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Sammanfattning 

 

Titel: Fotbollsspelare som immateriella tillgångar - En granskning av fotbollsklubbarnas 

redovisning  

 

Författare: Mattias Holfve och Martin Knutsson 

 

Färdigställd: Våren 2016 

 

Handledare: Arne Söderbom 

   

Bakgrund: Fotbollen har gått igenom stora förändringar, från att tidigare endast handlat om 

sporten till att nu mer handla om fotbollsklubbarnas ekonomi och affärer (Risaliti & Verona, 

2013). I dagsläget ställs det allt mer frågor kring ekonomin och fotbollsklubbarnas 

årsredovisningar där en diskussion sker gällande uppvisandet av en rättvisande bild (Oprean & 

Oprisor, 2014). Problemet ligger bland annat i att endast en typ av fotbollsspelare, den 

förvärvade, kan tas upp som en tillgång för fotbollsklubben medan övriga typer, helt utlämnas 

från tillgångssidan. 

 

Syfte: Uppsatsens syfte är granska och beskriva hur några svenska och utländska 

fotbollsklubbar redovisar sina fotbollsspelare. Denna granskning görs utifrån ett 

värderingsperspektiv för att utveckla befintlig teori om hur redovisningen av fotbollsspelare 

påverkar uppvisandet av en rättvisande bild. 

 

Problemformulering: Ger dagens regelverk gällande värdering och redovisning av 

fotbollsspelare, samt tolkningsmöjligheter av regelverket en rättvisande bild? 

 

Metod: Studien är genomförd utifrån ett kvalitativt angreppssätt. Det empiriska materialet är 

insamlat genom fem intervjuer; en ekonomichef för en fotbollsklubb, ekonomichefen för 

Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) och tre stycken revisorer med erfarenhet att revidera 

fotbollsklubbar. 

 

Resultat: Uppsatsen kommer fram till är att redovisningen av fotbollsspelare påverkar hur 

fotbollsklubbarna kan uppvisa en rättvisande bild och att mycket grundar sig i avsaknandet av 

en tillförlitlig värderingsmetod. Övergångarna är nästan ett måste för vissa fotbollsklubbar men 

att aktivera fotbollsspelare som en immateriell tillgång för med sig viss problematik. Detta kan 

till exempel vara vid aktivering av endast vissa fotbollsspelare eller vid nedskrivningar.  

 

Nyckelord: “Immateriella tillgångar”, “fotbollsspelare”, “redovisning”, “värdering” och 

“rättvisande bild”.  
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Title: Football players as intangible assets - A study of football clubs accounting 
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Published: Spring of 2016 

 

Tutor: Arne Söderbom 

 

Background: Football has gone through major changes, from previously only been about the 

sport that now more about football clubs' finances and business (Risaliti & Verona, 2013). 

Today it has become more and more a question about the economy and the football clubs' 

financial statements where a major discussion takes place regarding how to present a true and 

fair view (Oprean & Oprisor, 2014). One of the major problems lies in that only one type of 

football players, the acquired, can be taken up as an asset for the football club while the other 

types completely omitted from the asset side.  

 

Formulation of the problem: Provides current regulations regarding the valuation and 

accounting of football players, as well as interpretations of the regulations a true and fair view? 

 

Aim: Purpose of this thesis is to review and describe how some Swedish and foreign football 

clubs accounts their football players. This review is based on a valuation perspective to develop 

existing theory of how the reporting of football players affects the presentation of a true and 

fair view. 

 

Methodology: The study was conducted from a qualitative approach. The empirical data is 

collected through five interviews; a financial manager of a football club, the financial manager 

of the Swedish Football Association and three auditors who all have audited the accounting of 

a football club. 

 

Results: The results of this thesis is that the accounting of football players affects how football 

clubs can show a true and fair view but the thesis comes to that it is no reliable method of 

valuation of football players that is the very basis. Transitions are almost a must for some clubs 

but activating football players as an intangible asset comes with a certain problem. This may 

for example be in the activation of only some football players or impairment.  

 

Keywords: “Intangible assets”, “football players”, “accounting”, “valuation” and “true and 

fair view”.   
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund till fotbollsklubbarnas sätt att redovisa sina 

fotbollsspelare som en immateriell tillgång. Bakgrunden följs utav en problemdiskussion som 

utifrån ett värderingsperspektiv beskriver problematiken. Vidare diskuteras huruvida regler och 

förutsättningar tillåter fotbollsklubbarna att redovisa enligt en rättvisande bild. Detta mynnar ut 

i uppsatsens problemformulering och sedan avslutas kapitlet med syftet och den fortsatta 

dispositionen. 

1.1 Problembakgrund 
Denna uppsats har uppstått i kölvattnet till de uppmärksammade FIFA-skandalerna där högt 

uppsatta personer inom FIFA är misstänkta för korruption och pengatvätt. Misstankarna handlar 

bland annat om att de tagit emot mutor för att vissa länder ska få vara värdländer för 

världsmästerskapen i fotboll (Eliasson & Eiman Roslund, 2015). Utifrån denna skandal och hur 

priserna för fotbollsspelare enligt Pavlovic, Milacic och Ljumovic (2014) eskalerar vill vi 

studera hur fotbollsklubbar redovisar sin ekonomi och hur fotbollsklubbarna redovisar för sina 

fotbollsspelare som immateriella tillgångar. 

