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Abstract 

Companies today tend to rely heavily on their human capital, which in these days are now 

considered as important as the companies financial capital. Despite this, the value of the 

companies in their balance sheet are based solely on non - human assets. Investments that are 

made in human resource only burdens the result of the companies, which according to many 

economics researchers tends to create a slack between a companys real value and the value 

that are displayed on their balance sheet. This slack is particulary evident in the football 

industry, where the majority of the clubs assets constitutes of its players. The clubs today are 

allowed to account for players that are purchased from another club through a transfer fee. 

They are not, however, allowed to account for youth players who reach the first team or 

players that are signed as free agents. The purpose of this paper was to examine why elite 

football clubs in Sweden choose to consider their players as assets in their balance sheets, but 

also what type of consequences this type of procedure gets in relation to prevalent accounting 

principles. 

  

For this purpose, we carried out interviews with representatives from three different clubs 

who are currently playing in the Swedish top football league. We also interviewed two 

accountants and one researcher whom all have a long experience when it comes to accounting 

of human capital, to get a larger perspective on the subject.  

 

Our results show that the clubs follow the recommendations that comes from the Swedish 

Football Association. This study also shows that while the current accounting procedures has 

a significant impact on the existing accounting principles, there needs to be a change in the 

view of how assets are considered.  
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1.  Inledning 
Humankapitalets betydelse har inom den företagsekonomiska forskningen fått allt större 

utrymme under senare år. Forskningen pekar tydligt på att humankapitalet är den 

huvudsakliga faktorn bakom företagens framgång och har kommit att betraktats som minst 

lika viktig som det finansiella kapitalet. Humankapitalet består av de resurser och den 

kompetens som de anställda besitter. Detta kan exempelvis innefatta den erfarenhet samt de 

beteenden och nätverk av relationer som återfinns hos människorna inom men även utanför 

företaget. Grönroos (2008) benämner detta som det individuella kapitalet inom ett företag. 

Han påpekar dock att humankapitalet kan delas upp i ytterligare en del, nämligen det 

strukturella kapitalet som utgörs av den kunskap som återfinns i ett företags kultur och som 

kan överföras till exempelvis nyanställda eller nya samarbetspartners (Grönroos, 2008, s.22 f). 

 

Edvinsson (1997) pekar på vikten av att fokusera på utvecklingen av humankapitalet som ett 

sätt att hantera och utveckla företag. Han lyfter också fram att en stor del av de investeringar 

som idag görs, går till så kallad kompetensutveckling, vilket med tid kommer generera ett mer 

värdefullt humankapital. Ett dilemma ur redovisningssynpunkt, är att investeringar av 

liknande slag belastar resultaträkningen i form av kostnader. Detta medför paradoxalt nog att 

företagets värde i balansräkningen sjunker ju mer som investeras i dess humankapital. I sin tur 

torde detta förorsaka ett glapp mellan å ena sidan företagets bokförda värde och å andra sidan 

dess verkliga värde. Edvinsson nämner att detta glapp i själva verket är det som utgör 

företagens humankapital. Problemet i detta antagande ligger dock i att det är svårt att värdera 

exakt hur stor del av denna skillnad som utgörs av humankapitalet (Edvinsson, 1997,s.366 f). 

 

Ett område där detta glapp är ytterst påtagligt är inom fotbollen, där huvuddelen av 

fotbollsklubbarnas tillgångar utgörs av dess spelare. Man har förvisso inom fotbollen 

applicerat modeller för att uppta anställda i balansräkningen, men trots detta upptas inte 

merparten utav spelarna som tillgångar på grund av rådande praxis. En del klubbar 

kostnadsför till och med sina spelarförvärv, vilket gör rådande system ännu mer bristfälligt. 

Då vi själva är både fotbollsintresserade och snart färdigutbildade civilekonomer med 

inriktning mot redovisning, finner vi fenomenet med upptagandet av humankapital som en 

tillgång i balansräkningen och dess bristfälliga modeller intressant att studera närmare. 
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1.2 Problemområde 

Inom redovisningen delas ett företags balansräkning upp i tillgångar, eget kapital och skulder. 

Tillgångsdefinitionen för hela företagets tillgångar ges av följande formel: Tillgångar = Eget 

kapital + skulder (Blomquist & Leonardz, 2010, s.16). Enligt det normgivande organet, 

IASB:s (International Accounting Standards Boards), föreställningsram definieras en tillgång 

som; “En resurs som kontrolleras av företaget till följd av inträffade händelser och som 

förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden” (IASB, 2010, p.4.4a). Detta 

medför enligt Artsberg (2005) att en tillgång i ett företag måste uppfylla tre kriterier för att 

kunna tas upp i balansräkningen: 

 

 Tillgången måste kontrolleras av företaget 

 Tillgången måste utgöra ett resultat utav en inträffad företeelse 

 Tillgången måste kunna förväntas leda till ekonomiska fördelar för företaget i 

framtiden 

                                                                                                        (Artsberg, 2005, s.183) 

 

Enligt kapitel 18 punkt 2 i K3 definieras en immateriell tillgång som: “En icke-monetär 

tillgång utan fysisk form” (BFNAR, 2012:1). Artsberg (2005) exemplifierar dessa typer av 

tillgångar som forskning och utveckling, varumärken, utbildning etcetera. Hon nämner att 

principiellt sett borde dessa tillgångar, om de uppfyller de ovan nämnda tillgångskraven, inte 

hanteras annorledes än materiella tillgångar och på så vis kunna aktiveras i företagens 

balansräkningar. Kritikerna mot denna form av aktivering anser att beräkningen av dessa 

immateriella tillgångars värde är allt för subjektiv samt att allt för mycket ansvar av denna 

värdebedömning läggs i företagsledningens händer. De menar även att immateriella tillgångar 

saknar de alternativa tillämpningsområden som de materiella besitter, det vill säga att de 

saknar ett utförsäljningspris samt att de endast ger företaget ekonomiska fördelar 

sammankopplat med de materiella tillgångarna. Förespråkarna för aktiveringen av dessa typer 

av tillgångar anser dock att det finns tillförlitliga och tillräckliga modeller för en beräkning av 

värde samt att de immateriella tillgångarna visst har ett utförsäljningspris. Detta eftersom det 

oftast finns aktiva marknader där ett utförsäljningspris kan identifieras. I dagsläget investerar 

också företag allt mer i immateriella tillgångar än vad de gör i de materiella (Artsberg, 2005, 

s.234). 
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Flamholtz (2002) påpekar att det har utformats ett flertal modeller för värdering och 

redovisning av humankapital. Han nämner dels att en värdering av humankapital med 

nödvändighet blir subjektiv, samt att det alltid finns en kvarstående risk i att värdet fluktuerar. 

Detta beror främst på att företaget inte äger sina anställda, varpå det står dessa fritt att lämna 

företaget, vilket i sin tur skulle kunna medföra en avsevärd nedgång i värdet gentemot 

föregående år. Samtidigt har man inom redovisningen intagit en konservativ hållning vad 

gäller redovisning av tillgångar generellt, framförallt med hänvisning till 

försiktighetsprincipen och det man inom redovisning brukar benämna “rättvisande bild”. Den 

huvudsakliga anledningen till detta förfarande är en strävan efter att göra redovisningen mer 

enhetlig i och med att dessa principer gäller samtliga företag. Detta möjliggör i sin tur 

jämförande av olika företag. Flamholtz menar dock att detta konservativa ställningstagande 

har gjort det svårt för investerare att överhuvudtaget få en inblick i värdet på dessa icke-

materiella värden. Å andra sidan, hade en jämförelse mellan företag blivit betydligt svårare 

om dessa tillgångar tagits upp i företagens balansräkning just med tanke på den ovannämnda 

subjektivitet som då legat till grund för värderingen. Trots denna problematik har intresset för 

redovisning av dessa immateriella tillgångar ökat avsevärt under de senaste åren, bland annat 

inom normgivande samt reglerande organ i exempelvis USA, men även internationellt inom 

såväl företagsvärlden som den akademiska världen (Flamholtz, 2002, s.947 f). 

 

Att man valt att uppta en del av spelartruppen som en tillgång inom fotbollen, har fått en hel 

del uppmärksamhet. Detta på grund av att man dels inte upptar anställda som en tillgång i 

ordinära företag, men också då detta förfarande är ovanligt inom andra idrotter. Fotbollen har 

under de senaste årtionden, precis som många andra sporter, utvecklats till en miljardindustri 

där de främsta utövarna tjänar oerhörda summor pengar. Övergångssummorna för spelare har 

även de ökat markant jämfört med tidigare år och utgör numera en stor del av klubbarnas 

balansräkningar. Klubbarna i sig har gått ifrån att vara föreningar till bolag som omsätter 

mångmiljardbelopp. I och med denna utveckling, har fotbollsklubbarna också fått ett större 

ekonomiskt ansvar gentemot sin omvärld. Dels i form av långivare som kräver diverse 

säkerheter, men även investerare vilka erfordrar en fulländad och överskådlig bild av 

klubbarnas ekonomiska situation (Oprean & Oprisor, 2013,s.2). 
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1.3 Problemdiskussion 

Fundamentet i alla fotbollsklubbar är spelarna, då dessa i mångt och mycket ger 

organisationen sitt existensberättigande. Precis som Grönroos (2008) nämner, har 

humankapitalet kommit att bli allt viktigare för företag. Detta gäller inte minst inom 

fotbollsvärlden, där det enbart är ur spelarnas prestationer på planen som framtida 

ekonomiska fördelar kan uppkomma för klubbarna och därmed borde de räknas som 

organisationens viktigaste tillgång. Enligt rådande praxis är det dock inte tillåtet att uppta 

anställda som en tillgång, då en organisation ej kan anses ha äganderätt till en annan individ. 

Precis som Flamholtz (2002) diskuterar, har de anställda frihet att lämna organisationen när 

de själva önskar. Detta kan, som tidigare nämnts, orsaka värdefluktuationer i företagets 

balansräkning från år till år. Inom fotbollen upprättas dock andra former av 

anställningskontrakt jämfört med den övriga företagsvärlden, där rätten att använda spelarna 

kommer ur det kontrakt som upprättats. Detta kontrakt ses, i enlighet med ovan nämnda 

definition i K3, som en immateriell tillgång som klubben kan aktivera i dennes balansräkning. 

Problematiken med detta synsätt ligger i att det finns olika typer av kontrakt som förhandlas 

fram och därmed också olika typer av fotbollsspelare, ur finansiell synpunkt. I fallet då en 

fotbollsspelare köps från en klubb till en annan finns det en övergångssumma vilken ger 

upphov till värderingen av spelarens värde.  

 

Det förekommer dock även att en spelare lämnar en klubb för en annan när dennes kontrakt 

med den föregående klubben har gått ut, så kallade “Bosmanfall”. I detta fall betalar den nya 

klubben inte någon övergångssumma för spelaren, vilket medför att denne ej kan upptas som 

en tillgång i balansräkningen eftersom det inte existerar något tillräckligt underlag för att 

värdera spelarens värde. I fallet med spelare som spelar för moderklubbens ungdomsakademi 

och sedan tar steget upp i seniorlaget uppstår ett liknande problem. Spelaren har även i detta 

fall ett kontrakt, men i och med att det aldrig har betalats någon övergångssumma, finns inte 

heller här någon möjlighet för klubben att ta upp spelaren som en tillgång (Oprean & Oprisor, 

2013,s.4 ff). Ovanstående värderingsproblematik är i linje med vad Artsberg (2005) och 

Flamholtz (2002) tar upp som kritik mot aktiveringen av immateriella tillgångar, det vill säga 

att beräkningen av värdet saknar tillförlitliga modeller samt att värderingen i sig blir alldeles 

för subjektiv. Dock så existerar det en aktiv spelarmarknad inom fotbollsvärlden, vilket 

medför att det finns en rättvisande prissättning av spelare. Infrastrukturen för värdering av 

egna produkter samt bosmanfall finns också genom avancerade statistikprogram, som bland 
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annat används av spelbolag. Detta ger stöd åt vad Artsberg (2005) menar är förespråkarnas 

argument för aktivering av immateriella tillgångar. Möjligheten att på ett tillförlitligt sätt 

värdera spelarna, hade kunnat minska det gap som idag återfinns hos klubbarna mellan dess 

bokförda värde och deras verkliga värde.  

 

Ovanstående problematisering ger upphov till följande frågeställningar: 

 

 Varför väljer klubbar att redovisa sina spelare och därmed sitt humankapital som 

tillgångar i balansräkningen? 

 Vad får upptagandet av spelare som tillgångar i balansräkningen för konsekvenser, i 

förhållande till de redovisningsprinciper som finns gällande redovisning av tillgångar? 

 

1.4 Syfte och avgränsning 

Detta arbete syftar till att undersöka varför upptagandet av spelare som tillgångar i 

balansräkningen sker inom fotbollsklubbar och motiven till detta tillvägagångssätt, samt de 

konsekvenser som uppstår i förhållande till rådande redovisningspraxis. Vi har valt att lägga 

fokus på fotbollsklubbar i Sveriges högsta serie Allsvenskan, då det främst är inom de högre 

divisionerna detta förekommer.  
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2. Referensram  

 

2.1 Redovisningsprinciper 

Redovisningen har liksom andra fackområden sitt egna språk, vilket utgörs av 

redovisningsprinciper och andra redovisningsbegrepp. Inom redovisningen finns ett antal 

principer som anses viktiga. Det har under åren skett och kommer förmodligen fortsätta att 

ske, förändringar. Redovisningen i Sverige är dessutom i hög utsträckning påverkad av 

internationella influenser (Artsberg, 2005,s.155 f). Ett utav de mer använda begreppen är det 

om rättvisande bild. Trots att begreppet är såpass välkänt inom redovisningsvärlden, har man 

ej kunnat komma fram till exakt hur begreppet skall definieras. En återkommande förklaring 

som används är dock att man bör undvika att lämna ofullständiga fakta, då detta kan vara 

vilseledande (Artsberg, 2005,s.156). Ovanstående begreppsförklaring innebär bland annat att 

ett företags balansräkning, resultaträkning och noter skall upprättas som en helhet, samt att 

man skall upplysa om eventuella avvikelser från de rekommendationer som getts från de 

normbildande organen (ÅRL, 1995:1554).  

 

I företagets verksamhetsstyrning måste ledningen sträva efter att kunna mäta och värdera 

icke-materiella tillgångar. Problemet med att värdera denna typ av tillgångar på ett rättvisande 

sätt, är att de oftast består av egenskaper så som de anställdas kompetens och deras 

förtroende. Johansson (2003,s.112) nämner att de icke-materiella tillgångarna oftast blir 

synliga i företagets redovisning först då ett förvärvande betalar för dessa, vilket då ryms i det 

köpande företagets goodwill. Ytterligare ett problem med att redovisa immateriella tillgångar 

på ett rättvisande sätt, är att dessa oftast ägs av kunder och medarbetare, exempelvis i form av 

kompetens och kontaktnät, snarare än av företaget självt (Johansson, 2003,s.113). Detta 

medför att företaget måste ta upp exempelvis investeringar i personal som kostnader. 

Johansson (2003,s.160) nämner också att man i Sverige likväl som i USA nu börjat föra en 

debatt angående redovisningens framtida roll och värde. En central fråga är hur bedömningen 

av immateriella tillgångar ökar möjligheten att ge en rättvisande bild.  

 

En utav de viktigare principerna inom redovisningsdebatten har varit den så kallade 

försiktighetsprincipen (Artsberg, 2005,s.160). Principen var från början ett sätt för företag att 

kunna bygga upp reserver under de perioder man gjorde ett bra resultat, vilka man sedan 

kunde lösa upp under perioder med sämre resultat (Artsberg, 2005,s.160). Konkret innebär 
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principen att endast konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen. Företagen måste 

dessutom ta hänsyn till eventuella värdenedgångar hos tillgångarna, samt ekonomiska 

förpliktelser hänförliga till innevarande eller tidigare räkenskapsår (ÅRL, 1995:1554). Har ett 

företag att välja mellan två tänkbara värden, skall de välja att värdera sina tillgångar till det 

lägsta av de två värdena och tvärtom värdera sina skulder till det högre av de tänkbara 

värdena (Smith, 2006,s.87). Ett konkret exempel på försiktighetsprincipens inflytande inom 

redovisningen är den så kallade Lägsta värdets princip (LVP). Principen innebär att ett 

företags omsättningstillgångar alltid skall värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 

nettoförsäljningsvärdet (Smith, 2006,s.87). 

Smith (2006,s.88) tar upp att tillämpandet av försiktighetsprincipen också medfört att en viss 

grad av subjektivitet blivit märkbar, då man å ena sidan inte redovisar en orealiserad vinst, 

med motiveringen att detta medför en stor osäkerhet. Å andra sidan väljer man att redovisa 

orealiserade förluster trots att samma osäkerhet föreligger även i dessa fall. Han nämner även 

att de negativa konsekvenserna av detta förfarande kan få till effekt att jämförelser mellan 

olika perioder och företag kan försvåras, då tillgångarna värderas på ett oberäkneligt sätt.  

 

 

En annan viktig princip inom redovisningsområdet är den så kallade matchningsprincipen. 

