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Zlatan, en kostnad? 
 

- Hur ska allsvenska fotbollsföreningar redovisa sina spelare för att ge en 
rättvisande bild av föreningens ställning och resultat? 
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Abstrakt 
 
Idag är personalen en allt viktigare tillgång för de flesta företag. I dessa företag finns ofta 
dolda tillgångar, i form av personal, som inte får synas i balansräkningen. På 1960-talet 
började man använda sig av personalekonomisk redovisning, HRA, då man ansåg att även 
företagets resurser i form av personal borde tas upp som en immateriell tillgång i 
balansräkningen. Trots detta är det sällsynt med personalekonomiska balansräkningar, 
förutom i idrottsvärlden där många fotbollsföreningar tar upp sina spelarkontrakt som 
immateriella tillgångar. I Sverige finns något som heter elitlicensen, vilken reglerar hur 
externt förvärvade fotbollsspelare får redovisas och värderas. Utgifterna för dessa spelare får 
antingen kostnadsföras direkt eller aktiveras som en immateriell tillgång i balansräkningen, 
därmed utesluts aktivering av utgifter för egna spelare. Genom en kombinerad kvalitativ och 
kvantitativ metodansats försökte vi uppnå vårt syfte med uppsatsen, vilket var att undersöka 
hur man kan redovisa egna spelare i sin balansräkning för att ge en rättvisande bild av 
klubbens ställning och resultat. Vi ville även ta reda på ifall redovisningen av externa 
spelarförvärv påverkar den rättvisande bilden. Undersökningen omfattade en intervju med en 
väl insatt person inom ämnet, samt en enkätundersökning med fotbollslag i herrallsvenskan 
2006. Resultatet av vår undersökning visade att våra respondenter inte anser att det finns ett 
behov av att värdera de egna spelarna, beroende på att det inte tillåts av UEFA samt att det 
saknas en tillförlitlig värderingsmodell. Vi anser dock att det kan vara bra att värdera de egna 
spelarna då detta gör att samtliga spelare behandlas på likartat sätt, vilket ger en mer 
rättvisande bild av föreningens ställning och resultat. Eftersom samtliga spelarkontrakt ser 
likadana ut och enligt oss uppfyller samma tillgångskriterier, anser vi att de borde behandlas 
på likartat sätt.  
 

 
 



Innehållsförteckning 

 
 

 
Hur ska allsvenska fotbollsföreningar redovisa sina spelare för att ge en rättvisande bild av 

föreningens ställning och resultat? 

 
 

Innehållsförteckning 

.....................................................................................................................................  

1 Inledning................................................................................................................. 1 

1.1 Problembakgrund...................................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion.................................................................................................... 2 

1.3 Problemformulering .................................................................................................. 4 

1.4 Syfte ........................................................................................................................... 4 

1.5 Definitioner................................................................................................................. 4 

2 Metod...................................................................................................................... 5 

2.1 Metodval..................................................................................................................... 5 
2.1.1 Intervjuteknik........................................................................................................................ 5 
2.1.2 Utformning av enkät ............................................................................................................ 6 

2.2 Datainsamling ............................................................................................................ 6 
2.2.1 Sekundärdata ....................................................................................................................... 6 
2.2.2 Primärdata ............................................................................................................................ 7 

2.2.2.1 Insamling av kvalitativ data ............................................................................................ 7 
2.2.2.2 Insamling av kvantitativ data .......................................................................................... 7 

2.3 Urval ........................................................................................................................... 8 
2.3.1 Kvalitativt urval .................................................................................................................... 8 
2.3.2 Kvantitativt urval.................................................................................................................. 8 

2.4 Bortfallsdiskussion ................................................................................................... 9 

2.5 Metod för dataanalys................................................................................................. 9 
2.5.1 Kvalitativ dataanalys ........................................................................................................... 9 
2.5.2 Kvantitativ dataanalys......................................................................................................... 9 

2.6 Validitet ...................................................................................................................... 9 

2.7 Reliabilitet .................................................................................................................10 

2.8 Alternativ metod och metodkritik ............................................................................11 

3 Teoretisk referensram......................................................................................... 12 

3.1 HRA ...........................................................................................................................12 
3.1.1 Utveckling av HRA............................................................................................................. 12 
3.1.2 HRA-modeller ..................................................................................................................... 13 

3.1.2.1 Sheedy-Gohils modell .................................................................................................. 15 
3.1.2.2 Franko Milosts modell................................................................................................... 15 

3.1.3 Undersökning av HRA i professionell sport ................................................................... 17 

3.2 Allmän reglering .......................................................................................................18 
3.2.1 Immateriell tillgång ............................................................................................................ 18 
3.2.2 Rättvisande bild ................................................................................................................. 19 
3.2.3 Principer för redovisning .................................................................................................. 19 

3.3 Ekonomi inom fotbollen...........................................................................................20 
3.3.1 Elitlicensen ......................................................................................................................... 20 
3.3.2 Allsvenska klubbars ekonomi .......................................................................................... 21 

3.4 Redovisningsteori ....................................................................................................22 
3.4.1 Positiv redovisningsteori.................................................................................................. 22 



Innehållsförteckning 

 
 

 
Hur ska allsvenska fotbollsföreningar redovisa sina spelare för att ge en rättvisande bild av 

föreningens ställning och resultat? 

 
 

3.5 Sammanfattning av teoretisk referensram..............................................................23 

4 Empiri ................................................................................................................... 24 

4.1 Intervju med Kjell Sahlström ...................................................................................24 
4.1.1 Allmänt................................................................................................................................ 24 
4.1.2 Elitlicensen ......................................................................................................................... 24 
4.1.3 Redovisningsmetod .......................................................................................................... 25 
4.1.4 Värderingsmodell............................................................................................................... 25 
4.1.5 Rättvisande bild ................................................................................................................. 26 

4.2 Sammanställning av enkätundersökning................................................................27 
4.2.1 Allmänt................................................................................................................................ 27 
4.2.2 Elitlicensen ......................................................................................................................... 29 
4.2.3 Redovisningsmetod .......................................................................................................... 30 
4.2.4 Värderingsmodell............................................................................................................... 31 
4.2.5 Rättvisande bild ................................................................................................................. 32 

5 Analys................................................................................................................... 33 

5.1 Allmänt ......................................................................................................................33 

5.2 Elitlicensen................................................................................................................33 

5.3 Redovisningsmetod .................................................................................................33 

5.4 Värderingsmodell .....................................................................................................34 

5.5 Rättvisande bild........................................................................................................36 

6 Slutsats................................................................................................................. 38 

6.1 Diskussion ................................................................................................................38 

6.2 Förslag till fortsatt forskning ...................................................................................40 

 

Källförteckning ....................................................................................................... 41 

Publicerat material .........................................................................................................41 

Internet ............................................................................................................................42 

Intervju ............................................................................................................................43 
 

Bilaga 1 Intervjuguide – Kjell Sahlström 

Bilaga 2 Följebrev till enkät 

Bilaga 3 Enkät



Inledning 

 
 

 
Hur ska allsvenska fotbollsföreningar redovisa sina spelare för att ge en rättvisande bild av 

föreningens ställning och resultat? 

 
-1- 

1 Inledning 

 
I detta kapitel kommer vi att ge läsaren en förståelse för det problemområde vi har valt 
genom en problembakgrund och en problemdiskussion, vilka mynnar ut i vår 
problemformulering. Därefter förklarar vi syftet med vår studie, vilket följs av avgränsningar 
och definitioner för att underlätta fortsatt läsning.  
 
 

1.1 Problembakgrund 

 
Företagsklimatet har utvecklats kraftigt under de senaste årtiondena. Ett traditionellt företag är 
en samling fysiska tillgångar, man tar ansvar för tillgångarnas underhåll och anställer folk för 
att sköta dem. Dagens företag är annorlunda på många sätt. Nyckeltillgångarna är 
immateriella och det är ofta oklart vilka som äger dem och vilka som tar ansvar för att vårda 
dem. Information har blivit det viktigaste råmaterialet i arbetet för de flesta företag idag, 
arbetet flyttas från händer till intellekt. Man har blivit beroende av kunskap för att kunna 
locka till sig kunder, för att på så vis kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Därför skulle 
man kunna säga att kunskap och information till stor del ersätter fysiskt arbete idag. På grund 
av detta har en ny typ av företag utvecklats, vars största tillgång är personalen. Dessa företag, 
som kallas för kunskapsföretag, är svåra att värdera då deras största tillgång, personalen, är en 
dold tillgång och inte får synas i balansräkningen. (Stewart, 1999) 
 

”Att identifiera och förvalta kunskapstillgångar är som att försöka fånga fisk med bara händerna” 
(Stewart, 1999 s. 87) 

 
Värdering av ett företag är nödvändigt när ett företag eller en del av ett företag ska säljas. I ett 
kunskapsintensivt företag är det vanligt att det bokförda värdet bara representerar en liten del 
av företagets verkliga värde. Denna typ av företag har ofta få materiella tillgångar, till 
exempel varulager, medan deras konkurrenskraft ligger i deras intellektuella kapital. 
Företagen kan därför undervärderas på marknaden såvida de inte kan redovisa sitt verkliga 
värde. Förmågan att redovisa ett företags verkliga värde kan också hjälpa till att locka externa 
finansiärer. Det kan vara nödvändigt att bestämma värdet på enskilda immateriella tillgångar, 
exempelvis personalen, då dessa tillsammans utgör värdet på företagets intellektuella kapital. 
(Kujansivu & Lönnqvist, 2007) 
 

De immateriella tillgångarna är nödvändiga för att en verksamhet ska kunna drivas och 
utvecklas, både för handels- och industriföretag. Ett industriföretag måste till exempel 
använda sig av immateriella tillgångar, såsom personal, för att de materiella tillgångarna, 
såsom maskiner, ska kunna användas. Därför skulle man kunna säga att det krävs ett samspel 
mellan immateriella och materiella tillgångar för att en verksamhet ska gå runt. (Johansson, 
2003) 
 
Diskussionen om hur ett företag kan synliggöra sin personal i balans- och resultaträkning tog 
fart redan på 1800-talet. Sedan dess har det varit ett omtalat ämne som det forskats mycket 
kring. (Johansson & Skoog, 2001) Gröjer & Johansson (1996) menar att man inte började 
utveckla de personalekonomiska beräkningarna på allvar förrän på 1960-talet, då 
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redovisningsteoretiker ansåg att även företagets resurser i form av personal skulle tas upp i 
balansräkningen. Detta kallades för Human Resource Accounting (HRA), personalekonomisk 
redovisning. Under 70-talet utvecklades HRA starkt och blev en del av den sociala 
redovisningen, som syftade till att i årsredovisningen visa ett företags totala 
välfärdsbidrag, inte bara det penningmässiga. I slutet av 70-talet sjönk intresset för HRA, 
då man inte trodde att det gick att utveckla vidare. I början av 80-talet blev HRA åter 
omdiskuterat, detta i samband med etablering av allt fler serviceföretag, med det 
mänskliga kapitalet som sin främsta resurs. Denna utveckling pågår än idag. (Gröjer & 
Johansson,1996) 
 

Efter ett omfattande utredningsarbete år 1998, så beslöt International Accounting 
Standards Committee (IASC) att inte lansera någon ny ändring gällande kriterierna för en 
tillgång i balansräkningen. Bakom motiven ligger bland annat avsaknaden av tillförlitliga 
värderingsmetoder, liksom svårigheter att skilja en icke-materiell tillgång från övriga 
tillgångar. IASCs beslut blev en viktig punkt för visionen att förändra balansräkningens 
innehåll och det är inte speciellt troligt att det tas upp igen inom snar framtid.  
(Johansson & Johrén, 2007) 
 

Det är idag, trots all utveckling kring HRA, sällsynt med personalekonomiska balansräkningar, 
förutom i idrottsvärlden där många fotbollsföreningar tar upp sina spelarkontrakt som 
immateriella tillgångar (Johansson & Skoog, 2001). Det är väldigt vanligt att föreningar 
värderar och redovisar sina spelarkontrakt i balansräkningen, och att avskrivningen på 
dessa redovisas i resultaträkningen (Johansson & Johrén, 2007). År 2006 bokförde 12 av 
14 allsvenska herrklubbar externa spelarförvärv i balansräkningen. De klubbar som inte 
aktiverade sina utgifter var Djurgården och BK Häcken. Det kan antas att det till viss del kan 
finnas dolda värden i dessa klubbar jämfört med de andra. [1] 
 

1.2 Problemdiskussion 

 
Konsekvenserna av att inte redovisa sina immateriella tillgångar blir att utomstående får en 
skev bild av verksamheten. Tillgångarna syns inte och därmed kan företaget verka svagt och 
mindre lönsamt. (Bergstrand, 1996) Det största problemet till varför man inte får redovisa sina 
immateriella tillgångar är att det är svårt att bedöma om de kommer att leda till ett framtida 
mervärde, det saknas en professionell värdering. Genom att ändra dagens metoder kan alla få 
samma syn på företaget, alla aktörer blir mer jämställda på marknaden. (Gajland, 1996) 
 
När rekommendationerna för immateriella tillgångar fastställdes menade kritiker att 
professionens rekommendationer varit alltför restriktiva i synen av vad som kan anses som 
aktiveringsbar tillgång. Särskilt humankapital menades vara orättvist behandlat. (Artsberg, 
2005) 
 
Många tycker att människan inte kan eller ska prissättas, ett exempel: 
 

”För det som har pris kan något annat sättas i stället, men det, som står över allt pris och 
således icke kan ersättas med något annat, det har värdighet.” (Kant, 1920 se Kemp, 1991 s. 
34).  
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Den mänskliga värdigheten handlar om att varje människa är oersättlig, med denna vision 
blir det oetiskt att värdera människan som en tillgång på balansräkningen. 
Personalekonomiska beräkningar ifrågasätts ofta eftersom att kalkylerna inte är exakta, 
de jämförs ofta med beräkningar kring exempelvis en maskin, där prestanda och nytta 
kan kalkyleras exakt. Men även maskinerna ska ju fungera i ett mänskligt sammanhang, 
därför blir ingen kalkyl exakt. Användningen av personalekonomiska kalkyler kan 
förhoppningsvis bidra till att man bättre förstår orsakssammanhanget samt ge vägledning. 
(Johansson & Johrén, 2007) 
 