 

Fotboll är utan tvekan den mest kända sporten i världen och ifrån början handlade det bara om 

själva fotbollen, nu börjar det allt mer handla om ekonomin och affärerna runt fotbollsklubbarna 

(Risaliti & Verona, 2013). Ett exempel är att omsättningen för de fem främsta fotbollsligorna 

(Engelska Premier League, Italienska Serie A, Tyska Bundesliga, Spanska Primera La Liga och 

den Franska Ligue 1) ökade med 330 % mellan 1996-2009 från 1 849 miljoner euro till 

7 944 miljoner euro. Detta medan dessa länders BNP bara hade ökat under samma tidsperiod 

med 65 %. Denna ökning av omsättning behöver inte betyda att fotbollsklubbarna inom 

länderna ökar dess vinster, utan mycket av pengarna går till dyrare spelarförvärv och högre 

spelarlöner (Risaliti & Verona, 2013). Den senaste tillväxten av fotbollsklubbarnas inkomster 

har parallellt ökat kostnaderna då exempelvis löner trappats upp, vilket leder till problemet med 

att fler och fler fotbollsklubbar har expanderat sina skulder (Morrow, 2013). För att agera på 

denna förändring i fotbollsklubbarnas ekonomi har UEFA presenterat en policy kallad 

”Financial fair play” (FFP) som en del i deras klubblicensieringssystem. FFP är ett generellt 

accepterat sätt för elitklubbar att kommunicera deras finansiella resultat på ett tydligt sätt enligt 

de internationella, samt nationella regelverk som fotbollsklubben berörs utav (Ibid). Det går att 

urskilja flera mönster mellan ekonomi och sportsliga prestationer. Bland annat såg flera 

fotbollsklubbar enligt Risaliti och Verona, (2013) en relation mellan det ekonomiska resultatet 

och den idrottsliga prestationen. Fotbollsklubbarna började därför investera i stora 

konkurrenskraftiga spelartrupper, detta trodde dem vidare skulle leda till större idrottsliga 

framgångar men även större intäkter för sponsring och försäljning av Tv-rättigheter (Ibid). 

 

När ökningen av pengar och passionen involverats i världsfotbollen tillkommer det fler åsikter 

om fotbollsklubbarnas årsredovisningar och dess innehåll i form av upplysningar som ska skapa 

en rättvisande bild (Oprean & Oprisor, 2014). Begreppet rättvisande bild härstammar från den 

brittiska redovisningen där det är möjligt att bryta mot vissa regler och lagar för att åstadkomma 

rättvisande bild (Johansson, Johansson, Pautsch & Marton, 2013). Rättvisande bild togs sedan 

in i de europeiska direktiven vilka utgör grunden för den svenska lagstiftningen 

årsredovisningslagen (ÅRL) (Ibid). Staten, aktieägare och anställda har enligt Gilmore (2009) 

alla förväntningar på fotbollsklubbarna, bland annat att fotbollsklubbarnas resurser används på 

rätt sätt och på ett lagligt sätt. Grundtanken med själva redovisningen är att visa en så rättvisande 

bild av verksamheten som möjligt och att intressenter till företaget ska få rätt finansiell 
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information (Flamholtz, Bullen & Hua, 2002). Att redovisningen sköts efter regler och lagar är 

av största vikt då det annars kan skada fotbollsklubbarnas rykte och dess varumärke (Oprean & 

Oprisor, 2014). Fotbollsklubbarna har möjlighet till att redovisa antingen enligt nationella eller 

internationella regelverk och något som är unikt för fotbollsklubbarna är det har möjlighet att 

ta upp sina förvärvade fotbollsspelare som immateriella tillgångar (Anvisningar till 

elitlicensens ekonomikriterier, 2014). Med förvärvade fotbollsspelare menas de fotbollsspelare 

som köps från en annan fotbollsklubb och där en övergångssumma erhålls. Avskrivning för 

fotbollsspelare sker sedan linjärt utifrån kontraktslängden (Ibid). Anledningen till att 

fotbollsklubbarna har möjlighet till att ta upp fotbollsspelare som immateriella tillgångar är att 

fotbollsklubbarna har kontroll över fotbollsspelaren i form av en inträffad händelse. Denna 

inträffade händelse är att ett kontrakt uppstår mellan fotbollsklubbarna och fotbollsspelaren som 

i sin tur ger fotbollsklubbarna bestämmande inflytande över fotbollsspelaren (Johansson, 2010). 

Det är detta krav, det upprättade kontraktet, som gör det möjligt för fotbollsklubbarna att ta upp 

sina fotbollsspelare som immateriella tillgångar till skillnad från ett kunskapsintensivt företag. 

Kunskapsföretagens viktigaste tillgångar är humankapitalet, men dessa företag har inte samma 

möjlighet som fotbollsklubbarna att använda sig av immateriella tillgångar (Flamholtz et al., 

2002). I kunskapsföretag ses personalen som en negativ post i finansiella rapporterna då de 

enbart är en kostnad för företagen (Ibid).  