Målet med matchningsprincipen är att kunna bestämma ett samband mellan företagets intäkter 

och kostnader (Artsberg, 2005,s.163). Utmaningen ligger framförallt i att hitta rätt metod för 

att kunna relatera kostnaderna till intäkterna. Ytterligare ett problem som Artsberg tar upp är 

att man sedan måste värdera dessa. I “An introduction to corporate accounting standards” 

understryker Patton & Littleton, att de historiska värden på kostnaderna som föreligger också 

är de som bör ligga till grund för värderingen (Artsberg, 2005,s.163 f).  

Det finns emellertid alternativa sätt att utgå ifrån. Falkman (2000,s.80) behandlar tre av dessa. 

Det första, vilket han benämner som idealfallet, uppstår då varje intäkt har en väl identifierad 

utgift kopplad till sig. Den andra möjligheten som nämns innebär att alla utgifter för en viss 

tidsperiod matchas mot periodens intäkter, vilket benämns som tidsmatchning. Är det inte alls 

möjligt att identifiera något samband mellan intäkter och utgifter, skall dessa iså fall 

kostnadsföras omgående (Falkman, 2000,s.80).  
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2.2 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

Vad som menas med kvalitativ redovisningsinformation varierar beroende på vilken 

beslutsfattare som skall ta del av den. Det är därför lika svårt att definiera de kvalitativa 

egenskaperna, som att uttala sig om vad som är redovisningens mål. Nedan följer ett antal 

kvalitativa egenskaper som utvecklades av FASB. Trots att egenskapernas inverkan i hög grad 

påverkas beroende på vem beslutsfattaren är, kan egenskaperna vara till god hjälp vid val av 

redovisningsmetod (Falkman, 2000,s.63). I IASB:s föreställningsram ställs inga egentliga 

krav på den som upprättar årsredovisningen vad gäller att göra den enklare att förstå för 

läsaren. Man nämner bara den förpliktelse läsaren har i att skaffa sig de nödvändiga 

kunskaper som behövs för att förstå redovisningen (Artsberg, 2005,s.169).  

 

Huvudkriteriet för redovisningsinformationen är att den skall vara relevant (Smith, 

2006,s.25). Den vedertagna innebörden av kravet på relevans, är att informationen är relevant 

då den kan användas till att påverka beslutsfattandet hos användarna, antingen genom 

utvärdering av historiska händelser för återkoppling eller genom att den kan ge en skattning 

av rådande förhållanden, alternativt som underlag för att kunna bedöma framtiden (Artsberg, 

2005,s.169; Falkman, 2000,s.63; Smith, 2006,s.25 f). Möjligheten till återkoppling har som 

främsta behållning att öka kunskapen om de beslut som redan är tagna, vilket sedan kan 

användas då liknande beslut skall tas i framtiden (Falkman, 2000,s.26). 

Redovisningsinformationen är också viktig för de prognoser som investerare på 

aktiemarknaden gör, vilka i sin tur ligger till grund för köp - och säljbeslut (Falkman, 

2000,s.63;Smith, 2006,s.26). Författarna tar även upp aktualitet som avgörande för 

relevansen. Om informationen inte finns tillgänglig eller inte ges ut för än långt efter en 

periods slut, kommer den inte heller få någon effekt på beslutsfattandet. Kravet på snabbare 

information från investerare har dock fått en negativ effekt i och med att precisionen i 

informationen försämrats som en följd av att företagen näst intill halverat sina 

rapporteringstider (Falkman, 2000,s.64). Artsberg (2005,s.170) tar även upp att kunskapen om 

sambandet mellan mått och information i dagsläget är ofullständig och ifrågasätter hur bra den 

information som ges egentligen är för att kunna förutspå framtiden och tar i samband med 

detta också upp att redovisningsinformationen idag har mer av ett korrigerande syfte för 

investerare. Hon nämner även att det på senare tid uppstått en diskussion över huruvida 

redovisningen är relevant, främst med tanke på att aktiemarknadens värdering många gånger 

ligger betydligt över företagens redovisade värde.   
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För att intressenter skall kunna förlita sig på informationen ett företag lämnar måste 

densamma även vara tillförlitlig. Tillförlitlighet handlar om att informationen inte ska 

innehålla några felaktigheter eller vara vinklad i någon form, utan att den skall visa den rätta 

ekonomiska verkligheten i företaget (Artsberg, 2005, s.170; Smith, 2006, s.7). Smith (2006) 

menar att tillförlitligheten kan beskrivas av de två begreppen validitet och verifierbarhet. 

Validitet innebär att man mäter det man avser att mäta. Han nämner att validitet kan delas upp 

i fyra delar, nämligen neutralitet, innebörd före form, fullständighet samt väsentlighet. 

Neutralitet behandlar att redovisningen skall så långt som det är möjligt återspegla 

verkligheten som den verkligen är, dvs. att företaget inte redovisar en bild som är felaktig för 

att se bättre ut för sina intressenter (Smith, 2006, s.27). Artsberg (2005) är inne på samma 

spår, hon påpekar att den information företag redovisar inte får väljas ut efter eget tycke för 

att sedermera påverka intressenters beslutstagande i önskad riktning (Artsberg, 2005, s.172). 

Innebörd före form innebär att om en transaktion har olika innebörd beroende på om man 

tillämpar ett juridiskt eller ett ekonomiskt perspektiv så skall affärshändelsen redovisas efter 

den ekonomiska betydelsen (Smith, 2006, s.28). Artsberg (2005) nämner att det är därför 

möjligheten att ta upp vissa leasade tillgångar i balansräkningen existerar, tillgångar som 

företaget juridiskt sett inte äger (Artsberg, 2005, s.171).  

 

Kravet på fullständighet handlar om att informationen som redovisas måste vara fullständig, 

dvs. att företaget redovisar alla väsentliga ekonomiska händelser inom den period som 

informationen behandlar. Dock är urvalet av väsentliga händelser inte så simpelt som det 

låter, här krävs en avvägning av vad som bör finnas med och inte i redovisningen. Kravet 

innefattar att en händelse är väsentlig om den är tillräckligt betydande för intressenters 

beslutsfattande (Smith, 2006, s.28). Verifierbarhet behandlar problematiken om att man måste 

kunna bestämma sanningshalten i de mått som används inom redovisningen. Värderas 

exempelvis ett varulager efter anskaffningsvärdet bör detta kunna styrkas genom tidigare 

fakturor som inkluderar inköpspris och eventuella övriga kostnader (Smith, 2006, s.28). Dock 

kan inte alla redovisningsmått styrkas genom synliga bevis i form av fakturor, många mått 

innehåller en stor del av subjektivitet. Vid värdering av varulager kan bedömningen av 

inkuransen variera kraftigt beroende på hur räkenskapsåret har varit för företaget. Om 

företaget har haft ett dåligt år vill man oftast ha så lite kostnader som möjligt, vilket medför 

att varor som egentligen är inkuranta redovisas som en tillgång ändå. Har företaget haft ett bra 

år så kan man önska en mindre skattekostnad och därmed redovisa högre kostnader än vad 

fallet egentligen är. Därför har begreppet verifierbarhet en större betydelse än att endast 
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påvisa anskaffningsvärdets sanningshalt, det ska också hjälpa till att motverka den variation 

som kan uppstå i form av olika subjektiva bedömningar. Om ett företag låter ett antal 

oberoende aktörer värdera till exempel lagrets inkurans och sedermera kommer fram till 

ungefär liknande värden, desto högre verifierbarhet har då företagets mått (Smith, 2006, 

s.28f). 

 

Ett annat krav på redovisningsinformationen är det om jämförbarhet. Jämförbarhet innefattar 

två delar, dels mellan olika företag och dels över tid för ett enskilt företag (Smith, 2006, s.30). 

För att jämförbarhet över tid för ett enskilt företag skall vara möjlig krävs det att det specifika 

företaget tillämpar samma redovisningsprinciper konsekvent över tid samt att likartade 

händelser redovisas på samma sätt. Detta krav får dock inte hindra företaget från att rätta sig 

efter nya standarder eller lagar, eller att för den delen tillämpa förbättrade principer. Dock bör 

företaget omräkna tidigare års jämförelsesiffror för att ge en så rättvisande bild åt sina 

intressenter som möjligt (Smith, 2006, s.31f). Jämförbarhet mellan flera företag bygger på att 

intressenter skall kunna bedöma företagens ställning utifrån de olika redovisningsmått som 

dessa tillämpar. Då krävs det att företagen använder samma metoder för att mäta exempelvis 

lönsamhet och att dessa metoder används konsekvent från år till år. Samma sak gäller här som 

i fallet med jämförbarhet i ett specifikt företag, det vill säga att liknande händelser och 

tillstånd skall redovisas på samma vis i varje företag. Detta på grund av att företagens 

ställning inte skall bli missvisande på något sätt, det vill säga att det ena företagets tillgångar 

exempelvis värderas till ett högre belopp än det andra företagets endast på grund av att det 

första företaget använde en annorlunda metod (Smith, 2006, s.30f). Artsberg (2005) påpekar 

att standardiseringen hos de normgivande organen då blir viktig för att skapa enhetliga regler 

och tillämpningar för företagen. Denna standardisering får dock inte bli allt för strikt så att 

hänsyn till specifika situationer inte kan tas. Det kan i vissa fall uppstå situationer för företag 

där de måste bryta mot en redovisningsprincip eller när ett byte av redovisningsmått erfordras. 

Så länge företaget beskriver hur detta förfarande har gått till, motiveringen bakom det samt 

effekterna av det utgör bytet eller brytningen inget större problem enligt Artsberg (Artsberg, 

2005, s.173).  

 

2.3 Immateriella tillgångar 

2.3.1 Definition av immateriella tillgångar 

En immateriell tillgång definieras enligt kapitel 18 punkt 2 i K3 som: “En icke-monetär 

tillgång utan fysisk form” (BFNAR, 2012:1). Företag investerar idag allt mer i värdehöjande 
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immateriella ting som utbildning, förbättrande av varumärken, teknikutveckling med mera. 

Exempelvis kan sådana ting utgöra olika typer av licenser, programvaror och 

marknadsandelar (BFNAR, 2012:1). Dock räknas ej alla dessa investeringar som immateriella 

tillgångar i balansräkningen, enligt kapitel 18 punkt 3 i K3 måste de uppfylla tre kriterium för 

att kunna aktiveras i ett företags balansräkning (BFNAR, 2012:1): 

 

 Identifierbarhet 

 Kontroll 

 Frambringning av ekonomiska fördelar 

 

Kravet på identifierbarhet innebär enligt kapitel 18 punkt 3 i K3 att den immateriella 

tillgången skall kunna urskiljas och sedermera separeras från goodwill (BFNAR, 2012:1). En 

tillgång är särskiljbar från goodwill om den är avskiljbar, det vill säga om företaget kan hyra 

ut, byta ut, sälja eller dela ut de specifika inkomster eller andra former av ekonomiska fördelar 

som den särskilda tillgången frambringar. Detta utan att bli av med de framtida ekonomiska 

fördelarna som uppkommer från andra tillgångar inom samma inkomstbringande avdelning. 

Dock behöver inte den immateriella tillgången vara avskiljbar för att den skall kunna vara 

identifierbar, till exempel så kan en tillgång köpas in i ett företag tillsammans med andra 

tillgångar i en transaktion som syftar till att överföra legala och juridiska rättigheter och ändå 

kunna identifieras enskilt. Även om denna tillgång endast frambringar ekonomiska fördelar 

sammankopplat med de övriga tillgångarna i transaktionen så kan den enskilda immateriella 

tillgången vara identifierbar om företaget kan urskilja de ekonomiska fördelarna som kan 

hänföras till den specifika tillgången. 

 

En tillgång anses också enligt kapitel 18 punkt 3 i K3 vara kontrollerad när de framtida 

ekonomiska fördelarna från denne kommer företaget till ägo och andra företags möjligheter 

att ta del av dessa fördelar kan begränsas (BFNAR, 2012:1). Normalt sett handlar denna 

kontroll om legala rättigheter som kan åberopas i en domstol, dock finns det även andra vis 

som ett företag kan utöva kontroll på. Till exempel kan en säregen kunskap om en viss 

marknad eller teknik skyddas genom en överenskommelse med ett annat företag eller en 

tystnadsplikt för de anställda. När företag investerar i kompetensutbildning hos personal, ny 

teknik, marknadsandelar eller andra typer av kundrelationer ser man det oftast som en 

investering som genererar framtida ekonomiska fördelar. Problemet med dessa investeringar 
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är att det är svårt för företaget att ha legal kontroll över dem, exempelvis är det svårt att veta 

hur länge de anställda stannar kvar inom organisationen eller hur pass lojala kunderna 

kommer att vara i framtiden. Detta gör att komplikationer med att redovisa dessa immateriella 

tillgångar uppstår eftersom uppfyllandet om kravet på kontroll är svårt att bevisa. Kravet på 

framtida ekonomiska fördelar innefattar intäkter ifrån försäljning av varor eller tjänster samt 

kostnadsbesparingar. Om företaget kan påvisa att dessa intäkter eller kostnadsbesparingar är 

hänförliga till den specifika immateriella tillgången anses detta krav vara uppfyllt.  

 

2.3.2 Aktivering i balansräkningen 

Dock så räcker det inte med att dessa tre kriterium är uppfyllda för att en tillgång skall kunna 

aktiveras i balansräkningen, utan den måste även uppfylla vissa “erkännandekriterium” som 

nämns i IAS 38. En immateriell tillgång skall endast redovisas i balansräkningen om: 

 

a) “det är troligt att de förväntade framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras 

till tillgången kommer att tillfalla företaget” 

 

b) “tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt” 

                                                                                                           

(Smith, 2006,s.202) 

 

Hur man avgör om dessa kriterium är fullständiga hos en immateriell tillgång är starkt 

sammankopplat med hur tillgången uppstod i företaget. I IAS 38 urskiljs ett antal situationer 

där en immateriell tillgång förvärvas, nämligen vid ett separat förvärv, som en del av ett 

företagsförvärv eller som en internt upparbetad tillgång. I den första situationen är båda 

kriterierna uppfyllda på ett tydligt sätt genom att ett anskaffningsvärde fås fram genom det 

inköpspris företaget betalar för tillgången. Kriterium a) torde också vara uppfyllt eftersom 

företaget, vid det separata förvärvet, bör ha gjort någon form av kalkyl som visar att de 

framtida ekonomiska fördelarna tillfaller företaget och att de överstiger anskaffningsvärdet 

(Smith, 2006, s.202). I händelsen när en immateriell tillgång förvärvas som en del av ett 

företagsförvärv kan uppfyllandet bli något mer komplicerat. Det första kriteriet anses enligt 

IAS 38 vara uppfyllt per automatik, även om den tillgången inte har redovisats tidigare i det 

förra företagets balansräkning. Problemet ligger i att urskilja den immateriella tillgångens 

anskaffningsvärde ur förvärvet och sedermera separera det ifrån goodwillens del. 
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Lyckas företaget göra det uppstår det dock ytterligare en komplikation i att bestämma 

tillgångens anskaffningsvärde. Detta på grund av att tillgångens värde, i enlighet med 

koncernredovisningens principer, anses vara dess verkliga värde vid förvärvet. Enligt IAS 38 

är det verkliga värdet detsamma som marknadsvärdet av den immateriella tillgången. Om det 

då inte existerar någon aktiv marknad blir det komplicerat att uppskatta något värde som kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt. Dock säger IAS 38 att detta inte är något större problem 

eftersom informationen som beräkningen av tillgångens värde bygger på normalt sett är 

tillräcklig för att bestämma ett verkligt värde. Därmed anses en immateriell tillgång, som 

anskaffas som en del av ett företagsförvärv och som har en begränsad nyttjandeperiod, alltid 

ha ett verkligt värde om inte motsatsen kan bevisas (Smith, 2006,s.202 f).  

 

Till sist kan en immateriell tillgång uppkomma genom en intern upparbetning i företaget, 

exempelvis i form av resultat av olika typer av forsknings- och utvecklingsinvesteringar. I 

IAS 38 görs en tydlig distinktion mellan forskningen och utvecklingsarbetet, de utgifter som 

forskningsarbetet ger upphov till kostnadsförs direkt medan utvecklingsutgifterna kan 

aktiveras som en tillgång förutsatt att de uppfyller vissa kriterier. Orsaken till detta beror på 

att kriterium a) är svårt att uppfylla för forskningsarbetet eftersom osäkerheten kring 

forskningens bidrag till de framtida ekonomiska fördelarna är allt för hög (Smith, 2006,s.203).  

 

Kriterierna för att utvecklingsutgifterna skall kunna aktiveras i balansräkningen är enligt 

kapitel 18 punkt 12 i K3 (BFNAR, 2012:1): 

 

a) “Det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella 

tillgången så att den kan användas eller säljas”. 

b) “Företagets avsikt är att färdigställa den immateriella tillgången och att 

använda eller sälja den”. 

c) “Företaget har förutsättningar att använda eller sälja den immateriella 

tillgången”. 

d) “Den immateriella tillgången medför att framtida ekonomiska fördelar för 

företaget sannolikt ökar. Företaget skall bland annat kunna påvisa att det finns 

en marknad för det som produceras med den immateriella tillgången eller för 

den immateriella tillgången som sådan. När tillgången avses att användas 

internt skall dess användbarhet kunna påvisas”. 
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e) “Det finns erforderliga och adekvata tekniska, finansiella och andra resurser 

för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella 

tillgången”. 

f) “Företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som kan hänföras till 

den immateriella tillgången”. 

