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Sammanfattning

Dagens näringsliv kännetecknas av att kunskapen spelar en allt större roll i företagens 
produktion. I många företag utgör de mänskliga resurserna huvuddelen av de samlade 
tillgångarna. Det kan till exempel handla om de anställdas kunskaper, kompetens och 
initiativförmåga. De mänskliga resurserna, kallat humankapitalet, är en tillgång som  
försvinner ut ur företaget när en anställd slutar. Det är därför viktigt för företagen att på något 
sätt försöka behålla och binda upp kunskapen i företaget, detta i så kallat strukturkapital, för 
att inte viktig kunskap ska gå förlorad. 

En fråga blir då hur verksamheter med stort humankapital går tillväga när de binder upp detta 
till strukturkapital? Eftersom human- och strukturkapitalet utgör en så stor del av företagens 
resurser kan det även vara intressant att veta om det går att redovisa dem. Stämmer teorin som 
säger att företag bör arbeta med att omvandla humankapital till strukturkapital med hur det 
går till i verkligheten?

I vår studie har vi intervjuat två olika typer av kunskapsverksamheter; fotbollsklubbar och ett 
företag inom IT-branschen. Vi har dessutom intervjuat en auktoriserad revisor för att få en 
utomstående bild av verksamheterna. 

Fotbollsklubbar och IT-företag verkar under olika förutsättningar när det gäller redovisningen 
av det intellektuella kapitalet vilket gjorde att vi fick två olika infallsvinklar på vår studie.

Resultatet av studien visade på skillnader i fotbollsklubbarnas och IT-företagets syn på och 
förvaltandet av sitt human- och strukturkapital. Anledningen till de restriktiva 
redovisningsreglerna är att det är svårt att värdera human- och strukturkapital. Detta är också 
vad som kommit fram i vår studie. Framförallt IT-företaget efterlyste bättre regler och 
metoder för att på ett rättvisande sätt kunna ta upp företagens verkliga tillgångar.



Abstract

The business world of today is characterized by the fact that knowledge plays a far greater 
role than it did before in the companies’ production. In many companies, the human resources 
constitute the main part of the total assets. It can for example be the employees’ knowledge, 
competence or power of initiative. The human resources, also called the human capital, are 
volatile assets, which easily disappear when an employee leaves the company. It is therefore 
important for the companies to retain and tie up the knowledge as a form of infrastructure, 
also called the structural capital, and therefore prevent important information to be lost. 

The question is how different knowledge companies should act to tie up the human capital as 
structural capital. Because the human- and structural capital constitute such a great part of the 
companies’ resources, it can also be interesting to investigate the possibility to account for 
them in financial reports. Is the theory on the subject comparable with actual practices?

In our study, we have interviewed three different kinds of knowledge-based companies; two 
football clubs and one IT-company. We have also interviewed a charted accountant to get an 
external view of the two types of businesses. 

Football clubs and IT-companies act under different conditions when it comes to the 
presentation of intellectual capital, which resulted in two different empirical perspectives on 
our research questions. 

The results of the study showed significant differences in attitude and the management of the 
human- and structural capital in football clubs and IT companies. The reason for the most 
restrictive accounting rules in the area is that it is particularly difficult to estimate the value of 
human- and structural capital. The empirical findings of this study confirm that. Especially the 
IT-company wanted to see better rules and methods to make it possible for them to present 
their real assets in a more correct way.  
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1. Inledning

1.1 Problembakgrund

Företag och verksamheter utvecklas alltmer till att kunskapen är deras viktigaste resurs. Vi 
har gått ifrån ett industrisamhälle in i ett samhälle där människors och de anställdas 
kompetens är den avgörande faktorn för företagets fortlevnad. Kontakter, de anställdas 
skicklighet, talang och snabbhet är idag viktiga attribut. Hur ska dessa viktiga tillgångar inom 
ett företag eller i en verksamhet redovisas och förvaltas? Idag finns det en rad olika branscher 
där detta kapital är en större del av tillgångarna än de byggnader eller maskiner som företaget 
äger. 

Litteraturen säger förenklat att de anställda utgör humankapitalet i verksamheten, den syftar 
då på den kunskap som de anställda har inom sig. Humankapitalet är en del av det som kallas
intellektuellt kapital i en verksamhet. En annan del av det intellektuella kapitalet är 
strukturkapitalet, som kan förklaras vara den kunskap de anställda förkroppsligar i företaget. 
Detta kapital kan företaget ta med sig in i framtiden när den anställde väljer att gå vidare.
Även de kundrelationer man har benämns i vissa fall i en separat kategori kallad kundkapital.1

Det är inte bara inom näringslivet som det är viktigt att ta tillvara på det intellektuella 
kapitalet utan inom idrottsrörelsen är detta kapital i allra högsta grad kärnan i verksamheten. 

1.2 Problemdiskussion

Marknadsvärdet som finns i olika organisationer är ofta betydligt högre än det värde som 
redovisas, det bokförda värdet. Det beror delvis på att det finns dolda tillgångar, i form av 
intellektuellt kapital, i verksamheten. Människors kunskaper är svåra att värdera, och om de
skulle värderas och redovisas finns det risk för att verksamhetens verklighet skulle framställas
överdrivet positiv. Samtidigt är det dock svårt att ge en rättvisande bild av verkligheten i den
externa redovisningen om det intellektuella kapitalet inte syns. 

Tidigare studier har gjorts om humant kapital. Dessa studier har fokuserat på branscher där 
människors kunskaper är kärnan i verksamheten eftersom det intellektuella kapitalet i dessa 
branscher är av stor betydelse. De studier vi har tittat på har beskrivit olika IT-företag men
även en del fotbollsklubbar har analyserats. Studierna har slagit fast att det är svårt att i siffror 
värdera humankapital. De visar att det är svårt för IT-företag att aktivera sina anställda, d v s 
att ta upp sina anställda som en tillgång i balansräkningen. Detta beror bland annat på att de 
anställda, med en viss uppsägningstid, har rätt att avsluta sin anställning. Vidare säger 
studierna att fotbollsklubbar skiljer sig från övrigt näringsliv. De får lov att redovisa den andel 
av sina anställda (spelare) som tillgångar vilka de anskaffat och gett en övergångssumma för, 
alltså betalat en summa pengar för, och som kontrakterats. 

Dessa branscher ställs här alltså inför det gemensamma problemet att det bokförda värdet 
oftast inte ger en rättvisande bild av verkligheten i organisationen. Det intellektuella kapitalet 
är inte fullt ut medräknat. Värdering och bedömning av exempelvis en IT-konsults kunskap 
kan bli vinklad och intressenter kan då få en överdrivet positiv bild av hur företagets 
finansiella tillstånd ser ut. Hur synliggör man sitt intellektuella kapital för att kunna ge en 
korrektare bild av verksamheterna i sin redovisning?  

                                                
1 Edvinsson et al., 1997, s. 55ff



Vi vill i vår studie fortsätta att analysera detta problem inom dessa branscher men inte bara 
fokusera på humankapitalet i redovisningen utan även fokusera på strukturkapitalet. Det finns 
teorier på området som menar att företag bör arbeta med att omvandla sitt humankapital till 
strukturkapital eftersom detta ägs av företaget, kontrolleras och kan handlas med.2

Detta är en teoretisk beskrivning men hur ser verkligheten ut och beror det på vilken typ av 
verksamhet vi talar om? Vi förväntar oss att våra teorier är specifika för näringslivet men 
undrar om de även går att applicera i en fotbollsklubb. Hur kan en fotbollsklubb och ett IT-
företag i sina verksamheter förvalta och ta tillvara på sitt humana kapital för att kunna göra 
det till en tillgång i form av strukturkapital?

1.3 Undersökningsfrågor

- Hur synliggörs och förvaltas det intellektuella kapitalet i redovisningen i dessa två 
branscher?

- Hur omvandlar kunskapsföretag/organisationer sitt humankapital till strukturkapital?

- Arbetar dessa verksamheter medvetet med att omvandla humankapital till 
strukturkapital som teorin förespråkar eller beror teorin om detta på vilken typ av 
verksamhet som bedrivs?

- Innebär ett ägande av strukturkapital att kunskapsföretag/organisationer tillgångsför
det och handlar med det?

1.4 Syfte 

Vi ska analysera hur organisationer inom två olika branscher synliggör och förvaltar sitt 
intellektuella kapital.  Vi ska vidare analysera hur de omvandlar humankapital till 
strukturkapital, om de gör det medvetet samt om organisationerna kan tillgångsföra och 
handla med strukturkapitalet. 

1.5 Avgränsningar

Vi har valt att avgränsa oss till att tala om strukturkapital och humankapital när vi pratar om 
intellektuellt kapital. Vi har valt att se kundkapitalet som en del av strukturkapitalet. Vi 
kommer att ta upp kundkapitalet under egen rubrik i teorin men inte i analysen utan behandlar 
den istället under rubriken strukturkapital.  Detta eftersom teorierna huruvida kundkapitalet är 
en del av strukturkapitalet eller inte är aningen oklara. 

Uppsatsen kommer att basera sig på svenska verksamheter. Vi kommer att fokusera på
fotbollverksamheten vid tal om fotbollsklubbar och övriga avdelningar inom klubbarna 
analyseras inte. 

                                                
2 Edvinsson et al., 1997, s 29
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1.6 Uppsatsens disposition

Efter detta inledningsavsnitt kommer ett kapitel att följa där ni som läsare får en beskrivning 
av de teorier som vi har använt oss av för att besvara vårt syfte. Denna teoretiska referensram 
innehåller beskrivning av lagar och rekommendationer samt olika principer och termer inom 
redovisningsområdet, som är av stor vikt i uppsatsen. Vi avslutar avsnittet med en 
analysmodell. 

Därefter fortsätter ett metodavsnitt där vi beskriver hur vi har gått tillväga när vi har gjort 
undersökningen. Vi beskriver vad vi har för förhållningssätt och vad vi har använt oss av för 
metoder för att få den information som varit nödvändig. Informationen granskas även här av 
oss uppsatsskrivare.

I följande avsnitt kommer denna information att presenteras. Denna information kallas empiri 
och kommer att tydliggöras genom olika rubriker för att ni som läsare tydligt ska kunna följa 
med och kunna relatera till det som tidigare skrivits i den teoretiska referensramen. 

Vi kommer sedan att i analysavsnittet använda oss av vår analysmodell för att på ett klart och 
tydligt sätt redovisa den empiri vi har fått fram och koppla den till teorin på området. 

I slutsatsen som sedan följer vill vi visa vad vi har kommit fram till genom att återknyta till de 
undersökningsfrågor som vi har med i detta inledningsavsnitt. 

Uppsatsen avslutas med en diskussion kring ämnet och det som vi har kommit fram till. Vi tar 
även upp de faktorer som förvånat oss under uppsatsens arbetsgång. 

Källförteckning samt bilagor, bestående av intervjufrågor till våra intervjuobjekt, finns längst 
bak i uppsatsen. 
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2. Teoretisk referensram

2.1 Redovisningens kvalitativa egenskaper

För att uppnå målen med redovisningen krävs att ett antal krav, så kallade kvalitativa 
egenskaper, uppfylls. Åsikterna om vad som utgör kvalitativa egenskaper varierar emellertid 
mellan olika beslutsfattare, framförallt beroende på användarens kunskapsnivå och den 
aktuella beslutssituationen.3 Smith ger en generell bild av de kvalitativa egenskaperna genom 
att dela upp dem i tre huvudgrupper: relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet.4

Det viktigaste kriteriet vid redovisningen är att informationen som lämnas är relevant, det vill 
säga att den är användbar för beslut.5 Falkman beskriver det som att relevant information 
måste bidra med något som beslutsfattaren inte tidigare hade kännedom om.6 Relevant 
information skall kunna användas som prognosunderlag för framtida köp- och säljbeslut samt 
som kontrolldata för tidigare prognoser.7

Termen tillförlitlighet handlar om hur väl den redovisade informationen lyckas avbilda den 
ekonomiska verkligheten i företaget. Tillförlitlighet innefattar begreppen validitet och 
verifierbarhet, dvs förmågan att avbilda det man avser att avbilda respektive att kunna bevisa 
det med någon form av verifikation.8

Meningen med termen jämförbarhet är att redovisningsinformationen blir mer användbar om 
den går att jämföra med annan redovisningsinformation. Termen avser dels jämförbarhet över 
tiden och dels mellan företag. Tyvärr uppnås jämförbarhet på bekostnad av relevans och 
tillförlitlighet eftersom olika branscher ställs inför olika redovisningsproblem.9

2.2 Redovisningsprinciper vid värdering av tillgångar

Redovisningsprinciper är allmänt accepterade principer som har stor betydelse för 
redovisningens utformning.10 Smith beskriver fyra principer som kan relateras till valet av 
tillgångsvärderingsmetod: antagande om fortlevnad, realisationsprincipen, 
matchningsprincipen och försiktighetsprincipen.11 Vi har i vår uppsats valt att enbart inrikta 
oss på matchnings- och försiktighetsprincipen eftersom de, enligt vår mening, är de 
dominerande principerna vid värderingen av kapital inom kunskapsföretag.