1.2 Problemdiskussion 
De är av värdigmässig natur viktigt att förstå det dilemmat som uppstår vid fotbollsklubbarnas 

sätt att endast redovisa delar av sin trupp som immateriella tillgångar. Morrow (1996) menar 

att definitionen av människor som en tillgång är ofullständig och avsaknandet av en 

tillfredsställande värderingsmetod gör att ett företag inte kan redovisa humankapitalet som en 

immateriell tillgång. Fotbollsspelarna däremot anses enligt Tunaru, Clark och Viney (2005) 

vara fotbollsklubbarnas största tillgångar och tas upp i de finansiella rapporterna som en 

immateriell tillgång. Oprean och Oprisor (2014) påstår att ingen fotbollsspelare är den andra 

lik och utifrån definitionen av immateriella tillgångar så är frågan hur acceptabelt det är att 

redovisa fotbollsspelaren som en tillgång. 

 

Ett problem som uppstår för fotbollsklubbarna är enligt Oprean och Oprisor (2014) samt Risaliti 

och Verona (2013) att de kan anskaffa sig nya fotbollsspelare till organisationen genom tre 

olika tillvägagångssätt, fotbollsklubbarna kan: 

 Köpa en fotbollsspelare från en annan fotbollsklubb. 

 Skriva kontrakt med en fotbollsspelare som inte har något gällande kontrakt med någon 

annan fotbollsklubb ett så kallat Bosman-fall. 

 Skriva ett kontrakt med en fotbollsspelare från det egna eller andra fotbollsklubbars 

ungdomsverksamheter  

Problemet med dessa tre olika anskaffningsmetoder ur ett redovisningsperspektiv, är enligt 

Morrow (1996) att endast den första förvärvsmetoden uppfyller kriteriet att organisationen äger 

kontrollen över tillgången genom en transaktion eller inträffad händelse. Pavlovic et al. (2014) 

lyfter även fram kritik mot att använda övergångssumman som underlag till värderingen av en 

fotbollsspelare då detta är ett historiskt värde som i många fall skiljer sig från den immateriella 

tillgångens verkliga värde. En annan existerande problematik menar Kulikova och Goshunova 

(2014) är den skillnad som uppstår i redovisningen och förbudet mot att aktivera kostnaderna 

för en egenutvecklad fotbollsspelare. Denna kritik grundar sig i att fotbollsklubbarnas egen 

talangutveckling är ett effektivt sätt att förbättra sina framtida prestationer och att det inte finns 

möjlighet att aktivera dessa kostnader är ett fundamentalt fel (Ibid). Enligt IAS kan inte 
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egenutvecklade fotbollsspelare tas upp som en immateriell tillgång trots att de enligt Kulikova 

och Goshunova (2014) uppfyller kraven för att de i framtiden generar ekonomiska fördelar. 

Oprean och Oprisor (2014) anser dock att unga fotbollsspelare troligtvis inte genererar dessa 

ekonomiska fördelar. Att egenutvecklade fotbollsspelare inte kan tas upp beror dels på IAS 38 

förbud mot att egengenerade immateriella tillgångar aktiveras i balansräkningen. Därför är 

frågan om redovisningen ger en rättvisande bild trots att fotbollsspelare redovisas olika 

beroende på hur den har förvärvats.  

 

Tillämpningen av IFRS har en betydande roll inom redovisningen och rättvisande bild genom 

dess lagar om immateriella tillgångar och goodwill (Lhaopadchan, 2010). Soderstrom och Sun 

(2007) belyser att problem med redovisningen av immateriella tillgångar och andra 

redovisningsskillnader kommer att bestå trots tillämpningen av IFRS i de nationella 

regelverken. Det har även enligt Johansson et al. (2013) diskuterats angående begreppet 

rättvisande bilds innebörd. Betydelsen verkar variera mellan de europeiska länderna och den 

praktiska tolkningen i Sverige är att rättvisande bild följs om redovisningen följer god 

redovisningssed (Ibid). Vidare menar Johansson et al. (2013) att det därför är tveksamt huruvida 

begreppet rättvisande bild tillför något inom svensk redovisning. Den svenska ÅRL är enligt 

Johansson, Johansson och Pautsch (2001) tvingande men de påpekar även att mycket har 

lämnats åt normgivande organ och praxis. Ett citat från Föreningen Auktoriserade Revisorer 

(FAR) citerat i Johansson et al. (2013) s. 39 understryker detta genom att säga: 

 

“En bokföring är i överensstämmelse med god redovisningssed om den följer 

bokföringslagen, uttalande från expertorgan på redovisningsområdet och 

redovisningspraxis i företagen” 

 

Oprean och Oprisor (2014) menar att på grund av ofullständig harmonisering mellan länderna 

så uppstår det skillnader mellan redovisningsstandarderna för fotbollsklubbarna då 

internationella regelverk skiljer sig från de nationella. Vid en ökad enhetlighet av 

redovisningsstandarder så ökar jämförbarheten och informationen blir mer användbar (DeFond, 

Hu, Hung & Li, 2015). Redovisningens olika nationella regler ger möjligheter till differentierad 

information och tillvägagångssätt vilket enligt Bennett, Bradbury och Prangnell (2006) leder 

till svårigheter med jämförelser och regelbundenheter mellan länderna. 

1.3 Problemformulering 
Ger dagens regelverk gällande värdering och redovisning av fotbollsspelare, samt 

tolkningsmöjligheter av regelverket en rättvisande bild? 