 

När ovanstående krav har uppfyllts får företaget aktivera de utvecklingsutgifter som uppstår 

efter tidpunkten då kraven är uppfyllda. Följaktligen får inte kostnader som har uppkommit 

tidigare år aktiveras i balansräkningen som en del av den immateriella tillgången (Smith, 

2006, s. 204).  

 

2.3.3 Avskrivning av immateriella tillgångar 

Enligt IAS 38 ska företag vid förvärv av immateriella tillgångar, oavsett i vilken av de ovan 

nämnda situationer de uppkommer i, bestämma en nyttjandeperiod för tillgången. En 

immateriell tillgång kan antingen anses ha en begränsad eller en obegränsad nyttjandeperiod. 

Om tillgången har en begränsad nyttjandeperiod skall den skrivas av under den bestämda 

perioden medan en tillgång som har en obegränsad inte skrivs av alls. Dock skall en 

bedömning av nedskrivningsbehov på varje balansdag göras för tillgångar med obegränsade 

nyttjandeperioder, detta för att säkerställa att nyttjandeperioden fortfarande är obegränsad 

(Smith, 2006, s205). Enligt kapitel 18 punkt 23 i K3 kan företag välja på tre olika modeller 

för att skriva av sina immateriella tillgångar (BFNAR, 2012:1). Dessa är den linjära, 

degressiva eller progressiva metoden. Den linjära metoden innebär att tillgången skrivs av 

med ett bestämt belopp varje år över hela nyttjandeperioden, exempelvis om värdet på 

tillgången är 100 och den skrivs av över tio år så blir avskrivningsbeloppet 10 varje år. Med 

degressiva avskrivningar menas att avskrivningsbeloppet minskar varje år under tillgångens 

nyttjandeperiod. Progressiv avskrivning bygger på att avskrivningsbeloppet bestäms i förväg 

med hänsyn till den förväntade användningen eller produktionen. Enligt ovan nämnda punkt i 

K3 ska företaget välja den metod som bäst avspeglar hur den immateriella tillgångens 

ekonomiska värde förbrukas samt att vald metod skall användas konsekvent under tillgångens 

nyttjandeperiod. Dock kan avläsas att företagen rekommenderas att använda den linjära 

metoden om inte den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar 

kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. 
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2.3.4 Värdering av immateriella tillgångar 

Värderingen av immateriella tillgångar kan enligt IAS 38 ske på två sätt, antingen med hjälp 

av anskaffningsmetoden eller omvärderingsmetoden. Om företaget väljer att tillämpa 

anskaffningsmetoden ska tillgången värderas till dennes anskaffningsvärde med avdrag för 

ackumulerade avskrivningar eller ackumulerade nedskrivningar, beroende på om tillgången 

har en begränsad eller obegränsad nyttjandeperiod. Om företaget däremot väljer en 

tillämpning av omvärderingsmetoden måste denna metod användas för alla tillgångar av 

samma art. Denna metod innebär att ett verkligt värde identifieras gentemot en aktiv marknad. 

En aktiv marknad anses endast finnas när tre krav är infriade: 

 

a. handeln sker med likvärdiga ting 

b. det existerar normalt sett intresserade säljare och köpare 

c. information om objektens priser är tillgängligt för allmänheten 

                                                                                                           (Smith, 2006, s.206) 

 

 

 

 

2.4 Svenska fotbollsförbundets krav för elitlicens 

Union of European Football Association (UEFA) ställer vissa krav på dess medlemsförbund 

att ta ekonomiskt ansvar för klubbarna (SvFF, 2005,s.3). Nuvarande kriterier trädde för 

herrlag i kraft år 2002, och för damer år 2004. Föreningarna skall enligt Svenska 

fotbollsförbundets (SvFF:s) föreskrifter bedrivas med sund ekonomi och efterleva god 

redovisningssed, vilket bland annat innebär att de skall följa de lagar och regler som gäller 

inom redovisningsområdet, exempelvis matchningsprincipen och försiktighetsprincipen. I 

övrigt skall klubbarna också ha minst en auktoriserad revisor och de får inte uppvisa något 

negativt eget kapital i sina årsredovisningar (SvFF, 2005,s.3). 

 

Föreningar som trots allt uppvisar ett negativt eget kapital vid årsskiftet skall enligt gällande 

stadgar skicka in en handlingsplan till Licensnämnden, vilket är den nämnd som behandlar 

elitlicenser, som redogör för hur det negativa egna kapitalet skall elimineras (SvFF, 2005,s.9). 

En utav de saker som inte regleras i varken lag eller rekommendation, är hur fotbollsspelare 

skall redovisas och värderas (SvFF, 2005,s.9). SvFF nämner i sina föreskrifter att klubbarna 
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kan välja att gå två principiellt olika vägar. Den ena innebär att övergångssumman vid externa 

spelarförvärv kostnadsförs direkt, medan den andra innebär att man tar upp summan som en 

tillgång i balansräkningen. Man tydliggör även att anskaffningsvärdet skall motsvaras av 

själva övergångssumman och inte de eventuella klausuler som kan tänkas ingå i kontraktet. 

Det är sedan detta anskaffningsvärde som skrivs av varje år med hjälp av den linjära metoden. 

Nyttjandeperioden baseras därefter på den kontraktslängd som den externt värvade spelaren 

sedermera besitter (SvFF, 2005,s.11). 

 

Vad gäller försäljning av spelare skall både anskaffningsvärdet och de ackumulerade 

avskrivningarna föras bort från balansräkningen, och den vinst eller förlust som uppstår skall 

föras in i resultaträkningen under en egen rubrik, detsamma gäller spelare som går i pension.  

Som nämnts tidigare är det bara klubbens utgifter för externa spelarköp som får redovisas som 

en tillgång. Motiveringen till detta är att det inte är frågan om att göra verksamt ett 

marknadsvärde, utan snarare om att periodisera kostnader. Då både ungdomsverksamheten 

och verksamheten med att försöka hitta lämpliga spelare på transfermarknader, så kallad 

scoutingverksamhet, har sina löpande kostnader, innebär detta inga egentliga problem 

redovisningsmässigt. Skillnaden ligger i den merkostnad som uppstår i form av 

övergångssumman vid externa (SvFF, 2005,s.13). Både vid externa förvärv och vid 

framtagandet av egna produkter, kommer föreningarna tillgodogöras ett eventuellt upparbetat 

övervärde först i samband med att en övergång sker. Detta är något som motiveras med att 

man i fotbollsklubbar, precis som i vanliga företag, tillämpar försiktighetsprincipen  

(SvFF, 2005,s.13). 

 

2.5 Option pricing model 

En alternativ metod för värdering av spelare är den så kallade Option pricing model, vilket är 

en statistisk modell som har använts för att värdera fotbollsspelare utifrån deras prestationer. 

Tunaru et al (2003,s.282) nämner att utvecklingen gått från att klubbarna “ägt” spelarna till att 

de numera har rätt att, med viss förbehållning, bryta kontraktet och lämna den aktuella 

klubben. Denna utveckling har till viss del att göra med den arbetsrättsliga lagstiftning som 

kommit till inom EU (Tunaru et al, 2003,s.284). Författarna argumenterar för att utvecklingen 

kommer kräva allt mer komplexa lösningar då man är tvungen att tillfredsställa bland annat 

aktieägare, samt att en utav dessa lösningar just ligger i att finna ett tillförlitligt sätt att värdera 

spelarmaterialet på. Indexet i fråga är komplext och beräkningen av en spelares värde görs 
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med hjälp av en poäng som fås genom att beräkna ett glidande medelvärde på de sex senaste 

matcherna som spelaren deltagit i. Spelarens värde beräknas sedan med hjälp av matematiska 

modeller. Poängen som ges från varje match baseras på ett antal olika variabler, bland annat 

beräknas poängen utifrån antal skott på mål, antal minuter spelade, antalet lyckade passningar 

och så vidare. Modellen tar även hänsyn till om spelaren blir eller har varit skadad under en 

period och räknar ut ett tillförlitligt värde utifrån detta. Fördelen med att implementera 

modellen är, enligt författarna, att man i så fall också skulle kunna bestämma ett värde på de 

spelare som det inte har betalats en övergångssumma för (Tunaru et al, 2003,s.294).  

 
 

2.6 Sammanfattning 
Referensramen och uppsatsens frågeställning, kommer vara utgångspunkten då den empiri 

som insamlas sedan skall analyseras. Vi syftar till att analysera sambandet mellan de 

förutsättningar som fotbollsklubbar har jämfört med vanliga företag och hur dessa 

förutsättningar påverkar deras tillvägagångssätt vad gäller redovisningen av humankapital. 

Fotbollsklubbarna har genom ovan nämnda ekonomikriterier samt spelarnas kontrakt, 

möjligheten att i balansräkningen uppta detta som en immateriell tillgång, till skillnad från 

övriga företag som inte anses kunna äga humankapitalet. I nedanstående empiri samt analys 

ämnar vi att undersöka hur dessa unika förutsättningar påverkar klubbarnas tillvägagångssätt 

för att redovisa spelare, men även hur en förändring i detta tillvägagångssätt i sin tur skulle 

kunna ha en påverkan på fotbollsklubbarnas framtida förutsättningar. Man kan tänka sig att 

exempelvis klubbarnas olika val, att antigen uppta spelarna som en tillgång i balansräkningen 

eller att kostnadsföra spelarförvärv, kan ha en inverkan på så vis att en förändring av 

förutsättningarna är nödvändig. Möjligtvis kan en ändring i förutsättningarna där klubbarna 

får tillåtelse att ta upp hela spelartruppen i balansräkningen också förändra deras 

tillvägagångssätt.  

 

Vi ämnar vidare till att analysera hur klubbarnas sätt att redovisa sitt humankapital i sin tur 

påverkas utav de principer och praxis som finns inom redovisningsområdet. Klubbarna får 

enligt de regler och principer som existerar endast uppta ett anskaffningsvärde för en extern 

förvärvad spelare som en tillgång, vilket i sin tur exkluderar de övriga spelarna. Detta grundar 

sig i försiktighetsprincipen samt tillgångsdefinitionen som främst säger att en tillgång måste 

vara resultatet av en transaktion, men vad får detta tillvägagångssätt för konsekvenser när det 

gäller den rättvisande bilden? Man kan tänka sig att en rättvisande bild torde vara, om nu 
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humankapital får redovisas, att inkludera hela humankapitalet. I efterföljande empiri och 

analys kommer denna komplexitet undersökas närmare för att försöka erhålla lämpliga 

lösningar på problemet. 
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3. Metod  

Metodkapitlet syftar till att beskriva hur denna studie har utformats, innefattandes de 

metodval som gjorts samt konsekvenserna av detta.  

 

3.1 Tillvägagångssätt 

I denna uppsats behandlas fenomenet med att uppta personalen som en tillgång i 

balansräkningen. Vi valde att ta utgångspunkt i, samt avgränsa oss till, fotbollsklubbar. 

Anledningen till detta är att det i princip enbart förekommer inom idrottsvärlden, då främst 

inom fotbollen. För att kunna problematisera kring ämnet, samt bygga upp vår referensram, 

har vi bearbetat en stor del av den litteratur som för närvarande finns på området. Litteraturen 

vad gäller just redovisning av fotbollsspelare är, trots att ämnet varit uppe för debatt, 

begränsad. Fokus har i referensramen legat på de allmänna principer samt rekommendationer 

som finns inom redovisningen och som ansetts vara relevanta i förhållande till 

problemområdet, samt de undersökningsfrågor denna uppsats utgår ifrån. Således blir 

ansatsen i denna uppsats vad Bryman & Bell (2011, s.31f) benämner deduktiv. 

 

Forskningsdesignen som används är en kvalitativ studie, där flera intervjuer genomförs med 

olika allsvenska fotbollsklubbar, revisorer, svenska fotbollsförbundet samt en 

ekonomikonsult. Fokus ligger på att utifrån dessa aktörers olika infallsvinklar generera 

synpunkter på fenomenet för att sedermera kunna erhålla mer generella resultat än om endast 

en typ av aktör hade studerats. Dock kan inga representativa slutsatser för en hel population, i 

detta fall hela allsvenskan eller alla revisorer utvinnas, men genom att studera flera 

infallsvinklar på ämnet stärks studiens tillförlitlighet.  

 

3.1.1 Undersökningsobjekt  

Respondenterna i denna studie kan delas in i olika kategorier, nämligen fotbollsklubbars 

representanter, revisorer samt övriga experter inom området. De fotbollsklubbar som 

medverkade var följande: 

Hammarby IF: Jörgen Willgård, administrativ chef. Intervjun genomfördes via mail. 

AIK: Håkan Strandlund, ekonomichef. Intervjun genomfördes per telefon. 

Helsingborgs IF: Robin Lundgren, vice klubbdirektör och ekonomichef. Intervjun skedde via 

telefon. 

 

De revisorer som deltog i studien var: 
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Örjan Alexandersson, auktoriserad revisor hos Grant Thornton. Intervjun genomfördes 

personligen på Grant Thorntons kontor i Örebro. 

Auktoriserad revisor hos en allsvensk toppklubb från Ernst & Young, respondenten önskade 

anonymitet. Intervjun skedde via telefon. 

 

Övriga experter som medverkade var följande: 

Anders Johrén, konsult inom redovisning med inriktning på humankapital, jobbar för 

Nyckeltalsinstitutet. Intervjun genomfördes via telefon. 

Jessica Palm, finansiell expert hos Svenska Fotbollsförbundet. Intervjun skedde via e-post. 

 

Själva empiriinsamlingen har gått till på flera sätt. De personer som ansetts vara relevanta att 

tala med har till en början tagits kontakt med per telefon för att om möjligt försöka få till en 

intervju. Urvalet som gjorts kan sägas vara en blandning mellan bekvämlighetsurval och ett så 

kallat snöbollsurval (Bryman & Bell, 2011, s.204ff). Konkret innebär detta att kontakt har 

tagits och intervjuer genomförts med de personer som vid våra initiala kontakter visade sig 

vara tillgängliga, samt att vi blivit hänvisade till några intervjupersoner genom de kontakter 

som initialt togs och sedan gått vidare därifrån. Detta moment innefattade till en början 

kontakt med revisionsbyråerna Ernst & Young, KPMG, Grant Thornton och PWC för att få 

redovisningsprofessionens infallsvinkel på fenomenet.  

 

Processen inleddes med att en lärare inom redovisning på Örebro Universitet uppsöktes för att 

få tillgång till det lokala kontaktnätverket hos byråerna i staden, av henne erhölls tips på några 

revisorer som kunde bidra med generella synpunkter angående immateriella tillgångar. 

Därefter gjordes försök till kontakt både via mail och telefon till dessa personer. Dessvärre 

svarade ingen av dem på dessa upprepade försök vilket gjorde att vi bestämde oss för att 

uppsöka deras lokala kontor istället. Detta för att få personlig kontakt med företagen och på så 

vis lättare få till en intervju. KPMG besöktes dock inte på grund av att intervju nekades efter 

upprepad telefonkontakt, de hade varken en revisor med kunskap om fotbollsområdet eller en 

revisor som hade tid för en intervju. På Grant Thornton var bemötandet däremot 

tillmötesgående och en intervju med den önskade revisorn kunde anordnas några dagar 

senare. Eftersom KPMG avböjde vår förfrågan uppsöktes även PWC:s lokala kontor för att få 

en mer enhetlig bild från redovisningsprofessionens sida. Denna intervju blev dock inte av, då 

det uppstod ett missförstånd angående datum och tid. Även Ernst & Young kontaktades via 

telefon och trots att de på kontoret i Örebro inte hade någon lämplig revisor för ämnet, 
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bemödade sig personalen med att ordna en intervju med en anställd som är aktiv som 

påskrivande revisor för en allsvensk toppklubb i en annan stad. Detta hjälpte oss och även 

studiens validitet då en professionell inblick i de allsvenska klubbarnas redovisning erhölls 

genom denna intervju.  

 

För att utöka denna professionella inblick undersöktes Örebro SK:s årsredovisning för att få 

fram deras påskrivande revisor. Det visade sig att en av oss hade bekanta som kände denna 

person varav försök gjordes till att kontakta henne. Dessvärre visade det sig att hon ej fanns 

tillgänglig inom professionen längre, vilket gjorde att en intervju ej kunde genomföras. Trots 

bortfallen från PWC, KPMG och den före detta påskrivande revisorn för ÖSK uppnåddes de 

önskemål angående redovisningsprofessionens synpunkter som fanns från början. Eventuellt 

hade en ytterligare inblick i hur de allsvenska klubbarna arbetar med redovisningen stärkt 

studiens tillförlitlighet, men samtidigt ser regelverket likadant ut för alla klubbar vilket gör att 

de intervjuer som genomfördes känns tillräckliga för studiens syfte. Angående vidare 

generella synpunkter från revisorer som inte arbetar inom fotbollsvärlden anses de svar som 

erhölls vara tillfredsställande, då attityden och inställningen till dagens regelverk bland 

revisorer känns enhetlig.  