Grundtanken bakom matchningsprincipen är att nedlagda utgifter som skapar framtida
intäkter skall kostnadsföras till samma tidsperiod som intäkten.12 Det innebär att ett företag 
som har stora utgifter för att utveckla en ny produkt men inga intäkter ska betrakta utgifterna 
som kostnader först när det uppstår intäkter från försäljningen. Enligt principen kan 
produktutvecklingskostnaderna ses som en tillgång först när intäkterna från försäljningen 

                                                
3 Falkman, 2000, s 61
4 Smith, 2000, s 24
5 Smith, 2000, s 25
6 Falkman, 2000, s 63
7 Smith, 2000, s 26
8 Smith, 2000, s 27
9 Falkman, 2000, s 68
10 Arvidson et al., 2005, s 111
11 Smith, 2000, s 81
12 Falkman, 2000, s.80
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uppstår.13 Det har emellertid visat sig vara mycket svårt att lokalisera samtliga utgifter till en 
vara eller tjänst vilket har skapat stora diskussioner.14

Försiktighetsprincipen har en stark tradition i den svenska redovisningen och innebär en 
försiktig värdering av företags tillgångar.15 Det innebär att i valet mellan två tänkbara värden 
skall det lägsta värdet vid värdering av tillgångar väljas. Anledningen till det är för att inte 
riskera att redovisa orealiserade vinster på grund av osäkerhet om händelser i framtiden. 
Däremot tillåter principen att orealiserade förluster redovisas trots osäkerheten. Det skapar ett 
asymmetriskt risktagande som kan ha negativa konsekvenser på jämförbarheten mellan 
perioderna.16

2.3 Tillgångar

Frågan om vilka resurser som ska tas upp som tillgångar har utretts av en mängd 
redovisningsforskare. Forskningsresultaten har sammanfattats i tre kriterier som alla måste 
vara uppfyllda för att en resurs skall anses utgöra en tillgång.17

- Resursen förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden.
- Resursen skall kontrolleras av företaget.
- Resursen skall ha uppkommit som en följd av inträffade händelser.

Framtida ekonomiska fördelar handlar rent konkret om att resursen förväntas ge upphov till 
ett positivt kassaflöde när den säljs eller används i företaget. Även om kassaflödet hos en 
resurs är mycket svårbedömt räknas den som en tillgång så länge det förväntade värdet är 
positivt. Det gör att även utgifter för forskning, organisationsutveckling, marknadsföring etc. 
får tas upp som tillgångar under benämningen immateriella tillgångar. I vissa fall kan dock 
osäkerheten om det framtida kassaflödet vara så stor att man inte erkänner resursen som en 
tillgång i redovisningen. Enligt försiktighetsprincipen är det bättre att kostnadsföra 
högriskprojekt direkt istället för att aktivera dem som tillgångar.18

Kontroll hänger framförallt ihop med äganderätten eftersom ett företag som äger en resurs 
också vanligtvis har kontroll över den. Kopplingen mellan kontroll och ägande hindrar 
därmed företag att ta upp kunnig och lojal personal som tillgångar. Anställningskontrakt 
innebär ingen äganderätt och kan inte hindra de anställda att lämna företaget. Ett undantag är 
proffskontrakt hos idrottsklubbar där idrottarna hindras att spela i andra klubbar.19

Inträffade händelser; För att avgöra vilka händelser som räknas som tillgångar kan man ta 
hjälp av begreppet utbyten. Ett utbyte är förenat med ett in- och utflöde av resurser som 
antingen kan vara nutida eller framtida i förhållande till en specifik händelse som exempelvis 
betalningstillfället, kontraktsdatumet etc. .20

                                                
13 Arvidson et al., 2005, s 35
14 Falkman, 2000, s.80
15 Arvidson et al., 2005, s 112
16 Smith, 2000, s 92
17 Smith, 2000, s.101
18 Smith, 2000, s.101
19 Smith, 2000, s.101
20 Smith, 2000, s.101
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2.3.1 Immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar har fått en allt större betydelse då kunskapssamhället utvecklats och 
tjänstebaserade verksamheter tagit form. Vad som avses som tillgångar i allmänhet har 
förklarats ovan. 

Redovisningsrådet definierar i sin rekommendation RR15 en immateriell tillgång som ”en 
identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk substans som används för produktion eller 
tillhandahållande av varor eller tjänster samt för uthyrning till andra eller för administrativa 
ändamål”.21

Immateriella tillgångar kan vara saker som företaget kan ha en nytta av på sikt. Utgifter för 
reklamkampanjer, forskning och programvaror kan leda till mer sålda produkter, bättre 
produkter och högre effektivitet inom företaget till exempel. Kunskapskapital som finns inom 
företaget i form av de anställdas kompetens är i regel inte en immateriell tillgång. Utgifter för 
utbildning av personal och den kunskap anställda har när de kommer till ett företag kan inte 
företaget kontrollera eftersom den anställde kan avsluta sin anställning inom tre månader. Det 
faller därför utanför ramen över vad som betraktas som tillgång enligt tillgångskriterierna som 
tidigare nämnts.22

2.4 Intellektuellt kapital

Definitionen på intellektuellt kapital är inte helt entydig eftersom den fortfarande inte är 
allmänt vedertagen i affärsvärlden. Fernström ser det intellektuella kapitalet som summan av 
alla IC-resurser som bidrar till att skapa företagets värde. Med IC-resurser menar han bland 
annat människors kunskap och kompetens, organisationens image, relationer med kunder, 
partner, leverantörer och andra intressenter.23

Andra författare inkluderar till definitionen även faktorer som tekniskt ledarskap, pågående 
personalträning och snabbhet att svara på kundernas förfrågningar.24 För att kunna skapa en 
strukturerad bild av vad intellektuellt kapital är underlättar det om man delar in det i olika 
kategorier. Enligt de flesta författare finns det i dagsläget tre allmänna kategorier av det 
intellektuella kapitalet: humankapital, strukturkapital och kundkapital.25

Den sista kategorin – kundkapitalet – ägs inte av företaget och kontrolleras delvis av den 
andra parten.26

2.4.1 Humankapital

Humankapital är enligt Fernström de enskilda anställdas kunskaper, kompetens, 
initiativförmågor och attityder som skapar ett värde för företaget. Det ägs per definition inte 
av företaget utan tillhör de anställda. Det betyder att de anställda låter företaget nyttja deras 
kunskaper men de har själva kontrollen över dem.27

                                                
21 FAR, 2006, s. 1042
22 Edvinsson et al., 1997, s. 205ff
23 Fernström et al., 2006, s 9
24 Edvinsson et al., 1997, s 3
25 Fernström et al., 2006, s 10
26 Fernström et al., 2006, s 11
27 Fernström et al., 2006, s 10
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Edvinsson anser att man till humankapitalet även kan räkna med företagets värderingar, kultur 
och filosofi. Han menar dessutom att man måste se till mer än bara summan av de nämnda 
egenskaperna och fånga dynamiken och kunskapsflödet hos en organisation som verkar i en 
föränderlig miljö. Det kan till exempel handla om hur personal och ledning utvecklar och tar 
in ny kunskap. Edvinsson räknar även med organisationens kreativitet och 
innovationsförmåga till humankapitalet.28

Enligt Stewart är det stora dilemmat med humankapitalet det faktum att man inte kan äga 
människor, bara hyra. Många gånger är anställda mer lojala mot sina egna sociala grupper och 
yrken än vad de är mot sina arbetsgivare. För att inte viktig kunskap ska gå förlorad när 
anställda byter jobb måste företagen binda upp kunskapen som strukturkapital. Ett effektivt 
sätt att lyckas med det är att uppmuntra uppkomsten av så kallade efra-nätverk. Efra-nätverk 
står för erfarenhetsnätverk och är informella grupper som uppstår av egen kraft. I nätverken 
utbyter medlemmarna tankar och idéer med varandra och får sin yrkesmässiga 
tillfredsställelse. Efra-nätverken är oberoende av företagsgränserna vilket gör att en person 
som slutat i ett företag fortfarande kan vara med i efra-nätverket. Nätverket är därför centralt 
för företagens konkurrensförmåga.29

2.4.2 Strukturkapital

Om man skulle likna det intellektuella kapitalet vid ett träd så är humankapitalet saven som 
flödar under barken och skapar innovation och tillväxt medan strukturkapitalet är det solida 
träet som årsringen slutligen ombildas till.30

Strukturkapitalet är alltså den förkroppsligande, möjliggörande och stödjande infrastrukturen 
till humankapitalet. Edvinsson beskriver den nära kopplingen mellan human- och 
strukturkapitalet som ”dubbelpilens dynamik”. Med det menas att humankapitalet bygger upp 
strukturkapitalet, men ju bättre strukturkapitalet är, desto bättre är förmodligen även 
humankapitalet.31

Strukturkapitalet innefattar alla system, strukturer och processer som används i verksamheten 
i ett företag. Det inkluderar även resurser som rykte, varumärke, patent och kultur.32

För att lättare kunna organisera alla skilda komponenter kan man se strukturkapitalet i sig som 
sammansatt av tre typer av kapital: organisation, innovation och process.
Organisationskapitalet är företagens investeringar i system, verktyg och verksamhetsfilosofi 
som ökar kunskapsflödet både internt och externt. Innovationskapitalet består bland annat av 
företagens patenterade innovationer, intellektuell egendom och förmåga att snabbt ta fram och 
marknadsföra nya produkter och tjänster. Processkapitalet refererar till de arbetsprocesser, 
tekniker och personalprogram som står för effektiviteten i den löpande verksamheten.33

Till skillnad mot humankapital kan strukturkapital ägas och därmed också handlas med.34 En 
viktig förmåga hos strukturkapitalet är att det kan reproduceras och delas med andra. Det gör 

                                                
28 Edvinsson et al, 1997, s 55
29 Stewart, 1997, s 126ff
30 Stewart, 1997, s 147
31 Edvinsson et al., 1997, s 56
32 Fernström et al., 2006, s.10
33 Edvinsson et al., 1997, s 57
34 Edvinsson et al., 1997, s 29
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att stora företag kan säkerställa att produkterna man tillverkar blir exakt lika över hela världen 
med hjälp av standarddokument i form av exempelvis maskininställningar, råvarors kvalitet 
och kvantitet, testprocedurer och så vidare.35

Enligt Stewart är strukturkapitalets uppgift att behärska och behålla kunskapen så att den blir 
en del av företagets egendom. Genom att systematiskt samla och förvalta kunskaperna i 
organisationen slipper de anställda leta upp information som redan finns i företaget. Det 
förbättrar förutsättningarna för snabbt kunskapsutbyte och gemensam kunskapstillväxt.36

2.4.3 Kundkapital

Kundkapital, även kallat relationsresurser, innefattar alla de relationer som företaget har med 
externa parter som bidrar till att öka företagets värde. De externa parterna kan utgöras dels av 
direkta affärsrelationer som kunder, leverantörer, finansiärer men även av andra relationer 
som ägare, media och statliga myndigheter. Kundkapitalet ägs inte av företaget och 
kontrolleras även delvis av den andra parten. Den externa intressenten kan i princip när som 
helst dra sig ur relationen med företaget.37

2.4.4 Omvandling av humankapital till strukturkapital

Enligt Stewart är en vanlig metod för att samla ihop företags kunskaper att skapa 
kunskapsdatabaser. Databaserna underlättar bland annat för de anställda att komma åt 
kollegornas kunskap och gör det enklare för företagen att arbeta globalt. De är även viktiga 
redskap för att klara av tillväxt och personalomsättningar eftersom de möjliggör för 
nykomlingar att snabbt ta del av företagens samlade kunskaper. Kunskapsdatabasernas 
utformning varierar mellan olika branscher. Enligt Stewart finns det emellertid tre 
huvudfunktioner som bör ingå i en kunskapsdatabas. Den första kallar han ”Gula sidorna” och 
är ett register med svar på vardagliga frågor. Syftet med gula sidorna är att de anställda ska 
kunna få svar på sina frågor direkt från databasen istället för att tvingas leta upp den personen 
som sitter på kunskapen. Därmed spar man tid, minskar antalet misstag och gissningar och 
förhindrar dubbelarbete. Den andra funktionen är en databas där man samlar alla erfarenheter 
av vad som gjordes rätt och vad som gick snett. På så sätt minskar man risken för att misstag 
återupprepas. Den sista funktionen som Stewart tar upp är en databas som samlar information 
om företagets konkurrenter, leverantörer och kunder. Genom att se till att alla anställda är 
informerade om vad kunderna efterfrågar och vad konkurrenterna erbjuder kan man skapa 
stora konkurrensfördelar.38

2.5 Svenska Fotbollsförbundets redovisningsregler

Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) har genomfört ekonomikrav på alla elitklubbar. Det 
innebär att klubbarna måste kunna visa ett positivt eget kapital för att få spela på elitnivå. I 
SvFF:s stadgar står det att klubbarna skall följa gällande lagar, regler och rekommendationer
inom redovisningsområdet. Detta innebär att de förväntas tillämpa bokföringsmässig 
redovisning, att matchningsprincipen och försiktighetsprincipen tillämpas mm. Det som 
utmärker fotbollsklubbar är hur spelarna skall redovisas och värderas. För externa 
spelarförvärv, de som inte är egna produkter, kan en övergångssumma antingen kostnadsföras 

                                                
35 Stewart, 1997, s 148
36 Stewart, 1997, s 149
37 Fernström et al., 2006, s 11
38 Stewart, 1997, s 130ff
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direkt eller redovisas som en tillgång i balansräkningen. Det värdet man får lov att redovisa 
som tillgång är det man har betalat för spelaren till den klubben som spelaren kom ifrån, 
övergångssumman. Denna summa skall då skrivas av över den tiden som spelaren tillhör 
klubben, kontraktstiden.39

Om spelaren får en engångssumma för att skriva på kontraktet skall inte den ingå i det 
beloppet man balanserar upp utan den skall kostnadsföras direkt. När en spelare säljs skall 
anskaffningsvärdet och alla de avskrivningar som är gjorda dittills under kontraktstiden föras 
bort från balansräkningen. En vinst eller en förlust skall sedan redovisas i resultaträkningen. 
Endast utgifter för spelare utifrån, som man köpt till klubben, får redovisas som en tillgång. 
Detta eftersom att tanken inte är att aktivera ett marknadsvärde utan för att det handlar om 
periodisering av kostnader för ”rätt” matchning av intäkter och kostnader. Övriga löpande 
kostnader för spelarna erhåller redan den matchningen. Ett övervärde på spelarna redovisas 
först i samband med en försäljning. Allt detta följer av försiktighetsprincipen.40