Inom fotbollsvärlden finns något som kallas för elitlicens. Elitlicens innebär i detta fall att 
fotbollsförbundet i Sverige ställer vissa krav för att låta klubbarnas lag delta i seriespel i högre 
divisioner. Fotbollsverksamheterna, oberoende vilken associationsform de bedrivs i, ska 
behandlas lika, det medför att elitlicensens ekonomikriterier även gäller all 
fotbollsverksamhet. Det var år 2002 som elitlicensens ekonomikriterier för herrföreningar i de 
två högsta serierna trädde i kraft. Föreningarna ska enligt Svenska fotbollsförbundets (SvFF) 
stadgar bedriva sin verksamhet med sund ekonomi och iaktta god redovisningssed, vilket 
innebär att gällande lagar, regler och rekommendationer inom redovisningsområdet skall 
följas. Föreningar som omfattas av elitlicensen i praktiken, omfattas även av bokföringslagen 
samt årsredovisningslagen. [2] 
 
Som nämnts tidigare och som inte regleras i någon lag eller rekommendation, är hur 
fotbollsspelaren får redovisas och värderas. Utgifter för externt förvärvade spelare får 
kostnadsföras direkt eller aktiveras som en tillgång i balansräkningen, då som en immateriell 
anläggningstillgång. Detta utesluter att man aktiverar egna spelare på balansräkningen. 
Oavsett om föreningen väljer att kostnadsföra eller att aktivera som en post i balansräkningen, 
är det viktigt att den metod som väljs under räkenskapsåret används för samtliga externa 
spelarförvärv, och att man tillämpar samma princip mellan åren (då inga speciella skäl 
förekommer). [2] 
 
Ett uppmärksammat fall är Malmö FF:s försäljning av två av sina egna spelare, Zlatan 
Ibrahimovic och Markus Rosenberg, vilket har generat över hundra miljoner kronor till 
MFF. Föreningen kan vidare vänta sig ännu mer intäkter från sina egna spelare om de 
återigen säljs vidare till en ny klubb, detta i form av utbildningsbidrag. 
Utbildningsbidraget är en rekommendation från det internationella fotbollsförbundet 
FIFA, som ska motsvara 5 % av transfersumman. De spelare som MFF sålde har inte haft 
något bokfört värde i deras balansräkning, utan endast betraktats som en kostnad i 
resultaträkningen. Detta till skillnad från externa spelarförvärv som har varit upptagna 
som en immateriell tillgång i balansräkningen. [3] 
 
Har inte alla spelare ett värde? Kan man på något tillförlitligt sätt värdera dessa spelare, så att 
en rättvisande bild av klubbens ställning och resultat uppnås? 
 
Gröjer & Johansson (1996) identifierar två problem som måste lösas innan man kan 
redovisa en anställd på balansräkningen: 

1. Hur man tekniskt ska integrera anställda i balansräkningen 
2. Hur man ska mäta och värdera personalen 
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1.3 Problemformulering  

 
Utifrån problembakgrund och problemdiskussion har vi kommit fram till följande 
problemformulering: 
 
Hur ska allsvenska fotbollsföreningar redovisa sina spelare för att ge en rättvisande bild av 
föreningens ställning och resultat? 
 

1.4 Syfte 

 
Syftet är att undersöka hur fotbollsföreningar kan redovisa egna spelare, spelare som 
föreningen själv har fostrat, i sin balansräkning för att ge en rättvisande bild av föreningens 
ställning och resultat. Vi vill även ta reda på ifall redovisningen av externa spelarförvärv 
påverkar den rättvisande bilden.  
 

1.5 Definitioner  

 
HRA (Human Resource Accounting): 
Personalekonomisk redovisning, olika metoder för att redovisa personalen i finansiella 
rapporter. (Gröjer & Johansson,1996) 
 
Egna spelare: 
Spelare som klubben inte har köpt, det vill säga spelare som man själv har lärt upp. (Egen 
definition) 
 
Externa spelarförvärv: 
Spelare som klubben har köpt/förvärvat från en annan klubb. (Egen definition) 
 
Immateriell tillgång: 
En tillgång som inte går att ta på exempelvis kunskap, patent, goodwill och kontrakt. 
(Artsberg, 2005) 
 
Materiell tillgång: 
En tillgång som går att ta på exempelvis inventarier, maskiner och byggnader. (Artsberg, 
2005) 
 
Rättvisande bild: 
De finansiella rapporterna ska ge en rättvisande avbildning av företagets ställning och resultat. 
(FAR Förlag, 2007) 
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2 Metod 
 

I detta kapitel förklarar vi vårt metodval, intervjuteknik, utformning av enkät samt hur vi gjort 
vårt urval. Vidare kommer vi i kapitlet att redovisa och kritisera de primära och sekundära 
källor som använts. Avslutningsvis diskuterar vi uppsatsens tillförlitlighet och giltighet, detta 
för att kunna styrka våra slutsatser i senare kapitel. 

 
 

2.1 Metodval 

 
Vi har valt en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod för vår uppsats. Anledningen 
är att vi dels vill få en bättre insikt och dels beskriva värderingsproblemet kring svenska 
fotbollsspelare. Vi vill även undersöka hur fotbollsklubbarna redovisar sina spelare och om 
det finns en modell för att värdera även egna produkter samt om det finns ett behov av en 
sådan modell. 
 
Kvalitativa, öppna ansatser, ger ofta bättre data, högre relevans och flexibilitet. Den 
kvantitativa ansatsen är i sin tur mer effektiv och relativt lätt att behandla, man har många 
uppgiftslämnare vilket ger en hög extern giltighet. Genom att kombinera dessa metoder 
begränsas några av nackdelarna hos varje metod. En kvalitativ förundersökning kan stärka 
giltigheten hos en frågeformulärsundersökning genom att vi blir säkrare på att vi ställer rätt 
frågor. (Jacobsen, 2002) 

 
Utifrån detta resonemang drar vi slutsatsen att en kombination av de båda metoderna är bättre 
lämpad för studiens syfte. Vi vill, genom den kvalitativa delen av vår uppsats, få en 
övergripande insikt, skapa klarhet och öka förståelsen kring det problem vi valt. Därefter, 
genom den kvantitativa delen, vill vi också undersöka hur de allsvenska fotbollsklubbarna 
tolkar problemet. Vi har valt att använda oss av en av de vanligaste metoderna ur den 
kvalitativa aspekten, intervju, där en försöksperson valts ut i syfte att ge ökad förståelse och 
insikt. Därefter kommer vi att formulera relevanta frågor i en enkät, intervjun gör det lättare 
för oss att veta exakt vad vi ska fråga om. Enkäten kommer sedan att skickas ut till alla 
fotbollslag som låg i herrallsvenskan 2006. [4] 
 

2.1.1 Intervjuteknik 

 
Vi har valt att göra en öppen individuell intervju med Kjell Sahlström, ekonomichef på 
Svenska Fotbollsförbundet. En öppen individuell intervju kännetecknas av att undersökaren 
och uppgiftslämnaren har en dialog liknande ett vanligt samtal. Denna typ av intervju lämpar 
sig bäst när det är relativt få enheter som undersöks och när det är intressant vad den enskilde 
säger samt hur den tolkar och betonar ett speciellt fenomen. (Jacobsen, 2002) 
 
En nackdel med denna typ av intervju är att det kan vara kostnadskrävande att förflytta sig till 
samma plats som intervjuobjektet. (Jacobsen, 2002) På grund av att vi har en begränsad 
budget så har vi valt att göra en telefonintervju med Kjell Sahlström, som har sitt säte i 
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Stockholm. Detta kan innebära både positiva och negativa effekter på intervjumaterialet. En 
fördel kan vara att känsliga ämnen möjligtvis är lättare att diskutera per telefon. En annan är 
att den så kallade intervjuareffekten minskas, det vill säga risken att intervjuarens fysiska 
närvaro kan medverka till att intervjuobjektet inte uppträder som det normalt brukar göra blir 
mindre. En nackdel med en telefonintervju kan vara att det är lättare för intervjuobjektet att 
ljuga i telefon än ansikte mot ansikte. En annan nackdel kan vara att det är lättare att föra ett 
öppet och givande samtal vid en besöksintervju än vid en telefonintervju. Dessutom förlorar 
intervjuaren sin möjlighet att observera hur intervjuobjektet reagerar på de olika frågorna. 
(Jacobsen, 2002) Vi kom trots detta fram till att fördelarna överväger nackdelarna, främst på 
grund av det stora avståndet, och bestämde oss därför för att göra en telefonintervju med Kjell 
Sahlström.  
 

2.1.2 Utformning av enkät 

 
För att undersökningen ska ge den information som behövs är det viktigt att den planeras 
noggrant. För många frågor sänker kvaliteten på de uppgifter som man får in, genom 
slarvigare svar. Förutom en kvalitetssänkning så kan även för många frågor leda till att vissa 
individer enbart besvarar en del frågor eller helt låter bli att delta i undersökningen, 
svarsbenägenheten minskar. (Körner & Wahlgren, 2002) För att undvika ovanstående har vi 
valt att begränsa oss till 17 stycken frågor, som vi anser relevanta för syftet med 
undersökningen. Frågorna i enkäten bygger på vår tidigare intervju med Kjell Sahlström.  
  
Enkäten är konstruerad på ett sådant sätt att vi inleder med ”ofarliga” och relativt neutrala 
frågor och istället lägger de känsligare frågorna mot slutet, detta för att undvika att 
uppgiftslämnaren känner sig misstänksam, vilket kan leda till att de inte fyller i formuläret 
(Jacobsen, 2002). Frågorna består av fasta svarsalternativ, men vissa frågor har vi valt att 
kombinera med en öppen fråga eller öppet svarsalternativ, detta för att uppgiftslämnaren ska 
kunna utveckla sitt svar och för att vi ska få en så bred bild som möjligt kring frågan. I frågor 
som gäller åsikter, attityder och känslor så har vi valt att använda oss av en skala med 
mittkategori, detta för att inte tvinga uppgiftslämnarna till att ta ställning till något som de inte 
är insatta i (Jacobsen, 2002). 
 

2.2 Datainsamling 

 
Empirin i denna studie utgörs av både primär- och sekundärdata. Här kommer en beskrivning 
av de båda begreppen. 
 

2.2.1 Sekundärdata 

 
Sekundärdata är data som tas fram genom så kallade skrivbordsundersökningar, ett moment 
som omöjligen kan hoppas över. Man måste ta del av tidigare dokumentation inom det valda 
området för att på så vis hitta brister i tidigare forskning, vilket visar på betydelsen av vår 
problemformulering. (Backman, 1998) 
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Arbetet med att ta fram relevant data kan göras via sökningar i databaser, tidningar, böcker 
och även genom konsultation med experter/myndigheter. De sekundärdata som vi använder 
oss av i uppsatsen har vi samlat in genom att söka information i databaser och artikelarkiv. 
Tidningar som vi använt oss av är Dagens Industri och Affärsvärlden för att följa debatter 
kring ämnet och på så vis få en insikt i vilka artiklar vi kan använda oss av. Via Internet och 
olika databaser gjorde vi sedan specialiserade sökningar efter relevanta redan publicerade data. 
De databaser vi använt oss av har varit: Affärsdata, ABI/Inform, Artikelsök, Emerald, 
Mediearkivet och Libris. Sökord som vi använt oss av i den specialiserade sökningen har 
exempelvis varit: humancapital, intellectual capital, human resource accounting, anställda i 
balansräkningen och personalen som tillgång. De data vi fick fram genom dessa 
undersökningar visade ofta samma författare som debatterat och skrivit artiklar och böcker 
om ämnet. Dessa undersökningar har sedan tillsammans varit avgörande för vilken litteratur 
vi valt för att undersöka vår problemformulering. 
 

2.2.2 Primärdata 

 
De primärdata vi hämtat till vår uppsats insamlades via en djupintervju och 
enkätundersökning under mars månad, 2008. De personer som ingått i undersökningen tillhör 
den bransch vi undersökt och har god insikt i hur redovisningen i fotbollsvärlden går till.  
 

2.2.2.1 Insamling av kvalitativ data 

 

Vi valde att intervjua Kjell Sahlström som är ekonomichef på Svenska Fotbollsförbundet och 
har god inblick i den svenska fotbollens regelverk. Vi intervjuade honom per telefon den 12 
mars 2008 och valde att strukturera vår intervju med en intervjuhandledning med tema och en 
fast ordningsföljd på frågorna, men med enbart öppna svar. Enligt Jacobsen (2002) kunde vi 
genom att använda oss av en intervjuhandledning säkerställa att de ämnen vi är intresserade 
av faktiskt belystes under intervjun. I regel håller man dock inte en fast ordningsföljd under 
en intervju utan tar upp ämnena i den ordning som faller sig naturligt, vilket vi försökte 
eftersträva under intervjun. 
 
För att uppnå bästa möjliga resultat med vår intervju valde vi att spela in den med en 
bandspelare, detta för att minimera antecknandet under intervjun och på så sätt upprätthålla en 
naturlig samtalskontakt. En nackdel kan dock vara att intervjuobjektet reagerar negativt på att 
bli inspelad, trots detta bör man ta upp intervjuer på band så ofta man kan. (Jacobsen, 2002) 
 

2.2.2.2 Insamling av kvantitativ data 

 
Insamlingen av informationen skedde under veckorna 13-17, år 2008. När det gäller metod för 
insamling av information så valde vi att använda oss av mailenkäter, eftersom vi eftersträvade 
att få in svaren så snabbt och enkelt som möjligt. Genom att maila ut enkäterna nådde vi på ett 
billigt sätt många personer, som i lugn och ro kunde besvara frågorna, utan att påverkas av 
någon intervjuare. (Körner & Wahlgren, 2002) 
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Innan våra mailenkäter skickades ut kontaktade vi respektive klubb via telefon, och 
telefonnummer hämtades ifrån klubbens hemsida. Vi förklarade att det rörde sig om en 
kandidatuppsats och att vi ville ha svar på en enkät kring värderingen av egna spelare och fick 
då namn och telefonnummer till den person de ansåg mest lämpad att svara på vår enkät. 
Därefter kontaktade vi respektive namngivna person via telefon, detta dels för att minimera 
avståndet mellan oss som undersökare och dem, och dels för att minska eventuellt 
svarsbortfall, som enligt Körner & Wahlgren (2002) annars är stort vid enkäter.  
  
Efter telefonsamtalen skickade vi ut våra enkäter till den e-mailadress de uppgett under 
telefonsamtalet. Enkäter som sänds ut via e-mail blir allt vanligare och det finns idag svenska 
system för Internetundersökningar, där svaren registreras utan någon mellanhand direkt i en 
databas (Körner & Wahlgren, 2002). Trots att det finns sådana program har vi valt att själva 
konstruera en enkät som vi skickar ut via e-mail, för att själva registrera svaren, detta då vi 
anser att antalet svar är lätthanterliga. 
 