 

Vad gäller fotbollsklubbarna kontaktades Hammarby IF, AIK, Helsingborgs IF, IFK 

Göteborg, Djurgårdens IF, Elfsborgs IF, Örebro SK och Halmstad BK. Av dessa fick vi till 

stånd telefonintervjuer med Helsingborgs IF och AIK. Hammarby ringdes upp och de 

hänvisade oss till att maila deras ekonomiansvariga. De hade dock inte tid för en 

telefonintervju, utan bad oss att skicka över frågorna via e-post. Ungefär en vecka senare 

svarade föreningens ekonomiansvarige på frågorna via mail. När det gäller IFK Göteborg har 

upprepade försök till att nå deras ekonomichef gjorts, dock utan framgång. Samma sak gäller 

Elfsborgs IF. I fallet med Djurgårdens IF och Halmstad BK har kontakt tagits med respektive 

ekonomiansvariga som sedermera hänvisat oss vidare till VD eller klubbchef. Kontakt med 

dessa ansvariga har dock ej lett till någon intervju. Örebro SK kontaktades först per telefon, 

där samtal med en av de ekonomiansvariga fördes. Hon hänvisade oss till deras 

årsredovisning och svenska fotbollsförbundets ekonomikriterier eftersom de var mitt inne i en 

budgetprocess samt inskolning av ny VD. Dock gav vi inte upp där, eftersom en bredare bild 

av de allsvenska klubbars synpunkter önskades och då ÖSK är den lokala representanten i 

allsvenskan uppsöktes deras kansli. Återigen ansågs den personliga kontakten underlätta 

processen att få till en intervju, vilket det också gjorde. Vi fick tillåtelse att maila över 
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frågorna som sedan vidarebefordrades till klubbens VD. Dock erhölls dessvärre inget svar 

från denne. Angående Örebros och övriga bortfall från klubbarna anses de inte utgöra något 

problem eftersom, som nämnt ovan, regelverket är likadant för varje enskild klubb. Givetvis 

hade det varit intressant att få ytterligare synpunkter från fler klubbar, framförallt från den 

lokala representanten i allsvenskan där ett personligt möte hade kunnat utvinna i en djupare 

intervju samt förståelse. Den empiri som insamlats från de som ställde upp anser vi dock vara 

tillräcklig för denna studies syfte och omfattning, då svaren som erhölls är tillräckliga för att 

dra tillförlitliga slutsatser. 

 

För att erhålla mer generella synpunkter kring humankapital och dess redovisning kontaktades 

även en konsult vid namn Anders Johrén. Han har länge jobbat med och varit aktiv inom 

forskning om redovisning av humankapital samt även skrivit läroböcker i ämnet. Anders har 

också varit engagerad inom AIK och dess ekonomi vilket medförde att han, förutom att svara 

på generella frågor, också kunde ge oss insikter specifikt om fotbollsvärlden. Utöver 

ovanstående kontakter, erhölls även svenska fotbollsförbundets finansiella expert Jessica 

Palms tankar kring redovisningen av fotbollsspelare. Detta skedde dock inte genom en 

telefonintervju då tid till detta inte fanns tillgänglig, utan skedde genom en mailkonversation, 

där vi fick personens svar skickade till oss. Även här hänvisade de oss vidare från en 

avdelning till en annan.  

 

Nackdelen med de typer av urval som denna uppsats bygger på är enligt Bryman & Bell 

(2011,s.204 ff) att det blir svårt att generalisera de resultat som framkommer ur den insamlade 

datan, då det inte finns möjlighet att veta hur representativa svaren är från de personer som 

deltagit i undersökningen. Vi kan exempelvis inte veta om andra revisorer från samma byråer 

på andra orter har en annan syn på fenomenet än de medverkande hade. En nackdel som rör 

det så kallade snöbollsurvalet, är att man som undersökare blir tvungen att förlita sig på de 

personer som hänvisat en vidare till intervjupersonen. Vid kontakten med revisorn från Ernst 

& Young fick vi exempelvis förlita oss på att vår intervjuperson i fråga hade de kunskaper 

inom området som sades, då vi inte själva hade möjlighet att kontrollera detta innan intervjun 

skedde.  

 

En fördel med denna typ av urvalsmetod är dock att man genom ett bekvämlighets - och 

snöbollsurval sparar resurser, främst i form av tid. Trots de nackdelar vad gäller 

kontrollerbarhet av intervjupersonerna som nämnts ovan, finns det även vad gäller 
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snöbollsurvalet en fördel i form av sparade resurser, då det hade tagit väldigt mycket tid i 

anspråk att undersöka enskilda individers kunskaper inom området innan kontakt tagits. 

Ytterligare en fördel med dessa urvalsmetoder är att forskarna själva har större möjlighet att 

välja ut de personer de tycker är relevanta att intervjua för att nå en mer djupare förståelse av 

fenomenet, till skillnad från exempelvis ett sannolikhetsurval där oftast en slumpmässig 

variabel bestämmer urvalet. Det faktum att en djupare förståelse är huvudsyftet för en 

kvalitativ studie som denna samt att dessa urvalsmetoder används frekvent inom 

företagsekonomisk forskning motiverar ytterligare vårt val av dessa.  

 

3.1.2 Intervjuer 

Vad gäller själva intervjuerna, har så kallade semistrukturerade intervjuer genomförts, där vi 

med hjälp av flera intervjuguider, har tagit med ett antal teman som vi vill behandla. Fördelen 

med detta tillvägagångssätt i förhållande till exempelvis en strukturerad intervju, är att 

personen som intervjuas har betydligt större frihet att utforma svaren på det sätt denne önskar, 

samt att de frågor som ingår i intervjuguiden inte heller behöver ställas i någon speciell 

ordning (Bryman & Bell, 2011,s.475). Dessutom leder detta tillvägagångssätt också till att ge 

oss som genomför intervjun större frihet att ställa frågor som spontant kommer upp. Då 

uppsatsen inleddes fanns ett tydligt fokus mot redovisning inom fotbollen. En 

semistrukturerad intervju kändes då mer passande att använda sig av än en helt ostrukturerad 

intervju, detta då vi på grund av vårt fokusområde ansåg det nödvändigt att använda oss av en 

något mer specifik frågemall. Att använda sig av den något mer specifika frågemall som en 

semistrukturerad intervju medför, underlättar enligt Bryman & Bell (2011,s.479 f) 

jämförelsen mellan olika intervjuer som genomförs. Detta var också en faktor av betydelse för 

vårt val, då våra intervjuer även genomfördes med personer utanför fotbollsklubbarna. Dock 

var det, som nämnt ovan, två respondenter som inte hade tid en för en semistrukturerad 

telefonintervju vilket gjorde att de istället svarade på frågorna via e-post. I dessa fall föll den 

semistrukturerade konstruktionen och blev istället en mailintervju med frågor som ställdes i 

en bestämd ordning. Detta ansågs vara bättre än inga svar alls från dessa respondenter och 

därför inkluderades dessa svaranden i studien.  

 

Vid konstruerandet av intervjuguiderna, som kan utläsas i bilagorna, utgick vi dels från våra 

forskningsfrågor, men även från den referensram som byggts upp tidigare i arbetet. Empirin 

var tänkt att bestå av infallsvinklar från personer med olika befattningar inte bara inom 

fotbollsvärlden, utan även inom redovisningsprofessionen samt den akademiska världen. Det 
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naturliga blev därför att upprätta flera intervjuguider, då frågornas karaktär varierade något 

beroende på det område intervjupersonen verkade inom. Ett exempel på detta är att vi vid 

samtalen med personerna inom klubbarna, fokuserade tydligare på fotbollsklubbarnas sätt att 

hantera fenomenet på, medan fokus vid utförandet av intervjumallen för konsulten Anders 

Johrén istället låg på fenomenet med redovisning av humankapital rent generellt. Etiketter 

sattes sedan på de olika frågorna för att få en överblick över vilka teman vi fått med, men 

även för att lättare kunna upptäcka ifall vi missat att ta med någon aspekt av vikt. Fördelen 

med detta tillvägagångssätt enligt oss, är att man får en klar uppfattning om vilka teman som 

kommer täckas in redan innan intervjun genomförs, vilket minskar risken för att man efter 

genomförd intervju sitter med luckor i den insamlade empirin. När sedan intervjuerna hade 

genomförts renskrevs dessa och sammanställdes i ett enskilt dokument för att sedermera 

underlätta empiri- samt analysframställningen.    

 

3.2 Etik 

Denna studie har utgått ifrån de, enligt Bryman & Bell (2011, s.137), fem viktigaste etiska 

kriterierna. Det första kriteriet handlar om krav på information. Innan varje intervju inleddes 

samt vid den initiala kontakten informerades varje respondent om studiens syfte och vad den 

behandlar. När det kommer till det andra kravet som behandlar samtycke så har varje 

svarande fått välja själv om de vill deltaga i studien samt fått lov att avsluta intervjuerna när 

de själva önskar. Utöver detta har varje respondent också fått en förfrågan om de accepterade 

att intervjuerna spelades in, vilket alla också var okej med. Angående anonymitetskravet 

erhölls ett påtagligt exempel i denna studie. En av revisorerna som intervjuades bad om att få 

vara anonym på grund av att han inte ville att hans position samt klient skulle avslöjas. Denna 

önskan togs givetvis hänsyn till och hans identitet hölls konfidentiell. Det fjärde kriteriet 

innefattar det så kallade nyttjandekravet, dvs. att uppgifter som insamlas enbart ska användas 

till ändamålet för forskningen. De uppgifter som har samlats in i denna studie har endast 

använts och kommer endast att användas till denna studies nyttjandebehov och inget annat. 

Det femte kravet handlar om att forskare inte skall ge deltagarna i undersökningen några 

falska förespeglingar eller vilseledande information om undersökningens syfte. Detta är något 

som vi har varit noggranna med, under varje kontakt som tagits med företag eller klubbar så 

har de fått förklarat för sig exakt vad studien behandlar samt dess syfte. Fyra av dessa kriterier 

återfinns även som huvudkrav i vetenskapsrådets dokument angående forskningsetik, 

nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 
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(Vetenskapsrådet, 2002,s.6).  Som nämnt ovan har detta tagits i beaktande i denna studie 

vilket gör att denna kan anses vara etisk korrekt. 

 

3.3 Metodreflektion 

Ett problem som rör kvalitativa undersökningar är, som nämnt ovan, att man till skillnad från 

vid kvantitativa undersökningar, får svårt med den externa validiteten, det vill säga att kunna 

generalisera kring de data man får in (Bryman & Bell, 2011,s.401 & 417). Kritiker till 

kvalitativ forskning menar rent av att det är omöjligt att generalisera de resultat man får fram, 

då man inte kan tillämpa resultaten i andra miljöer än de som är förekommande i 

undersökningen. Dessutom utgör inte de personer man intervjuar något stickprov från en 

population som är på förhand känd. Bryman & Bell (2011,s.417) hävdar att det till och med 

kan vara omöjligt att beskriva eller räkna den aktuella populationen på något vettigt sätt. Detta 

är givetvis något man som undersökare måste ta hänsyn till, då man annars tenderar att göra 

anspråk på att resultaten man fått är allmängiltiga. 

I vår analys togs detta i beaktande då vi är medvetna om att slutsatserna inte är generellt 

gällande. Analysen gick till på ett kvalitativt vis där empirin först renskrevs, för att sedan 

delas in i olika teman som besvarade studiens forskningsfrågor. Väl inom dessa teman 

identifierades olika kategorier av åsikter från respondenterna, som sedermera analyserades i 

förhållande till den litteratur och referensram som denna studie innehåller.  

 

Som nämnt ovan har vi genom de semistrukturerade intervjuerna gett oss själva såväl som 

intervjupersonerna större flexibilitet under empiriinsamlingen, jämfört med vad som normalt 

är fallet då man genomför en enkätundersökning. En utmaning med detta är att man som 

undersökare måste finna en balans mellan att å ena sidan vara flexibel och å andra sidan ha en 

klar uppfattning om vad man vill få ut av intervjun, då man annars tenderar att hamna i olika 

sidospår som inte nödvändigtvis är relevanta för undersökningen. Intervjuer är å andra sidan 

fördelaktiga så till vida att man, om man missat att ta upp en fråga, har lättare att kontakta 

intervjupersonen igen för att på så vis fylla i de luckor man upptäckt, vilket är näst intill 

omöjligt då man genomfört enkätundersökningar (Bryman & Bell, 2011,s.415). 

 

Man kan, precis som Bryman & Bell (2011,s. 402 f) nämner, också genomföra en så kallad 

respondentvalidering, vilket innebär att man kontaktar de personer man intervjuat för att 

försäkra sig om att man uppfattat deras synpunkter på ett korrekt sätt, vilket torde öka 

tillförlitligheten hos studien. Detta var något som togs hänsyn till, genom att fråga samtliga 
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personer som intervjuades ifall det var okej att återkomma med eventuella frågor som kunde 

tänkas uppkomma vid ett senare skede. En annan potentiell nackdel med att genomföra 

intervjuer, kan uppstå om intervjupersonen har svårt att formulera eller utveckla sina svar så 

att de blir tillräckligt uttömmande. Konsekvensen av detta kan då bli att man blir sittande med 

en allt för tunn empiri. I vårt fall var detta dock inget problem, då de personer som 

intervjuades gav utförliga svar på de frågor som ställdes. 

 

Kvalitativa forskare har enligt Bryman & Bell (2011,s.417) också fått mycket kritik riktade 

mot sig vad gäller replikerbarhet, vilket till stor del beror på att kvalitativa forskningsresultat i 

hög grad är beroende av forskarnas fokusområde samt intressen och hur dessa i sin tur väljer 

att tolka den empiri som framkommer. En annan viktig sak att ha i åtanke då man genomför 

en kvalitativ undersökning är att man bör lämna en utförlig redogörelse om studiens upplägg, 

samt om tillvägagångsättet vid empiriinsamlingen. Detta för att underlätta jämförelser mellan 

liknande studier, men även för att det skall vara möjligt för andra att genomföra liknande 

studier (Bryman & Bell, 2011,s.403 ff). Vi har i denna uppsats försökt att i så hög 

utsträckning som möjligt beskriva hur vi ämnat lägga upp arbetet, samt hur tillvägagångssättet 

har sett ut vid våra kontakter med respondenterna samt även beskrivit de möjligheter och 

utmaningar detta medfört.  

 

Bryman & Bell (2011,s.417) tar också upp att respondenterna inte sällan blir påverkade av de 

personer som genomför intervjun. Författarna tar upp så kallade “reaktiva effekter” som kan 

uppstå på grund av den onaturliga karaktär en intervju har. Fenomenet är naturligtvis något att 

ta i beaktning då man genomför intervjuer. I denna uppsats genomfördes empiriinsamlingen 

dels genom personliga intervjuer, men även genom telefonintervjuer. I de fall där de tilltänkta 

intervjupersonerna inte hade möjlighet att delta i en telefonintervju, skickade personerna 

istället in sina reflektioner per e-post. Fördelen med att respondenter besvarar frågorna via 

mail är enligt Salmons (2010, s.28) att den svarande i lugn och ro noggrant kan fundera 

igenom sina svar, vilket i sin tur kan generera i utförliga samt uttömmande svar. Nackdelen 

med sådana intervjuer är att möjligheten till förtydligande av frågor försvinner, vilket i sin tur 

kan leda till att den svarande besvarar frågan kort eller inte alls. Möjligheten till att ställa 

följdfrågor på respondentens resonemang försvinner också, vilket kan göra att relevant empiri 

går förlorad.  
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Erfarenheten i denna studie var att respondenterna grundligt hade funderat igenom svaren på 

vissa frågor medan andra frågor gav upphov till missförstånd samt kortfattiga svar. Hade vi 

fått göra om mailintervjuerna så hade en del frågor formulerats om för att inte gå miste om 

generella synpunkter kring vissa ämnen, exempelvis om Option Pricing Model. Dock så gav 

oss dessa intervjuer vital empiri med åsikter som berikar studiens tillförlitlighet genom åsikter 

från olika infallsvinklar. Vad gäller ovan nämnda påverkan kan det tänkas att denna blev 

större hos de personer vi genomförde en personlig intervju med. Fördelen med att genomföra 

en intervju där man är i direkt kontakt med intervjupersonen, är samtidigt att denne får en 

uppfattning om vilka personer det är som genomför intervjun, vilket kan få positiva effekter i 

det avseende att personen blir mer villig att öppna upp sig och ge mer utförliga svar. Då man 

genomför telefonintervjuer tenderar dessa å andra sidan att bli opersonliga. Dock tenderar 

påverkan från de personer som genomför intervjun att bli mindre då man genomför en 

telefonintervju, i och med att intervjupersonen inte kan uppfatta intervjuarnas personlighet. 