2.6 Goodwill

Goodwill är en form av immateriell tillgång som uppkommer när en näringsidkare köper ett 
annat företag och får tillgång till bland annat upparbetade affärskontakter. Det är differensen 
mellan köpeskillingen och värdet av tillgångar minus skulder i det uppköpta företaget.41

Enligt Redovisningsrådets rekommendation RR17 kan goodwill ses som en betalning för 
framtida ekonomiska fördelar.42

I rekommendation RR15 skriver man emellertid att utgifter som syftar till att generera 
framtida ekonomiska fördelar inte alltid tas upp i balansräkningen. Sådana utgifter beskrivs 
som internt upparbetad goodwill och skall inte redovisas som en tillgång. Detta eftersom den 
är en resurs som företaget inte har kontroll över och inte kan beräkna ett tillförlitligt 
anskaffningsvärde på.43

2.7 Årsredovisningens delar

Enligt Årsredovisningslagen 2 kapitel, 1 § 44 skall en årsredovisning bestå av 

1. Balansräkning
2. Resultaträkning
3. Noter
4. Förvaltningsberättelse

I balans- och resultaträkningen ger man samma information som motsvarande 
redovisningshandlingar i bokslutet.45 I korta ordalag är resultaträkningen ett samlingskonto 

                                                
39 SvFF, Anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier, www.svenskfotboll.se, 2007, s.11ff
40 SvFF, Anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier, www.svenskfotboll.se, 2007, s.11ff
41 Arvidson et al., 2005, s 242
42 FAR, 2006, s 1096
43 FAR, 2006, s 1046
44 FAR, 2006, s 344
45 Arvidson et al, 2005, s 331
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för intäkter och kostnader och balansräkningen ett samlingskonto för tillgångar respektive 
eget kapital och skulder.46

Noter är tilläggsupplysningar som skall underlätta arbetet med att läsa och tolka 
årsredovisningen.47

I förvaltningsberättelsen ger man kompletterande information till den information som ges i 
de övriga delarna av årsredovisningen. Målet är att den skall återspegla företagens verkliga 
förhållanden och tillsammans med de övriga delarna ge en så allsidig bild som möjligt.48

2.8 Analysmodell

Vi vill presentera en verbal analysmodell som vi kommer att använda oss av i analysavsnittet. 
Modellen utgår till stor del ifrån en kategorisering lik de delar/rubriker som finns i detta 
kapitel –  den teoretiska referensramen.

Under dessa rubriker vill vi i analysavsnittet sammanföra teorin med den empiri vi har fått 
fram. 

1. Kvalitativa egenskaper
2. Redovisningsprinciper vid värdering av tillgångar
3. Tillgångar / Immateriella tillgångar
4. Humankapital
5. Strukturkapital
6. Omvandling av humankapital till strukturkapital
7. Goodwill
8. Årsredovisningens delar

                                                
46 Arvidson et al, 2005, s 51
47 Arvidson et al, 2005, s 336
48 FAR, 2006, s 1463
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3. Metod

3.1 Val av studieobjekt

När vi började undersöka vilken information vi skulle samla in för att få svar på vårt syfte 
kom vi fram till att vi behövde ta kontakt med representanter från de två olika branscherna vi 
ville undersöka. Vi valde att studera fotbollsklubbar och ett IT-företag eftersom det
intellektuella kapitalet är kärnan i dessa verksamheter. Vi fann det intressant att se om det går 
att tillämpa idrott och då fotbollsföreningarnas intellektuella kapital på de teorier som finns
gällande human- och strukturkapital. Vi ville även ha med en tjänsteproducerande verksamhet 
inom näringslivet i undersökningen. Detta eftersom de har viss liknande problematik. Ett IT-
företag är då ett intressant exempel i näringslivet på en bransch där det intellektuella kapitalet 
är av avgörande betydelse. IT-företag ligger i tiden och kändes som ett pålitligt studieobjekt.  
Att vi sedan valde ett ha med kombinationen av ett IT-företag, två fotbollsklubbar och en 
revisor kan förklaras med att vi fick tillräckligt med information under intervjun med revisorn 
och IT-företaget angående IT-branschen. Respondenterna hade stor erfarenhet inom området. 
Gällande fotbollen och dess verksamhet kände vi dock att informationen efter en intervju med 
en fotbollsklubb inte var tillräcklig. Vi valde därför att ta kontakt med ytterligare en klubb. 
Båda klubbarna skulle vara elitklubbar och ha ett herrlag som spelar i högsta serien eftersom 
det intellektuella kapitalet i dessa klubbar oftast är betydligt högre än i lägre serier. 

3.2 Ansats

I en studie kan man ha olika angreppsätt. Studien kan vara induktiv, deduktiv eller abduktiv. 
Det induktiva angreppssättet innebär att empirin används som utgångspunkt. Genom empirin 
formar man t ex olika teoretiska modeller och teorier. Den deduktiva metoden utgår istället 
från teorin och därifrån skapar man hypoteser som prövas mot empirin. I det tredje 
angreppssättet, det abduktiva, kombinerar man det induktiva och deduktiva angreppssättet. 
Dvs. i den abduktiva metoden utgår man från empirin men teorin används för att förstå och 
upptäcka mönster i empirin.49

I vår studie har vi valt en deduktiv ansats då vi för att besvara vårt syfte utgår ifrån befintliga 
teorier. En av dessa teorier är de som säger att ett företag äger sitt strukturkapital och att man 
även kan handla med det.  Den tillsammans med andra teorier vill vi använda och jämföra och 
tolka den empiri som vi samlar in för att analysera om vi kan se något samband mellan teori 
och empiri. 

3.3 Undersökningsmetod 

Det finns två olika undersökningsmetoder, den kvantitativa samt den kvalitativa. Den 
kvantitativa modellen används främst för att pröva teorier medan den kvalitativa modellen 
används för att genom teorin tolka empirin. Vidare analyserar man diagram och statistik i den 
kvantitativa modellen medan man i den kvalitativa modellen använder sig av exempelvis 
semistrukturerade intervjuer.50

Vår studie är en kvalitativ studie. Vi har gjort en studie och vill förstå och tolka empirin
genom intervjuer och litteraturstudier med hjälp av den teori vi hittat inom området. Detta gör 

                                                
49 Lewis et al, 2007, s.117ff
50 Lewis et al, 2007, s.472
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att vi får djup information vilket är viktigt eftersom det bäst hjälper oss att få svar på vårt 
syfte. 

3.4 Datainsamling 

När det handlar om datainsamling talar man om primära och sekundära källor, där de primära 
källorna utgörs av material som forskare själv fått fram genom olika underökningar som t.ex. 
enkäter eller intervjuer. Sekundära källor är information som exempelvis andra forskare fått 
fram i tidigare undersökningar.51

I vår undersökning använder vi oss av både primära och sekundära data. Primärdatan är dock 
grunden i den empiri vi fått fram och består av intervjuer. Den informationen är viktig för vår 
studie eftersom den är hämtad direkt från personer med verksamhetsansvar för det som rör 
vårt problemområde. Vi ville alltså få ut så rik information som möjligt i det som var syftet 
med vår studie. Vi samlade in primärdata med hjälp av anteckningar under intervjuerna men 
även med hjälp av diktafon. Detta gjorde att vi hade all information lagrad efter åt. Det
godkändes av respondenterna och var till en stor fördel för oss eftersom vi inte riskerade att 
missa viktiga aspekter. Även frågor som kommit i efterhand har förekommit. Dessa har 
hanterats genom mailkontakt vilket respondenterna varit positiva till.  

Sekundärdata vi använt oss av i empirin består huvudsakligen av årsredovisningar men även 
av hemsidor på internet för de organisationer vi haft med i studien. Vi har även använt oss av 
sekundärdata i form av teori på området. Denna teori består av lagtext och rekommendationer 
som finns samlat i FAR, och som ges ut av Föreningen Auktoriserade Revisorer, men även 
diverse litteratur inom området. 

3.5 Intervjuer

Vi har genomfört intervjuer med ansvariga inom ett IT-företag; Nethouse i Örebro, en 
revisionsbyrå; Ernst & Young i Örebro, samt två fotbollsklubbar i högsta divisionen; 
Brommapojkarna och GAIS.  Respondenterna på IT-företaget och revisionsbyrån hade en 
bakgrund som civilekonomer vilket gjorde att de var väl insatta i de termer och de funderingar 
som vi hade med oss i uppsatsen gällande human- och strukturkapital. De var mycket 
tillmötesgående och kunde ge oss rik information om företagen och deras redovisning. 
Respondenterna i fotbollklubbarna hade inte den gedigna utbildningen men kompenserade det 
med en stor erfarenhet av den typen av verksamhet som de verkar inom. 

Det finns olika intervjumetoder att använda sig av: strukturerad, semistrukturerad samt 
ostrukturerad djupintervju. Valet av intervjumetod styrs av undersökningens syfte. En 
strukturerad intervju har en hög formaliseringsgrad. Frågorna är standardiserade och bestämda 
på förhand. Det lämnar inget utrymme för tex eventuella följdfrågor som skulle kunna tänkas 
komma upp under intervjutillfället. Om flera personer skall intervjuas skall samma frågor 
ställas till samtliga respondenter.52

I den semistrukturerade modellen finns det en viss struktur med, men där är frågorna mer 
styrda till inriktningen och syftet med intervjun. Det lämnar således utrymme för både 

                                                
51 Lewis et al, 2007, s.246
52 Lewis et al, 2007, s.312
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respondenten och intervjuaren att under intervjutillfället göra fördjupningar och tillföra 
följdfrågor.53

Den ostrukturerade modellen har mycket liten grad av struktur. Där utgår istället intervjuaren 
från en grundidé (t ex som i vårt fall att intervjun skall handla om intellektuellt kapital) och 
där man låter respondenten få fria tyglar.54

Vi valde en semistrukturerad intervjuform i alla våra intervjuer. Detta gjorde vi för att vi ville 
strukturera upp ett antal frågor utifrån vårt syfte som vi ville att respondenten skulle svara på 
men vi ville även att han fick möjlighet att ge längre svar och där vi fick tillfälle att ställa
följdfrågor. Frågorna i intervjuformuläret som även medföljer som bilagor i uppsatsen kan ses 
som en stomme varifrån vi även utvecklade en del följdfrågor som uppkom under 
intervjuernas gång. 

Företagen Nethouse och Ernst & Young,  som är belägna i Örebro, valde vi att träffa på plats 
och genomföra besöksintervjuer med. Fotbollklubbarna Gais och Brommapojkarna befann sig 
däremot så pass långt ifrån så i samråd med respondenterna för dessa klubbar valde vi att 
genomföra telefonintervjuer istället. 

3.6 Validitet

En definition av validitet är ”ett mätinstrument för att mäta det som man avser att mäta”. Om 
syftet med en undersökning är att mäta effektivitet skall frågorna i undersökningen ge svar på 
effektiviteten.55

Vid utformandet av intervjufrågor funderade vi på vilka frågor som var viktiga i vår intervju 
för att få de svar som kunde hjälpa oss att besvara vårt syfte. Vi hade vårt syfte i noggrann 
åtanke under tiden vi utformade frågorna. Vi valde att ställa frågorna på så sätt att 
respondenten inte hade någon möjlighet att direkt ge ett ja eller nej svar eftersom vi ville få en 
så rik information som möjligt just för att vi skulle få fram det vi ville få fram i 
undersökningen. Eftersom vi spelade in intervjuerna kunde vi fokusera mer på det som sades 
under intervjun och inte fastna i antecknandet. Detta gjorde att följdfrågorna blev relevanta 
och därmed ökade kvalitén på samtalet mellan oss och respondenterna.

3.7 Reliabilitet

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och stabila utslag. Med det menas att har det 
mätinstrument man använt i en undersökning gett tillförlitliga och stabila svar, samt skulle 
man få samma svar vid två olika undersökningstillfällen.56

Vi valde att skicka ut frågorna som ställdes under intervjun några dagar innan.
Respondenterna uppskattade detta eftersom det gav dem möjlighet att fundera över frågorna 
lagom till intervjutillfället och därmed kunna ge tillförlitligare svar då. Då ökade även 
chansen för att de kommer att ge samma svar vid ett senare tillfälle eftersom det då är 
information som respondenten verkligen har tänkt igenom ordentligt. Att vi skickade ut

                                                
53 Lewis et al, 2007, s.312
54 Lewis et al, 2007, s.312
55 Lewis et al, 2007, s.614
56 Lewis et al, 2007, s.318f
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frågorna gjorde också att de inte påverkades lika mycket av störningsmoment under intervjun, 
då de redan hade funderat på vad de skulle svara på frågorna. 

3.8 Källkritik

3.8.1 Primärdata
Den primärdata som vi har samlat in bestående av intervjuer har överlag gett oss rik 
information. Som tidigare nämnts så har respondenterna haft möjlighet att fundera på frågorna 
i god tid före intervjutillfällena. Eftersom två intervjuer genomfördes via telefon och de 
övriga intervjuerna genom personligt besök så kan man ha det i åtanke när man läser empirin
och värderar innehållet i dessa. Vid ett personligt besök har respondenten en möjlighet att 
bilda en uppfattning om oss som uppsatsskrivare på ett helt annat sätt och ett större förtroende 
kan skapas. Detta kan ge möjlighet till mer uttömmande svar. 

Eventuella frågor som uppkommit efter intervjuerna har vi tagit via mailkontakt. Vi tror inte 
att det har påverkat respondenterna negativt. 