1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är granska och beskriva hur några svenska och utländska fotbollsklubbar 

redovisar sina fotbollsspelare. Denna granskning görs utifrån ett värderingsperspektiv för att 

utveckla befintlig teori om hur redovisningen av fotbollsspelare påverkar uppvisandet av en 

rättvisande bild 
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1.5 Disposition 
Strukturen på resterande delar av uppsatsen är enligt följande: 

 
 

  

2 Teoretisk 
referensram 

• Kapitel 2 inleds med en presentation av rättvisande bild och redovisningens
kvalitativa egenskaper. Vidare introduceras fotbollsindusrin, teorier kring
redovisningen av fotbollsspelare samt olika intressenter. Kapitlet avslutas
med studiens redovisningsmässiga område och dess specifika regler för
immateriella tillgångar, SVFFs kriterier, humankapital, värderingsmetoder
samt skatteregler kopplade till fotbollsklubbarnas redovisning.

3 Metod

• I kapitel 3 presenteras inledningsvis det synsätt och den forskningsansats
som präglar uppsatsen. Vidare introduceras uppsatsens kvalitativa metod
samt hur urval och datainsamling som har skett. Kapitlet avslutas med en
kritisk diskussion angående uppsatens genomförande.

4 Empiri

• Kapitel 4 innehåller en presentation för det empiriska material som samlats
in för uppsatsen. Kapitlet börjar med en presentation av svenska, engelska
och övriga europeiska fotbollsklubbars årsredovisningar. För att sedan gå
vidare med personliga utsagor från ekonomiansvarige på SVFF, Hammarbys
ekonomichef samt från tre revisorer.

5 Analys

• Utifrån den teoretiska referensramen och det empiriska materialet analyseras
huvudområderna i kapitel 5 utifrån en analysmodell. Dessa analyseras utifrån
en rättvisande bild och delas upp i områderna: fotbollsspelare som en
immateriell tillgång, kvalitativa egenskaper, olika redovisningsmetoder,
aktivering och spelarhandel.

6 Slutsats

• I kapitel 6 presenteras utifrån analysen uppsatsens slutsatser samt bidrag.
Kapitlet avslutas med förslag på vidare studier inom området.
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras relevanta teorier för att behandla uppsatsens problemformulering. 

Den teoretiska referensramen presenteras utifrån en utvecklad teorimodell (Figur 1). 

Teorimodellen ger en inblick i den djupdykning som görs för att förklara fotbollen som industri, 

redovisningsregelverk och praxis gällande immateriella tillgångar både i allmänhet och 

specifikt inom fotbollen. Den teoretiska referensramen inleds med en presentation angående 

rättvisande bild för att sedan gå vidare med teorimodellens två andra spår fotboll respektive 

redovisningsgrunderna. 

 

2.1 Sammanfattning teoretisk referensram 
För att sammanfatta referensramen har en teorimodell utvecklats enligt nedan (Figur 1). 

Modellen utgår från uppvisandet av en rättvisande bild för att sedan illustrera uppsatsens 

centrala del redovisning av fotbollsspelare. Utifrån den delar sedan modellen upp sig i två spår, 

dels hur fotbollen har utvecklats genom åren och vilka olika ekonomiska redovisningsformer 

som fotbollsklubbarna använder sig av. Det andra spåret beskriver redovisningens grunder. 

 

 

 

Figur 1: Teorimodell som illustrerar arbetets centrala delar 

Först presenteras teorier angående rättvisande bild samt andra viktiga kvalitativa egenskaper 

som är viktiga beståndsdelar för de finansiella rapporternas uppvisande av rättvisande bild som 

utgör grunden i problemformuleringen. 

 

Modellens vänstra spår illustrerar fotbollen som är en av uppsatsens centrala del. Det avsnittet 

inleds med utvecklingen från en sport till en ekonomisk industri och vad det har fått för 

konsekvenser. Där beskrivs bland annat fotbollsspelarens betydelse för fotbollsklubbarna, 

fotbollsklubbarnas. Vidare utvecklas problematiken angående den differentierade 

redovisningen samt hur redovisningen sker olika beroende på hur fotbollsspelaren har 



6 

 

förvärvats. Till följd av fotbollens utveckling finns allt fler intressenter kring fotbollsklubbarna. 

Här beskrivs deras olika intressen i fotbollsklubbarna, samt förväntningar och påverkan på dess 

finansiella rapportering. 

 

Det högra spåret av modellen (figur 1) innefattar en annan central del av uppsatsens nämligen 

olika redovisningsgrunder. Den handlar om generella regler kring redovisning av immateriella 

tillgångar. Avsnittet inleds genom en definition av immateriella tillgångar samt en diskussion 

angående immateriella tillgångars olika komponenter. Dessa har en betydande roll för 

redovisningen av fotbollsspelare. I avsnittet redogörs det även för hur avskrivning för 

immateriella tillgångar ska ske samt vilken avgörande roll tillgångens nyttjandeperiod har. 

Vidare presenteras SvFFs egna anvisningar för att fotbollsklubbarna ska få behålla sin 

elitlicens. Vi redovisar även de allmänna svårigheterna för ett företag att redovisa 

humankapitalet som en tillgång samt vilken påverkan humankapitalet har på de finansiella 

rapporterna. Senare inom detta avsnitt nämner vi några alternativa värderingsmetoder. Slutligen 

presenteras exempel på brukbara skattelättnader för fotbollsklubbarna som kan användas vid 

förvärv av fotbollsspelare. 