 

Bryman & Bell (2011,s.221) nämner ett par andra nackdelar som kan förmodas uppstå vid en 

telefonintervju. De nämner exempelvis att telefonintervjuer generellt sett blir kortare än 

direkta intervjuer, men även att dessa fungerar sämre då man vill ställa känsliga frågor till 

intervjupersonen. Vad gäller denna uppsats var dock detta inget som märktes av. De 

telefonintervjuer som genomfördes varierade förvisso i tid, men det var å andra sidan aldrig 

tal om att avbryta intervjuerna innan vi fått de svar som önskades. De frågor som ämnades att 

ställa till intervjupersonerna kan heller inte sägas ha varit särskilt känsliga. Dock erhölls en 

förfrågan från en utav de personer som intervjuades, där denne bad oss att hålla identitet och 

position anonym, vilket eventuellt kan ha berott på att personen i fråga inte fick någon 

personlig kontakt med oss som intervjuare. Bryman & Bell (2011,s.222) påpekar slutligen att 

“Det finns visst stöd för uppfattningen att kvaliteten på den information man får genom 

telefonintervjuer är lägre än vid jämförbara personliga intervjuer”. Undersökningar pekar 

exempelvis på att intervjupersonen tenderar att vara mindre engagerad i intervjuprocessen, om 

denna genomförs per telefon. Detta kan mycket väl vara sant. Då man genomför personliga 

intervjuer tenderar dessa att ske genom att man sätter sig ner och intervjuar personen i fråga. 

Vid en telefonintervju kan man å andra sidan inte veta var personen befinner sig och det finns 

en överhängande risk att personen ägnar sig åt andra saker samtidigt. En utav de 

telefonintervjuer som genomfördes skedde exempelvis samtidigt som personen i fråga satt i 

sin bil, vilket mycket väl kan ha påverkat personens koncentrationsförmåga, även om detta 

aldrig var påtagligt.   
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Fördelen med de telefonintervjuer som genomfördes var att detta sparade oss mycket resurser, 

främst i form av tid. Intervjuerna genomfördes i skol- och hemmiljö, vilket gjorde att vi direkt 

efter avslutad intervju kunde påbörja bearbetningen av den insamlade datan. Då flera 

intervjuare är delaktiga i intervjun kan det också vara fördelaktigt att genomföra denna per 

telefon, då det är lättare att behålla kontrollen trots intervjuarnas fel och olikheter som kan 

tänkas uppstå, exempelvis då man kommer med egna, spontana följdfrågor (Bryman & Bell, 

2011,s.220). Ett problem man kan råka ut för vid genomförandet av intervjuer är diverse 

tekniska missöden. Konsekvensen av detta kan bli densamma som när intervjupersonen inte 

gett tillräckligt utförliga svar, det vill säga att man blir sittande med bristfällig empiri, då det 

kan bli svårt att återkonstruera en intervju genom minnet. Detta var något vi råkade ut för 

under två av de intervjuer som genomfördes. I ett fall råkade vi av misstag radera hela 

ljudupptagningen och i det andra fallet slutade inspelningen att fungera. Detta var dock något 

vi garderade oss för redan innan, då två inspelningsfunktioner användes simultant under 

samtliga intervjuer, vilket gjorde att vi trots dessa missöden fick med fullständiga intervjuer.  

 

Vad gäller tillförlitligheten hos de personer som har intervjuats kan denna sägas vara hög, då 

de personer som har valts att intervjuas, valts just på grund av den kunskap och de 

erfarenheter dessa besitter inom sina respektive områden. En annan aspekt som kan tänkas ha 

ökat tillförlitligheten, är att vi erbjöd oss att skicka frågorna till intervjupersonerna redan vid 

den initiala kontakten med dessa. Detta förfaringssätt gjorde det möjligt för de personer som 

skulle intervjuas att sätta sig in i det specifika problemområde som valts att undersökas. På så 

vis gavs dessa personer möjlighet att reflektera över de frågor vi hade innan intervjuerna ägde 

rum. En potentiell nackdel hade annars kunnat vara att svaren blivit mindre uttömmande.  

 

Den sekundärdata som använts har bestått dels av forskningsartiklar och böcker som 

behandlat redovisning av humankapital på ett mer övergripande plan, men det har också 

förekommit ett flertal forskningsartiklar som behandlat redovisning inom fotbollsklubbar. 

Litteraturgenomgången har skett genom att vi använt universitetets bibliotek för att finna de 

böcker vi använt oss av. Vad gäller inhämtningen av forskningsartiklar, har vi bland annat 

använt oss av databaserna ABI/Inform, Summon och Retreiver Buisness, vilka går att 

återfinna genom Örebro universitets hemsida. Även forskarnätverket Researchgate har 

använts då en av oss har ett konto där sedan tidigare. På denna sida finns det bland annat 
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möjlighet att skicka förfrågningar till de forskare vars artiklar man är intresserad av, om dessa 

inte finns publicerade på annat håll, vilket gör att man kan ta del av de artiklar man önskar.  
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4. Empiri 

I denna del av uppsatsen återberättas intervjupersonernas uppfattning kring de intervjufrågor 

vi utgått ifrån. Avsnittet är uppdelat på ett tematiskt sätt, där de olika aktörernas syn på varje 

ämne indelas i olika teman och återges i nedanstående stycken.  

 

4.1 Humankapital och tillgångsdefinitionen 

Som nämns i inledningen till denna uppsats har humankapital blivit en allt viktigare 

framgångsfaktor för företag, då det är den kunskap och erfarenhet som de anställda besitter, 

som många gånger är skillnaden mellan framgångsrika företag och de som inte är det. De 

revisorer vi intervjuade hade lite olika tankar kring fenomenet med upptagandet av 

humankapital som en tillgång inom fotbollen. Örjan Alexandersson från Grant Thornton var 

av uppfattningen att man i själva verket bör se det som att man aktiverar ett 

anskaffningsvärde, snarare än att man aktiverar en individ som tillgång i balansräkningen, 

vilket även SvFF:s finansiella expert Jessica Palm hävdade. Revisorn från Ernst & Young 

ansåg inte att han var ”rätt man att svara på varför man gör som man gör”, då han fått 

intrycket av att man från UEFA:s håll kommit med dessa rekommendationer. Örjan 

resonerade dock vidare och belyste att man inom fotbollen högst troligen har implementerat 

detta system för att, som han uttryckte det; ”klara ekonomin”. Han klarlägger vidare att 

fotbollsklubbar också har krav från förbundet vad gäller balansräkningen, då klubbarna är 

tvungna att uppvisa ett positivt eget kapital. Även revisorn från Ernst & Young är inne på 

detta spår, då han nämner att det egna kapitalet försvunnit direkt om man istället valt att 

kostnadsföra de spelarinköp man gjort, vilket i sin tur gjort det omöjligt för klubbarna att 

förvärva spelare utifrån. Han belyser också att idrottsvärlden är unik i det att man upptar 

humankapitalet som en tillgång och poängterar att ”det har inte funnits sedan slavhandeln”. 

 

Konsulten Anders Johrén har författat en rad böcker som behandlar personalekonomi och är 

numera verksam vid nyckeltalsinstitutet. Han hävdar att upptagandet av fotbollsspelare som 

en tillgång i balansräkningen faller sig naturligt, då dessa uppfyller de tillgångskrav som 

finns. Detta då en övergång från en klubb till en annan innebär att en transaktion har skett. Det 

faktum att ingen annan klubb kan få nyttjanderätt till spelaren under kontraktstiden, utan att 

kompensera den klubb som spelaren tillhör, innebär enligt Anders att också kontrollkriteriet 

uppfylls i fallet med fotbollsspelare. Han nämner att försiktighetsprincipen i och med detta 

slås ut, då man får en transaktion som uppskattar anskaffningsvärdet. Anders talar också 
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under vår intervju om de hinder som finns för vanliga företag att uppta de anställda som en 

tillgång, han hävdar att det framförallt handlar om den tillgångsdefinition som måste vara 

uppfylld, vilken i sig innehåller tre delar, nämligen kontroll, rätten till framtida intäkter och 

resultat av en transaktion. Han problematiserar detta vidare och hävdar att man i så fall skulle 

vara tvungen att se de rekryteringskostnader, som alltid är förknippade med att anställda 

personal, som en transaktion. Han tillägger också att det skulle bli svårt att uppfylla kriteriet 

om kontroll, då ”en anställd i ett vanligt företag i princip kan gå imorgon”. Även kriteriet om 

rätt till framtida intäkter för tillgången hade enligt Anders Johrén blivit svårt att leva upp till, 

då han menar att den anställda kan använda sin kompetens någon annanstans. 

 

På frågan om hur företagens syn på redovisning av humankapital ser ut, beskriver Anders att 

det inte sällan finns olika synsätt på fenomenet inom företag. Han nämner att de som 

propagerar för att man bör inkludera personalen i företagens redovisning, ofta är de som 

jobbar med personal, exempelvis Human Resource-experter, men att dessa å andra sidan 

sällan är några experter på redovisning. Vidare berättar han att det ofta finns en syn bland de 

som sysslar med personalfrågor att personalen är företagets viktigaste tillgång, men att 

ekonomer generellt intar en mer försiktig hållning och istället hävdar att personalen inte kan 

definieras som en tillgång redovisningsmässigt, samt att dessa även hänvisar till 

försiktighetsprincipen.  

 

Vi kommer under intervjun också in på huruvida synen på redovisning av humankapital 

skiljer sig mellan Sverige och omvärlden. Anders uppfattar inte att det finns någon markant 

skillnad i synen på redovisning av humankapital mellan olika länder. Han kommer dock in på 

att vi i Sverige har fått allt mer kompetensinriktade jobb, vilket han uttrycker som att; ”en 

människa kan vara världsbäst på det han gör och på kort sikt, till exempel en vecka, kan ingen 

komma in och göra ett lika bra jobb som honom, därför är han världsbäst”. Han jämför detta 

med ett land som Indien, där det finns betydligt fler okvalificerade jobb, vilket gör att 

personal går att ersätta på ett helt annat sätt. Detta, hävdar Anders, gör det viktigare att lyfta 

fram frågor om redovisning av personal som ett problem i länder som Sverige, då det är så 

pass mer kunskapsintensivt. 
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4.2 Humankapitalet och den rättvisande bilden 

Redovisningen av humankapital får också konsekvenser för den bild som ges av ett företag. 

På frågan om hur de valde att redovisa sina externa spelarförvärv, svarade samtliga av de som 

intervjuades från klubbarnas håll, att de tog upp dessa förvärv till anskaffningsvärdet och att 

detta värde sedan skrivs av under kontraktsperioden. Då de bads att motivera detta val, 

hänvisade både AIKs ekonomichef Håkan Strandlund och Hammarby IFs administrativa chef 

Jörgen Willgård till SvFF:s regler och att de valt att följa dessa. Helsingborgs IFs vice 

klubbdirektör och ekonomichef Robin Lundgren, var av uppfattningen att de två nu gällande 

metoderna fanns där redan innan SvFF införde sitt krav för elitlicens och att SvFF därför inte 

hade något annat val än att låta klubbarna fortsätta välja vilken av de två metoderna de 

föredrog. Han var också av uppfattningen att Helsingborgs IF använder sin metod av det enkla 

skälet att det inte funnits några direkta incitament hos klubbledningen att förändra denna. 

 

Då vi frågar ovan nämnda personer om de anser att nu gällande rekommendationer ger en 

rättvisande bild av klubbarnas ekonomiska ställning får vi blandande svar. Hammarbys Jörgen 

Willgård hävdar att gällande rekommendationer blir ”så rättvisande som de kan vara”. Han 

menar att en spelare förvisso kan gå från att vara riktigt bra en period, till att bli betydligt 

sämre nästa period och att detta i så fall inte kommer synas i balansräkningen, men 

argumenterar samtidigt för att man hellre bör vara försiktig än att ”ha tillgångar där värdet är 

tveksamt”.  

 

Örjan Alexandersson från Grant Thornton var av liknande uppfattning som Willgård. Han 

jämförde med vanliga företag där man, om man hade haft anställningskontrakt, kunnat betala 

en övergångssumma för att rekrytera en duktig individ från ett annat företag liksom inom 

fotbollen. Hindret, hävdade han, låg dock i att man normalt har en uppsägningstid på sex 

månader, vilket gör det väldigt svårt för vanliga företag att kunna periodisera detta. Från 

HIF:s sida var man av uppfattningen att den nu förekommande metoden var rättvisande i det 

stora hela, men var samtidigt av uppfattningen att man kunnat göra den än mer rättvisande om 

man gavs möjlighet att även periodisera sign-on bonusar. Även Anders Johrén var av 

uppfattningen att den bästa metoden är att uppta externa förvärv som tillgångar och sedan 

skriva av dem under kontraktstiden; ”För annars blir det att, ja du värvar en spelare för två 

miljoner ena dagen och sedan är det beloppet borta över en natt för att det blir en kostnad. Det 

blir inte riktigt rätt för man borde ju kunna sälja spelaren nästkommande dag till en annan 

klubb för samma värde. Så värdet finns ju kvar, såvida inte spelaren blir skadad”. 
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Revisorn från Ernst & Young var däremot av uppfattningen att det nuvarande systemet inte 

alls gav någon rättvisande bild och exemplifierade detta genom att hävda att en klubb med 

starkt spelarmaterial som valt att kostnadsföra sina spelarinköp egentligen inte har några 

tillgångar på sin balansräkning, vilket enligt honom skapar en obalans i systemet. AIK:s 

ekonomichef tyckte inte heller att det gav någon rättvisande bild, vilket han motiverade 

genom att konstatera att det finns ett dolt övervärde hos många klubbar. Det som framförallt 

visat sig vara problemet är att klubbarna enbart kunnat uppta de externt förvärvade spelarna, 

samtidigt som fria övergångar samt egna produkter inte tas upp i balansräkningen. Enligt 

Anders Johrén är detta förfarande en konsekvens av att försiktighetsprincipen implementeras, 

där en tillgång skall vara ett resultat av en transaktion. Han hävdar att den sign – on – bonus 

som bosmanfall får, snarare är en ersättning till spelaren ifråga och ej kan definieras som 

någon typ av anskaffningsvärde. Vad gäller spelare som kommer från ungdomsleden, hävdar 

han att man förvisso hade kunnat försöka bryta ut hur mycket klubben lagt ner för att få 

spelaren till A-laget, men att dessa hade blivit så pass komplicerat att det knappast är att 

rekommendera. 

 

Samtliga av de revisorer vi intervjuat är av liknande uppfattning som Anders Johrén. Örjan 

Alexandersson upplever att det blivit oerhört svårt att försöka aktivera egna produkter som en 

tillgång i balansräkningen; ”Du får ju inte aktivera utbildningskostnader, så det blir ju väldigt 

konstigt”. Han ser en risk för att det blivit mycket subjektivt tyckande inblandat med dagens 

regler och att man i så fall varit tvungen att utveckla nya metoder. Revisorn från Ernst & 

Young ansåg även han att ”det finns rim och reson i det”, då han såg flera svårigheter med att 

klubbarna skulle prissätta egna produkter. Han var dock av uppfattningen att det generellt bör 

finnas en vidare upplysningsplikt i årsredovisningar gällande denna typ av företeelser.  

 

Svenska fotbollsförbundets finansiella expert Jessica Palm, var av uppfattningen att dagens 

regler angående redovisning av spelare fungerar tillfredsställande vad gäller dess möjlighet att 

bidra till en rättvisande bild. Även hon hävdar att det vore väldigt svårt för klubbarna att på ett 

säkert och därmed tillfredsställande sätt beräkna kostnaderna som klubben lagt ner på egna 

produkter. Hon utvecklar detta genom att poängtera att det inte i förväg går att veta vilka 

spelare som är aktiverbara, det vill säga vilka spelare som utvecklas till något av värde för 

klubben och att det dessutom inte existerar något marknadsvärde för unga spelare. 

Resonemanget utvecklas ytterligare, då hon beskriver att man inom ideella föreningar, vilket 
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många fotbollsklubbar är, inte har tillåtelse att skriva upp anläggningstillgångar, vilket i sin 

tur omöjliggör för klubbarna att ge en viss spelare ett tänkt värde då denna eventuellt blir 

uppflyttat i A-laget. Vidare påpekas att det inte heller vore möjligt för revisorerna att på ett 

tillförlitligt sätt kunna revidera detta om det implementerats i praktiken och att SvFF också 

har krav från UEFA om att tillämpa de nu gällande redovisningsprinciperna.  

 

Angående kravet på rättvisande bild kom vi även in på att klubbarna i dagsläget inte har 

tillåtelse att skriva upp värdet på sina spelare utifall att de visar sig prestera bättre och därmed 

ökar i värde. Revisorn på Ernst & Young var av uppfattningen att detta inte vore rimligt, då; 

”Det är något som ju görs om man vet att det finns ett mer långsiktigt, bestående värde, och 

spelare är ju inte bestående på det sättet, då det uppstår skador, så det känns inte rimligt”. 

Anders Johrén nämner återigen försiktighetsprincipen som anledningen till detta beslut. Av de 

ansvarige hos klubbarna påpekar AIK att de enbart följer de regler som finns. Hammarby 

påpekar att de hellre är försiktiga, än att blåsa upp balansräkningen i onödan. HIF:s vice 

klubbdirektör och ekonomichef var av uppfattningen att många ”nog hade velat detta, då de i 

så fall kunnat bättra på sitt egna kapital”, men påpekade samtidigt att det ”hade blivit väldigt, 

väldigt svårt att kontrollera”.   