Vi upplevde en av telefonintervjuerna komplicerad att genomföra då respondenten inte visade 
något större intresse i att utveckla frågorna och svara på de följdfrågor vi hade. Detta kan
delvis bero på att personen i fråga inte har träffat oss respondenter personligen. Motivationen 
till att ge oss så riklig information som möjligt kan därigenom ha minskat.  Vi upplevde också 
i vissa fall att det fanns stora skillnader på respondenternas svar beroende på hur insatta de var 
i de ekonomiska termerna och de funderingar som frågorna handlade om.  

3.8.2 Sekundärdata
De årsredovisningar som vi har tittat på samt den information som finns på hemsidan bör
granskas kritiskt. Den informationen kan ge en förskönande bild av företagets ställning. I 
verksamhetsberättelser tar företag generellt tillfället i akt att berätta allt positivt de kan 
komma på om företaget. På hemsidor kan även information plötsligt uppdateras. 

Den teori vi har använt oss av består både av lagtext men även av annan litteratur. Lagtexten 
ser vi ingen anledning till att kritisera mer än att lagar ändras över tid. För övrigt har vi använt 
oss av olika litteratur för att stärka de källor vi har i noterna. Det finns alltid mer kunskap och 
mer teori att ta till sig inom området för att skapa sig en så klar bild som möjligt, vi anser 
dock att den teori som är insamlad och som är refererad till är fullt tillräcklig. 
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4.Empiri

4.1 Besöksintervju: IT-företaget Nethouse 

Intervjuperson: Joakim Alkman, grundare och arbetande styrelseordförande
Plats och tid: Nethouse kontor i Örebro, 24/4-07 10.00

Joakim Alkman är en av fyra huvudägare i Nethouse och grundade företaget 1998. Han har 
en bakgrund inom IT-sektorn och har jobbat inom branschen sedan 1985. Nethouse är ett 
konsultföretag inom IT och Management. De jobbar med affärs- och verksamhetsutveckling, 
IT-infrastruktur samt systemutveckling och integration. Nethouse har 55-60 anställda på fyra 
kontor i Sverige. Joakim har själv en kandidatexamen i ekonomi.

4.1.1 Humankapital
Under intervjun pratar vi om humankapital och vi ber Joakim att beskriva vad det är. Joakim 
förklarar att humankapitalet är allt det som finns i medarbetarnas huvuden. Det är sådant som 
företaget inte lyckats få ur dem och inte lyckats strukturera på något sätt så att de kan
återanvända det oberoende om medarbetaren finns där eller inte. Det kan vara relationer med 
kunder eller andra i jobbvärlden eller unik kompetens som försvinner om medarbetarna 
lämnar företaget. Det kan även vara information och rutiner som de kan, men som man inte 
lyckats dokumentera i företaget.

4.1.2 Värdering och synliggörande av humankapital
Joakim berättar att Nethouse inte värderar sitt humankapital i finansiella termer. Han berättar 
att redovisningen på området är ganska styrd och att försiktighetsprincipen råder. De har inte 
funderat så mycket på hur man skulle kunna redovisa humankapitalet utan inriktar sig istället 
på hur man kan förvalta det och omvandla det till strukturkapital. Nethouse tillgångsför inte 
sina anställda så som reglerna säger att en idrottsklubb kan tillgångsföra sina spelare. Detta
beror på att Nethouse personal inte är kontraktsbunden och därmed i princip kan sluta nästa 
dag. Det gör det svårt för företaget att veta hur länge personaltillgången lever kvar. När 
anställda slutar får företaget inga pengar för dem. Det humankapital som Joakim personligen 
värderar högst i bolaget är de relationer som personalen har, även om kompetensen givetvis är 
viktig. När de anställer en person tittar de därför på personliga egenskaper samt erfarenhet. En 
person med väl utvecklat kontaktnät och förmåga att skapa nya relationer har ofta en hög 
beläggningsgrad av tjänster. Nethouse synliggör inte ens sitt humankapital i icke-finansiella 
termer. I förvaltningsberättelsen i företagets årsredovisning riktar man istället in sig på 
företaget i stort istället för att beskriva de anställdas individuella kompetenser.

4.1.3 Strukturkapital
Strukturkapital, enligt Joakim, är sådant som företaget kan tillgodoräkna sig även om en viss 
individ finns kvar eller inte. Även här spelar relationer en viktig roll. Genom att ha bra 
relationer med sina kunder ökas sannolikheten till ett bra ”flöde” av uppdrag. Utöver 
relationer kan strukturkapital enligt Joakim även vara avtal eller ramavtal i olika former. 
Nethouse har avtal med olika statliga myndigheter och dessa avtal är relativt oberoende av 
vilka individer som finns i företaget. Kundreferenser är ett annat viktigt strukturkapital där 
Nethouse kan visa upp att man gjort uppdrag åt ett antal stora svenska välrenommerade 
företag såsom Volvo, H&M och Ericsson. Exempel på annat strukturkapital som Joakim tar 
upp är deras kundregister och arbetsmetoder. Arbetsmetoderna kan vara standardmetoder som 
man gjort om till anpassade ”Nethouseversioner”. Informationen om metoderna lagras inte i
en formell kunskapsdatabas utan utgörs istället av kunskap som man utvecklat och spritt 
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mellan en mängd individer. Informationen om en viss metod ägs därmed mer av företaget än 
av en viss individ.

Nethouse arbetar hela tiden med att utveckla sitt strukturkapital. För det krävs det att man är 
medveten om vad som är strukturkapital och vad som är humankapital i företaget. När det 
gäller relationer försöker man till exempel se till så att fler än en person på företaget har 
relation till en kund och att den på så vis lever över tiden oberoende av vem som har skapat 
relationen i företaget.

Nethouse har även strukturkapital i form av rutiner för inskolning av nya medarbetare. Hur 
inskolningen går till beror på personernas tidigare erfarenheter. Många ”seniorer” har redan 
tillräcklig kunskap om vad man arbetar med på Nethouse och passar på så vis in direkt i 
verksamheten. Ofta har de mer att lära Nethouse än tvärtom. En ”junior” lärs däremot normalt 
upp genom att man ”tar rygg” på och handleds av en erfaren medarbetare tills man skaffat sig 
tillräckligt med kompetens för att klara sig själv.

Joakim anser att ett företag bara till viss mån kan handla med strukturkapitalet. Hos Nethouse 
är det mesta av strukturkapitalet ganska hårt knutet till företaget. Den enda gången som 
strukturkapitalet egentligen kan säljas är när hela bolaget säljs. Strukturkapital i form av 
exempelvis kundorders är ofta inte överlåtbara på grund av klausuler som kräver kundens 
godkännande. Överlag är det inte helt enkelt att överlåta strukturkapital hos Nethouse.
Nethouse jobbar inte heller med patent utan istället arbetar företaget med etablerade metoder 
som anpassas för att passa företagets behov bättre. Anpassningarna kan emellertid inte 
skyddas eftersom de utgår ifrån någon annans metoder.

4.1.4 Värdering och synliggörande av strukturkapital
Nethouse har inget strukturkapital eller immateriella tillgångar aktiverade eftersom man 
menar att det synliggörs först när bolaget säljs. Joakim tror dock att det säkerligen finns sätt 
att ta upp strukturkapitalet ändå men betonade att det kan vara förenat med vissa risker. Ett 
IT-bolag som tar upp strukturkapital som tillgångar skapar ofta misstankar om att man 
försöker dölja att företaget inte går bra, något som han sett flera exempel på under sin tid i 
branschen. Men Joakim menar att generellt skulle tjänsteföretag gynnas av att man på något 
vis kunde synliggöra det intellektuella kapitalet bättre. Problemet som Joakim ser är att 
värderingen av immateriella tillgångar är förenat med ett stort mått av godtycke. Vem 
bestämmer värdet i balansräkningen?.

Joakim anser inte att redovisningsreglerna ger en rättvisande bild av IT-branschen och 
exemplifierade det med en jämförelse mellan förvärv av fastighetsbolag och tjänsteföretag. 
För fastighetsbolag består förmodligen hela värdet av substansvärdet. Priset någon betalar för 
ett fastighetsbolag motsvaras i stort sett av fastigheternas värde. För ett tjänsteföretag däremot 
betalar man ofta många gånger mer än balansomslutningen därför att det finns immateriella 
tillgångar som inte är upptagna i balansräkningen. Enligt Joakim har tjänsteandelen generellt
ökat inom dagens företag i jämförelse med materialandelen. Det talar för att de immateriella 
värdena i bolagen skulle behöva synliggöras mer.
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4.2 Human och strukturkapital i Nethouse årsredovisning

Vi har tittat på års- och koncernredovisningen för Nethouse Sverige AB. Årsredovisningen 
gäller moderbolaget Nethouse Group AB och koncernredovisningen inkluderar moderbolaget 
och dotterbolagen Nethouse AB, Precio AB samt andelar i IT-hantverkarna.

4.2.1 Resultat- och balansräkning
I balansräkningen tar man inte upp några immateriella tillgångar i vare sig års- eller 
koncernredovisningen. 
Inte heller i resultaträkningen tar man upp några kostnader eller intäkter som kan kopplas 
samman med human- och strukturkapital.57

4.2.2 Förvaltningsberättelse
I förvaltningsberättelsen inriktar bolaget sig nästan enbart åt att beskriva strukturkapitalet. Det 
enda humankapitalet man egentligen tar upp är informationen om att man tagit in en extern 
styrelseledamot för att öka kompetensen i styrelsen. Strukturkapitalet tas däremot upp 
grundligt. Till en början beskrivs vilka tjänster som erbjuds och inom vilka affärsområden 
företaget verkar. Samtidigt tas även upp hur konsulterna arbetar ute hos kunderna. Bolagets 
rykte beskrivs genom en redogörelse för undersökningar som visar på hög återköpsfrekvens 
och kundnöjdhet. Företaget vill även visa att det är framgångsrikt genom att tala om att 
företaget 2005 utsågs till årets Supergasell och Sveriges snabbast växande företag av 
tidningen Dagens Industri. Strukturkapital i form av kunddatabaser redogörs för när man listar 
bolagets viktigaste kunder. Man beskriver även de många intressanta möjliga kunder som 
finns i Göteborgsområdet. I slutet av förvaltningsberättelsen beskrivs i korthet bolagets kultur 
genom information om att en ny verksamhetsfilosofi arbetats igenom på samtliga kontor.58

                                                
57 Årsredovisning, Nethouse Sverige AB, 2006
58 Årsredovisning, Nethouse Sverige AB, 2006
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4.3 Telefonintervju: Fotbollsklubben GAIS

Intervjuperson: Christer Berggren, redovisningsansvarig
Tid: 2/5-07 kl. 11.30

GAIS, Göteborgs Atlet- o Idrottssällskap bildades 1894. Efter ett antal år i lägre divisioner 
spelar Gais numera i Sveriges högsta division, allsvenskan. I Gais verksamhetsplan för 2006 
står det att de har som mål att inom tre år vara etablerade som ett stabilt allsvenskt 
lag.59Gais har egna bolag som äger deras träningsanläggning Gaisgården och deras 
konstgräsplan. Bolagen heter kommanditbolaget Gaisgården och kommanditbolaget 
Gaisvallen.

Christer Berggren är redovisningsansvarig i Gais. Han har ingen akademisk ekonomisk 
bakgrund utan har jobbat på bank i 25 år innan han startade en egen redovisningsbyrå. 
Sedan en tid tillbaka sköter han Gais bokföring, betalningar och årsredovisning osv.

4.3.1 Humankapital
Humankapital i Gais verksamhet är alla de människor och deras kunskaper som finns i 
verksamheten. Det kan vara allt från tränare och spelare till materialförvaltare, läkare, massör, 
kassör m.m.

4.3.2 Värdering och synliggörande av humankapital
Övergångssummor som betalas för att erhålla spelare till klubben aktiverar Gais och de 
synliggörs som anläggningstillgångar i deras årsredovisning. Spelarna skrivs av över 
kontraktstiden. Om Gais har anlitat en agent för att förvärva spelare så redovisas även denna 
kostnad som en tillgång och som en del av hela anskaffningsvärdet för spelaren. Om klubben 
har betalat 120 000 för en spelare och ett två års kontrakt är tecknat så görs en avskrivning på 
60 000 kr per år. Eftersom Gais jobbar med att förnya kontrakt i god tid innan det gamla löpt 
ut innebär det att de kan fortsätta att aktivera spelaren i balansräkningen genom att resterande 
anskaffningsvärde skrivs av på den nya kontraktstiden. Om en spelare försvinner innan 
kontraktstidens utgång så skrivs man av allt som återstår av spelaren och vid en försäljning så 
uppkommer då en reavinst eller förlust det året som försäljningen sker.

Enligt Christer är det bara spelare som aktiveras eftersom det inte handlas med tränare eller 
andra anställda på samma sätt. Det är bara de som klubben betalat en summa pengar för vid 
övergången som tillgångsförs, och det är bara spelarna. Lönekostnader för både spelare, 
tränare och andra anställda kostnadsförs löpande. Även om en väldigt känd och erfaren person
skulle vara tränare i Gais så skulle vi inte ta upp honom som en tillgång, menar Christer. Det 
är inte många spelare som är egna produkter inom Gais men de spelare som är det kan inte 
aktiveras. Många spelare har kommit under yngre år så det är inte heller alltid så stora 
övergångssummor som aktiveras. Gais skriver inte upp eller ned spelare p g a av skador utan 
istället görs vid kontraktets utgång en bedömning om spelaren ska fortsätta kontrakteras, eller 
om klubben ska sälja honom och då ta bort honom från balansräkningen. Gais har aldrig 
värderat upp spelartruppen men Christer menar att det finns de klubbar där spelartruppen har 
värderats upp p g a att klubben har ett dåligt eget kapital. 