2.2 Rättvisande bild 
Frostenson (2015) menar att ett vanligt sätt att se på redovisningens är att de ska ge användbar 

information om företagets ekonomiska ställning. Enligt IAS 1 p.15 ska de finansiella 

rapporterna på ett rättvisande sätt avbilda företagets finansiella ställning, resultat samt 

kassaflöde. För att uppnå en rättvisande bild ska företaget vidare enligt IAS 1 p. 15 exempelvis 

korrekt återge transaktioners effekter samt följa de förhållanden som delges i definitioner och 

redovisningsvillkor. Den svenska tolkningen innebär enligt Johansson et al. (2013) ett 

övergripande mål för årsredovisningen, som helhet ska de finansiella rapporterna tillsammans 

med noterna skapa en rättvisande bild för företagets ställning. Vad som avgör hur och om ett 

företags finansiella rapporter redovisar en rättvisande bild menar Frostenson (2015) beror på 

redovisningsteorin kopplad till resultat och balansräkningen. Enligt Frostenson (2015) måste 

företaget på ett trovärdigt sätt kunna fastställa när det är vad. Det kan enligt Johansson et al. 

(2013) finnas situationer där en rättvisande bild inte skulle uppnås om varje enskild regel 

används. Då tillämpas en normering och det är denna som ligger till grund för 

redovisningsstandarder och lagstiftning som enligt Frostenson (2015) skiljer redovisningen från 

andra företagsekonomiska kunskapsområden.  

 

För att kunna redovisa ett så rättvisande resultat som möjligt måste enligt Johansson et al. 

(2001) periodiseringar göras. Det är endast den del av inkomster och utgifter som kan hänföras 

till innefattande period som får påverka det redovisade resultatet i bokslutet. Periodisering 

inträffar ofta i samband med förvärv av anläggningstillgångar så som maskin eller inventarier. 

Periodiseringar av dessa tillgångar sker sedan genom avskrivningar årsvis vilket fördelar 

tillgångens utgift som kostnader över den ekonomiska livslängden (Ibid). Periodiseringar är ett 

av fyra områden Frostenson (2015) nämner som principiella resonemang. De andra är 

klassificering, värdering och igenkänning. Klassificeringen behandlar den bedömning som 

måste göras då det inte finns något uppenbart svar, det kan till exempel vara bedömningar om 

huruvida företaget ska ha tillgången för stadigvarande bruk. Värderingen menar Frostenson 

(2015) handlar om någon form av mätning eller skattning av ett värde som är problematisk i 

den aspekten att utomstående får en felaktig bild av företaget på grund av över eller 

undervärderingar (se tabell 1). I den svenska lagstiftningen belyser Frostenson (2015) att det 

finns olika värderingsmetoder men att lagstiftningen förespråkar vissa av dem, de 

bakomliggande orsakerna till dessa val är vad som egentligen ger den mest rättvisande bilden. 



7 

 

Frostensons (2015) sista begrepp igenkänning är en annan fråga som kräver avvägningar 

angående huruvida något juridiskt sett kan säkerställas.  

 

 Övervärdering Undervärdering 

Intäkter Företags resultat överskattas Företagets resultat underskattas 

Kostnader Företagets resultat underskattas Företagets resultat överskattas 

Tillgångar Företaget ser ut att vara mer värt än 

vad det är 

Företaget ser ut att vara mindre värt 

än vad det är  

Skulder Företaget ser ut att vara mindre värt 

än vad det är 

Företaget ser ut att vara mer värt än 

vad det är 

Tabell 1: Problematik med felaktig värdering av intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. 

Johansson et al. (2013) s.93 

Den externa finansiella redovisningen är enligt Flamholtz et al. (2002) informationen företag 

ger ut via deras årsredovisning till aktieägare, externa intressenter såsom banker, potentiella 

investerare samt långivare. Den obligatoriska bakomliggande tillämpningen av IAS har enligt 

Lhaopadchan (2010) spelat en stor roll inom redovisningen och gett en mer rättvisande bild. 

Samtidigt som redovisningen ska ge en rättvisande bild innefattar redovisningen kvalitativa 

egenskaper som enligt Lumsden, Lundqvist, Marton och Pettersson (2012) gör redovisningen 

användbar. Vidare menar de att funktionen med dessa egenskaper är att skilja användbar 

information från icke användbar eller missvisande information (Ibid). Redovisningens fyra 

kvalitativa egenskaper är enligt föreställningsramen begriplighet, relevans, tillförlitlighet samt 

jämförbarhet. Begriplighet beskrivs i föreställningsramen i IFRS som att den finansiella 

rapporteringen ska vara lättbegriplig för användaren. Lumsden et al. (2012) redogör även för 

hur IFRS förutsätter att användaren har rimlig kunskap för att förstå de finansiella rapporterna. 

De rimliga kunskaperna som krävs är inom affärsverksamhet, ekonomiska aktiviteter samt att 

de analyserar informationen med en viss frekvens. Lumsden et al. (2012) beskriver att det krävs 

betydande kunskaper för att förstå en finansiell rapport upprättad efter IFRS och att fokus läggs 

på professionella användare istället för privatpersoner. Den kvalitativa egenskapen relevans är 

enligt Lumsden et al. (2012) att informationen är relevant för användaren vid beslut. Den 

finansiella informationen ska underlätta bedömningar av inträffade, aktuella samt framtida 

händelser och gör den detta så är informationen relevant. Tillförlitligheten till den finansiella 

rapporteringen beskrivs i föreställningsramen som att informationen inte ska innehålla 

väsentliga felaktigheter samt inte vara vinklad. Användaren av informationen ska kunna vara 

säker på att informationen på ett regelrätt sätt utvisar vad som görs gällande eller vad den antas 

visa (IFRS föreställningsram).  