 

På frågan om den linjära metoden, som är den enda tillåtna avskrivningsmetoden för 

klubbarna, är en bra metod och om den ger en rättvisande bild var respondenterna generellt 

sett eniga. SvFF:s finansiella expert nämnde att regelverket har utformats av klubbarna själva 

från början och då kom de fram till att den linjära metoden var den mest rättvisande. Detta 

speglas i Helsingborgs IF:s vice klubbdirektör Robin Lundgrens åsikter. Han tycker att linjärt 

är det mest rimliga sättet att skriva av spelarnas värde på. Dock förstår han tanken bakom att 

använda den degressiva metoden, eftersom spelarna är värda mer i början av kontraktet än i 

slutet, samt att spelare oftast säljs för mindre summor om han har kort tid kvar på sitt 

kontrakt. Sedan finns ju även möjligheten att han med sex månader kvar på kontraktet går 

som Bosman till en annan klubb, men eftersom klubben själv fortfarande har möjligheten att 

förlänga med spelaren tycker Robin att den linjära metoden ändå är den lämpligaste att 

använda.  

 

Konsulten Anders Johrén är inne på samma spår, han håller med om att spelaren är värd mer 

de första tre åren på ett femårskontrakt men att den linjära metoden ändå ger den mest 

rättvisande bilden. Revisorerna står också bakom den linjära avskrivningen, revisorn från 
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Ernst & Young menar att de andra två inte ger någon mer rättvisande bild. Han säger att en 

del förvisso anser att en spelare som presterar dåligt skall skrivas ned till noll, men att 

alla samtidigt ska få en chans att komma in i truppen. Därför tycker han att den linjära 

metoden är den mest lämpliga. Örjan Alexandersson utvecklar ytterligare att den linjära är 

den mest naturliga metoden, så länge klubbarna bedömer nedskrivningsbehoven vid varje 

årsbokslut för att inga oanvändbara spelare ska finns kvar i balansräkningen. 

 

4.3 Alternativa värderingsmetoder 

På frågan om huruvida avancerade statistiska modeller, som den ovan nämnda Option Pricing 

Model, skulle kunna hjälpa till att på ett tillförlitligt sätt värdera spelartruppen och på så vis 

inkludera alla spelare i balansräkningen uppkom flera åsikter. De flesta av respondenterna var 

inte bekanta med den specifika modellen, men de förstod innebörden av den och kunde på så 

sätt uttrycka deras ståndpunkt i frågan. Svenska fotbollsförbundets finansiella expert 

hänvisade till regler i det nya K2-reglementet som hindrar uppskrivning av immateriella 

tillgångar och eftersom många av fotbollsklubbarna redovisar enligt detta regelverk trodde 

hon att modellen skulle bli svår att tillämpa, just på grund av att den inkluderar uppskrivning 

av spelare.  

 

Hos klubbarna var åsikterna dock varierande. AIK:s ekonomichef tyckte att modellen kunde 

utgöra en möjlig och tillförlitlig väg till att värdera alla typer av spelare, förutsatt att 

värderingen i sig var rimlig och försiktig. Han berättar vidare att situationen för spelare är 

som sådan att deras marknadsvärde är flytande beroende på spelarens kontraktslängd och 

skadebenägenhet, men att värdering av spelarna borde vara möjlig trots dessa fluktuationer, så 

länge den i sig är försiktig. Helsingborgs IF:s vice klubbdirektör tyckte att metoderna i sig 

delvis kunde vara ett tillförlitligt sätt att värdera spelarna, men om man skulle öka en spelares 

värde så innebär det att marknadsvärdet måste användas, vilket han var emot. Han ansåg att 

det i slutändan istället handlar om hur klubbledningarna i Sverige och övriga Europa anser att 

en spelare är värd, inte hur ett statistikprogram värderar spelare. Han utvecklar detta 

ytterligare genom att hävda, att om exempelvis en engelsk klubb försöker värva en spelare 

från dem så skulle de oftast få cirka 20-30 % mer betalt än om till exempel en holländsk klubb 

skulle vara intresserad utav samma spelare. Detta beror på att de engelska klubbarna oftast 

innehar större kapitalkraft än de övriga europeiska klubbarna, så värderingen av en enskild 

spelare är också beroende av vilken köpare som finns tillgänglig. Hammarby bidrog med ett 
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mer kortfattat svar där de ansåg att frågan var svår att svara på då det finns så många faktorer 

att ta hänsyn till.  

 

När det gäller konsulten Anders Johréns syn på saken erhölls ett utförligare svar. Han ansåg 

att det fanns tillräckliga modeller men att problemet låg i hur en tillgång betraktas inom 

redovisningsperspektivet, det vill säga att det i grund och botten skall finnas ett 

anskaffningsvärde. Om spelarna ska värderas enligt statistiska modeller måste ju tillgångarna 

betraktas som något framtida värde och med de principer, då framförallt 

försiktighetsprincipen, som används idag har Anders svårt att se hur dessa modeller skulle 

tillföra något till redovisningen.  

På frågan om inte dessa modeller skulle ge en mer rättvisande bild utvecklar han sitt 

resonemang ytterligare. En given spelare är värd olika mycket på olika platser i världen, om 

exempelvis Zlatan Ibrahimovics prestation i franska ligan hos Paris Saint Germain är värd 

runt 100 miljoner kronor så skulle samma prestation, om Zlatan hade spelat i allsvenskan hos 

Malmö FF, förmodligen vara värd betydligt mindre pengar. Man kan också vända på 

problemet, om en medioker spelare som platsar i allsvenskan har ett visst värde i Sverige så är 

detta värde förmodligen inte lika högt i utländska ligor. Det betyder att om du är tillräckligt 

duktig är ditt värde som spelare högre i de stora ligorna än i allsvenskan, är du däremot 

tillräckligt dålig men ändå platsar i allsvenskan så är ditt värde betydligt högre i Sverige än 

vad det skulle vara utomlands. Därför menar Anders att om spelare skulle värderas utifrån 

sina prestationer så är värdet väldigt beroende av vilken omgivning spelaren befinner sig i, 

vilket gör värderingen till någon form av marknadsvärde komplicerad. 

 

Revisorerna är inne på samma spår som Anders. Revisorn från Ernst & Young menar att 

sådana program som Option Pricing Model ger en indikation på vad en spelare är värd, men 

anser samtidigt att det skulle bli svårt att få ett underlag på vilket värde som skall tas upp i 

balansräkningen i slutet av året. Ska det vara ett bud från en annan klubb som används som ett 

slags viktvärde eller värdet från själva modellen i sig? Samtidigt, om en spelare har haft en 

halvdålig säsong, ska då värdet på denna spelare skrivas ned detta år för att sedan eventuellt 

återföras nästa år när han har haft en bra säsong? Detta gör att redovisningen kan bli väldigt 

ryckig och att den går upp och ner från år till år menar han.  

 

Örjan från Grant Thornton anser samma sak, det vill säga att om detta skall blandas in i 

redovisningen måste man vara väldigt försiktig för annars kan balansräkningarna bli uppblåsta 
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ena året för att sedan förminskas avsevärt nästa år med stora konsekvenser som följder. Han 

menar att det saknas en homogen marknad för spelare där värdering kan ske tillförlitligt, till 

skillnad från exempelvis fastigheter där ett verkligt värde lättare kan uppskattas. På frågan om 

dessa modeller skulle ge en mer rättvisande bild menar revisorn från Ernst & Young att vi 

idag lever i en värld där man utgår ifrån ett anskaffningsvärde som sedan skrivs av under 

nyttjandeperioden. Med modeller som Option Pricing Model kan möjligtvis en uppfattning 

om prestation erhållas, men att sedermera omvandla denna prestation till kronor och värde i 

balansräkningen ser han som komplicerat. Möjligtvis skulle denna information kunna 

användas som någon typ av extrainformation i notform för att få en mer rättvisande och 

fullständigare bild av spelartruppen. Dock tror han att underlaget för att revidera detta skulle 

vara svåråtkomligt samt tidskrävande att undersöka, men samtidigt stängs inga dörrar från 

hans sida då ny teknik ständigt utvecklas och gör saker allt lättare. 

 

Vad gäller behovet av att utveckla ytterligare metoder för att möjliggöra upptagandet av 

samtliga spelartyper, fanns det bland respondenterna olika åsikter. De båda revisorerna visade 

sig vara mer tveksamma till behovet av nya metoder än övriga respondenter. De var 

framförallt tveksamma till ett framtagande av metoder för att värdera egna produkter och 

poängterade svårigheten med att försöka hitta ett objektivt värde, då det annars kommer 

påverkas mycket beroende på vem bedömaren är. Örjan Alexandersson drar en parallell till 

vanliga företag då han understryker svårigheten med att ta upp det värde som exempelvis en 

internutbildning genererat, då en anställd som genomgått denna kanske slutar på företaget, 

samtidigt som en ny anställd, som inte genomfört internutbildningen blir värdefull för 

företaget. Detta, påpekar han, hade lett till att en eventuell värdering blivit invecklad och 

konstig. Han poängterar också att en internutbildning eller liknande värdeskapande aktiviteter 

inom företag inte med nödvändighet leder till framtida avkastning. Örjan frågar sig också vem 

som skulle ha ett intresse av att få samtliga spelare värderade. Anders Johrén var av 

uppfattningen att det absolut finns behov av att utveckla metoder för att kunna uppta samtliga 

spelare i balansräkningen. Han trycker än en gång på att nuvarande redovisningsmetoder 

knappast ger någon rättvisande bild av klubbarnas ekonomiska ställning. Samtidigt säger han 

sig ha svårt att se hur man skulle frångå att tillgångssidan i balansräkningen bygger på 

anskaffningsvärden. 
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Klubbarnas representanter var också dem positivt inställda till idén om att implementera nya 

metoder för redovisning av samtliga spelare. Håkan Strandlund från AIK ansåg att det vore 

rimligt och ”inte alls omöjligt” att implementera metoder för att möjliggöra en värdering av 

egna produkter. Från Hammarbys sida sade man sig vara högst intresserad av att ta del av 

eventuella metoder som kan tänkas framkomma. HIF:s vice klubbdirektör och ekonomichef 

konstaterade förvisso att HIF som förening inte har för avsikt att framföra detta till förbundet, 

men att påpekade att han gärna sett en modell där klubbarna också fick möjligheten att 

periodisera spelarnas sign – on – bonusar. Detta då han upplever att klubbens lönekostnader 

tenderar att fluktuera allt för mycket i de fall då man värvat flertalet spelare under ett år, vilket 

ger klubbens intressenter en missvisande bild av hur kostnadsbilden ser ut. 

 

Vi kom under våra intervjuer även in på framtidsutsikterna vad gäller redovisningen av 

humankapital både inom fotbollsklubbar, såväl som för vanliga företag. 

Klubbrepresentanternas analys av framtiden var relativt samstämmig. Både AIK:s och 

Hammarbys representant var av uppfattningen att man inom redovisningsprofessionen är 

alltför konservativ för att några större förändringar skulle vara realistiska. Från HIF:s sida var 

man mer kluven, då man förutspådde en framtid där svenska fotbollsförbundet kommer 

anpassa sig alltmer till UEFA:s reglemente. Intervjupersonen såg på detta med tillförsikt, då 

han hävdade att detta skulle bidra till ett mer enhetligt system, vilket i sin tur skulle göra 

redovisningen lättare för klubbarna. 

 

Anders Johréns var i sin analys inne på liknande tankar som ovanstående klubbrepresentanter, 

då han hade svårt att se några större förändringar ske. Han var av uppfattningen att man, för 

att kunna genomföra några större förändringar, skulle behöva frångå den nu gällande 

tillgångsdefinitionen, vilket han inte trodde att man skulle vara villig att göra då denna, som 

Anders uttryckte det ”funnits där i hundra år och mer därtill”. Han tillade också, att om man 

implementerat ett system där värderingen enbart vore baserad på spelarens prestationer, så 

hade man varit tvungen att frångå principen om att värdera till anskaffningsvärde som man 

gör idag, vilket gjort att man riskerat att blåsa upp klubbarnas balansräkningar. 

 

Bland revisorerna fanns det något delade meningar. Örjan Alexandersson trodde inte att några 

förändringar skulle tillkomma i framtiden. Han hävdade sig återigen ha svårt att se vad dessa 

nya metoder i så fall skulle bidra med, just med tanke på att humankapitalet kan ”vandra ut 

genom dörren när de vill”. Han menade även att redovisningen har en viss försiktighet 
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inbyggd i sig, då den är sprungen ur en massa kriser. Revisorn från Ernst & Young gjorde 

dock antagandet att de idag gällande reglerna inte kommer ligga still. Även om Sverige, som 

han uttryckte det, är en ”liten spelare” och att man därför hade haft svårt att driva frågorna 

här, menade han att det kommer föras en hel del debatt kring ”hur man redovisar saker och 

ting”, framförallt med tanke på de ”financial fair - play” – regler som redan är på agendan 

inom fotbollsvärlden.  

 

4.4 Jämförbarhet 

Svenska fotbollsförbundets ekonomikriterier ger fotbollsklubbarna möjligheten att antingen 

uppta externa förvärv som en tillgång i balansräkningen eller att kostnadsföra dem direkt. 

Förbundets finansiella expert Jessica Palm berättar att när regelverket skapades fanns det 

vissa klubbar som önskade att ha kvar möjligheten att kostnadsföra externa förvärv. Detta för 

att medlemmar och supporters till föreningen skulle få en mer lättförståelig bild av klubbens 

ekonomi, så till vida att klubbens resultat och likviditet lättare kan sammankopplas. En klubb 

som väljer att uppta externa förvärv som en tillgång redovisar ju ett stort eget kapital, som en 

del anhängare till klubben kan tycka ska användas för ytterligare spelarvärvningar, men som 

inte kan det eftersom detta endast är en motkontering för de spelare som tas upp som 

tillgångar på tillgångssidan i balansräkningen. Hon berättar vidare att eftersom det var viktigt 

att ha ett regelverk som alla klubbar kunde stå bakom, beslutades det att fotbollsklubbarna 

skulle få ha dessa två möjligheter tillgängliga. Hennes personliga åsikt kring detta var att 

jämförelser klubbar emellan naturligtvis skulle bli lättare att genomföra om alla redovisade på 

samma sätt och hon tror att i framtiden kan nog regelverket ändras för att få en enhetlig bild 

av klubbarnas förvärv. Men för att komma dit krävs det att alla klubbar önskar detta, eftersom 

SvFF själva inte kan driva igenom något förslag mot klubbarnas vilja. I slutändan tror Jessica 

att det kanske inte spelar så stor roll egentligen, eftersom de klubbar som vill redovisa lägre 

värden för sina förvärv antagligen kommer, om krav på tillgångsaktivering införs, göra allt för 

att motivera nedskrivningar av värdena. Således kommer problematiken med jämförelse 

mellan klubbar kvarstå. 

 

Klubbarna själva var inte så bekymrade över dagens situation, AIK:s ekonomichef antydde att 

det inte blir så stor skillnad egentligen eftersom alla klubbar följer samma regelverk. 

Helsingborgs IF:s vice klubbdirektör tyckte att det vore en fördel om reglerna hade 

harmoniserats eftersom jämförelsen då hade underlättats. Hos revisorerna var åsikterna dock 

mer delade, revisorn hos Ernst & Young ansåg att de klubbar som kostnadsför sina förvärv 
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borde ha en bredare upplysningsplikt på hur man kostnadsför spelarna. Han utvecklar 

ytterligare att det i Sverige inte är ett så stort problem med jämförelsen mellan klubbar 

eftersom de flesta klubbar inte har så starka balansräkningar, vilket leder till att incitamenten 

till kostnadsföra externa förvärv inte existerar. Men däremot om föreningarna skulle bli 

skattepliktiga så skulle incitamenten öka avsevärt, vilket skulle kunna leda till en skev bild av 

klubbarna, med tanke på dagens regelverk, vilket i sin tur hade försvårat jämförelsen betydligt 

mer. Örjan Alexandersson från Grant Thornton var av uppfattningen att de flesta periodiserar 

sina förvärv utifrån anskaffningsvärdet och att de flesta klubbarna väljer denna metod på 

grund av att de hellre vill fördela kostnaden över en längre period. Jämförelsen såg han ingen 

problematik med eftersom oavsett vilken metod en klubb använder sig av så måste ju de vara 

konsekventa från år till år. En klubb kan ju inte välja vilka spelare man kostnadsför och vilka 

som upptas som en tillgång utan upplysa om det i årsredovisningen.  
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5. Analys 

I denna del av uppsatsen analyseras den empiri som insamlats. Kopplingar kommer göras till 

den litteratur som tidigare redogjorts för i referensramen. Kapitlet är disponerat på samma 

sätt som empirikapitlet. 