                                                
59 http://www.gais.se/
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4.3.3 Strukturkapital
En filosofi, spelsystem och instruktioner till spelare är en form av strukturellt kapital, menar 
Christer, men inom Gais har de aldrig funderat över vad som är specifikt strukturkapital.

4.3.4 Värdering och synliggörande av strukturkapital
Detta strukturella kapital i form av spelsystem, spelarinstruktioner etc. finns oftast i tränarägo 
och i spelartruppen och är inget som värderas. Mycket är även färskvara och inget som kan 
värderas eftersom detta oftast ändrar sig över tid. En tränares idéer är exempel på sådant och 
går oftast mellan mun till mun. Klubben kan på så sätt ta till vara på en tränares kunskaper när 
tränaren försvinner. Klubben jobbar inte medvetet med att omvandla detta till ett strukturellt 
kapital. 

Gais bedriver även fotbollsskolor för barn och ungdomar på somrarna men det värderar man 
inte heller i klubben utan det är mer ett socialt engagemang. Även skolor får besök av spelare 
där de är ute och pratar om kost, kamratskap och mobbning. Det strukturella kapitalet i 
klubben är inget som Gais redovisar i balansräkningen. Gais synliggör sitt humana och 
strukturella kapital genom verksamhetsberättelsen och följer de redovisningsregler som SvFF
har satt upp.

4.4 Human och strukturkapital i Gais årsredovisning

Vi har tittat på den årsredovisning som Gais har för koncernen för att själva se hur de synlig-
gör human- och strukturkapital.

4.4.1 Resultat och balansräkning
Gais årsredovisning är för koncernen och inkluderar moderbolaget Gais, fotbollsföreningen 
samt deras kommanditbolag där byggnader och anläggningar är tillgångsförda. Moderbolaget 
svarar för allt som har med fotbollverksamheten att göra och står för alla balanserade 
spelarförvärv. De är i årsredovisningen aktiverade i balansräkningen på posten 
anläggningstillgångar. I resultaträkningen finns en post som heter Kostnader för 
spelarförvärv. Denna post inkluderar dels årets avskrivning på balanserade spelarförvärv samt 
även övergångssummor för ej balanserade spelare. I resultaträkningen har de en post som 
heter ”Tränare, ledare och spelarkostnader” och där inkluderas de löpande kostnader för 
spelare inte aktiverars (löner, spelarförsäkringar etc.). 60 61

4.4.2 Förvaltningsberättelse
Övrigt humankapital och strukturkapital som inte aktiveras nämns i förvaltningsberättelsen i 
årsredovisningen utförligt. De redogör för spelarförsäljningar och för vilka spelare som 
lämnat klubben inför säsongen samt vilka spelare som förvärvats. En lista över årets 
deltagande bland truppens spelare görs också i antal matcher som har spelats, mål, varningar 
och utvisningar etc. I förvaltningsberättelsen beskrivs även klubbens ungdomsverksamhet, 
tränarutbildning, målvaktsutbildning och talangträning. I slutet av förvaltningsberättelsen 
beskrivs även arbetet och samarbetet med olika skolor i regionen.62

                                                
60 Årsredovisning 2006, GAIS, Göteborgs Atlet- o Idrottssällskap
61 E-mail, Christer Berggren, 20070510
62 Årsredovisning 2006, GAIS, Göteborgs Atlet- o Idrottssällskap
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4.5 Telefonintervju: Fotbollsklubben Brommapojkarna

Intervjuperson: Ola Danhard, klubbdirektör och ekonomiansvarig
Tid: 3/5 – 07 09.00

IF Brommapojkarna bildades 1942 som ett litet kvarterslag i trakterna kring Brommaplan i 
Stockholm. Till en början stod inte bara fotboll på programmet utan även bordtennis, bandy, 
brottning, friidrott och armbrytning var populära aktiviteter. Efterhand blev fotbollen den 
dominerande grenen. Från 1969 och framåt har Brommapojkarna, med några få undantag, 
hållit till i de högre serierna inom herrfotbollen. Från och med 2007 spelar de i allsvenskan, 
den högsta divisionen i Sverige.63 Ola Danhard arbetar som klubbdirektör på 
Brommapojkarna och har varit anställd sedan 1978. Han har läst kurser på högskola och på 
Bosön i 2 år. Han har ingen spelarbakgrund annat än på korpnivå.

4.5.1 Humankapital
Humankapital för Ola är de ledare, funktionärer och spelare som man har i föreningen. Även 
den administrativa personalen är humankapital. Brommapojkarnas spelartrupp består i 
dagsläget av 45 procent egna och 55 procent externa produkter. Varje år försvinner cirka 30 
procent av spelartruppen, motsvarande 8 till 10 personer, ut till andra klubbar.

4.5.2 Värdering och synliggörande av humankapital 
Brommapojkarna värderar inte humankapitalet i ekonomiska termer eftersom de är en ideell 
förening, säger Ola. Inköpta spelare tas inte upp som tillgång utan kostnadsförs direkt. Att inte 
ta upp spelarna som tillgångar tror Ola gäller generellt för de flesta elitklubbar i Sverige. Det 
har har inget med försiktighetsprincipen att göra att man gör på det viset utan det beror helt 
enkelt på att det är bäst att kostnadsföra dem direkt, menar Ola. Ola tror inte att det finns 
några externa intressenter som skulle kunna vara intresserade av att man redovisade värdet på 
humankapitalet. Om spelarna rent hypotetiskt aktiverades skulle de inte kunna ta upp spelarna 
som tillgångar efter att avskrivningstiden gått ut eftersom tillgångar bara får tas upp när de 
anskaffas, menar Ola. Avskrivningen skulle i så fall ske i enlighet med kontraktets längd och 
därefter skulle de inköpta spelarna behandlas som alla andra. Nedskrivning av spelarvärdet 
vid långtidsskador förekommer inte, enligt Ola. Nedgången av värdet räknas istället med i den 
årliga avskrivningen. Ola tycker att lagen om redovisning av spelare i dagsläget ger en 
rättvisande bild.

4.5.3 Strukturkapital
Ola beskriver strukturkapitalet som tränare, spelare och alla de andra som finns i 
verksamheten. Han menar ett det är den kunskap de har på insidan. 

4.5.4 Värdering och synliggörande av strukturkapital
En tränare lämnar inget skriftligt strukturkapital efter sig när han lämnar klubben. Det som 
blir kvar av hans kunskap är det som sitter i spelarnas och ledningens medvetande. Ledningen 
försöker tillgodogöra sig de idéer som tränarna men de arbetar inte direkt aktivt med att 
omvandla humankapital till strukturkapital i form av att få kunskapen nedskriven och lagrad. 
Ola tror att omvandlingen av humankapital till strukturkapital ser ungefär likadan ut i de flesta 
elitklubbar i Sverige. Ett sätt är att behålla spelare i olika tränarformer efter avslutad karriär.
Inom Brommapojkarna förekommer det även att före detta spelare arbetar vidare på andra 
befattningar inom klubben men hur vanligt det är kunde inte Ola svara på. Generellt arbetar 

                                                
63 www.brommapojkarna.se
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klubben med att försöka krama ur så mycket kunskap av tränarna och spelarna som möjligt 
medan de är kvar i klubben.

På frågan om det finns strukturkapital i form av en särskild klubbkultur inom föreningen 
svarade Ola att alla klubbar har väl sin egen kultur, så också Brommapojkarna. Någon vidare 
precisering kunde han inte ge. Liksom för humankapitalet aktiveras inget strukturkapital. Det 
spelar ingen roll om de kan visa på tillgångar eller ej eftersom de är en ideell förening. Enligt 
Ola är det bara aktiebolag som är intresserade av att aktivera strukturkapitalet.

4.6 Human och strukturkapital i Brommapojkarnas årsredovisning
Vi har tittat på den årsredovisning som Brommapojkarna har för att själva se på hur de synlig-
gör human- och strukturkapital.

4.6.1 Balans- och resultaträkning
Summor som betalats för spelarövergångar tas inte upp som tillgångar. De redovisas istället 
som övergångsersättningar i en not till nettoomsättningen i resultaträkningen. Antalet spelare i 
A-truppen tas upp som en not till personalkostnaderna i resultaträkningen. I balansräkningen 
har inga immateriella tillgångar aktiverats.64

4.6.2 Förvaltningsberättelse
I förvaltningsberättelsen uttrycker klubben sig bara i korthet och hänvisar till 
verksamhetsberättelsen på klubbens hemsida för utförligare information. Vi har därför valt att 
utgå från informationen som lämnas i verksamhetsberättelsen.

Humankapitalet beskrivs genom en redogörelse för vilka spelare som lämnat klubben och 
vilka nyförvärv som tillkommit. Bland spelarna i pojk- och flicklagen listar man vilka som 
kommit med i landslaget och i Stockholms stadslag under säsongen. Strukturkapitalet tas upp 
bland annat genom att ägna en hel sida åt att beskriva vilka utmärkelser som delats ut till 
personer inom klubben. Utmärkelserna visar vilka egenskaper som klubben värderar högt hos 
sina medlemmar. Vidare beskrivs hur det arbetas med den så kallade Brommapojkarna-
akademin som är ett utbildningsprogram för spelare och ledare. Där behandlas bland annat 
ämnen som ledarskap, kost och skadeförebyggning och ren fotbollsträning.65

                                                
64 Årsredovisning, Brommapojkarna, 2006
65 Verksamhetsberättelse, www.brommapojkarna.se
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4.7 Besöksintervju: Revisionsbyrån Ernst & Young

Intervjuperson: Jonas Bergström, Auktoriserad revisor
Plats och tid: Ernst & Youngs kontor i Örebro, 25/4-2007 kl 08:15

Ernst & Young sysslar bland annat med revision, vilket innebär granskning av företags 
ekonomi. Arbetet omfattar även biträdande vid upprättande av årsredovisningar och bokslut. 
Jonas är auktoriserad revisor och har som specialinriktning att värdera företag och utföra 
konkursutredningar på uppdrag från advokater och konkursförvaltare. Jonas har en 
civilekonomexamen i grunden. Han är revisor i ett IT-företag och känner väl till den 
redovisning som gäller för den typen av företag. Han har även tidigare varit suppleant i 
Örebro SK vilket gör att han även väl känner till fotbollens redovisningsprinciper.

4.7.1 Humankapital
Humankapital, för Jonas, är den personal som arbetar inom företaget/föreningen och den 
kunskap som de besitter. 

4.7.2 Värdering och synliggörande av humankapital
Vi frågade om det humana kapitalet kan synliggöras i finansiella termer, men enligt Jonas så 
beror det delvis på verksamheten. I en fotbollklubb, menar Jonas, köps ofta spelare och då 
tecknas ett kontrakt på några år som gör att spelaren är bunden till klubben. Det kan liknas vid 
när vilken annan tillgång som helst anskaffas, även om spelare är en immateriell tillgång. 
Lönekostnader för spelare kostnadsförs löpande. En spelare som är så värdefull att föreningen 
även skulle vilja balansera upp spelarens lönekostnader som en tillgång istället för att 
kostnadsföra de direkt för att få ett bättre resultat får inte göra det enligt regelverket, säger 
Jonas. Han tycker att det är klokt att det finns en sådan begränsning. Det är vanligt när ett 
företag går dåligt att ”uppfinningsrikedomen” blir högre. Företag vill då ta bort kostnader och 
balansera upp dessa som tillgångar för att förbättra resultaträkningen och om ett företag går 
bra så är det en del som vill ha så mycket kostnader som möjligt för att få ner skattekostnaden 
på resultatet. Regelverket fungerar då som ett ramverk som trycker ihop detta så att det inte 
blir för stora variationer i redovisningen, både mellan olika företag men också mellan olika 
dåliga och bra perioder för företaget. Tanken med att skriva av en fotbollspelare är alltså att 
intäkterna ska matchas mot kostnaderna (matchningsprincipen). Den anskaffningskostnad en 
förening har för spelare skrivs av över kontraktstiden eftersom den inte uppstår dag ett.
Spelaren genererar förhoppningsvis intäkter under kontraktstiden i form av bland annat ökad 
publik vilket i sin tur ger ett bättre resultat och då matchas kostnader och intäkter. 

Situationen i en fotbollsklubb där en spelare är bunden till klubben finns inte i ett IT-företag, 
menar Jonas, eftersom de anställda inte anskaffas.  Jonas säger att en IT-anställd kan helt 
enkelt inte kontrolleras eller identifieras på samma sätt, fotbollsspelare är mer ”livegna”. En 
spelare har sin kontraktstid och vill han bryta den så får han troligtvis betala för att lösa ut sig 
från kontraktet. Den typen av avtal finns sällan i vanliga företag. Detta är den stora skillnaden 
mellan synsätten och det påverkar därmed redovisningen av det.

4.7.3 Strukturkapital
Strukturkapitalet, som Jonas ser det, är mer det som sitter ”i väggarna”, det vill säga allt ifrån 
kundregister, IT-struktur, administration, vilka rutiner och processer som finns inom 
företaget. Det kan förklaras vara de verktyg som företaget använder sig av. Databaser med 
olika mallar och olika hjälpmedel är också en form av strukturkapital. Jonas menar att sådant 
inte försvinner även om humankapitalet hos den personen som lämnar verksamheten 
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försvinner. På frågan om ramavtal är ett strukturkapital som skulle kunna aktiveras som en 
tillgång, svarar Jonas, att ett ramavtal egentligen bara säger att vi kan köpa tjänster av någon 
till de här priserna. Det finns oftast inget som tvingar köparen att köpa dessa tjänster utan om 
vi ska göra affärer så är det de här ramarna och priserna som gäller, det är ingen beställning.
Det är snarare ett incitament på att man ska göra affär, men inte tillräckligt. 