 

Den sistnämnda egenskapen, jämförbarhet är enligt Lumsden et al. (2012) en följd utav 

konsekvent tillämpning av principer eller liknande transaktioner över tid. Vidare belyser de att 

syftet med denna egenskap är att genom en utvecklad redovisningsreglering skapa goda 

förutsättningar för jämförbarhet mellan företag (Ibid). DeFond et al. (2015) styrker detta och 

menar att vid en utveckling av liknande redovisningsprinciper eller en användning av samma 

redovisningsprinciper leder till mer gränsöverskridande investeringar eftersom kostnaderna för 

informationssamladet minskar. Det i sin tur skapar enligt Lumsden et al. (2012) en effektivare 
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marknad. Även trovärdighet och ökad enhetlighet är viktiga faktorer som leder till förbättrad 

jämförbarhet (DeFond et al. 2015). Vidare menar de att fördelar med förbättrad jämförbarhet 

är att informationen blir mer användbar när företagen antar redovisningsstandarder som 

används av branschkollegor (Ibid). Länders olika nationella regelverk och ländernas generellt 

accepterade redovisningsprinciper (GAAP) är enligt Lhaopadchan (2010) utvecklade under en 

lång tid efter den specifika ekonomiska struktur och regelverk som finns i olika länder. Dessa 

skapar begränsningar för att göra jämförelser mellan länderna. Dock har efterfrågan efter 

harmonisering ökat till följd av internationella investerare och regeringarnas efterfrågan på 

transparens och möjlighet till jämförbarhet (Ibid). 

 

Trots denna bakomliggande tillämpning av IAS i de nationella regelverken påvisar Soderstrom 

och Sun (2007) att skillnader mellan länder till viss del alltid kommer att bestå, detta bland 

annat på grund av att redovisningskvalitén är summan av fler faktorer. Soderstrom och Sun 

(2007) menar att kvalitén är en funktion som grundar sig på företagets förutsättningar i form av 

landets regelverk och/eller politiska system. Samtidigt som den påverkas av andra funktioner 

såsom beskattningssystem, ägande, kapitalstruktur, den finansiella utvecklingen på marknaden 

samt redovisningsstandarder (figur 2) 

 

Figur 2: Soderstrom och Sun (2007, s.688) modell över påverkande faktorer för redovisningens 

kvalité. 

Soderstrom och Sun (2007) påpekar att tillämpningen av IAS kommer att leda till betydande 

förändringar i den ekonomiska miljön. Anledning till att ha gemensam redovisningsstandard är 

enligt Bennett et al. (2006) för att underlätta jämförbarheten. Utan ett liknande regelverk är det 

svårt att göra dessa jämförelser mellan länderna (Ibid). Soderstrom och Sun (2007) menar att 

detta endast är en faktor i ett större perspektiv. Eftersom de andra faktorerna är fortsatt olika 

mellan länderna så är det möjligt att redovisningen förblir differentierad trots ländernas 

tillämpning av IAS (Ibid). 

2.3 Redovisning av fotbollsspelare 
2.3.1 Fotbollsindustrin 
Den ekonomiska delens betydelse för fotbollsklubbarna och dess affärer har enligt Risaliti och 

Verona (2013) ökat under senare år. Trots ökade inkomster och omsättningar påpekas det av 

flera forskare att detta inte ger en proportionerlig ökning av fotbollsklubbarnas vinst (Risaliti 

och Verona, 2013; Pavlovic et al., 2014). Pavlovic et al. (2014) belyser tre faktorer som 

påverkar den uteblivna vinsten. Den första grundar sig i att fotbollsklubbarnas ägare inte drivs 

av ekonomiska mål utan de istället drivs av prestige eller penningtvätt (Ibid). Den andra faktorn 
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är fotbollsspelarnas höga bonusar. Den tredje faktorn som påverkar menar Pavlovic et al. (2014) 

bygger på att fotbollsklubbarna ökar sina kostnader innan de försäkrar sig om ökade intäkterna. 

 

Både Morrow (2013) och Tunaru et al. (2005) skildrar i sina artiklar att fotbollsspelarna är den 

viktigaste tillgången för fotbollsklubbarna. Lönerna till dessa uppgick enligt en rapport gjord 

av UEFA till över 60 % av omsättningen (Morrow, 2013) spel. Samtidigt finns det enligt Tunaru 

et al. (2005) ett starkt samband mellan fotbollsklubbarnas spelarlöner och dess tabellposition. 

Detta gör att fotbollsklubbarna varje år gör stora investeringar för att förbättra laget och därmed 

nå en bättre position. Kulikova och Goshunova (2014) argumenterar vidare att utan bra 

fotbollsspelare är det svårt för fotbollsklubbarna att attrahera publik, sponsorer och investerare. 

Denna strategi att förvärva bra och dyra fotbollsspelare är enligt Risaliti och Verona (2013) inte 

alltid är helt lyckad. 