 

5.1 Humankapital och tillgångsdefinitionen 

Som nämnts tidigare i denna uppsats finns ett antal kriterier av ekonomisk karaktär som 

svenska elitfotbollsklubbar har att förhålla sig till, bland annat måste de uppvisa ett positivt 

eget kapital (Anvisningar elitlicens, ekonomikriterier, 2005,s.3). De revisorer som 

intervjuades framhöll detta som den huvudsakliga anledningen till varför de flesta 

elitfotbollsklubbar i Sverige väljer att uppta sina spelare som en tillgång i balansräkningen. En 

märkbar skillnad mellan de båda revisorerna var att den ene tycktes ha en mer försiktig 

hållning till begreppet humankapital, då han tolkade tillvägagångssättet som att klubbarna 

upptog själva anskaffningsvärdena för spelarna som en tillgång, snarare än spelarna själva. 

Den andre revisorn framhävde snarare det egna kapitalet som den avgörande faktorn för 

klubbarnas sätt att handla, då det egna kapitalet annars hade försvunnit på grund av den höga 

kostnad som är förknippad med spelarförvärv.  

 

Just detta kan sägas vara skillnaden mellan övriga företag och fotbollsklubbar, då företag i 

andra branscher knappast betalar några övergångssummor för sina nyanställda. Man kan å 

andra sidan dra en parallell till hur vanliga företag hanterar investeringar i exempelvis 

maskiner. Det vanligaste förfarandet i dessa fall blir då att uppta dessa som en tillgång, för att 

sedan periodisera kostnaden över nyttjandeperioden. Hade företagen valt att kostnadsföra 

utgiften direkt, så hade också deras egna kapital försvunnit fort. I och med att 

fotbollsspelarnas övergångssummor idag är så pass höga samt att de köps in för att producera 

för klubbarna under en längre period, blir det mer naturligt att se dem som investeringar 

snarare än som vanliga anställda. Detta är i linje med vad Smith (2006, s.28) kallar innebörd 

före form, det vill säga att man ska redovisa den ekonomiska innebörden framför exempelvis 

den juridiska. Fotbollsklubbarna äger i sig inte människan som spelar för dem, men de äger 

rätten till att nyttja spelarens tjänster på grund av det kontrakt som utformas parterna emellan. 

Detta kontrakt betraktas sedan som en immateriell tillgång enligt det ekonomiska 

perspektivet, vilket gör det möjligt för klubbarna att redovisa spelarna som en tillgång i sina 

balansräkningar.  

Att de flesta klubbarna upptar sina spelare som en tillgång, ansåg även Anders Johrén vara 
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naturligt, då de enligt honom uppfyller de krav som både en tillgång och även i sin tur en 

immateriell tillgång måste uppfylla. Dessa krav innebär att tillgången måste kontrolleras av 

företaget, den måste vara ett resultat av en transaktion samt att den måste frambringa 

ekonomiska fördelar till företaget i framtiden (Artsberg, 2005, s.183).  

Som framgår av empiriavsnittet underströk också Anders Johrén att det finns olika syn på 

humankapital bland anställda. Man skulle av detta kunna dra slutsatsen att det också finns en 

konflikt mellan olika yrkesroller i företagen vad gäller frågan om redovisning av 

humankapital, där personer som jobbar med personalfrågor tenderar att vara mer positivt 

inställda till att uppta de anställda som en tillgång jämfört med revisorer vilka, precis som 

Flamholtz (2002) nämner, tenderar att vara mer konservativa i frågan med hänvisning till 

försiktighetsprincipen. Johrén ansåg också att diskussionen om att uppta humankapitalet som 

en tillgång blir mer aktuell i länder som Sverige, då det finns mer kompetensinriktade jobb 

här än i exempelvis länder som Indien. Trots att diskussionen är mer påtaglig bland de 

industrialiserade länderna, vilket märks i de nordiska forskarnas Edvinssons (1997) och 

Grönroos (2008) debatt om humankapitalets ökade betydelse för företagen, finns det också ett 

antal fallgropar vad gäller redovisning av humankapital. Som nämndes i problematiseringen 

har bland andra Flamhotz (2002) poängterat att jämförelsen företag emellan hade försvårats 

då värderingen eventuellt blivit allt för subjektiv. 

 

5.2 Humankapitalet och den rättvisande bilden 

De regler som elitfotbollsklubbar idag måste förhålla sig till får oundvikligen konsekvenser 

för vissa av de principer som är etablerade inom redovisningsprofessionen. Av de 

respondenter som intervjuades kunde två typer av åsikter återfinnas. En del av respondenterna 

var av uppfattningen att nuvarande tillvägagångssätt, trots vissa brister, gav en så rättvisande 

bild som möjligt, medan övriga hävdade att principen om en rättvisande bild har fått stå åt 

sidan i och med de nu gällande regler som finns från förbundet. Respondenternas främsta 

invändning mot ett byte av redovisningsprinciper visade sig vara lik den som återfinns i 

litteraturen på området. En utav invändningarna gällde bland annat svårigheten med att 

värdera en spelare som inte varit uppe till någon försäljning, vilket exempelvis gäller för 

klubbens egna produkter. Detta liknar vad Johansson (2003) tar upp som en utav 

svårigheterna med värderingen av immateriella tillgångar, då han nämner att dessa värden 

oftast blir synliga först då ett annat företag köper dessa. Precis som Artsberg (2005, s.156) tar 

upp finns det ingen klar definition på vad en rättvisande bild är, dock kan begreppet förklaras 
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genom att företag ska undvika att lämna ofullständig fakta eftersom det kan bli vilseledande. 

Detta var något som återgavs under våra intervjuer, bland annat från Helsingborgs IF:s sida 

där vice klubbdirektör Robin Lundgren ansåg att systemet kunde bli mer rättvisande om 

klubbarna skulle få uppta sign-on-bonusar som exempelvis ett bosmanfall erhåller vid en 

övergång. AIK:s ekonomichef var av liknande uppfattning, då han antydde att det existerar ett 

dolt övervärde hos många klubbar. 

 

Nuvarande regler får även konsekvenser för de kvalitativa egenskaper som finns inom 

redovisningen. Liksom för vanliga företag, finns det även inom fotbollen utomstående 

intressenter. De klubbrepresentanter som intervjuades nämnde bland annat att deras 

redovisning främst riktar sig till sponsorer och media, men också till supportrar och diverse 

investerare. Det glapp som oundvikligen uppstår hos klubbarna i och med deras 

redovisningsmetoder torde då kunna få konsekvenser för årsredovisningarnas relevans, 

eftersom alla spelare inte kommer med i balansräkningen. Precis som Artsberg (2005), 

Falkman (2000) och Smith (2006) nämner, får relevansen bland annat betydelse för framtida 

beslut hos investerare, men även för den återkoppling och uppskattning av framtiden som sker 

då redovisningen, för att kunna anses relevant, bör ge en korrekt bild av rådande förhållanden.  

Å andra sidan hade tillförlitligheten eventuellt kunnat bli lidande om klubbarna tillåtits ta upp 

samtliga spelartyper som en tillgång. Detta i form av det som Smith (2006, s.27) benämner 

neutralitet, vilket bland annat innebär att redovisningsinformationen inte ska förbättras för att 

påverka intressenters beslut.  

 

Denna problematik var något som också uppkom i empirin, då bland andra HIF:s representant 

var av uppfattningen att det nog hade lockat många klubbar att blåsa upp sina balansräkningar 

för att förbättra det egna kapitalet, därmed också sin ekonomiska ställning gentemot 

klubbarnas intressenter. Redovisningens tillförlitlighet behandlar även vad Smith (2006, s.28) 

kallar fullständighet, det vill säga att samtliga väsentliga händelser under en viss period skall 

innefattas av redovisningsinformationen. Klubbarnas tillvägagångssätt orsakar ett glapp i 

deras redovisnings fullständighet, i och med att samtliga spelare inte tas med i 

balansräkningen. Dock finns egna produkters samt bosmanfallens lönekostnader med i 

resultaträkningen för varje period, men i balansräkningen kvarstår alltjämt denna 

ofullständighet. Problemet som hindrar klubbarna från att uppta dessa spelare är det som 

enligt Smith (2006, s.28) kallas för verifierbarhet. I empirin framkom synpunkter från 

merparten av respondenterna kring komplikationerna i att uppskatta exempelvis en egen 
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produkts värde. De hävdar, som nämnts ovan i empirin, att det förvisso skulle vara möjligt att 

försöka bryta ned de kostnader framtagandet av en ungdomsspelare har medfört, men är just 

av den uppfattning att det samtidigt vore svårt att kunna verifiera exakt vilka kostnader som är 

hänförliga till den enskilde individen. Just verifierbarheten och beräkningen av vilka 

kostnader som är hänförliga till den individuella spelaren kan sägas vara det som stoppar 

klubbarna från att aktivera utvecklingskostnaderna för en spelare, då samtliga av de tidigare 

nämnda kriterierna för aktivering av utvecklingskostnader enligt BFNAR (2012:1) kan sägas 

vara uppfyllda.  

 

Enligt IAS 38:s rekommendationer skall en immateriell tillgång skrivas av enligt tre valbara 

metoder, dock anses den linjära metoden vara den mest lämpliga, vilket också återspeglas i 

SvFF:s ekonomikriterier där denna metod är den enda tillåtna. Uppfattningen bland samtliga 

av intervjupersonerna, var att denna metod också var den mest rättvisande gällande 

avskrivning av spelarna. Dock uppkom förståelse hos bland annat Helsingborgs vice 

klubbdirektör för att en del kan tycka att degressiva avskrivningar vore lämpligare, eftersom 

spelarnas kontrakt blir mindre värda ju kortare tid det är kvar på kontraktet. Detta är i linje 

med IAS 38:s rekommendationer, som statuerar att ett företag skall välja den metod som bäst 

avspeglar hur den immateriella tillgångens värde förbrukas. Att föredra torde då vara den 

degressiva metoden eftersom den innefattar att avskrivningsbeloppet är högre de första åren 

för att sedan minska allt eftersom spelarkontraktet blir mindre värt.  

 

5.3 Alternativa metoder för värdering av spelare 

Precis som Tunaru et al (2003,s.282) nämner angående alternativa värderingsmetoder, har de 

arbetsrättsliga lagstiftningen inom EU bidragit med ökad frihet för spelarna så till vida att de 

numera har möjlighet att avbryta kontrakten. Detta har lett till ökade krav på klubbarna vad 

gäller redovisningen. Författarna hävdar att det kommer krävas allt mer sofistikerade 

redovisningsmetoder för att kunna ge en rättvisande bild, samt tillfredsställa klubbarnas 

intressenter. Enligt IAS 38 finns det möjlighet att värdera immateriella tillgångar på två vis. 

Dels enligt anskaffningsmetoden, men även genom omvärderingsmetoden. Kravet för att 

använda omvärderingsmetoden, det vill säga att värdera till ett verkligt värde, är bland annat 

att en aktiv marknad måste existera. Inställningen bland flertalet av intervjupersonerna var att 

alternativa modeller för värdering av spelarna, såsom Option Pricing Model, förvisso hade 

kunnat ge en uppfattning om spelarnas värde. Dock ansåg de att spelarmarknaden som den ser 
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ut idag inte uppfyller de krav på en aktiv marknad som finns, bland annat vad gäller 

prisinformation.  

 

HIF:s representant nämner att beroende på vilken liga en köpare, som är intresserad av en 

spelare, kommer ifrån varierar priserna som kan erhållas för denne. Anders Johrén är inne på 

samma spår då han antyder att en spelares prestation är värd olika mycket beroende på i 

vilken liga denne spelar i, detta gör värderingen samt marknaden av spelare komplicerad. 

Förespråkarna för aktivering av immateriella tillgångar enligt Artsberg (2005) hävdar å andra 

sidan att sådana modeller som Option Pricing Model är tillräckligt tillförlitliga för att beräkna 

ett värde samt att ett utförsäljningspris visst kan identifieras genom marknader som finns för 

spelare. Fördelen som uppkommit genom implementeringen av alternativa värderingsmetoder 

hade varit, som nämnts tidigare, att relevansen i redovisningsinformationen ökat. Samtidigt 

hade den information som ges till diverse intressenter tenderat att bli mer fullständig. 

Nackdelen är dock enligt de kritiker som Artsberg (2005) nämner, samt även respondenterna i 

denna studie, att värderingen av spelare blir allt för subjektiv där allt för mycket ansvar läggs i 

företagsledningens händer, i detta fall klubbledningens. 

 

En intressant aspekt av ovanstående resonemang är att man från svenska fotbollsförbundets 

håll inte i dagsläget verkar prioritera de nyss nämnda kvalitativa egenskaperna. Istället ligger 

fokus i deras ekonomikriterier på att klubbarna skall kunna periodisera kostnaderna enligt 

matchningsprincipen, således får principen om en rättvisande bild stå åt sidan. Revisorn från 

Ernst & Young påpekade dock att den fullständiga information som en alternativ 

värderingsmetod hade utmynnat i, skulle kunna finnas med i klubbarnas redovisning i form av 

tilläggsinformation i noter. Detta hade enligt honom bidragit till att ge en mer rättvisande samt 

fullständig bild av klubbarnas ekonomiska ställning. Samtidigt har det visat sig att 

tillämpningen av försiktighetsprincipen inte är någon garanti för att subjektiviteten i 

redovisningen skulle försvinna. Precis som Smith (2006,s.88) tar upp, har tillämpandet av 

denna princip också tvärtom medfört en relativt hög grad av subjektivitet vid värdering av 

företags tillgångar. Detta då värderingen tenderar att bli allt för försiktig. Denna problematik 

tycktes dock inte genomsyra respondenternas attityd till värderingen av spelarna, då samtliga 

var av uppfattningen att man hellre bör inta en försiktig hållning vid värderingen av 

spelartruppen. Införandet av alternativa värderingsmetoder förutsätter möjligen också en 

alternativ syn på vad en tillgång är samt hur dessa bör betraktas. Detta var något som uppkom 
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i empirin då Anders Johrén nämnde att den syn man idag har utgår från att en tillgång är ett 

resultat av en transaktion med ett anskaffningsvärde i grunden.  

 

5.4 Jämförbarhet 

Fotbollsklubbar har idag som val att antingen kostnadsföra de spelarinköp som gjorts, 

alternativt att ta upp dessa som en tillgång och sedan skriva av dem. Som nämnts i empirin är 

detta ett resultat av en överenskommelse mellan elitfotbollsklubbarna i Sverige och förbundet, 

där man från förbundets sida valt att lyssna till klubbarnas vilja angående detta. Klubbarnas 

motivering till att behålla de två metoderna var bland annat att förenkla för deras intressenter 

att kunna tolka årsredovisningarna. Den senaste analysen av de allsvenska klubbarnas 

ekonomi från 2013, visade att 12 av de 14 klubbarna valde att balansera sina utgifter för 

spelarköp (SvFF, 2013,s.16). Ovanstående uppgifter torde inte utgöra något vidare problem 

hos de allsvenska klubbarna då Smith (2006, s.30f) påpekar att jämförelse företag emellan 

bygger på att liknande händelser och tillstånd skall redovisas på samma sätt i varje enskilt 

företag. Å andra sidan kan jämförelsen enligt Smith (2006, s.88) påverkas negativt av dagens 

tillvägagångssätt, det vill säga värdering till anskaffningsvärdet enligt försiktighetsprincipen, 

då tillgångarna enligt honom värderas på ett oberäkneligt sätt. Detta genom att man tenderar 

att värdera dessa allt för lågt.  

 

Smith (2006) nämner även att intressenter ska kunna mäta exempelvis lönsamhet hos olika 

företag över tid, vilket kräver att metoderna som används är homogena företagen emellan. 

Artsberg (2005) poängterar att det då blir viktig att de normgivande organen utformar 

enhetliga regler för företagen. Detta var någonting som till viss del påtalades av 

respondenterna, då flera antydde att det vore önskvärt om man harmoniserat reglerna. Det 

uppkom även åsikter angående klubbarnas upplysningsplikt, då en av respondenterna var av 

uppfattningen att de klubbar som valt att kostnadsföra sina spelarinköp, bör upplysa om hur 

man valt att kostnadsföra dessa. Detta för att underlätta jämförelsen mellan de olika klubbarna 

med nuvarande regelverk. Denna synpunkt kan sägas vara i linje med vad Artsberg (2005) 

nämner, då hon hävdar att jämförelse är möjlig så länge företag beskriver, motiverar samt 

redogör för effekterna av sin valda metod. Just denna form av motivering hade kunnat 

motverka Jessica Palms farhågor om att ett införande av obligatorisk tillgångsredovisning 

fortfarande hade gjort att problemet med jämförelse kvarstått, då de klubbar som vill 

nedvärdera sina spelarköp förmodligen hade gjort det då också.  
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6. Slutsatser och diskussion 

Syftet med denna uppsats har bland annat varit att undersöka varför majoriteten av 

elitfotbollsklubbar i Sverige redovisar sitt humankapital som en tillgång i balansräkningen 

och motiven till detta. Vi ansåg detta intressant att undersöka, då fenomenet inte förekommer 

i andra branscher.  

 

Första forskningsfrågan var;  

 Varför väljer klubbar att redovisa sina spelare och därmed sitt humankapital som 

tillgångar i balansräkningen? 