2.3 Urval 

 
Det finns två urvalsmetoder att använda sig av när en urvalsundersökning ska göras. Det är 
statistiskt urval, som framförallt används vid kvantitativa undersökningar i syfte att garantera 
generalisering, vilket innebär att hela populationen måste ha lika stor chans att komma med i 
stickprovet. Vid kvalitativa undersökningar används istället selektivt urval. Personer väljs ut 
via andra än statistiska kriterier, dessa kan fortlöpande ändras i syfte att ge en ökad förståelse 
och insikt. (Backman, 1998) 
 

2.3.1 Kvalitativt urval 

 
Eftersom vi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökning har vi gjort ett selektivt 
urval. Det kan sägas att vid kvalitativa ansatser styrs urvalet av avsikten med undersökningen. 
(Jacobsen, 2002) Vi valde den uppgiftslämnare som vi ansåg kunde ge oss riklig och god 
information om det ämne vi undersöker. Efter ett besök på Svenska Fotbollsförbundets 
hemsida ansåg vi att Kjell Sahlström, ekonomichef på Svenska Fotbollsförbundet, kunde ge 
oss god och riklig information kring vårt ämne. Efter att ha gjort en sökning på hans namn på 
google fick vi detta bekräftat genom många aktuella träffar kring ämnet. 
 

2.3.2 Kvantitativt urval 

 
Man skiljer mellan totalundersökningar och urvalsundersökningar (Körner & Wahlgren, 
2002). Eftersom vår population, herrlag i fotbollsallsvenskan 2006, enbart innefattar 14 lag så 
valde vi att studera samtliga lag och alltså göra en totalundersökning. I och med att vi gör en 
totalundersökning behöver vi inte heller göra något urval och slipper därför urvalsfel. 
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2.4 Bortfallsdiskussion 

 
Vi inledde arbetet med enkäten genom att kontakta alla aktuella lags kansli via telefon för att 
på så sätt få tag i en person som var lämplig att svara på vår enkät. Vid telefonsamtalet angav 
respondenten den e-mailadress vi kunde skicka enkäten till. Vissa av lagen var svåra att nå, 
men till slut fick vi tag i samtliga lag och de gick med på att svara på enkäten. Vi skickade ut 
enkäten till de angivna adresserna och angav en dag som vi ville att lagen senast skulle svara. 
Vi fick omedelbart några svar och avvaktade sedan till den dag vi hade angivit som den sista 
innan vi ringde upp igen för att påminna om enkäten. Vi fortsatte att ringa och påminna med 
jämna mellanrum tills vi var tvungna att gå vidare med uppsatsarbetet. Det slutliga bortfallet 
blev ett lag av fjorton, vilket vi är väldigt nöjda med. Detta lag svarade inte trots många 
försök att nå dem och vi fick aldrig tag på respondenten igen efter att vi skickat ut enkäten. Vi 
tror att bortfallet kan bero på att vi skickade ut enkäten i samband med den allsvenska 
premiären, då lagen har som mest att göra.  
 

2.5 Metod för dataanalys 

 

2.5.1 Kvalitativ dataanalys 

 
Intervjun med Kjell Sahlström utfördes via telefon och spelades samtidigt in på en 
bandspelare. Vi överförde därefter intervjun ordagrant från bandspelare till ett 
ordbehandlingsprogram. Materialet bearbetades sedan och överflödig information sållades 
bort för att få en bättre överskådlighet. Efter sammanställning av intervjun skickade vi ett 
utkast till Sahlström för att få hans godkännande och eventuella synpunkter på materialet. 
 

2.5.2 Kvantitativ dataanalys 

 
Resultatet av våra enkäter redovisas med hjälp av tabeller och figurer, då detta är det mest 
informationsrika sättet att redovisa resultatet i en vetenskaplig rapport (Backman, 1998). 
Innan vi inledde detta arbete var det viktigt att vi granskade de uppgifter som insamlats. Detta 
för att kunna rätta till fel i det insamlade materialet och därmed få en bättre kvalitet på 
undersökningen.(Körner & Wahlgren, 2002) Vi matade sedan in våra enkätsvar i ett 
dataprogram för att på så sätt kunna åskådliggöra svarsfrekvenserna i diagram. För att kunna 
analysera materialet började vi med att räkna ut medelvärden på vissa frågor som vi sedan 
jämförde med varandra. Därefter har vi jämfört och kopplat samman diagrammen med både 
intervjun och teorin. 
 

2.6 Validitet 

 
Enligt Jacobsen (2002) avser validiteten att man mäter det man faktiskt önskar att mäta. 
Samtidigt är det viktigt att det vi har mätt uppfattas som relevant och det vi mäter för vårt 
urval också kan gälla för andra. Validitet kan delas in i två underkategorier: intern och extern 
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validitet. Med intern validitet menas att vi mäter det vi tror att vi mäter. För att uppsatsen ska 
få en så hög intern validitet som möjligt har vi valt att intervjua en person som är väldigt väl 
insatt i ämnet. När det gäller enkätundersökningen och dess interna validitet så handlar det om 
i vilken grad våra enkäter fångar upp det vi faktiskt vill mäta. (Jacobsen, 2002) För att få en 
hög validitet valde vi att formulera enkätfrågorna utifrån vår intervju med Kjell Sahlström, 
detta för att få med så relevanta frågor som möjligt och inte förbise något viktigt. Extern 
validitet innebär i hur hög grad vi kan överföra våra resultat till ett annat sammanhang 
(Jacobsen, 2002). Eftersom vår undersökning behandlar en ganska specifik situation är det 
svårt att avgöra i hur stor grad vi kan överföra våra resultat till andra sammanhang. Möjligtvis 
kunde resultatet vara jämförbart med damallsvenskan, superettan eller andra sporter som 
också infattas av elitlicensen. Eftersom att vi i vår kvantitativa studie valt att studera samtliga 
herrlag i fotbollsallsvenskan 2006 så finns det inget behov av att generalisera. Vi kan 
nämligen säga hur ofta fenomenet uppkommer och i vilken omfattning. Genom vår 
totalundersökning kan vi alltså analysera och dra slutsatser som är representativa för vår 
population, herrlag i fotbollsallsvenskan.  
 

2.7 Reliabilitet 

 
Med reliabilitet avses att undersökningens resultat ska gå att lita på, det vill säga 
informationen från undersökningen ska vara trovärdig och tillförlitlig. En företeelse som kan 
ha påverkat resultatet från undersökningen kan vara den så kallade intervjuareffekten, men i 
och med att vi gjorde en telefonintervju har risken för detta minskats. (Jacobsen, 2002) Dock 
kan, som tidigare nämnts, det faktum att vi använde oss av telefonintervju som intervjumetod 
ha påverkat vårt resultat. Detta var vi medvetna om vid intervjun och på så sätt hoppas vi att 
påverkan på resultatet blev så liten som möjligt. För att minska risken för slarvfel vid 
återgivningen av vår intervju spelade vi in den och kunde då återge intervjun så exakt som 
möjligt. Vi frågade i inledningen av intervjun om vi fick spela in intervjun, något som 
intervjuobjektet annars kan reagera negativt på (Jacobsen, 2002). För att kontrollera att vi 
uppfattat intervjuobjektet korrekt skickade vi en sammanställning av intervjun till denne för 
godkännande och eventuella synpunkter. 
 

Reliabiliteten, tillförlitligheten, i ett mätvärde kan påverkas av exempelvis mätinstrumentet, 
den som utför mätningen, omgivningen kring mätningen samt det undersökta objektet (Körner 
& Wahlgren, 2002). En möjlig felkälla, som kan ha påverkat de resultat vi har fått kan vara 
själva frågeformulärets utformning (Jacobsen, 2002). Denna möjliga felkälla har vi försökt att 
minska så mycket som möjligt genom att undvika oklara och ledande frågor. Trots att vi 
skickade ut enkäten till de ekonomiansvariga i respektive grupp, finns det ändå en möjlighet 
att vi tvingar uppgiftslämnaren ta ställning till något de kanske inte har mycket kunskap om 
eller saknar intresse för. Detta problem har vi försökt att lösa genom att ha ett neutralt 
svarsalternativ. Vi kan inte veta vem som har fyllt i enkäten, trots att det är skickat till 
namngiven person. Detta har vi försökt att undvika genom att vi tagit kontakt med 
uppgiftslämnaren och fått klartecken innan vi skickat ut enkäten. Eftersom att vi inte valt att 
använda oss av ett system för Internetundersökningar, där svaren registreras direkt utan några 
mellanhänder, fanns risken att vi skrev in fel värde i diagrammen. För att undvika 
felskrivningar har vi lagt in alla formulär i datorn en gång till för att sedan jämföra med den 
föregående.  
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2.8 Alternativ metod och metodkritik 

 
Ett alternativ till vårt metodval är att enbart göra en kvalitativ undersökning, det vill säga göra 
fler djupintervjuer och ingen enkätundersökning. I detta fall hade vi inte kunnat intervjua alla 
14 allsvenska fotbollslag utan vi hade varit tvungna att göra ett selektivt urval av 
intervjupersoner. Ett annat alternativ är en enbart kvantitativ undersökning med endast 
enkätundersökningar eller observationer. Då hade vi inte fått den förståelse och insikt för 
problemet som vi önskade samt att det hade blivit svårare att utforma enkäten. Genom en 
kombination av dessa två metoder har vi begränsat många av nackdelarna av varje metod 
(Jacobsen, 2002).  
 
Det faktum att vi valde att använda telefonintervju, istället för en personlig intervju, kan ha 
påverkat resultatet på vår kvalitativa del. Vi är medvetna om att enkäten skickades ut i början 
på fotbollssäsongen, då många matcher spelades, vilket också kan ha påverkat vårt resultat 
negativt. 
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3 Teoretisk referensram  
 
I teorikapitlet inleder vi med en redogörelse över utvecklingen av HRA, vilket följs av en 
beskrivning av olika HRA-modeller. Vidare berörs allmän reglering, såsom tillgångskriterier 
och rättvisande bild, följt av en förklaring av elitlicensen för att läsaren ska få en djupare 
förståelse kring ämnet. Positiv redovisningsteori kommer även att behandlas innan kapitlet 
avslutas med en kort sammanfattning av den teoretiska referensramen. 
 
 

3.1 HRA 

 
Human Resource Accounting innefattar att identifiera, mäta och kommunicera information 
om mänskliga resurser för att underlätta effektiv ledning inom en organisation. I de flesta 
organisationer utgör de mänskliga tjänsterna det största segmentet av organisationens förmåga 
att producera produkter eller tjänster. En organisation som försöker maximera sin effektivitet 
utan en systematisk metod för värdering av den mänskliga faktorn riskerar att fatta beslut som 
inte är optimala. (Stephenson & Franklin, 1982) 
 

3.1.1 Utveckling av HRA 

 
När det gäller företags externa finansiella rapportering är den främst till för externa 
intressenter såsom aktieägare, banker och potentiella investerare. Idag behandlas företagens 
mänskliga resurser som en kostnad, vilket minskar företagets redovisade resultat. Detta istället 
för att aktiveras på tillgångsidan i balansräkningen, då dessa resurser är en investering som 
förväntas generera framtida fördelar. (Flamholtz et al, 2002) 
 
Det finns problem med att redovisa de mänskliga resurserna på balansräkningen eftersom det 
finns subjektivitet kring att mäta mänskliga tillgångar, trots att diverse HRA-kostnads- och 
värdebaserade modeller utvecklats. En anledning till detta är att företagen faktiskt inte äger de 
mänskliga tillgångarna, vilket gör att det finns en risk för personalomsättning. Värdebaserade 
modeller löser problemet genom att beräkna sannolikheten för avgång med sannolikheten för 
kampanjer, dödlighet och framtida löner. (Flamholtz et al, 2002) 
 
De flesta finansiella rapporterna har varit objektiva, historiska och kostnadsbaserade. En 
huvudsaklig anledning till varför ”generellt accepterade redovisningsprinciper” främjar 
objektiva, pålitliga och kontrollerbara mått beror på eftersträvan mot jämförbarhet mellan 
organisationer, det är svårare att jämföra företagen då måtten är subjektiva.  Men traditionell 
redovisning har gjort det svårt för investerare att jämföra humankapitalinvesteringar mellan 
företagen. Även om HRA mått i viss mån är subjektiva är de väldigt relevanta för 
beslutsfattare och investerare. (Flamholtz et al, 2002) 
 
Relevansen av immateriella tillgångar har blivit alltmer uppmärksammad och eftersom 
företagets främsta immateriella tillgångar är deras mänskliga resurser har detta resulterat i ett 
återupptaget intresse för HRA ur ett finansiellt redovisningsperspektiv (Flamholtz et al, 2002).  
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Flamholtz et al (2002) delar upp utvecklingen av HRA i fem stadier: 
 

1960-1966: tidigt intresse för HRA kom från flera olika källor. Några av de tidiga 
redovisningsteoretikerna gav stöd för att behandla människor som en tillgång och redovisa 
dem till dess värde. Bland annat förklarades en modell för att mäta mänskliga resursers värde 
i finansiella rapporter, vilket gav inspiration för nästa fas i utvecklingen av HRA.  
 
1967-1970: en period för grundläggande akademisk forskning för att ta fram och värdera 
validiteten i modellerna över de mänskliga resursmätningarnas kostnad och värde. 
 
1970-1977: en period med kraftig ökning av intresset kring redovisning av mänskliga resurser. 
Flera akademiska forskningar i västvärlden, Australien och Japan ägde rum. Det var en 
tidsperiod för försök att tillämpa HRA-teorin i affärsorganisationer. Som påbyggnad till att 
studera HRA-informationens effekt på beslut, fortsatte man under denna period med att ta 
fram koncept och modeller för att mäta de mänskliga resursernas kostnad samt värde. 
  
1977-1980: denna period kännetecknas av ett avtagande intresse för HRA. En orsak till detta 
var att den relativt enkla inledande forskningen redan var utförd. Man trodde då att HRA varit 
en idé som verkade lovande, men som inte skulle utvecklas mycket längre. 
 