Inom en fotbollsklubb skulle strukturkapital kunna vara spelsystem och spelarnas riktlinjer. 
Det är inte direkt urtypen av strukturkapital men precis som ett vanligt företag är indelat i 
olika avdelningar så skulle dessa saker ändå snudda vid begreppet. Det som laget behöver i 
form av tränare, materialförvaltare, läkare o s v är också en form av strukturkapital, menar 
Jonas. 

4.7.4 Värdering och synliggörande av strukturkapital
Jonas säger att både human- och strukturkapital är svårt att aktivera. Men, säger han, däremot 
om du köper ett bolag, t ex en konkurrent, för ett marknadsvärde på 10 miljoner kronor men 
där de på balansräkningen bara har 5 miljoner i maskiner, inventarier och lager mm så är de 5 
överstigande miljonerna en form av goodwill. Det är då som human- och strukturkapital,  ”de 
mjuka värdena”, realiseras. I de fallen aktiveras dessa och skrivs av på fem år. Alltså först vid 
ett köp och en försäljning så blir det synligt som goodwill och räknas då som externt 
förvärvad goodwill. 

Internt upparbetad goodwill är, enligt Jonas, inte något som får redovisas i balansräkningen. I 
ett företag sker en mängd saker som har ett värde för framtiden, det kan vara arbetstid på en 
marknadsaktivitet eller något som kommer generera merintäkter i framtiden, men det är inte 
tillåtet att redovisa detta även om det har ett värde. Strukturkapital och humankapital skulle 
kunna vara internt upparbetad goodwill och även om det kan kontrolleras så får det
uttryckligen inte redovisas som en tillgång i balansräkningen hur som helst.

Jonas ger ett exempel på ett IT-företag som utvecklar en programvara. Detta görs ju givetvis 
för att det ska kunna säljas i framtiden och för att det ska generera intäkter och då tycker 
företaget kanske att det de lägger ner på utvecklingen av programmet, kostnader som 
mestadels består av tid, det borde kunna aktiveras löpande och skrivas av på tillgången i den 
takt intäkter kommer in när det blir säljbart. Men då finns det även där ett regelverk som är 
strikt för att företaget ska få kvala in och kunna aktivera dessa kostnader. Det ska ha en 
avgränsning och en tillämpning i sikte. Produkten ska vara avsedd för försäljning eller direkt 
användning i den egna verksamheten. Där måste företaget visa att det finns en 
försäljningsbudget och att det kommer intäkter. Om det inte går att se när intäkterna kommer
eller när programmet är i säljbart skick så får inte programvaran aktiveras. 

Jonas menar att redovisningen blir lite skev i detta läge. Försiktighetsprincipen, enligt Jonas, 
innebär att en kostnad hellre redovisas förr än senare. Det som görs när en tillgång aktiveras 
är att kostnader tas bort därför att företaget säger att det inte är en kostnad utan en tillgång och 
då förbättras resultaträkningen. Ett IT-företag som utvecklar en programvara har oftast bara 
kostnader innan en försäljning kommer och då blir det ett glapp mellan matchningsprincipen 
som säger att intäkter ska matchas med kostnader och att de ska mötas allt eftersom. Om 
företaget inte aktiverar något så får det ju bara kostnader och förlustår de första åren och de 
senare åren kommer intäkterna och då blir det ingen matchning där emellan. Samtidigt så 
finns försiktighetsprincipen som säger att tillgångar inte får aktiveras hur som helst. Jonas 
menar att försiktighetsprincipen står över matchningsprincipen eftersom den genomsyrar allt i 
svensk redovisning. 
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På frågan om hur strukturkapitalet kan synliggöras i icke finansiella termer berättar Jonas att i 
årsredovisningens förvaltningsberättelse och även i noter och tilläggsupplysningar har 
företaget en möjlighet att mer i verbal text beskriva vad de sysslar med. Där kan beskrivas hur 
företaget är uppbyggt, vad det finns för strukturer o s v. Det finns en minimigräns när det 
gäller förvaltningsberättelsen och när det gäller not och tilläggsupplysningar i 
redovisningslagstiftningen om vad företag måste upplysa om.

Enligt Jonas kan företag handla med en kundstock, ett kundregister skulle kunna vara ett 
sådant. Finns det t ex ett antal återkommande kunder i konsultbranschen och ett företag som 
sysslar med samma sak och som vill komma åt de kunderna så kan det företaget säkerligen 
kunna tänka sig att betala pengar för att få tillgång till den kundstrukturen. Det är då ett 
exempel på ett förvärvat strukturkapital som har ett värde det köpande företaget kan aktivera.

Att det är förändringar på gång inom redovisningen av kunskapsföretag, tror Jonas, men han 
vet inte riktigt vilka förändringar. Redovisningsregler är ju föremål för en kontinuerlig 
förändring, det händer saker hela tiden. De senaste 10 åren har det skett en väldigt stark 
internationalisering, tidigare var det en ännu större skillnad i redovisning mellan olika länder.

Jonas säger att de regler som finns i Sverige är restriktiva och att han tycker att de ska vara 
det. Detta eftersom risken annars hela tiden är att saker och ting övervärderas och att 
intäkterna aldrig kommer. En person som läser en finansiell rapport kan då få en fel bild av 
verksamheten. Uppfattningen att det är så här det ser ut i företaget kan uppstå och visar det sig 
sedan att intäkterna aldrig kommer, då har fel beslut tagits utifrån den ekonomiska 
informationen. Jonas menar att det inträffar ofta att företag tar upp kostnader som tillgångar 
då de vet att detta kommer att generera intäkter. När revisorn senare frågar efter en 
försäljningsbudget och kollar om det finns tecknade kontrakt får han utifrån de bevisen göra 
en bedömning och det är inte säkert att den överensstämmer med företagets bedömning. 
Tillgången kanske är felvärderad och måste värderas ned. Finns det däremot kostnader år ett 
och senare i början av år två en order på den produkt som företaget har lagt ut kostnader på, 
då finns det ett bevis på att företaget har rätt att aktivera denna mjuka tillgången.

Revisorn är en sorts normaliseringsperson som ska se till att inte ytterligheterna skiljer sig så 
mycket åt. Spannet ska minskas just för att kunna få jämförbarhet som extern intressent. 
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5. Analys 

5.1 Kvalitativa egenskaper

Relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet

Redovisningsregler är föremål för en kontinuerlig förändring. De senaste åren har det skett en 
stark internationalisering, tidigare var det en ännu större skillnad i redovisning mellan olika 
länder. De regler som finns i Sverige är restriktiva. Risken kan annars bli att tillgångar 
övervärderas och att intäkterna aldrig kommer. När en revisor frågar efter en 
försäljningsbudget och kontrollerar om det finns tecknade kontrakt med kunder så gör han 
utifrån de bevisen en bedömning och det är inte säkert att den överensstämmer med företagets 
bedömning. Det inträffar ofta att företag tar upp kostnader som tillgångar när de vet att dessa
kommer att generera intäkter. Den som läser en finansiell rapport från ett företag kan då få 
uppfattningen att det går bra för företaget. Visar det sig sedan att intäkterna på tillgångarna 
aldrig kommer kan fel beslut ha tagits utifrån den tidigare ekonomiska informationen. 

Vikten av att redovisa det egna kapitalet på samma sätt är stor för att kunna jämföra mellan 
olika företag. Redovisningen är styrd just för att jämförbarheten skall öka. För IT-företag är 
inte dagens redovisningsprinciper speciellt bra för deras verksamhet. De ger inte en 
rättvisande bild eftersom marknadsvärdet kan vara mycket högre än substansvärdet i dessa 
företag. Så kan det även delvis vara inom fotbollsklubbar. Värdering är dock förenat med ett 
stort mått av godtycke. Redovisningsprinciperna skiljer sig mycket beroende på vilket land 
man befinner sig i. Australien har t ex ett liberalare system för immateriella tillgångar vilket 
innebär att de kan omvärderas och varumärken kan aktiveras o s v. 

Spelares eller anställdas lönekostnader får man inte aktiveras utan dessa måste kostnadsföras
direkt. Det är annars populärt när ett företag går dåligt att tillgångar aktiveras och kostnader 
tas bort för att därmed förbättra resultatet. Om det går bra så vill företag kostnadsföra så 
mycket som möjligt för att få ner resultatet och därmed skatten. Regelverket gör då så att det 
inte blir för stora variationer mellan olika företag och mellan olika perioder. En revisor kan 
ses som en sorts normaliseringsperson som ska se till att ytterligheterna inte skiljer sig åt för 
mycket. Detta för att spannet ska minskas och kunna få jämförbarhet för de externa
intressenterna. 

5.2 Redovisningsprinciper vid värdering av tillgångar

Matchningsprincipen och försiktighetsprincipen

I en fotbollsklubb så anskaffas oftast en spelare och då tecknas ofta ett kontrakt på några år 
som spelaren då är bunden till klubben. Fotbollsspelaren skrivs därefter av på den kontraktstid 
som han har. I balansräkningen tas spelaren upp som en tillgång med följande årliga 
avskrivning. Detta görs för att matcha intäkter och kostnader. Den anskaffningskostnad 
klubben hade för spelaren uppstår inte direkt och förhoppningsvis så kommer spelaren 
generera intäkter i framtiden. Övriga spelare, som inte anskaffas, och andra tillgångar 
värderas däremot enligt försiktighetsprincipen. 

I Gais aktiveras spelare och de flesta spelare är köpta även om det varit så att de kommit till 
klubben i låg ålder. I Brommapojkarna aktiveras däremot inte spelare. Det har inget med 
försiktighetsprincipen att göra utan beror helt enkelt på att klubben tycker det är bäst att 
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kostnadsföra dem direkt. Någon vidare precisering ville Ola inte ge. Ola menar dessutom att 
det inte finns några externa intressenter som är intresserade av hur humankapitalet redovisas. 
Enligt Ola har klubben aldrig haft någon anledning att fundera på att ta upp spelare som 
tillgångar eftersom den är en ideell förening. Om de rent hypotetiskt hade tagit upp inköpta
spelare som tillgångar hade de skrivit av köpesumman i enlighet med kontraktets längd,
menar Ola. Värdet på en långtidsskadad spelare hade inte skrivits ned eftersom 
värdeminskningen hade räknats med i den årliga avskrivningen.

I ett IT-företag som Nethouse så följs däremot försiktighetsprincipen i större utsträckning. 
Detta eftersom företaget inte köper sina anställda, inte kontrakterar dem och därmed inte har 
kontroll över dem. Om ett IT- företag utvecklar en programvara måste en försäljningsbudget 
kunna uppvisas för att tillgången ska kunna aktiveras. Företaget måste kunna visa att framtida 
intäkter kommer att genereras. Det blir här svårare att matcha intäkter mot kostnader genom 
aktivering eftersom beviset för att få lov att göra det är svårare att visa. Programmet ska även 
ha en tillämpning i sikte och vara avsedd för försäljning eller direkt användning i egna 
verksamheten. Nethouse arbetar enligt försiktighetsprincipen då de inte tar upp sitt human 
kapital i vare sig finansiella eller icke-finansiella termer. Strukturkapitalet tas man enbart upp 
i icke-finansiella termer i förvaltningsberättelsen. Ett IT-företag som inte agerar enligt 
försiktighetsprincipen och tar upp osäkra tillgångar kan skapa misstanke om att det inte går 
bra för företaget. 

Redovisningen kan bli missvisande för IT-företag. När man aktiverar en tillgång så tas en 
kostnad bort och därmed förbättras resultaträkningen. IT-företag har ofta enbart kostnader 
innan en försäljning och det innebär att det blir ett glapp mellan matchningsprincipen, som 
säger att intäkter och kostnader ska matchas, och försiktighetsprincipen. Aktiveras inget så 
blir det förlustår de första åren innan intäkterna kommer. Försiktighetsprincipen genomsyrar 
svensk redovisning och står här över matchningsprincipen, enligt Jonas.66

5.3 Tillgångar/Immateriella tillgångar

Ett kriterium för tillgångar är som det står under teoriavsnittet att du ska kunna ha kontroll 
över tillgången. Gais och Brommapojkarna har som fotbollsklubbar kontroll över sina 
tillgångar i större utsträckning än ett IT-företag som Nethouse. Detta eftersom fotbollspelare
är kontrakterade. Gais tar upp externa spelarförvärv men Brommapojkarna gör det inte. 
Brommapojkarnas spelartrupp består i dagsläget till 55 procent av spelare från andra klubbar. 
Hur många av dessa som de betalt för och hur många som kommit till klubben utan 
övergångssumma ville Ola inte svara på. Om Gais har betalat en agent pengar för att få 
spelaren kontrakterad så redovisas även denna kostnad som en tillgång och en del av hela 
övergångssumman som betalats. Det är bara spelare som redovisas som tillgångar i Gais. 
Spelare som är egna produkter kan inte aktiveras eftersom det inte finns en summa att 
aktivera. Löpande utbildningskostnader kostnadsförs. GAIS följer SvFF:s redovisningsregler

Som spelare i ett fotbollslag räknas du som vilken tillgång som helst. Du är mer ”livegen” än 
en IT-anställd och får köpa ut dig från kontraktet om du vill byta klubb. Den typ av avtal finns 
inte i ett IT-företag. Nethouse har inte kontroll över sitt humankapital eftersom deras personal 
inte är kontraktsbundna. Det gör att de i princip kan tappa sina anställda när som helst. Därför 
tillgångsför de inte sina anställda. 