 

Enligt Kulikova och Goshunova (2014) kan fotbollslag investera på två sätt. Antingen genom 

förvärv av fotbollsspelare från en annan fotbollsklubb eller genom egen talangutveckling och 

investering i att utveckla den egna ungdomsverksamheten (Ibid). Amir och Livne (2005) håller 

med i att fotbollsklubbarna kan engagera sig i spelarhandel och talangutveckling men 

argumenterar vidare att de tre huvudaktiviteterna består av intäkter, spelarhandel och 

talangutveckling. Amir och Livne (2005) menar att intäkterna består av bland annat 

biljettförsäljning, tv-rättigheter och sponsring. Amir och Livne (2005) argumenterar dock att 

den viktigaste aspekten inom handel med fotbollsspelare är att fotbollsklubbarna ska få tillbaka 

pengar på deras investeringar i utbildning och utveckling av fotbollsspelarens skickligheter. För 

att förstå vikten av dessa investeringar beskriver Barnard (2000) att Ajax försäljning av 

egenutvecklade fotbollsspelare uppgår till en femtedel av deras totala inkomst. Barnard (2000) 

påstår även att fotbollsklubbar gör stora vinster på att köpa in fotbollsspelare billigt för att sedan 

utveckla dessa och sälja dem vidare. Vidare beskriver Barnard (2000) hur det under senare 

delen av 1900-talet diskuterades om det gick att ändra sättet för hur övergångar mellan 

fotbollsklubbar sker då detta ansågs gå mot EUs regler om fri rörlighet mellan europeiska länder 

eftersom fotbollsspelare köps av andra fotbollsklubbar. Om EU-kommissionen hade stoppat 

möjligheterna för övergångssummor skulle enligt Barnard (2000) de mindre fotbollsklubbarna 

runt omkring i Europa ha svårt att klara sig då de lever på försäljningen av fotbollsspelare. 

Skulle övergångssummor förbjudas skulle endast utgifterna för fotbollsspelarna kvarstå i form 

av fotbollslönerna utan möjlighet för intäkter vid försäljning. Det skulle även vara svårt för de 

mindre fotbollsklubbarna att kunna behålla väletablerade fotbollsspelare då de lättare skulle 

kunna gå till en annan fotbollsklubb som erbjuder högre lön. Barnard (2000) påpekar även att 

ett förbud mot övergångssummor skulle innebära att fotbollsklubbarna inte heller skulle ha 

några incitament till att utveckla och vårda egna produkter då det inte finns något sätt att återfå 

sina investeringar i dessa fotbollsspelare. 

 

2.3.2 Redovisning av fotbollsspelare 
Då det är tillåtet med övergångssummor och i dagens fotbollsvärld betalar fotbollsklubbarna 

enorma övergångssummor till andra fotbollsklubbar vid spelarförvärv (Pavlovic et al., 2014). 

Dessa förvärv kan ses som försök till gynnsamma investeringar för fotbollsklubbarna eftersom 

de ger effekter på marknadsföringen, medieexponeringen och det kommersiella såsom 

sponsring. På så sätt påverkar det fotbollsklubbarnas finansiella resultat, men spelarförvärven 

påverkar även fotbollsklubbarnas resultat på fotbollsplanen (Pavlovic et al., 2014). De tre 

tillvägagångssätten som fotbollsklubbarna kan förvärva fotbollsspelare skiljer sig från varandra 

och värderingen av fotbollsspelarna sker inte på samma sätt (Oprean & Oprisor, 2014; Risaliti 

& Verona, 2013). På grund av dessa skillnader redovisas fotbollsspelarna på olika sätt. 

Fotbollsklubbarna ”äger” fotbollsspelaren på grund av kontraktet, men värderingen av 
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fotbollsspelaren blir det diffusa (Oprean & Oprisor, 2014). Ett liknande problem finns i och 

med att priserna bara blir högre och högre för fotbollsspelarna, vilket bidrar till att det behövs 

nya sätt för att beräkna övergångssummorna (Tunaru et al., 2005). Problemet för både värdering 

av fotbollsspelaren men även till vilket pris övergångssumman ska beräknas till menar Risaliti 

och Verona (2013) ligger främst i att det inte finns någon strikt och tillförlitlig metod gällande 

för bedömningen av fotbollsklubbarnas humankapital. Det är svårt att beräkna en 

fotbollsspelares egna bidrag till fotbollsklubbens resultat (Risaliti & Verona, 2013). Risaliti och 

Verona (2013) beskriver även att varken UEFA, FIFA eller något av de nationella förbunden 

har befogenheter att utfärda obligatoriska redovisningsstandarder gällande finansiella rapporter. 

Vidare menar de att organisationerna däremot ger ut icke-tvingande redovisningsstandarder 

som ofta på grund av moraliskt tryck följs av fotbollsklubbarna (Ibid). 

 

När fotbollsklubbarna köper en fotbollsspelare från en annan fotbollsklubb betalas en 

övergångssumma. Denna summa kan enligt Oprean och Oprisor (2014) liknas vid en värdering 

då marknaden värderar fotbollsspelaren. Oprean och Oprisor (2014) riktar dock en viss kritik 

mot denna marknad då de menar att den innehåller en viss asymmetri eftersom 

fotbollsklubbarna inte kan veta de exakta egenskaperna hos fotbollsspelaren. Fotbollsspelaren 

uppfyller enligt Forker (2005) även kriterierna för en immateriell tillgång då de anskaffats via 

en köpetransaktion och att de samtidigt anskaffas för att generera framtida ekonomiska fördelar. 