1981-        : det nuvarande steget i utvecklingen av HRA. Intresset kring HRA samt några 
användbara tillämpningar blir åter aktuellt. Sedan 1980 (då intresset väcktes på nytt) har 
antalet nya forskningar kring utvecklingen och tillämpningen kring HRA ökat. Även antalet 
försök till att tillämpa HRA baserat på teorin har ökat. En anledning till det ökade intresset för 
HRA beror på att de flesta av världens avancerade ekonomier gradvis har gått från en 
industriell ekonomi, där anläggning och utrustning är den främsta tillgången, till en 
efterindustriell ekonomi, där humankapital och intellektuell egendom är den främsta 
tillgången. Redovisning i dag baseras fortfarande på ett industriellt synsätt där endast 
materiella och påtagliga egendomar anses vara en tillgång. Organisationerna behöver nu ett 
system som ständigt värderar och omvärderar människorna som de anställer, inklusive deras 
färdigheter, talanger och beteenden och det är här som HRA kommer in i bilden. 
 

3.1.2 HRA-modeller 

 
En uppsjö av HRA-modeller har presenterats de senaste 15 åren. Dessa modeller faller under 
tre kategorier (Stephenson & Franklin, 1982): 
 
Modeller för historiska kostnader: 
Dessa modeller är strukturerade för att samla in och dokumentera utgifter för att förvärva, 
fördela och utveckla människor för utförandet av arbete inom organisationen. Utgifterna 
skrivs sedan av över en lämplig period. Denna metod är uppbyggd på samma sätt som den 
traditionella redovisningsmetoden som används vid köp av materiella tillgångar. (Stephenson 
& Franklin, 1982) 
 
Nuvärdesmodeller: 
Dessa modeller är uppbyggda på följande sätt: 

1. Uppskatta framtida förtjänster. 
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2. Bestäm hur stor del av förtjänsterna som de anställda står för.  
3. Välj en specifik diskonteringsränta (vanligen kostnaden för kapital). 
4. Beräkna nuvärdet av dessa framtida förtjänster minus kostnader för att rekrytera, 

utveckla, underhålla och tillgodoräkna sig dessa mänskliga resurser.  
5. Utveckla en metod för att dokumentera, rapportera och tillgodoräkna sig den 

resulterande informationen på ett sätt som är användbart och förståeligt för ledning 
och möjligen också för externa parter. (Stephenson & Franklin, 1982) 

 
De flesta nuvärdesmodellerna använder sig av löner som ett substitut för värdet av de 
anställdas tjänster. Handlingen antar att det finns ett direkt förhållande mellan nuvärdet av 
mänskliga tjänster och löner. (Stephenson & Franklin, 1982) 
 
Statusmodeller för den mänskliga organisationen: 
Dessa modeller försöker generellt värdera attityder, uppfattningsförmågor, motivationer, 
inbördes samband och samspel hos anställda i organisationen. De fokuserar på en del av 
mänskligt värde som inte uppmärksammas i andra modeller. Genom att försöka sätta ett värde 
på synergin i en organisation, där det totala värdet av organisationens produktion är större än 
summan av alla individuella delar. (Stephenson & Franklin, 1982) 
 
Om mänskliga resurser ses som en begränsad resurs borde det visa sig att HRA är en märkbar 
praktisk fördel. Vilket borde vara särskilt applicerbart på arbetskraftsintensiva företag, trots 
detta måste det alltid finnas en kalkyl som visar att HRA-systemet är lönsamt. (Stephenson & 
Franklin, 1982) 
 

Enligt Stephenson & Franklin (1982) är det primära argumentet för ett införande av ett HRA-
system att det kan tillföra en mer komplett, relevant finansiell information för ett förbättrat 
beslutsfattande. Vidare borde HRA även möjliggöra för ledningen att bättre uttrycka de 
mänskliga resursernas påverkan på företagets prestationer och det kan hjälpa till i 
utvärderingen av olika företagsstrategier. HRA utvecklar också ett mer komplett och exakt 
kapitalbudgeteringssystem och förbättrar kvaliteten på avkastningssiffror för investeringar. 
Genom att införa ett HRA-system kan beteendet och attityden hos ledningen förbättras, samt 
möjliggöra för ledningen att på ett bättre sätt använda sig av den knappa resursen som de 
mänskliga tillgångarna utgör. HRA kan dessutom identifiera och möjligen förhindra 
likvidation av mänskliga tillgångar på grund av ökningar i avkastningen för andra typer av 
tillgångar. Det finns vissa indikationer på att HRA tenderar till att förändra det 
begreppsmässiga närmandet till ledningen av människor genom att belysa deras värde för 
organisationen på ett riktigt och systematiskt sätt. 
 

De flesta svårigheter kring HRA kretsar kring huruvida mänskliga tjänster kan definieras som 
en tillgång och kring problemen relevans, objektivitet, verifierbarhet, kvantifierbarhet och 
frihet från snedvridningar. (Stephenson & Franklin, 1982) 
 
Argument mot HRA är att personal inte kan ses som en tillgång på grund av att de inte är 
lagligt bundna till organisationen, som inte heller kan köpa eller sälja personal. Då tjänster är 
immateriella måste andra mått användas som substitut vid uppskattning av deras värde. Det 
kan även anses som mer relevant och genomförbart att mäta hela värdet på goodwill istället 
för endast den del som består av mänskliga resurser. (Stephenson & Franklin, 1982) 
Kostnaden för att samla in, bearbeta, dokumentera och överföra HRA-informationen måste 
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vara mindre än fördelarna som uppstår i organisationen till följd av utvecklat beslutsfattande, 
högre omsättning, ökad produktivitet, högre moral med mera. Ett relaterat problem är 
huruvida ledningen är kapabel till att använda sig av informationen som uppstår till följd av 
ett HRA-system. (Stephenson & Franklin, 1982)  
 

3.1.2.1 Sheedy-Gohils modell 

 
För att kunna återspegla det sanna värdet i ett företag så finns det ett behov att aktivera 
kunskap på balansräkningens tillgångssida (Sheedy-Gohil, 1996). 
 
För att mått ska tillämpas bör de enligt Sheedy-Gohil (1996) vara relativt enkla att kalkylera 
och tillämpa, kunna tillämpas tillbakablickande och vara möjliga att tillämpas av utomstående 
personer så som exempelvis analytiker. 
 
Sheedy-Gohil (1996) har identifierat en modell för att kalkylera värdet av kunskap som en 
tillgång genom att multiplicera kostnad för kunskap med genomsnittligt antal år i tjänst och 
fasthållandegrad. Där kostnad för kunskap är kostnaden för den totala avlöningslistan för den 
relevanta redovisningsperioden. Genomsnittligt antal år i tjänst är det genomsnittliga antalet 
månaderna i tjänst för alla anställda, anställda till slutet av perioden, uttryckt i år. 
Fasthållandegrad som är ekvivalent med 100 %, minus antalet anställda som frivilligt lämnat 
företaget i förhållande till det genomsnittliga antalet anställda under redovisningsperioden.  
 
Bakomliggande denna metod finns ett antal antaganden (Sheedy-Gohil, 1996): 

• Företagets kostnad för kunskap är direkt proportionerlig med deras värde på 
marknaden. 

• De anställdas genomsnittliga antal år i tjänst är en sann reflektion av stabiliteten från 
kunskapstillgången. 

• Bevarandet av personal är en tillförlitlig återspegling av kunskapstillgångens rörlighet 
på marknaden.    

• Kunskapens tillgångsvärde är det samma som företagets kapitalvärde.  
• Fastanställdas kunskap är den faktiska tillgången.  

 
Utvecklingen av en allmänt accepterad metod för att mäta värdet av kunskapstillgångar skulle 
vara en stor fördel vid mätning och jämförelse av företag i branscher där människor utgör en 
viktig tillgång. Denna modell är förenlig med existerande företagsmått och tillåter 
presentation av kunskapstillgångens värde på balansräkningen.  (Sheedy-Gohil, 1996) 
 

3.1.2.2 Franko Milosts modell 

 
Milost (2007) har utvecklat en monetär modell för att sätta ett värde på anställda i pengar. 
Modellen bygger på att personalen är den viktigaste byggstenen i förtaget. Värdet på 
personalen beror på nuvärdet av deras förväntade framtida arbete. Modellen, som liknar 
värderingen på materiella tillgångar, ser ut så här: 
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Källa: Milost, F. (2007). A dynamic monetary model for evaluating employees.  
 

 
Köpvärdet – innehåller investeringen i den anställde före han/hon är anställd och den tid 
han/hon börjar arbeta. 

1. Investering i utbildning. Ett uppskattat värde på summan av de investeringar som 
krävs för att den anställde ska hålla en bra arbetsnivå 

2. Förvärvskostnader. Exempelvis kostnader för att lägga ut jobbannons. 
3. Anställningskostnader och andra tillfälliga kostnader. (Milost, 2007) 

 
Investering på anställd – innehåller investeringar i den anställdes jobbkvalitet, hälsa och 
välbefinnande, lojalitet till företaget, introduktion i företaget, lägre produktivitet i början av 
anställningen samt alternativkostnader. (Milost, 2007) 
 
Värdeminskning – räknas ut genom att addera värdeminskningen på köpet med 
värdeminskningen på investeringen. 

1. Värdeminskning på köp får man genom att multiplicera köpesumman med den årliga 
minskningen på den anställde. Den årliga minskningen räknas ut genom att dividera 1 
med antalet år den anställde beräknas kunna användas. 

2. Värdeminskning på investering får man genom att multiplicera investeringen i den 
anställde med avskrivningstiden på investeringen. Avskrivningstiden räknas ut genom 
att dividera 1 med livslängden på investeringen. Livslängden är i sin tur den period 
som den anställde tillför företaget något som resultat av investeringen i hans/hennes 
anställning. Perioden beror på hur aktuell kunskapen är, till exempel så investerar man 
mycket i kunskap i början av anställningen. Investeringen beror också på om företaget 
är verksam i en bransch där det behövs kontinuerliga utbildningar. (Milost, 2007) 

 
Det finns problematik kring om det verkligen är möjligt att bestämma hur många år man har 
användning av sin personal, då de kan sluta när som helst. Personalen är inte under företagets 
kontroll. (Milost, 2007) Livslängden kan bestämmas relativt trovärdigt genom att jämföra hur 

ANSTÄLLDAS 
VÄRDE 

VÄRDEMINSKNING INVESTERING PÅ 
ANSTÄLLD 

 

KÖPVÄRDE 

KÖPVÄRDE INVESTERING PÅ 
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INVESTERING 
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länge andra anställda, som utfört i princip samma arbete, stannat. Mätmetoden innebär en viss 
risk, men denna risk går att kontrollera. (Milost, 2007) 
 

3.1.3 Undersökning av HRA i professionell sport 

 
I England och USA innehåller de professionella lagens finansiella redovisning ofta HRA. 
HRA är i princip en utökning av traditionell redovisning där anställdas värde aktiveras på 
balansräkningen och skrivs av under en period. Världen över har man på senaste tiden börjat 
ta upp sina förvärvade identifierbara immateriella tillgångar till marknadsvärde. Så varför inte 
inkludera organisationens humana resurser? De flesta håller med om att anställda är 
värdefulla, men det finns redovisningssvårigheter med att värdera personalen, dels för att det 
inte finns något klart ägande eller någon kontroll hos företaget (tillgångskriterierna) och dels 
för reliabiliteten i mätningen. Trots dessa bekymmer finns det ett område där HRA accepteras, 
och det är inom professionell sport. (Whiting & Chapman, 2003) 
 
Redovisare ska ge information som hjälper användare att ta eventuella investeringsbeslut. 
Anhängare till HRA menar att kapitaliserad information är användbar vid strategisk planering 
och vid ledning av anställda, och att det ger ett mer exakt mått över företagets status och 
totala prestation. De som är emot HRA menar att det är för subjektivt för att vara användbart. 
Vissa menar att HRA gör att olönsamma organisationer framstår som lönsamma, bara för att 
smarta människor arbetar där. De som tror på en effektiv marknad anser att investerare inte är 
naiva och att deras beslut inte påverkas av hur humankapitalet presenteras. Men tidigare 
undersökningar har visat att vana användare av finansiell information tenderar att göra olika 
beslut vid olika presentationer. Med detta resonemang ville man testa hur resultatet blev på 
Nya Zeeland. (Whiting & Chapman, 2003) 
 
Man skickade i juni år 2001 ut en postenkät till 300 slumpvist utvalda respondenter, 
medlemmar i institution för auktoriserade revisorer på Nya Zeeland. Med en svarsfrekvens på 
20 % var det 64 respondenter som svarade på enkäten. Samtliga respondenter fick den 
verkställande direktörens redogörelse, finansiella rapporter och noter från en fiktiv, franchisad 
rugbyförening. Hälften av respondenterna fick finansiella rapporter där spelarna och 
utvecklingskostnader kostnadsfördes de år de uppkom. Den andra hälften fick identiska 
rapporter men där laget var upptaget på balansräkningen. Respondenterna tillfrågades olika 
typer av beslutstagande frågor och svaren från de båda grupperna jämfördes sedan. (Whiting 
& Chapman, 2003) 
 

Generellt påverkades användarnas bedömning och beslut inte av presentationen av 
humankapitalet. Detta stämmer inte överens med tidigare studier där man kommit fram till att 
HRA påverkade beslutet. Skillnaden kan förklaras genom att denna undersökning bara 
undersökte investerares beslutsfattande process, medan i tidigare studier kanske 
undersökningarna har varit bredare. Om HRA följer de internationella trenderna som uppstår i 
rapportering av immateriella tillgångar, kan kapitaliserad information kring de humana 
resurserna komma att bli mer vanlig. (Whiting & Chapman, 2003) 
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3.2 Allmän reglering 

 

3.2.1 Immateriell tillgång 

 
”En immateriell tillgång är en identifierbar, icke-monetär tillgång utan fysisk substans som 
innehas för att användas i produktionen eller för att tillhandahålla varor eller tjänster, för 
uthyrning till andra eller i administrativt syfte. En tillgång är en resurs 

- över vilken ett företag har kontroll till följd av inträffade händelser och  
- som förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden.” 

(FAR förlag, 2007, s.1135). 
 
En immateriell tillgång får bara redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att de 
framtida ekonomiska fördelarna som kan hänföras till tillgången kommer att tillfalla företaget. 
Tillgångens anskaffningsvärde ska kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt samt uppfylla dessa 
tre kriterier: (FAR förlag, 2007) 
 
Identifierbarhet - tillgången ska tydligt kunna särskiljas. Företaget ska kunna byta ut, sälja 
eller dela ut de särskilda inkomster eller andra ekonomiska fördelar som är förknippade med 
tillgången. (FAR förlag, 2007) 
 

Kontroll - företaget ska ha kontroll över tillgången, vilket man har om man kan säkerställa att 
framtida ekonomiska fördelar kommer företaget till del samt att möjligheten för andra att ta 
del av dessa fördelar begränsas (FAR förlag, 2007). 
 