                                                
66 Jonas Bergström, Auktoriserad revisor, Ernst & Young, Besöksintervju, 25/4 2007 kl. 08:15
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Tillgångar ska generera framtida ekonomiska fördelar och ha en bestämd tillämpning i sikte. 
Detta försvårar för klubbar och företag att ta upp sitt strukturkapital som tillgång. 

5.4 Humankapital

Humankapital är bland annat den personal som arbetar inom företaget och den kunskap som 
de har inom sig. Humankapitalet kan synliggöras på olika sätt beroende på verksamheten. En 
fotbollsklubb kan redovisa sitt humankapital i balansräkningen som en immateriell tillgång 
om det humana kapitalet är externt förvärvat. Det är spelare som förvärvas och som det 
betalas övergångssummor för. Det görs mer eller mindre beroende på vilken klubb det är. 
Även om en känd tränare skulle vara tränare i Gais så skulle de inte kunna tillgångsföra denne 
eller kunna värdera denne bara för att personen har ett högt marknadsvärde. 

Ett IT- företag kan däremot inte aktivera sitt humankapital över huvudtaget eftersom det inte 
finns någon summa att aktivera samt eftersom företaget inte har kontroll över sitt 
humankapital. Det humana kapitalet kan i en fotbollsklubb synliggöras i finansiella termer 
genom posten immateriella tillgångar i balansräkningen medan ett IT-företag får visa sitt 
humankapital i förvaltningsberättelsen. 

På Nethouse liknas humankapitlet vid det som finns i medarbetarnas huvuden och som 
företaget inte lyckats få ut och strukturerat upp. Det är med andra ord den kunskap som 
företaget riskerar tappa om medarbetaren lämnar företaget. Det kan vara unik individuell 
kunskap, erfarenheter, rutiner och kundrelationer. Det humankapital som Nethouse värderar 
högst är de yrkesrelaterade relationerna som personalen har med omvärlden eftersom det är 
avgörande för hur många uppdrag de får. Både gamla relationer och förmågan att skapa nya är 
viktiga. Personlig kunskap är också ett viktigt humankapital för IT-företag.

För Ola i Brommapojkarna är ledare, spelare, funktionärer och administrativ personal
humankapital. Christer i Gais säger att de människor som finns i verksamheten såsom läkare, 
spelare, tränare, massör, materialförvaltare är humankapital. 

5.5 Strukturkapital

Strukturkapitalet är inom ett IT-företag allt från IT-struktur, administrationen, vilka rutiner 
processer som finns inom företaget. Databaser med olika mallar är också exempel på 
strukturkapital. Sådant som finns kvar inom företaget när humankapitalet i en person 
försvinner är strukturkapital. Ett IT-företag skulle kunna ta upp strukturkapital i form av 
orders som löper ett antal år framöver, d v s skriftliga dokument med angiven tidsåtgång och 
timpris. Hur säker en sådan tillgång då är beror på hur kontraktet är utformat. Kan kunden 
bryta avtalet utan några större kostnader är tillgången osäker. Joakim anser dock att ett avtal 
är ett avtal. Jonas anser att ett ramavtal däremot bara säger att tjänster kan säljas till någon för 
ett visst pris om parterna bestämmer sig för att göra affär, men det är ingen beställning. 

I Brommapojkarna kan strukturkapital vara kunskap som exempelvis en tränare lämnar efter 
sig som lever kvar i spelarnas och klubbledningens medvetande.  De har även strukturkapital i 
form av en klubbkultur. Ola ville inte beskriva hur den kulturen såg ut utan konstaterade bara 
att den fanns liksom den även finns i andra klubbar. Strukturkapital i form av regler om hur 
medlemmar i klubben uppför sig är något som följer med från pojklagen upp till 
seniortruppen.
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Christer i Gais ger exempel på filosofi och spelsystem och instruktioner till spelare som 
strukturkapital men detta finns i tränarägo och om det är dokumenterat är oklart. Dessutom 
menar Christer att det är svårt eftersom just instruktioner och tränaridéer ofta är en färskvara 
och inget som kan behållas och värderas. Strukturkapitalet synliggörs i Gais genom 
förvaltningsberättelsen. 

På Nethouse ses strukturkapitalet som sådant som företaget kan tillgodoräkna sig även om 
medarbetare slutar. Det viktigaste strukturkapitalet på Nethouse är kundrelationerna eftersom 
de borgar för en hög beläggning av uppdrag. Andra viktiga strukturkapital är medarbetarnas 
samlade kompetens, ramavtal, kundreferenser, kundregister och arbetsmetoder. Det finns
inget strukturkapital i form av patent eftersom de arbetsmetoder som används är anpassningar 
av befintliga metoder på marknaden. Informationen om metoderna lagras inte i skriftlig form 
utan finns lagrad som spridd kunskap hos medarbetarna.

Nethouse har även strukturkapital i form av system med mentorskap vid inskolning av nya 
medarbetare. I en årsredovisning så finns möjlighet att i verbal text beskriva sitt human och 
struktur kapital och detta är det vanligaste sättet att i icke finansiella termer visa på sitt human 
och strukturkapital. Detta genom verksamhetsberättelse, not och tilläggsupplysningar. 
Nethouse synliggör sitt strukturkapital i förvaltningsberättelsen där bolagets affärsområden, 
vilka typer av tjänster och vilka metoder man arbetar efter beskrivs. Strukturkapital i en 
fotbollklubb kan vara spelsystem och spelarinstruktioner även om det inte är urtypen för 
strukturkapital. Även tränare, materialförvaltare och läkare är en form av strukturkapital. 

Enligt teorin kan strukturkapitalet handlas med. Nethouse anser att strukturkapitalet bara 
delvis kan handlas med eftersom det ofta är väldigt hårt knutet till företaget. Den enda gången 
det egentligen går att handla med strukturkapitalet är vid förvärv av hela företag. Jonas 
nämner att det går att sälja en kundstock om ett företag vet att en konkurrent är intresserad 
och beredd att betala för den. Detta är ett exempel på ett förvärvat strukturkapital. Då går det
även att sätta ett värde på detta strukturkapital som köpande företag. 

Information om olika arbetsmetoder är i Nethouse inte lagrade som en formell 
kunskapsdatabas utan utgörs istället av kunskap som utvecklats och spridits mellan en mängd 
individer. Informationen om en viss metod ägs därmed mer av företaget än av en viss individ.

5.6 Omvandling av humankapital till strukturkapital

Brommapojkarna arbetar inte aktivt med att omvandla humankapitalet till strukturkapital 
genom att få den nedskriven. Istället försöker klubben att förvalta den kunskap som tränarna 
och spelarna har medan de är kvar i klubben, utan att nedteckna det. Ett annat sätt är att 
behålla spelarna i olika tränarformer så att de kan sprida sin kunskap till flera. Enligt Ola 
förekommer det även att före detta spelare arbetar vidare på andrabefattningar i föreningen. I 
Gais finns humankapital i form av tränarens kunskaper och kommer muntligt hans närmaste 
till del. Detta är inget som dokumenteras offentligt. På Nethouse arbetar de med att sprida 
kunskap om till exempel en viss arbetsmetod till flera medarbetare. Det gör att informationen 
ägs mer av företaget än av en viss person. Detta stämmer delvis med teorin om ”gula sidorna, 
där en kunskapsbas som folk kan gå till beskrivs. Nethouse försöker även se till så att flera 
medarbetare har relationer med en viss kund. På så vis lever relationen över tiden och är 
oberoende av vem som skapat den.
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5.7 Goodwill

Internt upparbetad goodwill får, enligt Jonas, inte redovisas. I ett företag arbetas det med 
produkter och tjänster som har ett stort värde för framtiden och däri ligger även personal och 
utvecklingskostnader för dessa. Det kan vara sådant som kommer att generera merintäkter i 
framtiden men även om det har ett värde så är det svårt att värdera detta. I t ex en 
fotbollsklubb kanske en spelare är med och genererar ett bättre resultat i form av ökad publik 
mm under de närmaste åren. I Gais kan även deras fotbollskolor, utbildningar och sociala 
engagemang ha ett värde som realiseras först vid en försäljning i verksamheten i form av 
goodwill. 

En anledning till att Nethouse inte tar upp strukturkapital som tillgångar är att de anser att 
värdet går att se först när bolaget säljs. Joakim beskrev immateriella tillgångarna eller 
goodwill som skillnaden mellan substansvärdet och köpeskillingen. Som exempel jämförde 
han ett fastighetsbolag med ett tjänsteföretag. Både human- och strukturkapital i ett IT-företag 
skulle kunna vara internt upparbetad goodwill. Först när företaget säljs realiseras det 
intellektuella kapitalet i en form av marknadsvärde vilket är intern goodwill som blir extern 
eftersom den nu har förvärvats av det köpande företaget. I dessa fall kan det köpande 
företaget ta upp det och skriva av det på fem år. 

5.8 Årsredovisningens delar

I Gais visas human- och strukturkapitalet både i förvaltningsberättelse och i resultat- och 
balansräkning. Humankapitalet visas genom de spelare som är externa förvärv. De finns i 
balansräkningen medan den årliga avskrivningen på dessa spelare finns i resultaträkningen. 
Där finns även löpande kostnader för spelare och tränare i form av löner och försäkringar. De 
redogör i sin förvaltningsberättelse för både human och strukturkapital. Humankapitalet visas 
genom spelarförsäljningar, inköpta spelare under året och redogör i en lista spelartruppen och 
historik på spelarna i form av spelade matcher, mål, varningar etc. Strukturkapitalet beskrivs i 
form av utbildning av talanger, målvakter och tränare som kan ses som en form av 
instruktioner till spelare som föreningen har strukturerat upp. 

I Brommapojkarna redovisas inga spelare i resultat- och balansräkningen. Ola säger att det är 
för att man är en ideell förening. Desto mer finns att skåda i verksamhetsberättelsen. Liksom i 
Gais beskrivs humankapitalet genom en presentation av nyförvärv och vilka spelare som 
lämnat klubben. De beskriver utmärkelser de delat ut till människor i klubben och de
beskriver Brommapojkarna-akademin som är ett utbildningsprogram för spelare och ledare. 

Nethouse visar uteslutande sitt human- och strukturkapital genom förvaltningsberättelsen. De 
tar inte upp några immateriella tillgångar i resultat- och balansräkning. I förvaltnings-
berättelsen är det nästan bara strukturkapitalet som beskrivs. Det beskrivs hur konsulter 
arbetar ute hos kunderna och bolagets viktigaste kunder finns på en lista. Det berättas även att 
en ny verksamhetsfilosofi tagits fram, som arbetats igenom på samtliga kontor. Företaget 
beskriver inte som fotbollklubbarna vilka anställda som slutat eller vad de personligen har 
presterat. Istället lyfts företagets prestationer fram i form av utmärkelser och priser. 
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6. Slutsats

Immateriella tillgångar är ett svårt område ur redovisningssynpunkt eftersom det är ett område 
som innebär mycket antaganden och bedömningar. Därför är lagstiftningen extra försiktig.
Vår undersökning visar på skillnader i hur man synliggör sitt intellektuella kapital. Dessa två 
branscher som har varit föremål i vår undersökning synliggör sitt intellektuella kapital i form 
av human- och strukturkapital på olika sätt.

Vår första undersökningsfråga var hur det intellektuella kapitalet synliggörs och förvaltas i 
redovisningen i dessa två branscher? 

Studien av fotbollsklubbarna, som verkar på elitnivå, visar att humankapitalet synliggörs på 
olika sätt även inom branschen. I Gais görs det i balansräkningen i finansiella termer enbart 
gällande de spelare som har kontrakt och är köpta från en annan klubb. Egna produkter får 
inte tas upp även om de står under kontrakt och rent juridiskt ägs av klubben. Klubbar kan 
också välja att kostnadsföra alla övergångssummor precis som de gör med de löpande 
spelarkostnaderna. Detta gör Brommapojkarna uteslutande med sina spelarförvärv. 
Brommapojkarna synliggör sitt spelarmaterial endast i resultaträkningen där det tas upp som 
en del av nettoomsättningen i form av övergångsersättningar.

Inom näringslivet är det svårt att synliggöra sitt humankapital. I Nethouse synliggörs 
humankapitalet knappt överhuvudtaget, varken i förvaltningsberättelsen, balans- eller 
resultaträkningen. Det beror på att det inte finns en bra lösning på hur humankapital ska 
värderas, om inte enligt försiktighetsprincipen.  Humankapitalet kan inte heller kontrolleras 
eftersom den anställde inte står under kontrakt och kan sluta när den vill. Däremot fokuseras, 
genom förvaltningsberättelsen i årsredovisningen, mer på strukturkapitalet som ägs av 
företaget. 

En av de faktorer som bestämmer hur organisationer kan redovisa sitt intellektuella kapital är 
kontroll. Kan tillgången kontrolleras och det finns en berättigad summa att ta upp tillgången 
till samt finns det bevis på att tillgången kommer frambringa ekonomiska fördelar, då får 
kapitalet aktiveras oavsett om det är ett humankapital eller strukturkapital. Det är detta som är 
problemet och det var vad vi diskuterade i inledningen, det är svårt att göra det, speciellt i IT-
branschen.. 

I IT-branschen verkar försiktighetsprincipen ha större betydelse än inom fotbollen. I 
fotbollsklubben Brommapojkarna berodde det inte på försiktighetsprincipen att 
spelarmaterialet inte aktiverades i balansräkningen. Föreningen ansåg helt enkelt att det var 
smidigast att kostnadsföra dem direkt. Nethouse agerade helt i enlighet med 
försiktighetsprincipen genom att vara mycket försiktiga med att ta upp tillgångar som inte 
med säkerhet genererade inkomster. Samtidigt tyckte företaget att det vore bra om det gick att 
ta upp humankapitalet på ett rättvisande sätt i balansräkningen. Dagens värdering av 
immateriella tillgångar anser de vara för godtyckliga.

