35 - 60 -25 20  0.9091 1930-08-03 — 1931-06-07 

47  
 

Ludvika FK 22 6 2 14 30 - 56 -26 20  0.9091 1944-07-30 — 1945-06-03 

48  
 

IK Oddevold 26 5 4 17 20 - 43 -23 19  0.7308 1996-04-21 — 1996-10-26 

49  
 

IFK Luleå 22 4 6 12 20 - 44 -24 18  0.8182 1971-04-12 — 1971-10-24 

50  
 

IF Saab 26 4 6 16 26 - 53 -27 18  0.6923 1973-04-14 — 1973-10-27 

51  
 

Reymersholms IK 22 4 4 14 27 - 57 -30 16  0.7273 1941-07-20 — 1942-06-14 

52  
 

Norrby IF 22 3 6 13 30 - 52 -22 15  0.6818 1955-08-07 — 1956-06-07 

53  
 

BK Derby 26 3 6 17 18 - 53 -35 15  0.5769 1977-04-17 — 1977-10-16 

54  
 

Assyriska FF 26 4 2 20 17 - 52 -35 14  0.5385 2005-04-12 — 2005-10-23 
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55  
 

Brynäs IF 26 2 8 16 27 - 63 -36 14  0.5385 1974-04-13 — 1974-10-27 

56  
 

Enköpings SK 26 3 5 18 22 - 59 -37 14  0.5385 2003-04-06 — 2003-10-26 

57  
 

Högadals IS 22 3 3 16 24 - 56 -32 12  0.5455 1962-04-15 — 1962-10-21 

58  
 

Västerås IK 22 2 5 15 21 - 66 -45 11  0.5 1924-08-03 — 1925-06-07 

59  
 

IFK Holmsund 22 3 1 18 24 - 79 -55 10  0.4545 1967-04-16 — 1967-10-29 

60  
 

Sandvikens AIK 22 2 1 19 24 - 72 -48 7  0.3182 1954-08-01 — 1955-06-10 

61  
 

Eskilstuna City FK 22 1 4 17 32 - 83 -51 7  0.3182 1925-08-02 — 1926-06-06 

62  
 

Billingsfors IK 22 0 3 19 28 - 84 -56 3  0.1364 1946-07-28 — 1947-06-01 

 