Framtida ekonomiska fördelar - tillgången ska generera framtida ekonomiska fördelar. Dessa 
fördelar utgörs av intäkter från försäljning av produkter eller tjänster, men kan även innebära 
framtida kostnadsbesparingar. (FAR förlag, 2007) 
 
Det tas även i beaktande om tillgången har uppkommit genom ett separat förvärv, som en del 
av företagsförvärv eller om det är en internt upparbetad immateriell tillgång (FAR förlag, 
2007). 
 
Internt upparbetade immateriella tillgångar delas enligt RR15 upp i en forskningsfas och en 
utvecklingsfas. Företagets utgifter för forskning får inte aktiveras som immateriell tillgång 
utan måste kostnadsföras när de uppkommer. Anledningen till detta är att de ekonomiska 
fördelarna vid denna fas anses vara osäkra. Utgifter för utveckling får aktiveras om företaget 
kan visa att alla kriterier för utvecklingsfasen är uppfyllda. Exempelvis måste man kunna se 
att det går att använda eller sälja den immateriella tillgången, att det leder till att företagets 
intäkter ökar och/eller kostnader minskar. Resurser måste finnas för att färdigställa den 
immateriella tillgången och man måste tillförlitligt kunna beräkna de utgifter som kan 
hänföras till tillgången. (FAR förlag, 2007) 
  
När rekommendationerna för immateriella tillgångar fastställdes menade kritikerna att 
professionens rekommendationer varit alltför restriktiva i synen av vad som kan anses som 
aktiveringsbar tillgång. Särskilt humankapital menade man var orättvist behandlat. Aktivering 
av immateriella tillgångar tillåts dock i högre utsträckning i ÅRL än i RR 15. (Artsberg, 2005) 
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Trots detta är det väldigt få företag som valt att aktivera sina utgifter för humankapital. 
Skatteskäl tros vara en anledning till detta då utgifter, för att vara direkt avdragsgilla, måste 
kostnadsföras i redovisningen eftersom beskattningen följer redovisningen. Om en 
immateriell resurs uppfyller tillgångsdefinitionerna och erkännandekriterierna borde dessa 
behandlas på samma sätt som materiella resurser, det vill säga aktiveras i balansräkningen. 
(Artsberg, 2005) 
 
Immateriella och materiella tillgångar är båda i naturen materiella. Båda genererar värde till 
företaget, har begränsad livslängd samt att bådas närvaro i ett företags process är associerat 
med kostnad. Skillnaden är att företaget inte äger sina immateriella tillgångar (sina anställda), 
personalen kan sluta när helst de vill. Dessutom kan värdet på personalen variera, i regel 
ändras inte värdet på en materiell tillgång och de skrivs ofta av när deras livslängd är slut. En 
annan skillnad är att personalen är mer kostsam att ersätta än exempelvis en maskin. (Milost, 
2007) 
 

3.2.2 Rättvisande bild 

 
Enligt Årsredovisningslagen 3 § ska balans – och resultaträkningen samt noterna upprättas 
som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat (FAR förlag, 
2007). 
 
Information som lämnas med tillämpning av god redovisningssed förutsätts också ge en 
rättvisande bild. I vissa fall måste man avstå från råd och rekommendationer för att ge en 
rättvisande bild, och i så fall lämna upplysningar om detta och om skälen till avvikelsen. 
Däremot är det inte tillåtet att avvika från lagföreskrift för att uppnå en rättvisande bild. (FAR 
förlag, 2007) 
 
Rättvisande bild är ett begrepp som sätter användaren i fokus. Årsredovisningsläsaren ska inte 
vilseledas, det vill säga det ska inte vara möjligt att välja vilken fakta man vill presentera eller 
framförallt undanhålla dem man inte vill presentera. Rättvisande bild är ett begrepp där 
helheten ska bedömas, inte de enskilda reglerna. Den slutliga årsredovisningen ska bedömas i 
sin helhet, det vill säga notinformationen ska bedömas tillsammans med balansräkning och 
resultaträkning. (Artsberg, 2005) 
 

3.2.3 Principer för redovisning 

 
Det finns fyra kvalitativa egenskaper som bör ställas på redovisningsinformationen: (Artsberg, 
2005) 
 
Begriplighet: det är viktigt att den information som lämnas är lätt att förstå, dock utgår man 
ifrån att årsredovisningsläsaren är en kunnig läsare. Läsaren har i sin tur en skyldighet att 
skaffa sig den kunskap som krävs för studier av årsredovisningen. Information får inte 
uteslutas på grund av att den anses vara för komplex. (Artsberg, 2005) 
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Relevans: redovisningsinformationen anses vara relevant när den kan påverka användarnas 
beslutsfattande. Detta kan göras genom antingen utvärdering av historiska händelser, 
bedömning av nuvarande förhållanden eller skattning av framtiden. Den framåtblickande och 
tillbakablickande rollen hänger ihop eftersom tidigare händelser är viktiga för att skatta 
framtida händelser. (Artsberg, 2005) 
 
Tillförlitlighet: för att användaren ska kunna lita på redovisningsinformationen får det inte 
finnas några fel eller vara vinklad på något sätt. Redovisningen ska ge en korrekt bild, det vill 
säga att man mäter det man avser att mäta. (Artsberg, 2005) 
 
Jämförbarhet: med jämförbarhet menas att användaren dels ska kunna jämföra företaget över 
tiden, dels kunna göra jämförelser med andra företag. Därför är det viktigt att man är 
konsekvent och använder sig av samma redovisningsprinciper över tiden. Det är också viktigt 
att det finns enhetliga regler, lika händelser ska behandlas på likartat sätt, för att på så vis 
kunna jämföra olika företag. (Artsberg, 2005) 
 

3.3 Ekonomi inom fotbollen 

 

3.3.1 Elitlicensen 

 
Svenska fotbollsförbundet har infört särskilda ekonomikrav på klubbarna i de två högsta 
divisionerna i herrserien och på klubbarna i damallsvenskan, detta på grund av att UEFA (the 
Union of European Football Associations) ställer krav på att medlemsförbundet ska ta ansvar 
för den ekonomiska utvecklingen. En anledning är att undvika dålig klubbekonomi, som kan 
äventyra fotbollens trovärdighet. År 1999 (herrfotboll på elitnivå) samt 2001 (damallsvenska 
föreningarna) så beslutade man att skärpa kvalitetskraven beträffande klubbekonomi. [2] 
 
Kraven innebär i korthet att: [2] 

• Verksamhets- och räkenskapsår ska följa kalenderår 
• Årsmötet senast ska hållas den 15:e mars 
• Räkenskaperna ska följa en kontoplan bestämd av Förbundsstyrelsen 
• I årsredovisningen ska redovisa spelartruppen enligt en av Förbundsstyrelsen 

föreskriven ordning 
• Minst en godkänd eller auktoriserad revisor ska finnas i varje elitförening    
• Varje elitförenings årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse samt den av 

SvFF fastställda ekonomirapporten avseende det gångna verksamhets- och 
räkenskapsåret godkända av styrelse och revisor, ska lämnas in senast den 16:e mars 
till SvFF 

• Ett negativt kapital inte får finnas i elitföreningarnas årsbokslut/årsredovisning  
• Den 31:e augusti får inga skulder vara förfallna avseende allmänna avgifter, skatter 

samt skulder till SDF (Specialdistriktsförbundet), SvFF eller annan medlemsförening, 
som inte kan kvittas mot fordringar  

 
Dessa anvisningar omfattar de ekonomikriterier som ingår i den så kallade elitlicensen. 
Elitlicensen omfattar alla föreningar som inför nästkommande säsong ska delta i 
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Herrallsvenskan, Superettan och/eller Damallsvenskan. Oavsett i vilken associationsform 
fotbollsverksamheten bedrivs i behandlas de lika och elitlicensens ekonomikriterier gäller all 
fotbollsverksamhet. Elitlicensen trädde i kraft den 1:a januari år 2002 för de två högsta 
herrdivisionerna, vilket för dessa föreningar innebar krav på revisor, räkenskapsår, kontoplan 
och redovisningsprinciper redan år 2001. [2] 
 
För de föreningar som inte efterlever ekonomikriterierna, så ska elitlicensen inte beviljas, 
såvida inte särskilda skäl förekommer. Beviljas föreningen ingen licens kan detta innebära en 
nedflyttning i serie. [2] 
 
Enligt elitlicensen ska föreningen iaktta god redovisningssed och bedriva sin verksamhet med 
sund ekonomi, vilket bland annat medför att gällande lagar, regler och rekommendationer från 
Redovisningsrådet ska följas. Föreningar som omfattas av elitlicensen inkluderas i praktiken 
också av bokföringslagen och årsredovisningslagen. [2] 
 
Något som inte regleras i lag eller någon rekommendation och som är unikt för fotbollen, är 
hur spelarna ska redovisas och värderas. När det gäller externa spelarförvärv får föreningen 
antingen kostnadsföra övergångssumman eller redovisa den som en tillgång i balansräkningen. 
Detta utesluter att man aktiverar egna spelare på balansräkningen. Övergångssumman 
motsvarar anskaffningsvärdet och ska om det redovisas som en tillgång i balansräkningen 
skrivas av linjärt över den ursprungliga kontraktstiden, någon uppskrivning utöver erlagda 
transferbelopp är inte möjlig. Oavsett om man väljer att kostnadsföra direkt eller redovisa som 
en tillgång på balansräkningen, så är det viktigt att den metod som väljs under räkenskapsåret 
ska används på samtliga spelarförvärv mellan åren (om inte särskilda skäl förekommer). [2] 
 
Aktiverade utgifter för spelarförvärv ska redovisas som immateriell anläggningstillgång, då 
FAR tolkar anläggningstillgång som en tillgång vilken inte omsätts i den normala 
affärsprocessen. [2]  
 
Då en spelare, upptagen i balansräkningen, säljs ska såväl anskaffningsvärdet som 
ackumulerade avskrivningar föras bort från balansräkningen och redovisas antingen som vinst 
eller förlust under egen rubrik i resultaträkningen. Slutar däremot en spelare med värde i 
balansräkningen att spela fotboll, ska såväl anskaffningsvärdet som ackumulerade 
avskrivningar föras bort från balansräkningen och förlusten redovisas under egen rubrik i 
resultaträkningen. [2] 
 

3.3.2 Allsvenska klubbars ekonomi 

 
De klubbar som har störst omsättning (bortsett från spelarförsäljningar och Gothia Cup) i 
allsvenskan är från större städer eller regioner. Intäktspotentialen är här större och klubbarna i 
de större städerna deltar också oftare i tävlingar som UEFA anordnat. Detta får som följd att 
dessa klubbar oftare säljer vidare spelare till den internationella marknaden. Klubbarna med 
lägre omsättning är i en annan utvecklingsfas och siktar på att höja ambitionsnivån och 
etablera sig som allsvensk förening. Om man ser till utvecklingen i tabellen kan man dra 
slutsatser att de klubbar som har råd med att ha höga kostnader också har större chans att 
hamna högre upp i tabellen. [1] 
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Den senaste utvecklingen har gått mot att man bolagiserar sina föreningar, eller delar av dem. 
Ett exempel är att man använder sig av ett riskkapitalbolag som hjälper till vid klubbarnas 
finansiering av spelarförvärv. Riskkapitalbolagen står då för finansieringen och finansiell risk 
vid externa spelarförvärv. Ett annat exempel är att starta ett marknadsbolag som säljer 
souvenirer, reklam med mera. Det främsta syftet med bolagiseringen är att få fram ett 
riskkapital för att på så vis kunna utveckla verksamheten. Alla föreningar som hamnade på 
övre halvan i allsvenskan 2006 hade utvecklat någon form av sidoverksamhet för att stärka 
klubbens varumärke. För att nå framgångar på allsvensk nivå är det alltså bevisligen bra att 
bolagisera verksamheten helt eller delvis. Andra vägar att etablera sig på kan vara att 
satsningar på spelarförädlingar med syfte att sälja vidare spelaren till allsvenskan eller 
utlandet. [1] 
 

3.4 Redovisningsteori 

 

3.4.1 Positiv redovisningsteori 

 

Positiv redovisningsteori började dyka upp i mitten på 1960-talet och blev under 1970– och 
1980-talet den dominerande teorin. Teorin söker förklara och förutse vissa fenomen. Den 
fokuserar på relationen mellan olika individer som är involverade i organisationen och hur 
dessa relationer påverkar organisationens redovisningsval. Positiv redovisningsteori bygger på 
det ekonomibaserade antagandet: alla individer handlar i eget intresse. Med detta menas att 
individer alltid kommer att agera opportunistiskt, under förutsättning att agerandet ökar deras 
välfärd. Moral och lojalitet prioriteras alltså inte. (Deegan & Unerman, 2006) 
 
Den positiva redovisningsteorin har sin grund i agentteorin, det vill säga att det finns en 
principal (ägare) och en agent (företagsledare, chef). Företag vill sammanföra chefernas 
intresse för firman med ägarnas intresse, till exempel genom att ge cheferna en del av vinsten. 
Principalen kopplar belöningar så att agenten agerar på ett visst sätt. (Deegan & Unerman, 
2006) 
 
Watts & Zimmerman (1990) identifierade tre huvudhypoteser som har blivit flitigt använda 
för att försöka förklara varför företag stödjer eller förkastar en speciell redovisningsmetod. De 
tre hypoteserna är: 

1. Ledningens bonus/kompensationsplan – Företagsledningar med resultatbaserade 
bonussystem är mer benägna att välja redovisningsmetoder som höjer företagets 
aktuella vinst. Detta genom att exempelvis tidigarelägga vinster, bättre att få bonus 
idag, den kanske inte finns kvar imorgon. 

2. Låneavtal – Ju högre företagets skuldsättning är, desto mer benägna är 
företagsledningen att välja redovisningsmetoder som höjer företagets aktuella vinst. 
Ett bättre resultat gör att det blir lättare att få bra låneavtal vilket innebär bättre ränta 
och i sin tur bättre resultat. 