Den andra undersökningsfrågan gäller hur kunskapsföretag/organisationer omvandlar sitt 
humankapital till strukturkapital?

Inom IT-företag försöker ansvariga omvandla humankapital till strukturkapital genom att 
sprida ut kunskap till medarbetarna och försöka se till att den kunskap som en person bär på 
kommer andra till del. Detta eftersom att en medarbetare kan sluta på företaget. Det finns 
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olika sätt att göra detta på. Ett sätt är att se till att flera inom företaget har kundrelationer till 
samma kunder. Detta innebär att relationen knyts till företaget även när personen som haft 
närmast relation till kunderna slutar. Ett annat sätt är att arbetsmetoder ska finnas för alla 
anställda. 

Inom fotbollen kan humankapital omvandlas till strukturkapital genom beskrivning av 
arbetsmetoder såväl som inom IT-företag. De tränar- och talangutbildningar som klubbar har 
är ett exempel på hur humankapital omvandlas till strukturkapital. Även om det inte kan 
värderas så finns det ett strukturkapital som i allra högsta grad är värdefullt.

Fotbollklubbar försöker i viss mån ta tillvara på de kunskaper som tränarna och ledare har 
men det stannar oftast inom gruppen som finns runt spelartruppen. Spelarna får tränarens 
instruktioner och tränarna får se spelarens skickligheter. Tränarens kunskaper finns oftast 
inom tränarteamets ägo, organisationen i sin helhet och styrelsen verkar inte ta del av dessa 
kunskaper, och förvalta dem i samma utsträckning som ett IT-företag gör med sina anställda. 
Ett sätt att förvalta sitt humankapital är att anställa spelare som tränare, eller i en annan 
funktion inom klubben, efter att de avslutat sina fotbollskarriärer. Om det är ett medvetet sätt 
att omvandla humankapitalet till strukturkapital eller om det bara är av gammal tradition är 
svårt att säga. Fotbollsklubbarna ser ofta spelarnas och tränarnas kunskaper som färskvara 
vilket förmodligen minskar deras motivation att arbeta mer aktivt med omvandlingen.

Detta leder oss in på den tredje undersökningsfrågan där vi undrade om verksamheter 
medvetet arbetade med att omvandla humankapital till strukturkapital som teorin förespråkar 
eller om teorin berodde på vilken typ av verksamhet som bedrivs?

Fotbollklubbar verkar alltså inte vara lika medvetna om att det kan vara bra att omvandla 
humankapital till strukturkapital. Vi har kommit fram till att IT-branschen är mer upplyst om 
detta och intresserade av att verkligen ta till vara på människors kunskaper genom att få 
humankapitalet att leva kvar som strukturkapital. 

Det finns i båda verksamheter ett strukturkapital och humankapital och ett ägande av 
strukturkapital men tillgångsföring av det är förenat med ett stort mått av godtycke. Det 
innebär slutligen att den fjärde och sista undersökningsfrågan, om ett ägande av 
strukturkapital innebär att kunskapsföretag/organisationer tillgångsför och handlar med 
det?,  blir svår att ge ett rakt svar på.

Att äga en immateriell tillgång innebär inte automatiskt att det går att ta upp den i 
balansräkningen eftersom det finns regelverk som säger vad som får tas upp som tillgångar. 
Vem ska bestämma värdet i balansräkningen? Det blir ofta så att det är något som visar sig i 
form av goodwill när företaget säljs. Teorin om att det går att handla med strukturkapital
delvis. Visserligen sägs inget i teorin om ifall det går att sälja enskilt strukturkapital eller om 
det som menas i teorin enbart gäller vid företagsförvärv. Det skulle kunna gå att handla med 
om det är ett väl strukturerat kapital som inte är så pass hårt knutet till företaget. Finns det en 
efterfrågan på marknaden efter den informationen som företaget har, kan företag handla med 
strukturkapitalet. På Nethouse anses det vara svårt att sälja sitt strukturkapital. Just för att 
strukturkapital oftast är mycket hårt knutet till företaget och bara kan säljas om hela företaget 
säljs. Revisorn nämner att rent hypotetiskt skulle det gå att sälja en kundstock till en 
konkurrent. Med kundstock menas troligtvis en kundlista och inte kundrelationerna. Huruvida 
kundrelationer verkligen är strukturkapital eller inte kan diskuteras.
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7. Diskussion

De skillnader som vi sett mellan fotbollsklubbar och IT-företag kan tyda på att arbetet med att 
omvandla humankapital till strukturkapital är branschberoende. IT-branschen är en relativt ny 
bransch vilket kanske innebär att branschen är mer öppen för nya idéer eftersom den inte har 
så mycket tidigare erfarenheter att falla tillbaka på. Fotbollsklubbar har däremot funnits länge 
vilket kan göra att de ofta gör som de alltid gjort istället för att ta in nya influenser. Risken är 
att man kör på i samma hjulspår trots att utvecklingen i samhället kräver nytänkande. 

En respondent säger att fotbollsföreningen försöker krama ur allt de kan ur en ledare innan 
denne lämnar klubben. Vi skulle se deras utbildning av talanger och målvakter etc. på sådana 
exempel men själva hade de inga direkta exempel på hur. Fotbollklubbar tänker nog inte på 
det utifrån sådana termer som humankapital och strukturkapital.  Idag så har vissa klubbar 
även en filosofi och en stark klubbkänsla som ofta kommer ifrån en framgångsrik period av 
spelare och tränare. Klubbar söker inte bara tränare som har en kompetens utan en tränare 
som har den filosofi en klubb redan har. Denna filosofi kan ju vara ett spelsystem eller något 
annat strukturellt kapital som är djupt rotat i klubben. Det kan vara bra att ha ett arkiv med 
spelsystem där de kan se hur de tänkte förut och få reda på vilken taktik som fungerar eller 
inte fungerar i särkskilda situationer. Om vi hade en framgångsrik tränare i en klubb och, som 
det ser ut idag, inte kunde värdera honom, då hade vi sugit åt oss så mycket som möjligt av 
hans kunskaper, inte bara muntligt utan även skriftligt. 

I intervjun på Nethouse kommer det fram att företag som tar upp osäkra tillgångar kan ge 
sken av att företaget är på obestånd. Frågan är om det inte likväl som i balansräkningen kan 
ges sken av att man försöker dölja dåligt resultat när man beskriver sitt strukturkapital i 
förvaltningsberättelsen. Försiktighetsprincipen verkar bara gälla resultat- och balansräkningen 
och inte förvaltningsberättelsen.

När det gäller IT-branschen är det svårt när företaget inte får matcha intäkter med kostnader 
genom att exempelvis aktivera en programvara. Det finns även andra aspekter på ett 
aktiebolag. Går företaget med förlust och äter upp aktiekapitalet måste kapitalet täckas upp 
för att undgå personligt betalningsansvar i egenskap av styrelseledamot. Det finns ett starkt 
intresse i sådana situationer att aktivera kostnader. 

7.1 Förslag till vidare forskning

Värderingen av immateriella tillgångar anses av många vara alltför godtycklig. Framförallt 
inom IT-branschen anses redovisningen av företagets tillgångar inte ge en rättvisande bild av 
verkligheten i företaget. Respondenten Jonas Bergström på Ernst & Young tar exempelvis 
upp Skandia, som är ett kunskapsföretag och som länge har varit duktiga på att synliggöra sitt 
human- och strukturkapital som ett tillägg i årsredovisningen. Den redovisningen ingår dock 
inte i den formella redovisningen som är föremål för revision utan är extra upplysning. Den
modell för hur Skandia går tillväga kan vara intressant att titta närmare på vid vidare 
forskning i ämnet. 
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Bilagor

Bilaga 1

Intervjufrågor -  IT-företag

Valt företag: Nethouse 
Intervju med: Joakim Alkman, Grundare av Nethouse och redovisningsansvarig

Hej Joakim, till att börja med, vill du beskriva er verksamhet;

Vad arbetar Nethouse med? Hur länge har ni funnits inom branschen? Vad har ni för 
affärsidé? mm.

Vilken befattning har du inom företaget?

Vilken bakgrund har du?

Hur länge har du arbetat på företaget?

Vad är humankapital i er verksamhet?

Värderar ni ert humankapital och i så fall hur?

Om inte, hur skulle ni kunna värdera ert humankapital?

Om det var möjligt, skulle ni vilja kunna ta upp era anställda som en tillgång i 
balansräkningen?
Varför/Varför inte?

För vilka intressenter skulle en sådan möjlighet vara relevant?

Synliggör ni ert humankapital i årsredovisningen på något annat sätt? I så fall hur?

Man talar om strukturkapital som humankapitalet förkroppsligat i en verksamhet och något 
företaget äger. Exempel på detta är nätverk, kunskapsdatabaser dit anställda går för att 
inhämta information och riktlinjer men även patent osv. 

Vad är strukturkapital i ert företag?
(Det kan vara patent, licenser, kunskapsdatabaser mm.)

Hur tar ni tillvara på den kunskap en anställd har inom sig för att kunna behålla den efter att 
han har lämnat företaget? 

Har ni något av detta sk. strukturkapital aktiverat som tillgångar? 

Hur värderar ni i så fall ert strukturkapital i redovisningen?



Bilaga 2

Intervjufrågor Revisor

Revisionsbyrå: Ernst & Young
Intervju med: Jonas Bergström, Auktoriserad Revisor Ernst & Young Örebro

Hej Jonas, till att börja med, vill du beskriva er verksamhet;
Vad arbetar Ernst & Young med? Vad är er affärsidé? mm.

Vad har du för bakgrund?

Hur länge har du arbetat som revisor?

Har du arbetat med IT-företag, fotbollsklubbar eller andra kunskapsföretag?

Är du insatt i de regler som gäller för fotbollsklubbar enligt licensnämnden eller utgår du från 
FAR?

Vad är humankapital och strukturkapital för dig?

På vilket sätt har idrotten och fotbollen en särställning gällande tillgångsföring av spelare?

Varför har de i så fall det?

Skulle ett IT-företag kunna redovisa sina anställda som en tillgång?    Varför/Varför inte?

Hur kan ett IT företag annars visa på sitt humankapital?

Varför aktiverar man fotbollspelare och varför skriver man av en fotbollspelare?

Är dagens regelverk bra, är detta det närmaste en rättvisande bild man kan komma, eller finns 
det några förslag till förbättring inom området?

Varför får fotbollsklubbar inte ta upp egna produkter som tillgångar? 

Finns det något annat sätt att gå tillväga på för att kunna aktivera dessa kostnader?

Hur ska en fotbollsklubb redovisa en köpt spelare när man förnyar kontrakt? Har man kvar 
den gamla övergångssumman som egentligen redan är avskriven över den gamla 
kontraktstiden?

Man talar om strukturkapital som humankapitalet förkroppsligat i en verksamhet och något 
företaget äger. Exempel på detta är nätverk, kunskapsdatabaser dit anställda går för att 
inhämta information och riktlinjer men även patent os.v. Enligt den teori som vi har att utgå 
ifrån beskrivs det att till skillnad från humankapital så kan strukturkapitalet ägas i ett företag 
och därmed också handlas med.

Kan du ge några exempel på strukturkapital som ofta redovisas i kunskapsföretag?



Vilka strukturkapital ser du skulle kunna vara möjliga att redovisa i en fotbollsklubb?

Hur ska man kunna värdera ett strukturkapital? 

Vi kan se en rad olika strukturkapital i en fotbollklubb men det verkar som om de inte är 
medvetna om det själva. Vad skulle de kunna göra?

Spelarinstruktioner, information om konkurrenter, videos med övningar, spelsystem mm. 
Hur värderar man det?
(Om man äger detta så borde man väl också kunna aktivera det som en tillgång? 
Men till vilket värde?)

Tror du att regler för redovisning kommer att förändras de närmaste åren pga de olika 
kunskapsverksamheter som fortsätter att växa fram?   Finns det något på gång idag?



Bilaga 3

Intervjufrågor till fotbollsklubb

Valda klubbar: GAIS resp. Brommapojkarna
Intervjuperson: Christer Berggren, Ekonomiansvarig resp. Ola Danhard, klubbdirektör

Hej! 

Till att börja med vill vi fråga dig hur länge du har arbetat inom organisationen?
Vad har du för bakgrund, utbildning etc ?

Vad räknar du som humankapital i er verksamhet?

Hur går ni tillväga vid värdering av ert humankapital?

Hur stor del av er spelartrupp är externa förvärv?

Tillgångsför ni dessa spelare och i så fall hur?

Hur gör ni i redovisningen med egna produkter?

Hur redovisar ni en köpt spelare när ni efter kontraktstiden förnyar kontrakt? 

Om ni stryker kontrakt, eller en spelare blir långtidsskadad, hur hanterar ni det i 
redovisningen?

Tränaren, kan man ta upp honom som en tillgång? Varför/Varför inte?

Man kallar humankapital även för mjukt kapital och strukturkapital för hårt kapital. Man 
talar om strukturkapital som humankapitalet förkroppsligat i en verksamhet och något 
organisationen äger. Det kan vara patent, licenser mm. 

Vad skulle det kunna vara för något i er verksamhet?

Värderar ni detta i finansiella termer? Och i så fall, tillgångsför ni detta? Om inte, skulle ni 
kunna värdera och tillgångsföra det?

Vilka kunskaper lämnar en tränare, ledare eller spelare kvar i föreningen när de slutar i 
klubben som ni skulle kunna ta tillvara på? 

Arbetar ni med att försöka omvandla  sånt ”mjukt” kapital till ”hårt kapital” i verksamheten? I 
så fall hur?

Vilka brister finns det i dagens redovisningsregler där ni i förhållande till er verksamhet skulle 
vilja se en förändring?