 

Klubbarnas motivering till att de upptar en del av sina spelare som tillgångar tycktes överlag 

vara att de följer gällande regelverk som tillhandahålls av SvFF. Det framkom under våra 

intervjuer att revisorerna sinsemellan hade olika syn på hur man borde tolka redovisningen av 

humankapital inom fotbollsklubbarna. Ett synsätt var att man bör se på spelarna som 

investeringar med ett anskaffningsvärde snarare än att anta den traditionella synen på dessa 

som humankapital, vilket är det allmänt gångbara synsättet vad gäller företag i övriga 

branscher. Den andra uppfattningen som fanns var den att spelarna förvisso bör ses som vilka 

anställda som helst, men att detta hade blivit ohållbart för klubbarna med tanke på de stora 

övergångssummor som förekommer vid spelarövergångar. De redovisar därför spelarna som 

tillgångar för att kunna behålla samt stabilisera sitt egna kapital.  

 

Vi är av uppfattningen att klubbarnas sätt att redovisa spelarna på beror på det ovan nämnda 

resonemanget om att klubbarna behöver visa ett positivt eget kapital. Vår slutsats är att det 

enda som egentligen skiljer den inköpta spelaren från de övriga två spelartyperna, samt en 

vanlig anställd i övriga företag, är just den övergångssumma som uppstår vid köptillfället. 

Således kan man hävda att sättet man redovisar spelarna på inom fotbollen inte har att göra 

med att synen på humankapital skulle skilja sig åt gentemot andra typer av företag, utan att 

detta snarare beror på de stora övergångssummor samt unika kontrakt som existerar i 

branschen. Fotbollen är trots allt säregen i detta avseende. Hade anställningskontrakt, 

liknande de som finns inom fotbollen, upprättats även i övriga typer av företag, hade man 

antagligen även där upptagit dessa värden som en tillgång i balansräkningen för att kunna visa 

upp ett starkare eget kapital.   
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Uppsatsen syftade även till att ta reda på vad denna typ av förfaringssätt får för konsekvenser 

för de olika redovisningsprinciper som finns att förhålla sig till.  

 

Andra forskningsfrågan var;  

 Vad får upptagandet av spelare som tillgångar i balansräkningen för konsekvenser, i 

förhållande till de redovisningsprinciper som finns gällande redovisning av tillgångar? 

 

Som framkommit av empirin, får klubbarnas sätt att redovisa sina spelare på konsekvenser för 

de principer som behandlats i referensramen. Bland annat visade det sig att principen om en 

rättvisande bild har fått stå undan i och med gällande redovisningsmetoder. Resultaten av de 

intervjuer som genomfördes visade att förbundet och klubbarna ömsesidigt valt att låta 

matchningsprincipen ha företräde gentemot principen om en rättvisande bild, då man från 

förbundets sida utarbetat nuvarande redovisningsmetoder i samspråk med klubbarna. Att det 

trots detta fanns tveksamheter kring nuvarande förfaringssätt från flertalet respondenter, kan 

sägas tyda på att det idag finns en bristfällighet i nuvarande system, men också att det kan 

finnas behov av att utveckla nuvarande metoder i syfte att ge en mer rättvisande bild.  

Detsamma kan sägas gälla för de kvalitativa egenskaper som finns att ta hänsyn till inom 

redovisningen. Nuvarande metoder kan bland annat sägas påverka relevansen i fråga om den 

bild som ges till klubbarnas intressenter, då en korrekt bild inte kan ges av rådande 

ekonomiska förhållanden.  

 

Detta visade sig dock inte vara något som de intervjuade klubbrepresentanterna lade allt för 

stor vikt vid, vilket kan tyckas anmärkningsvärt med tanke på den roll investerare och 

sponsorer spelar för klubbarnas ekonomiska förutsättningar. Den slutsats som kan dras av 

detta är att de säregna redovisningsmetoder som förekommer inom elitfotbollen är såpass väl 

inrotade, att klubbarnas intressenter inte vilseleds av rådande metoder. Det finns dessutom 

flera uppgifter som kan vara intressanta ur exempelvis en investerares synvinkel, men som 

inte nödvändigtvis påverkas av hur klubben väljer att redovisa sina spelare på. Uppgifter 

såsom vad en spelare genererar för intäkter i form av tröjförsäljningar samt antalet åskådare, 

torde vara av stor vikt för klubbens intressenter i deras beslut, men påverkas knappast av det 

sätt på vilket klubben redovisar spelarna i fråga. Den summa som en klubb kan tänkas få vid 

en försäljning av en given spelare, har möjligtvis inte heller att göra med det eventuella värde 

som en spelare kan tänkas vara upptagen till i klubbens balansräkning. Försäljningssumman 

som erhålls kan likväl hamna under, såväl som över det värde som spelaren har i 
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balansräkningen, allt beroende på vilken köpare som är intresserad. Fotbollsklubbarnas 

intressenter torde även vara mer intresserade sportsliga resultat än av de ekonomiska resultat 

som genereras från dessa. En implementering av alternativa modeller, som exempelvis Option 

Pricing Model, hade bidragit till att ge ett mer aktuellt värde av en spelare. Det värde som då 

funnits i klubbarnas balansräkning hade legat närmare det potentiella försäljningsvärdet av en 

spelare, vilket hade gjort posten i balansräkningen för spelarnas värde mer aktuell och därmed 

kanske också mer användbar för potentiella investerare och sponsorer än vad den är med 

dagens metoder.  

 

Att en spelares prestation är värd olika mycket beroende på vilken liga han spelar i, hade 

också kunnat tas hänsyn till då det idag existerar en ranking av de olika ligorna som 

värderingen kan utgå ifrån. Nackdelen med en sådan implementering vore dock att 

tillförlitligheten, i form av neutraliteten, eventuellt blivit lidande. Flertalet respondenter 

uttryckte en påtaglig risk för att klubbar och deras klubbledningar skulle ha blåst upp 

balansräkningarna i syfte att förbättra det egna kapitalet. Risken för en sådan utveckling kan 

dock enligt vår mening sägas vara liten, då klubbarna med nuvarande regler likväl hade varit 

tvungna att motivera eventuella uppskrivningar som skett. Med den typ av index som Option 

Pricing Model bygger på, hade dessutom uppskrivningar skett genom en objektiv värdering 

och inte byggt på en enskild klubbrepresentants subjektiva uppfattning. Problemet med denna 

metod är att med dagens syn på vad en tillgång är, kan inte spelartyper som egna produkter 

samt bosmanfall tas upp i balansräkningen som en tillgång, eftersom dessa inte är resultatet av 

en transaktion. Det går således inte att verifiera hur pass mycket någon sådan spelare är värd 

genom ett identifierbart anskaffningsvärde.  

 

Option Pricing Model skulle förvisso värdera dessa spelare ändå och ge dessa en likadan 

värdering som externt förvärvade spelare, men med dagens syn på tillgångar hade detta 

varken tillfört något till redovisningen eller ens varit möjligt att uppta i balansräkningen som 

en tillgång. Detta beror på att försiktighetsprincipen förutsätter att ett tillförlitligt 

anskaffningsvärde ligger till grund för värdering samt att uppskrivning av tillgångar endast 

ska föregås av särskilda skäl, vilket betyder att de sällan sker. För att alternativa modeller så 

som Option Pricing Model överhuvudtaget ska kunna införas samt tillföra något till 

redovisningen förutsätts ett skifte i synen på definitionen av tillgångar, så till vida att de inte 

ska vara ett resultat av en transaktion utan baseras på ett framtida värde. Att det skulle ske 

något sådant skifte i synen på tillgångar, ser vi som föga troligt, då nuvarande synsätt är 
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såpass väl inrotat. Det konservativa förhållningssätt som definierar redovisningsprofessionen 

gör inte heller något större skifte i synsätt mer troligt. För att få en mer rättvisande bild med 

gällande synsätt och metoder hade därför ett införande av obligatorisk upplysningsplikt i form 

av noter som redogör för hela spelartruppens uppskattade värde enligt klubbledningen varit 

lämpligt. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Vår uppsats har behandlat redovisning av humankapital inom fotbollsklubbar. Under arbetets 

gång gjordes en del intressanta observationer. Vi fann bland annat att man med hjälp av 

indexbaserade metoder kan värdera fotbollsspelare. Denna värderingsmetod implementeras 

dock inte i klubbarnas redovisning. Detta kan främst sägas bero på att de representanter från 

klubbarna som arbetar med frågor som rör redovisning inte har hört talas om de alternativa 

värderingsmetoder som har framarbetats. Detta var något vi märkte under våra intervjuer med 

ovan nämnda klubbrepresentanter. Trots att representanterna vi intervjuade inte hade stött på 

några alternativa värderingsmetoder, visade det sig att flertalet såg en implementering av 

dessa som en möjlig väg att gå i syfte att bland annat ge en mer rättvisande bild.  

 

Att undersöka och fördjupa sig inom de alternativa metoder som står till förfogande hade 

därför enligt oss kunnat vara ett intressant område. Detta då det finns relativt få studier som 

enbart behandlar alternativa metoder för värdering av humankapital. De resultat som erhålls 

från en sådan studie hade eventuellt också kunnat relateras till mer specifika problemområden, 

som exempelvis redovisning av fotbollsspelare. Ytterligare ett alternativ hade kunnat vara att 

undersöka tillvägagångssättet och attityden vad gäller värdering av humankapital i länder 

utanför Sverige.   
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide - Jessica Palm SvFF 

 

 Humankapital redovisas normalt sett inte i vanliga företags balansräkningar, men i 

fotbollsklubbar är detta vanligt. Hur kommer det sig att fotbollsklubbarna fick 

tillåtelse att göra detta? 

 

 Hur tycker du dagens regelverk gällande redovisning av spelare som tillgångar 

fungerar, ger det en rättvisande bild av klubbarnas ekonomiska ställning? 

 Idag får klubbarna endast aktivera externa förvärv till anskaffningsvärdet, vad är 

behållningen av det med tanke på att de övriga två typerna av spelarna, bosmanfall 

samt egna produkter, inte tas upp i balansräkningen? 

 Ser du något behov att utveckla ytterligare metoder för att kunna aktivera alla spelare 

som tillgångar? 

 Om inte, varför ha med externa förvärv överhuvudtaget? 

 Hur påverkas möjligheten till jämförelse klubbar emellan, då vissa kostnadsför 

spelarna och andra aktiverar dessa som tillgångar? 

 Varför är det tillåtet att endast skriva av spelarnas kontrakt linjärt och inte med hjälp 

av någon annan avskrivningsmetod som klubbarna kanske anser är mer lämplig? 

 Uppskrivning av spelarna är enligt era riktlinjer inte tillåtet, anser du att detta är 

korrekt? 

 Har ni utvärderat ert aktuella regelverk, och har det funnits några planer på 

förändringar? 

 Det existerar numera avancerade statistikprogram som bland annat används av 

spelbolag för att utvärdera både lagens prestation, samt enskilda spelares prestation 

både på kort och lång sikt. Tror du att det hade fungerat att implementera dessa 

metoder för att kunna värdera spelarna på ett tillförlitligt sätt? 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide - representanter från fotbollsklubbar 

 Hur stor del av er trupp utgörs av externt förvärvade spelare? 

 

 Vad är er syn på humankapital? Givet att man får uppta humankapitalet som en 

tillgång, vad anser du bör ingå? 

 

 Hur väljer ni att uppta era externa spelarförvärv? Hur motiverar ni just det valet? 

 

 Hur hanterar ni nedskrivning av era spelare (tex. vid långtidsskador mm?) 

 

 Ser du något behov av att tillåta uppskrivning av spelare? 

 

 Hur tycker du dagens regelverk gällande redovisning av spelare som tillgångar 

fungerar, ger det en rättvisande bild av klubbens ekonomiska ställning? 

 

 Ser du något behov att utveckla ytterligare metoder för att kunna aktivera alla spelare 

som tillgångar? 

 

 Det existerar numera avancerade statistikprogram som bland annat används av 

spelbolag för att utvärdera både lagens prestation, samt enskilda spelares prestation 

både på kort och lång sikt. Tror du att det hade fungerat att implementera dessa 

metoder för att kunna värdera spelarna på ett tillförlitligt sätt? 

 

 Förs det någon dialog med SvFF angående klubbarnas redovisning, eller rättar ni er 

helt efter SvFF:s rekommendationer? 

 

 Vilka ser ni som de primära målgrupperna för er årsredovisning? 

 

 Finns det önskemål från dessa intressenter om att ni ska redovisa en mer fullständig 

bild av era spelartrupper? 

 

 Idag får klubbarna endast aktivera externa förvärv till anskaffningsvärdet, vad är 

behållningen av det med tanke på att de övriga två typerna av spelarna, bosmanfall 

samt egna produkter, inte tas upp i balansräkningen? 

 

 Finns en tillräcklig marknad för värdering? 

 

 Hur påverkar rådande redovisningssätt möjligheten till jämförelse klubbar emellan? 

 

 Hur ser du på redovisningen inom fotbollen i framtiden? 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 
 

Intervjuguide - Revisorer 

 

 

 Humankapital redovisas normalt sett inte i vanliga företags balansräkningar, men i 

fotbollsklubbar är detta vanligt. Hur kommer det sig att fotbollsklubbarna fick 

tillåtelse att göra detta?  

 

 Hur tycker du att dagens regelverk fungerar? Ger det en rättvisande bild av klubbarnas 

ekonomiska ställning? 

 

 

 Vad tycker du om att övriga två spelartyper (bosmanfall/egna produkter) ej får tas 

upp? 

 

 

 Det finns möjlighet att ta upp utvecklingsutgifter som en tillgång, skulle inte det vara 

tillämpbart för egna produkter? 

 

 Har ni utvärderat det aktuella regelverket och finns det några planer på att förändra 

det? 

 

 Ser du personligen några behov att utveckla några andra metoder för att aktivera alla 

spelare i balansräkningen? 

 

 

 Tror du att reglerna kommer förändras i framtiden för klubbarna? 

 

 

 Hur tycker du jämförbarheten mellan klubbarna påverkas med gällande regelverk? 

 

 Det existerar numera avancerade statistikprogram som bland annat används av 

spelbolag för att utvärdera både lagens prestation, samt enskilda spelares prestation 

både på kort och lång sikt. Tror du att det hade fungerat att implementera dessa 

metoder för att kunna värdera spelarna på ett tillförlitligt sätt? 

 

 Hade det gjort redovisningen mer fullständig, eller är det för komplicerat? 

 

 

 Tror du att klubbens intressenter är intresserade av att få en mer korrekt bild av 

truppen och den ekonomiska ställningen? 

 

 Vad anser du om en degressiv eller progressiv avskrivningsmetod? Är den linjära den 

bästa? 



 
 

 

 

 Är uppskrivning rimligt för en mer rättvisande bild? 

 Har du varit med om nedskrivning av spelare? 

 

 Om ja, har man då skrivit ner dem till noll? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4  

 

Intervjuguide - Anders Johrén  

 

 Företag redovisar generellt inte sitt humankapital idag, och man pratar om olika 
typer av hinder för att detta skall möjliggöras, vilka är de främsta hindren enligt din 
mening? 
 

 Det har förts en debatt om huruvida redovisningen halkat efter vad gäller 
redovisning av humankapital, ser du någon lösning på detta (några tänkbara 
förändringar?) 
 

 Hur ser uppfattningen ut bland företagen vad gäller redovisning av humankapital, 
har det skett några attitydförändringar? Ser företagen några risker med detta? 
Några fördelar? 
 

 Hur ser du på uteslutandet av humankapital i företagens redovisning, i förhållande 
till det man brukar benämna som redovisningens kvalitativa egenskaper 
(relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet osv.)? 
 

 Ser du någon skillnad vad gäller i vilken utsträckning man redovisar humankapital 
och sättet man gör detta på, i Sverige kontra utomlands? 
 

 När det kommer till erfarenheter av humankapital i balansräkningen sticker 
fotbollsklubbar ut, hur kommer det sig att fotbollsklubbarna fick och började 
redovisa spelare i balansräkningen? 
 

 Idag får klubbarna endast aktivera externa förvärv till anskaffningsvärdet, vad är 
behållningen av det med tanke på att de övriga två typerna av spelarna, bosmanfall 
samt egna produkter, inte tas upp i balansräkningen? 
 

 Hur tycker du dagens regelverk gällande redovisning av spelare som tillgångar 
fungerar, ger det en rättvisande bild av klubbens ekonomiska ställning? 
 

 Ser du något behov att utveckla ytterligare metoder för att kunna aktivera alla 
spelare som tillgångar? 

 Uppskrivning av spelarna är enligt gällande riktlinjer inte tillåtet, anser du att 
detta är korrekt? 

 Har man utvärderat aktuella regelverk, och har det funnits några planer på 
förändringar? 

 Det existerar numera avancerade statistikprogram som bland annat används 
av spelbolag för att utvärdera både lagens prestation, samt enskilda spelares 
prestation både på kort och lång sikt. Tror du att det hade fungerat att 
implementera dessa metoder för att kunna värdera spelarna på ett tillförlitligt 
sätt? 

 



 
 

 Tror du att rekommendationer/regler kommer förändras i framtiden (dels för 
fotbollsklubbar, men även för vanliga företag) vad gäller upptagande av 
humankapital som tillgång i balansräkningen?  

 