3. Politisk påverkan – Ju större politisk påverkan som finns på ett företag, desto större 
sannolikhet att företagsledningen väljer redovisningsmetoder som sänker företagets 
aktuella vinst. Lägre resultat innebär i sin tur lägre skatt. Större bolag anses vara mer 
utsatta för politisk påverkan, de har högre makt på marknaden och drar därmed till sig 
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mer uppmärksamhet. Genom att redovisa ett lägre resultat, drar man till sig mindre 
politisk uppmärksamhet.  

 

3.5 Sammanfattning av teoretisk referensram 

 
Human Resource Accounting (HRA) innefattar att identifiera, mäta och kommunicera 
information om mänskliga resurser för att underlätta effektiv ledning inom en organisation 
(Stephenson & Franklin, 1982). I de flesta organisationer utgör de mänskliga tjänsterna det 
största segmentet av organisationens förmåga att producera produkter eller tjänster. Dessa 
mänskliga resurser redovisas idag som en kostnad och minskar därmed företagets redovisade 
resultat. Relevansen kring dessa mänskliga resurser (immateriella tillgångar) började 
diskuteras redan på 1960-talet och har blivit alltmer uppmärksammad på senare tid. 
(Flamholtz, 2002) HRA-modeller har utformats för att man ska kunna redovisa de mänskliga 
resurserna som en tillgång på balansräkningen. Dessa modeller delas in i tre kategorier: 
modeller för historiska kostnader, nuvärdesmodeller och statusmodeller för den mänskliga 
organisationen. (Stephenson & Franklin, 1982) 
 
Det primära argumentet för ett införande av ett HRA-system är att det kan tillföra en mer 
komplett, relevant finansiell information för ett förbättrat beslutsfattande. De flesta 
svårigheter kring HRA kretsar kring huruvida mänskliga tjänster kan definieras som en 
tillgång och kring problemen relevans, objektivitet, verifierbarhet, kvantifierbarhet och frihet 
från snedvridningar. (Stephenson & Franklin, 1982) 
 
Det finns ett område där HRA accepteras, vilket är inom professionell sport (Whiting & 
Chapman, 2003). I Sverige finns något som heter elitlicens, denna licens innehåller särskilda 
ekonomikrav på föreningarna. Verksamheten i en förening ska bedrivas med sund ekonomi 
och iaktta god redovisningssed, vilket bland annat medför att gällande lagar, regler och 
rekommendationer från redovisningsrådet ska följas. Föreningar som omfattas av elitlicensen 
inkluderas i praktiken också av bokföringslagen och årsredovisningslagen. Något som inte 
regleras i lag eller någon rekommendation och som är unikt för fotbollen, är hur spelarna ska 
redovisas och värderas. När det gäller externa spelarförvärv får föreningen antingen 
kostnadsföra övergångssumman eller redovisa den som en tillgång i balansräkningen, detta 
utesluter att man aktiverar egna spelare. [2] Idag är det allt vanligare med föreningar som 
bolagiserar sina verksamheter. Ett exempel på detta är att använda sig av riskkapitalbolag som 
står för den finansiella risken samt finansieringen av externa spelarköp. [1] 
 
Positiv redovisningsteori fokuserar på relationen mellan olika individer som är involverade i 
organisationen och hur dessa relationer påverkar organisationens redovisningsval (Deegan & 
Unerman, 2006).  
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4 Empiri 
 
I detta kapitel inleder vi med en kort presentation av våra respondenter till såväl intervju som 
enkäter. Vidare sammanställer vi materialet från vår intervju, presenterar den insamlande 
datan från våra enkäter och placerar dessa i relevanta underrubriker. Materialet utgör sedan 
grunden för vår analys och våra slutsatser. 

  
 

4.1 Intervju med Kjell Sahlström 

 

4.1.1 Allmänt  

 
Kjell Sahlström är 51 år gammal och har arbetat som ekonomichef på Svenska 
Fotbollsförbundet (SvFF) i 8 år. I hans arbetsuppgifter ingår, förutom att sköta ekonomin för 
SvFF, att sköta ett par dotterbolag och beredningen av ärenden kring elitlicensens 
ekonomifrågor. Sahlström ingår även i en revisionsgrupp där han är sekreterare, samt i en 
arbetsgrupp som UEFA har för att ta fram nyckeltal för klubbar och klubbekonomi, 
Benchmarking Working Group. 
 
Sahlström har en civilekonomexamen i botten och har jobbat som ideell förtroendevald i AIK 
i 14 år innan han började på SvFF. I AIK arbetade han som första ansvarig för 
ungdomsfotbollen, sedan som skattmästare i fotbollsstyrelsen i 7 år. Det var hans kombination 
av idrottsbakgrund, från styrelsearbetet, utbildning och erfarenhet i övrigt som gjorde att han 
hamnade på ekonomichefsposten.  
 

4.1.2 Elitlicensen 

 
Elitlicensen kom till 2001 efter önskemål från klubbarna. De flesta klubbar i allsvenskan och 
dåvarande division 1 (idag superettan) hade dålig ekonomi och negativa egna kapital. 
Klubbarna kände att de var tvungna att köpa spelare för att konkurrera ute på fotbollsplanen, 
vilket ledde till att de stressade varandra till att få en dålig ekonomi. SvFF och klubbarna 
tyckte då att man behövde sanera och skapa ett regelverk, som kunde möjliggöra för 
klubbarna att vara med i allsvenskan utan att tvingas till att ha en dålig ekonomi. Sådana 
regelverk har funnits utomlands i många år, i t.ex. Tyskland i 30 år och i Norge i 10 år innan 
Sverige införde det. I och med att Tyskland och Norge hade infört liknande regelverk tidigare, 
fanns det lite förebilder att titta på. Viktigt vid införandet var konkurrens på lika villkor och 
att en klubb som sköter sin ekonomi inte ska få en sämre placering i allsvenskan än den som 
missköter ekonomin. Fotbollens trovärdighet var också viktig samt varumärket för svensk 
fotboll, då detta kan lida skada av ekonomiska konkurser och skandaler. Alla dessa faktorer 
gör det lättare vid affärsrelationer med sponsorer och andra intressenter, dessutom leder det 
till en mer tillförlitlig redovisning. Viktigt i sammanhanget är också att Årsredovisningslagen 
blev tvingande för ideella föreningar 2001. Detta var inget medvetet från SvFF utan det var 
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bara en slump att det sammanföll med införandet av elitlicensen. Sahlström tror att det 
betyder mycket eftersom det då finns ett stabilt regelverk, som blir applicerbart på klubbarna. 
 
Klubbarnas ekonomi är mycket bättre nu än för tio år sedan och Sahlström tror att klubbarna 
är nöjda med regelverket kring elitlicensen. Förutom det egna kapitalet så följer SvFF också 
upp att klubbarna betalar skatter och avgifter. Det är viktigt att fotbollen gör rätt för sig och 
det är bra att det finns ett regelverk att hänvisa till då supportrar och andra anser att man ska 
köpa en spelare, som man egentligen inte har råd att köpa.  
 

4.1.3 Redovisningsmetod 

 
Sahlström anser att alla klubbar borde ha en och samma redovisningsmetod, men klubbarna 
ville själva kunna välja vilken redovisningsmetod de ska använda sig av. Det är på grund av 
fotbollspolitiken som det ser ut som det gör idag, och det finns inga planer på att ändra det, 
trots att Sahlström gärna hade sett att det var lika överallt. Sahlström var tidigare med i en 
arbetsgrupp för att ta fram ett licenssystem för UEFA, där de flesta av hans kollegor inte 
förstod att vi i Sverige tillät två redovisningsmetoder.    
  
De klubbar som har argumenterat för att kostnadsföra direkt är klubbar som är ganska rika 
och inte vill visa ett alltför bra resultat för sina medlemmar. Ett skäl till detta kan vara att man 
inte har tillräckligt god likviditet. Ett positivt eget kapital kan leda till att medlemmarna vill 
att klubben förvärvar fler spelare, man binder då en massa tillgångar, i form av spelare, på 
balansräkningen, vilket ger en sämre likviditet för klubben. Väljer man att kostnadsföra direkt, 
så hänger likviditeten och det egna kapitalet ihop hela tiden. 
 
Klubbarna förvärvar spelarrättigheterna i alla lägen. Det förekommer klubbar som finansierar 
spelarförvärv genom att göra upp med ett riskkapitalbolag. Vanligast är då att klubbarna får 
ett belopp av riskkapitalbolaget, mot att bolaget får tillbaka det utlånade beloppet plus en del 
av vinsten den dagen spelaren säljs vidare. Det kan finnas några enstaka fall då 
riskkapitalbolaget ger ett visst belopp, mot att de får tillbaka ett specifikt belopp den dagen 
spelaren säljs. Genom att finansiera sina spelarförvärv med hjälp av ett riskkapitalbolag, 
möjliggör detta att kunna aktivera sina egna spelare, men det juridiska kring detta är väldigt 
krånglig. 
   

4.1.4 Värderingsmodell 

 
Det finns en del problematik kring att aktivera de egna spelarna, bland annat så måste man 
kunna identifiera vilka utlägg som man har haft för den egna spelaren. Det är väldigt svårt att 
ha en särredovisning för vad varje spelare haft för kostnader från det att han har varit 
pojklagsspelare, det fungerar inte heller i praktiken.  
 

Även om det hade funnits en tillförlitlig modell för att värdera egna spelare, skulle inte 
UEFAs regelverk ha tillåtit det, och det är dessutom svårt att utveckla en tillförlig modell. För 
att utveckla en tillförlitlig modell måste man ha hänförbara kostnader till individen, detta är 
svårt då man aldrig kan veta vilka spelare som blir a-lagsspelare. Man måste då följa en 
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spelare från tonåren, då de börjar kosta lite pengar. Förutom att det är svårt att bevisa hur 
mycket en person har kostat, kräver det en väldigt komplicerad redovisning. 
 
Alla spelarkontrakten ser likadana ut för samtliga spelare. Men kontrakten för egna spelare tas 
aldrig upp i balansräkningen och värderas aldrig, varken externt eller internt, utan de löper på 
ett visst antal år. I normalfallet uppkommer övergångssumman efter en förhandling mellan 
klubbar. Det kan vara flera proffsklubbar som är intresserade och då hamnar man i en 
marknadsliknande situation.  
 

4.1.5 Rättvisande bild 

 
Bakgrunden till aktivering av de externa spelarförvärven är, från SvFFs perspektiv, att man 
vill skapa en rättvisande bild av det egna kapitalet, då det egna kapitalet är något som mäts för 
att få elitlicens. Kostnadsförs hela övergångssumman för en spelare på en gång, kan detta ge 
klubben ett negativt eget kapital och man får istället en dold tillgång. Istället kan man välja att 
periodisera övergångssumman på tiden som kontraktet löper och på så sätt uppnås en mer 
rättvisande bild av ekonomin.  
 
Sahlström anser att det ger en mer rättvisande bild att aktivera sina utgifter för spelare i 
balansräkningen, men att man då inte får glömma eventuell nerskrivning. Skulle en spelare bli 
skadad eller inte kan spela fotboll, så måste man komma ihåg att göra en nerskrivning på 
denna spelare.  
  
En stor del av kostnaderna för de egna spelarna består av kostnader för att hålla igång en 
ungdomsverksamhet. Då dessa kostnader i stort sett är lika stora varje år så finns inte 
problematiken med att man måste periodisera kostnaderna över ett visst antal år för att få en 
rättvisande bild av ekonomin. 
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4.2 Sammanställning av enkätundersökning 

 
Vår enkät besvarades av tretton fotbollslag som ingick i herrallsvenskan 2006 [4]. 
 

4.2.1 Allmänt 
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Utbildningsnivå: 
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Klubbarnas omsättning per år: 
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Klubbarnas utgifter för externa spelarförvärv per år: 
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Klubbarnas revisionsbyråer:  
 
Andersson & Co., ÖPWC, Grant Thornton Sweden AB, Onsala revisionsbyrå, Sporrong & 
Eriksson Redovisningsbyrå AB, Deloitte (3st), KPMG (2st), SET Revision (2st).  
 

4.2.2 Elitlicensen 

 
Inställning till införandet av elitlicensen: 
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Elitlicensens grad av förändring på redovisningen: (1 = inte alls, 5 = väldigt mycket) 
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4.2.3 Redovisningsmetod 

 
Redovisningsmetod för externa spelarförvärv: 
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En av föreningarna som har angett att de redovisar sina utgifter för externa spelarförvärv i 
resultaträkningen, använder sig av ett bolag som hjälper till att finansiera olika spelarköp. 
Om föreningen köper en spelare för 1 miljon kronor tas detta upp som kostnad i 
resultaträkningen. Föreningen får sedan detta belopp, som redovisas som en finansiell 
anläggningstillgång, av ett riskkapitalbolag. 
 
Attityd till redovisning av utgifter för externa spelarförvärv i balansräkningen: 
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Revisorns inflytande i klubbarnas val av redovisningsmetod: (1 = inget alls, 5 = väldigt stort) 
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4.2.4 Värderingsmodell 

 
Attityd till att inte få redovisa utgifter för egna spelare i balansräkningen 
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Om det fanns en modell för att redovisa utgifter för egna spelare på balansräkningen, skulle 
Du kunna tänka dig att använda dig av den då? 
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Ja: Det borde vara värt något att själva utveckla spelare från de egna leden, ytterligare 
ekonomisk synlig tillgång. Har en klubb dålig ekonomi vill man undersöka möjligheter att 
rädda det egna kapitalet, detta innebär en fördel för de klubbar som jobbar med egen 
talangutveckling. Värderingarna blir dock svåra att göra eftersom det är svårt att få ett värde, 
finns inget utbud eller efterfrågan, och det saknas en  modell som fungerar tillfredsställande.  
 
Nej: Risk för att balansräkningen kan uppfattas som uppblåst, spelare bör tas upp till ett 
marknadsvärde och egna spelare skulle i sådana fall endast vara spekulationer.  



Empiri 

 
 

 
Hur ska allsvenska fotbollsföreningar redovisa sina spelare för att ge en rättvisande bild av 

föreningens ställning och resultat? 

 
-32- 

4.2.5 Rättvisande bild 

 
Tror Du att ert nuvarande val av redovisningsmetod påverkar era externa intressenter: 
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Ja: Resultatet påverkas positivt genom att spelarna balanseras, det ger en rättvisande bild. 
Om redovisningssättet liknar det sätt som näringslivet skriver av tillgångar på är det troligen 
lättare för intressenterna att förstå och hitta rätt i årsredovisningarna.  
 
Om man fick redovisa sina utgifter för egna spelare i balansräkningen, i vilken grad tror Du 
att detta skulle påverka era externa intressenter? (1 = inte alls, 5 = väldigt mycket) 
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5 Analys 
 
I detta kapitel jämför vi materialet från vår intervju med Kjell Sahlström med vår 
enkätundersökning bland de allsvenska herrlagen 2006, för att sedan kunna koppla det till 
relevant teori ur den teoretiska referensramen. Även här använder vi oss av samma 
disposition med underrubriker som i föregående kapitel, för att ge läsaren en bättre överblick. 
 
 

5.1 Allmänt  

 
De tillfrågade i enkäten är mestadels män som arbetat inom respektive förening i 0-4 år och är 
mellan 31-40 år. Föreningarnas omsättning är i genomsnitt 69 miljoner kronor och utgifterna 
för externa spelarförvärv är i genomsnitt 7,5 miljoner kronor.  
 

5.2 Elitlicensen 

 
Elitlicensen trädde i kraft den 1:a januari år 2002 för de två högsta herrdivisionerna, vilket 
innebar krav på revisor, räkenskapsår, kontoplan och redovisningsprinciper redan år 2001 [2]. 
Enligt Sahlström var införandet ett önskemål från klubbarna på grund av dåliga ekonomier 
och negativa egna kapital. Han menar att klubbarna tidigare kände sig tvungna att köpa 
spelare för att konkurrera på fotbollsplanen, vilket orsakade dåliga ekonomier. Mer än hälften 
av klubbarna i undersökningen arbetade aktivt för ett införande av elitlicensen och de anser att 
deras redovisning förändrats till viss del sedan införandet. 
  
Sahlström tror att klubbarna är nöjda med regelverket kring elitlicensen, vilket bekräftas av 
enkäten som visar att klubbarnas inställning till införandet är positiv. Han menar också att 
klubbarnas ekonomi är mycket bättre nu än för tio år sedan. Uppfylls inte kraven enligt 
ekonomikriterierna i elitlicensen beviljas klubben inte någon licens, vilket i sin tur kan leda 
till en nedflyttning i seriesystemet [2]. Sahlström menar att elitlicensen också är viktig för 
svensk fotbolls varumärke och dess trovärdighet, vilka annars kan ta skada av ekonomiska 
konkurser och skandaler.  
 

5.3 Redovisningsmetod 

 
Positiv redovisningsteori fokuserar på relationer mellan olika individer inom organisationen 
och hur dessa relationer påverkar organisationens redovisningsval. Teorin bygger på att man 
handlar i eget intresse och därmed väljer den redovisningsmetod som gynnar föreningen bäst. 
(Deegan & Unerman, 2006) Kjell Sahlström menar att de föreningar som väljer att 
kostnadsföra sina utgifter för externa spelarförvärv i resultaträkningen är föreningar med god 
ekonomi, som inte vill visa ett alltför bra resultat för sina medlemmar. Ett för bra resultat kan 
enligt Sahlström leda till att föreningens intressenter vill att de ska förvärva fler spelare. Ju 
större påverkan som finns på föreningen desto mer benägna är de att välja den 
redovisningsmetod som sänker den aktuella vinsten (Watts och Zimmerman, 1990).  Större 
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och rikare föreningar utsätts för mer påverkan och drar därmed till sig mer uppmärksamhet 
och för att dra ner denna uppmärksamhet väljer de att redovisa ett lägre resultat. (Watts och 
Zimmerman, 1990) För att undersöka detta fenomen bland våra respondenter valde vi att 
jämföra föreningens omsättning med val av redovisningsmetod. Resultatet visade att de 
föreningar som väljer att redovisa sina utgifter för externa spelarförvärv i resultaträkningen 
har i genomsnitt 46,9 % högre omsättning än de som redovisar utgifterna i balansräkningen. 
 

Medelvärde omsättning 
Balansräkning Resultaträkning 

n = 11 n = 2 
    

         64 000 000 kr           94 000 000 kr  
 
 
I elitlicensen finns regler om att föreningarna konsekvent ska använda sig av samma 
redovisningsmetod för samtliga spelarförvärv över tiden [2]. Detta är viktigt, dels för att 
kunna jämföra den egna föreningen genom åren och dels för att kunna jämföra med andra 
föreningar. För att kunna jämföra med andra föreningar krävs det också att man behandlar  
likartade händelser på likartat sätt. (Artsberg, 2005) Fotbollsföreningarna ville enligt 
Sahlström själva kunna välja vilken redovisningsmetod de skulle använda, vilket har 
resulterat i att elitlicensen reglerar två olika metoder för att redovisa externa spelarförvärv [2]. 
Vår undersökning visar att det endast är två av våra tretton respondenter som redovisar sina 
utgifter för externa spelarförvärv i resultaträkningen och att 84,6 % anser att det är bra eller 
mycket bra att redovisa dessa utgifter i balansräkningen. Sahlström och några av hans 
kollegor från UEFA anser emellertid att alla svenska föreningar bör använda sig av en och 
samma redovisningsmetod. 
 
Ett annat alternativ, som framkommer i både intervjun och enkäten, är att låta ett 
riskkapitalbolag finansiera externa spelarförvärv, en så kallad bolagisering av verksamheten. 
På detta sätt kan föreningarna redovisa sina spelare i balansräkningen men enligt Sahlström är 
det juridiska kring detta avancerat. Vid bolagisering, vars främsta syfte är att få fram ett 
riskkapital och utveckla verksamheten, står riskkapitalbolag för finansiering och finansiell 
risk vid externa spelarförvärv. [1]  
  

5.4 Värderingsmodell 

 
Överlag är klubbarna i enkäten positivt inställda till en modell för värdering av egna spelare, 
men de menar att värderingarna blir svåra att göra. Vissa anser att det inte finns någon modell 
som fungerar tillfredsställande avseende värderingen, detta då det inte finns något utbud och 
efterfrågan, det vill säga något marknadsvärde. Argument för en värderingsmodell är att det 
ger klubbar med dålig ekonomi en möjlighet att förbättra sitt egna kapital samt öka de synliga 
ekonomiska tillgångarna. Vidare framgår det i enkäten att det också bör finnas något värde på 
spelare som klubben själv har utvecklat, vilket främjar klubbar med egen talangutveckling. 
Idag kan man välja att etablera klubbens verksamhet genom att satsa på att utveckla egna 
talanger för att sedan sälja dessa vidare [1]. I enkäten framkommer dock att det finns en risk 
för att balansräkningen kan uppfattas som övervärderad, spelare bör tas upp till ett 
marknadsvärde och värdering av egna spelare skulle i sådana fall endast vara spekulationer. 
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Enligt Sahlström uppkommer övergångssumman, det vill säga anskaffningsvärdet, på en 
spelare efter förhandling mellan klubbar och motsvarar således ett slags marknadsvärde.  Det 
är sedan detta marknadsliknande värde som klubbarna i enighet med elitlicensen antingen får 
kostnadsföra eller redovisa som en tillgång i balansräkningen.   
 
Spelarkontrakten för såväl externa som egna spelare ser enligt Sahlström likadana ut och löper 
på ett visst antal år, men kontrakten med egna spelare tas aldrig upp som en tillgång varken 
internt eller externt. Utgifter för externa spelarförvärv som aktiveras i balansräkningen ska 
redovisas som en immateriell anläggningstillgång. En anläggningstillgång tolkas av FAR som 
en tillgång som inte omsätts i en organisations normala affärsprocess. [2] För att en 
immateriell tillgång ska få redovisas i balansräkningen måste det vara sannolikt att de 
framtida ekonomiska fördelarna, som beror på tillgången, kommer att tillfalla organisationen. 
Organisationen ska även ha kontroll över tillgången samt kunna byta ut, sälja eller dela ut de 
specifika ekonomiska fördelarna som kan hänföras till tillgången. (FAR förlag, 2007) 
Immateriella tillgångar, som uppfyller alla tillgångsdefinitioner och kriterier, borde behandlas 
på samma sätt som materiella och därmed aktiveras i balansräkningen (Artsberg, 2005). De är 
båda i naturen materiella, en människa kan sägas vara lika materiell som en maskin, de 
genererar båda vinster till klubben och de har båda begränsad livslängd. Skillnaderna och 
argumenten mot att aktivera de immateriella tillgångarna är att man ofta inte äger de 
immateriella tillgångarna. Värdet på dessa kan variera, det kan vara svårt att bevisa hur 
mycket en enskild individ kostar, de kan också vara mer kostsamma än de materiella. (Milost, 
2007)  
 
Sahlström menar att det är svårt att sätta ett värde på de egna spelarna, bland annat måste man 
kunna identifiera direkt hänförbara utgifter för den egna spelaren. En särredovisning för varje 
spelare är väldigt svår att utföra och fungerar inte i praktiken, samtidigt anser han att det inte 
finns någon tillförlitlig värderingsmodell. Enligt Stephenson & Franklin (1982) finns det 
många HRA-modeller, vilka syftar till att identifiera, mäta och kommunicera mänskliga 
resurser. Exempel på sådana modeller som eventuellt skulle kunna vara applicerbara inom 
fotbollen är Sheedy-Gohils (1996) modell som är baserad på historiska kostnader såsom löner. 
Modellen går ut på att värdet av en anställd med en särskild kunskap beräknas genom att 
lönen multipliceras med antalet år i tjänst och fasthållandegrad (personalomsättning). Även 
Milost (2007) har utvecklat en modell för att värdera anställda, men denna modell utgår ifrån 
att värdet av de anställda beror på nuvärdet av den anställdes framtida arbete. En fördel enligt 
Stephenson & Franklin (1982) med att använda sig av HRA-modeller är att det ger ledningen 
en möjlighet till att uttrycka spelarnas påverkan på klubbens prestationer. Ett argument emot 
HRA är att de anställda inte är lagligt bundna till organisationen och inte heller kan säljas 
eller köpas.  
 
Även om det hade funnits en tillförlitlig modell för värdering av egna spelare så är det enligt 
Sahlström något UEFAs regelverk inte skulle tillåta och elitlicensen reglerar bara värderingen 
av externa spelarförvärv, alltså inte egna spelare. Även om flertalet enkätrespondenter är för 
en värderingsmodell är deras attityd till att inte få värdera sina egna spelare i balansräkningen 
skilda huruvida det är bra eller dåligt. Majoriteten anser trots allt att det är bra eller mycket 
bra att man inte får redovisa utgifter för egna spelare i balansräkningen.  
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5.5 Rättvisande bild 

 
Elitlicensen omfattas av gällande lagar, regler och rekommendationer [2]. En lag som ska 
följas är ÅRL, som säger att balans- och resultaträkningen samt noterna ska upprättas som en 
helhet och ge en rättvisande bild av föreningens resultat (FAR förlag, 2007). Rättvisande bild 
är ett begrepp som sätter användaren i fokus. Den som läser en årsredovisning ska inte 
vilseledas, det vill säga det ska inte vara möjligt för företaget att välja vilken fakta man vill 
presentera eller framförallt undanhålla. (Artsberg, 2005)  
 
Två fotbollsföreningar väljer att redovisa sina utgifter för externa spelarförvärv på 
resultaträkningen, medan elva fotbollsföreningar väljer balansräkningen. Sahlström anser att 
alla föreningar borde ha en och samma redovisningsmetod, men på grund av att det är 
föreningarna som bestämmer så ser det ut som det gör idag. Enligt Artsberg (2005) är en 
kvalitativ egenskap som sätts på redovisningsinformation att den ska vara jämförbar. 
Användaren ska dels kunna jämföra föreningen över tiden och dels kunna göra jämförelser 
med andra föreningar. Det är därför viktigt att man är konsekvent i sina redovisningsval och 
att man använder sig av samma redovisningsprinciper över tiden. För att kunna jämföra olika 
organisationer är det också viktigt att det finns enhetliga regler och att likartade händelser 
redovisas på liknande sätt.  
 
Sahlström menar att bakgrunden till aktivering av externa spelarförvärv är att man vill skapa 
en rättvisande bild av det egna kapitalet. Kostnadsför man hela övergångssumman för en 
spelare på en gång kan detta ge klubben ett negativt kapital och man får istället en dold 
tillgång. Som nämnts tidigare anser Sahlström att alla svenska klubbar borde använda sig av 
en och samma redovisningsmetod. Enligt honom är det aktivering av utgifter för externa 
spelarförvärv, samt periodisering av dessa, den redovisningsmetod som ger den mest 
rättvisande bilden av föreningen. Detta är även något som framgår i vår enkätundersökning, 
där en respondent menar att intressenterna har lättare att förstå och hitta rätt i årsredovisningar 
där spelare har aktiverats, då näringslivet använder sig av samma metod för sina tillgångar. 
Begriplighet är något som enligt Artsberg (2005) är viktigt för att läsaren lätt ska förstå 
redovisningsinformationen. Vidare anser respondenten också att redovisningsmetoden gör att 
det redovisade resultatet blir jämnare genom att spelarna balanseras.  
 
Redovisningsinformation kan anses vara relevant när den kan påverka användarnas 
beslutsfattande genom att antingen utvärdera historiska händelser, bedöma nuvarande 
förhållanden eller skatta framtiden (Artsberg, 2005). De flesta i vår enkätundersökning anser 
att de externa intressenterna inte påverkas av vilken redovisningsmetod föreningen använder 
sig av. Vilket även var utslaget i en tidigare undersökning, där hälften av respondenterna fick 
finansiella rapporter där spelarna och utvecklingskostnader kostnadsfördes de år de uppkom 
och den andra hälften fick identiska rapporter men där laget var upptaget på balansräkningen. 
Respondenterna tillfrågades olika typer av beslutstagande frågor och svaren från de båda 
grupperna jämfördes sedan. Man kom alltså även här fram till att användarnas bedömning och 
beslut generellt inte påverkades av hur man presenterar sitt humankapital. Tidigare forskning 
har dock visat det motsatta. (Whiting & Chapman, 2003)  
 
Sahlström anser att en stor del av kostnaderna för de egna spelarna består av kostnader för att 
driva en ungdomsverksamhet. Dessa kostnader är i stort sett lika stora varje år så 
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problematiken med att man måste periodisera kostnaderna över ett visst antal år för att få en 
rättvisande bild av ekonomin finns inte. Tre av föreningarna i enkäten uppger att de inte tror 
att deras externa intressenter skulle påverkas alls om de hade redovisat sina utgifter för egna 
spelare i balansräkningen. Resterande tio föreningar tror att det påverkar på något sätt, vissa 
tror att det påverkar mycket. 
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6 Slutsats 
 
Detta kapitel inleds med att vi drar slutsatser och diskuterar utifrån vår analys för att på så 
sätt försöka svara på uppsatsens problemformulering och syfte från det inledande kapitlet. 
Kapitlet och uppsatsen avslutas därefter med förslag till fortsatt forskning.  
 
 

6.1 Diskussion 

 

De flesta tillfrågade har arbetat inom föreningen i 0-4 år, vilket är en relativt kort tid. Det 
betyder också att de flesta respondenterna inte har arbetat i respektive förening innan 
elitlicensen infördes 2002 och kan därmed inte jämföra hur redovisningen såg ut innan 
införandet. Dessa har skött redovisningen på samma sätt hela tiden och har därför kanske 
inget större perspektiv. Det kan ifrågasättas om respondenterna verkligen har någon 
uppfattning om huruvida föreningen arbetade aktivt för ett införande av elitlicensen.  
 
Enligt Sahlström har föreningarnas ekonomier förbättrats efter elitlicensens införande. Vi tror 
att det kan bero på att om de inte uppfyller ekonomikriterierna beviljas inte någon elitlicens, 
vilket kan leda till nedflyttning i serie [2]. Föreningarna tvingas därför till att arbeta med 
ekonomin för att den sportsliga delen av verksamheten inte ska drabbas negativt. Sahlström 
säger vidare att de nya ekonomikriterierna medför att föreningarna inte längre kan investera i 
spelare som man egentligen inte har råd med. Detta borde vara en anledning till att man vill ta 
upp sina egna spelare som tillgångar, på grund av att man inte längre kan förvärva lika många 
externa spelare.  
  
Idag kan fotbollsföreningarna välja mellan två redovisningsmetoder, kostnadsföra eller 
aktivera utgifter för externa spelarförvärv, detta trots att Sahlström och hans kollegor från 
UEFA ifrågasätter det [2]. Då det endast är två föreningar av tretton som väljer att 
kostnadsföra sina utgifter för externa spelarförvärv kan det ifrågasättas om det verkligen finns 
ett behov av att tillåta två metoder. I vår undersökning behandlar vi endast herrallsvenskan 
och kan därför inte säga hur behovet ser ut för övriga föreningar som omfattas av elitlicensen.  
 
Sahlström och föreningarna tror inte att valet av redovisningsmetod påverkar de externa 
intressenterna. Denna attityd kan i sin tur vara en anledning till varför föreningarna inte anser 
att det finns ett behov av att använda en och samma redovisningsmetod. I näringslivet 
aktiverar man sina tillgångar på balansräkningen, vilket kan göra det lättare för de externa 
intressenterna att förstå en fotbollsförenings årsredovisning om även föreningarna använder 
sig av denna metod. Det finns dock risker med att aktivera egna spelare på balansräkningen, 
exempelvis kan balansräkningen uppfattas som uppblåst och övervärderad. Vi tror också att 
föreningarnas inställning till att få redovisa utgifter för egna spelare på balansräkningen kan 
ha påverkats av att de inte tror att val av redovisningsmetod påverkar intressenterna.  
 
För att ge en rättvisande bild av verksamheten ska redovisningen vara jämförbar, likartade 
händelser ska behandlas på likartat sätt för att på så vis underlätta jämförbarheten mellan olika 
föreningar (Artsberg, 2005). Elitlicensen godkänner två olika redovisningsmetoder vad gäller 
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externa spelarförvärv, något som gör att lika händelser därför inte alltid behandlas på likartat 
sätt [2]. Föreningarnas årsredovisningar kan då se olika ut och det kan därför bli svårt att 
jämföra föreningarna med varandra.  
 
De föreningar i vår undersökning som kostnadsför sina utgifter för externa spelarförvärv är 
båda stora och rika. Den positiva redovisningsteorin bekräftas därmed till viss del genom att 
föreningar med större påverkan vill visa ett lägre resultat (Watts & Zimmerman, 1990). Man 
kostnadsför utgifterna direkt istället för att aktivera som en immateriell tillgång på 
balansräkningen. Resultatet blir därmed inte lika högt och uppmärksamheten kring bland 
annat föreningens spelarförvärv minskar.  
 
Det främsta argumentet till varför många inte tror på en modell för värdering av egna spelare 
är att det inte finns någon tillförlitlig sådan. I teorin finns det ett antal olika 
värderingsmodeller som skulle kunna vara applicerbara i värderingen av fotbollsspelarna 
(Stephenson & Franklin, 1982). Dessa modeller kan dock möjligtvis vara svåra att tillämpa i 
praktiken, då det bland annat saknas ett marknadsvärde för spelarna. En annan anledning till 
varför föreningar inte tycker att man ska få redovisa utgifter för egna spelare i 
balansräkningen kan förklaras av att UEFA inte tillåter en sådan redovisning.  
 
Varken Sahlström eller föreningarna anser att det finns något bra sätt att värdera de egna 
spelarna på. Förutom att en särredovisning för varje spelare i praktiken är svår, tror vi att det 
kan det finnas svårigheter med att värdera spelare då två eller flera spelare kan utgöra ett 
större värde tillsammans än spelarna var för sig, den så kallade synergieffekten. 
 
Eftersom en värdering av de egna spelarna i balansräkningen medför ökade immateriella 
tillgångar gynnar det föreningar med egen talangutveckling, vilket i sin tur kan uppmuntra fler 
föreningar att satsa på detta. På längre sikt tror vi att en värderingsmodell möjligtvis kan leda 
till att fler talanger utvecklas i Sverige och att fotbollen i Sverige blir mer konkurrenskraftig. 
Säljs alla talanger utomlands, där fotbollen omsätter större summor, kan inte svenska lag vara 
med och konkurrera internationellt. I dagens läge är föreningar som satsar på talangutveckling 
tvingade att sälja vidare sina talanger för att få ett värde på dem i balansräkningen [1]. Istället 
hade föreningarna själva kunnat ta del av spelarnas färdigheter på plan och därmed förbättrat 
kvaliteten på laget och fotbollen.   
 
Även om en aktivering av utgifter för egna spelare på balansräkningen inte är tillåtet, så tror 
vi att det kan vara en bra början att göra en intern värdering. På så sätt kan föreningen och 
dess intressenter få en bättre bild av de dolda tillgångarna som finns i form av egna spelare. 
Ur försäljningssynvinkel kan det också vara bra med en intern värdering, då detta ger 
föreningen en bättre uppfattning om spelarens värde för dem. Om föreningar upprättar interna 
värderingar kan det på lång sikt leda till större allmän acceptens för värdering av egna spelare. 
Vi tror att om det så småningom kommer bli tillåtet med en värdering av egna spelare så är 
detta ett möjligt tillvägagångssätt.  
 

Enligt oss uppfyller en egen spelare tillgångskriterierna lika väl som en externt förvärvad. För 
att få aktiveras som en tillgång måste det vara sannolikt att framtida ekonomiska fördelar 
kommer att tillfalla föreningen (FAR förlag, 2007). Detta genererar spelarna genom 
biljettintäkter och eventuell sponsring. En tillgång ska också vara under företagets kontroll 
(FAR förlag, 2007). Genom att föreningen har kontrakt med sina spelare, har man till viss del 
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spelarna under kontroll. Spelaren kan inte lämna klubben eller sluta hur som helst och genom 
kontraktet kan man också säga att spelaren har en livslängd. Eftersom spelarkontrakten ser 
likadana ut för föreningarnas samtliga spelare har man samma kontroll över sina egna spelare 
som över de externt förvärvade. Det sista tillgångskriteriet ska vara uppfyllt är att det ska vara 
möjligt att byta ut, sälja eller dela ut specifika ekonomiska fördelar som kan hänföras till 
tillgången (FAR förlag, 2007). Samtliga spelare kan säljas efter att kontraktstiden löpt ut, 
därmed fullgörs samtliga tillgångskriterier. Vi anser därför att spelarkontrakten, för såväl egna 
som externt förvärvade spelare, är en immateriell tillgång och borde behandlas på samma sätt 
som en materiell, det vill säga aktiveras i balansräkningen.   
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

 
Under arbetet med vår uppsats har en del intressanta frågeställningar dykt upp. Det finns 
mycket forskning kring HRA, men just inom idrottssammanhang är det inte så vanligt. Detta 
trots att det är vanligt förekommande att man faktiskt redovisar sin personal, det vill säga sina 
externa spelare, som en immateriell tillgång i balansräkningen.  
 

• I intervjun med Kjell Sahlström betonar han att det är UEFA som inte tillåter en 
aktivering av utgifter för egna spelare på balansräkningen. Det hade därför varit 
intressant att intervjua någon från UEFA för att få en bild över varför man inte tillåter 
det.  

• En annan intressant synvinkel hade varit att göra fler djupintervjuer med de allsvenska 
föreningarna, för att få en bättre insikt i hur föreningarna resonerar kring aktivering av 
utgifter för spelare.  

 
• Man hade kunnat utföra liknande undersökningar inom andra idrotter såsom ishockey 

och handboll. Här hade det också varit möjligt att göra en jämförelse mellan dam- och 
herridrott, då damidrotten inte omsätter samma summor som herridrotten.   

 
• I länder där fotbollen är större och omsätter mer pengar, exempelvis England och 

Spanien, skulle man kunna undersöka hur redovisningen kring immateriella tillgångar 
ser ut. 
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Intervju 

 
Kjell Sahlström, telefonintervju, 2008-03-12 
 
 
 
 



Bilagor 

 
 

 

Bilaga 1 Intervjuguide – Kjell Sahlström 
 

 

• Hur såg regelverket ut innan elitlicensens tillkomst, om det fanns något? Varför kom 
elitlicensen till? Medför detta en tillförlitligare redovisning? 

 
• Varför får man inte aktivera egna produkter i balansräkningen? Har det någon gång 

förts en diskussion inom SvFF kring aktivering av egna produkter? 
 

• Anser du att man ska aktivera sina spelare, både externt förvärvade och egna 
produkter, i balansräkningen? Eller är det bättre att kostnadsföra direkt? 

 
• Är det möjligt att använda sig av investment-företag för att sälja sina egna produkter 

och sedan köpa tillbaka dem för att aktivera i balansräkningen? 
 

• Anser du att nuvarande regelverk ger en rättvisande bild av föreningarnas resultat och 
ställning? Blir det inte svårt för externa intressenter att jämföra olika föreningar då 
man har möjlighet att använda sig av olika redovisningsmetoder? Vore det inte en idé 
att alla lag i allsvenskan använder samma redovisningsmetod? 

 
• Om det fanns en tillförlitlig modell för att värdera egna produkter skulle det vara ett 

alternativ i så fall? 
 

• Har egna produkter kontrakt eller avtal? Vad säger dem? Har inte dessa kontrakt något 
värde? 

 
• Varför används övergångssumman som underlag för anskaffningsvärdet? Vad grundar 

sig övergångssumman på? 



Bilagor 

 
 

 

Bilaga 2 Följebrev till enkät 
 
Hej XX! 
 
Vi är tre tjejer som går sista året på Valfritt Ekonomiskt Program på högskolan i Halmstad. Vi 
arbetar just nu med vår kandidatuppsats, som handlar om värdering av allsvenska 
fotbollsspelare och införandet av elitlicensen.  
 
Vi har tidigare varit i kontakt med er per telefon angående vår enkätundersökning och är 
väldigt tacksamma för er medverkan. Enkäten tar cirka 5-10 minuter att besvara och era svar 
kommer att behandlas anonymt i uppsatsen. Det är bra om ni kan återsända enkäten före den 7 
april 2008. Har ni några frågor om enkäten eller undrar om något annat kan ni kontakta X på 
denna mailadress eller på telefonnummer: XXX.  
 
Tack för att ni vill hjälpa oss! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Malin Wennström, Hanna Larsson och Evelina Jönsson 
 



Bilagor 

 
 

 

Bilaga 3 Enkät 

 
 
1. Ålder?  
 
< 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 61 < 

     
 
2. Kön? 
 
Kvinna Man 

  
 
3. Vad har Du för ekonomiutbildning? 
 

  Gymnasie 
  Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 
  Högskola/Universitet 
  Annan:       
  Ingen ekonomiutbildning  

 
4. Hur länge har Du arbetat med ekonomi inom klubben? 
 
0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 20 21 < 

     
 
5. Vad anser Du om införandet av elitlicensen? 
 

  Mycket bra 
  Bra 
  Vet ej 
  Dåligt 
  Mycket dåligt 

 
6. Arbetade klubben aktivt för ett införande av elitlicensen? 
 
Ja Nej 

  
 
7. Hur har införandet av elitlicensen förändrat er redovisning? På en skala 1-5. 
 
1 2 3 4 5 

     
1. Inte alls    5. Väldigt mycket 
 
8. Hur redovisar klubben sina utgifter för externa spelarförvärv? 
 

  I balansräkningen (med avskrivningar i resultaträkningen) 
  I resultaträkningen 
  Om annan:       

 
9. Hur stor omsättning har klubben per år?  
 
Ange summa:       
 
 
 



Bilagor 

 
 

 

10. Hur mycket köper klubben externa spelare för per år?  
 
Ange summa:       
 
11. Vad anser Du om att redovisa utgifter för externa spelförvärv i balansräkningen? 
 

  Mycket bra 
  Bra 
  Vet ej 
  Dåligt 
  Mycket dåligt 

 
12. Vad anser Du om att inte få redovisa utgifter för egna spelare i balansräkningen? 
 

  Mycket bra 
  Bra 
  Vet ej 
  Dåligt 
  Mycket dåligt 

 
13. Tror Du att ert nuvarande val av redovisningsmetod påverkar era externa intressenter? 
 
Ja Nej 

  
På vilket sätt?       
 
 
14. Om man fick redovisa sina utgifter för egna spelare i balansräkningen, i vilken grad tror Du att 
detta skulle påverka era externa intressenter? På en skala 1 - 5. 
 
1 2 3 4 5 

     
1. Inte alls    5. Väldigt mycket 
 
15. Om det fanns en modell för att redovisa utgifter för egna spelare på balansräkningen, skulle Du 
kunna tänka dig att använda dig av den då? Motivera  
 
Ja Nej  

  
Motivering:       
 
 
16. Vilken revisionsbyrå använder klubben sig av?  
 
Ange:      
 
17. Hur stort inflytande anser Du att revisorn har i klubbens val av redovisningsmetoder? På en skala 
1 - 5. 
 
1 2 3 4 5 

     
1. Inget alls    5. Väldigt stort 
 
 
 
Tack för er medverkan!  
 