Forker (2005) belyser dock problematiken med avskrivningarna och nedskrivningarna på den 

immateriella tillgången. Nedskrivningar ska göras om värdet understiger det bokförda värdet 

vid till exempel skador på fotbollsspelaren. Benkraiem, Le Roy och Louhichi (2011) menar att 

då fotboll är en kontaktsport och kan skador uppkomma. Effekten av dessa skador är 

oberäkneliga och en fotbollsspelare kan komma tillbaka på en bättre nivå än innan samtidigt 

som effekten kan bli att han aldrig kommer upp i samma nivå som tidigare. Därför är värdering 

av fotbollsspelare svårberäknat och därmed även värdering av fotbollsklubbarnas tillgångar 

(Benkraiem et al., 2011).  

 

Nuvarande system tillåter endast linjär avskrivning efter fotbollsspelarens kontraktstid 

(Pavlovic et al., 2014). Vid en kontraktsförlängning så läggs nya kostnader till för förlängningen 

av kontraktet på tillgångens värde. Det blir då en förlängd avskrivningstid med förhållande till 

det nya kontraktet (Pavlovic et al., 2014). Kulikova och Goshunova (2014) menar att 

förlängningen ses som en förbättring av tillgången och kan därför aktiveras i balansräkningen. 

Forker (2005) kritiserar dagens avskrivningsmetod gällande exempelvis då en ung 

fotbollsspelare köps. Forker (2005) menar att fotbollsklubbarna bör ha möjligheten att ge 

utrymme för utveckling av unga fotbollsspelare och därför ha en progressiv avskrivning vilket 

medför att kostnaderna ökar under kontraktstiden. För en äldre fotbollsspelare som köps och 

som vid köptillfället är på sin toppen av karriären bör därför en degressiv avskrivning passa 

bättre eftersom kostnaderna då bokförs större från början för att sedan minska under 

kontraktslängden (Forker, 2005). 

 

När ett kontrakt skrivs med en fotbollsspelare utan ett gällande kontrakt aktiveras inte denna 

fotbollsspelare i balansräkningen. Detta beror på att det inte finns något anskaffningsvärde på 

tillgången utan fotbollsspelarens lönekostnader är det enda som påverkar fotbollsklubbarnas 

resultat- och balansräkning (Anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier, 2014). Kulikova 

och Goshunova (2014) menar att investeringar i den egna ungdomsakademin är det mest 

effektiva sättet att förbättra strukturen för fotbollsklubbarna, vilket i sin tur leder till förbättrade 

framtida prestationer (Ibid). Fotbollsklubbar har insett detta och säsongen 2012/2013 

investerade 18 toppklubbar i Tyskland tillsammans 80 miljoner euro på talangutveckling. De 

internationella redovisningsprinciperna är konstruerade så att dessa kostnader inte redovisas i 
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balansräkning trots att dessa fotbollsspelare enligt Kulikova och Goshunova (2014) uppfyller 

kraven på att de i framtiden genererar ekonomiska fördelar.  

 

2.3.3 Intressenter 
Fotbollsklubbarna har enligt Gilmore (2009) många olika intressenter såsom staten, aktieägare 

samt anställda. Relationen till dessa intressenter samt fotbollsklubbarnas supportrar menar 

Morrow (2013) är minst lika viktig som kassaflöden, vinster och skulder. Morrow (2013) menar 

att den finansiella rapporteringen är grunden men att FFPs påverkan anpassar och utökar 

rapporteringens anpassning till fotbollsklubbarnas sociala och organisatoriska kontext. Dock 

belyser Morrow (2013) att den omgivning som en fotbollsklubb befinner sig i gör att deras 

årsredovisning kan ses som missanpassad. För att fotbollsklubbarna ska agera enligt de 

finansiella kriterierna är fotbollsklubbarna manade att använda sig av de internationella 

regelverken (Oprean och Oprisor, 2014). Vidare menar Oprean och Oprisor (2014) att 

fotbollsklubbarna måste sköta dessa innefattande kriterier för att de tillsammans bygger upp 

fotbollsklubbarnas varumärke. Detta varumärke leder enligt Oprean och Oprisor (2014) till 

trogna supportar, investerare samt sponsorer. Därför ger skandaler och negativ uppmärksamhet 

negativa konsekvenser på varumärket, som i sin tur påverkar hela fotbollsklubbarna och dess 

ekonomier (Ibid). 

 

Fotbollen agerar enligt Morrow (2013) inom ett område som är reglerat av multinationella 

förbund såsom UEFA och FIFA samtidigt som deras nationella förbund påverkar. 

Fotbollsklubbarna påverkas genom reglering av spelregler, anti-doping, klubblicenser och nu 

även genom FFP. FFP är en respons av UEFA på den finansiella situationen många europeiska 

fotbollsklubbarna befinner sig i för att skydda till exempel klubbturneringarna. Målet med FFP 

är enligt Morrow (2013) att: 

 Öka den ekonomiska och finansiella kapaciteten samt öka transparensen och 

trovärdigheten i fotbollsklubbarna. 

 Skydda aktörer som fotbollsklubbarna är skyldiga pengar, såsom banker, fotbollsspelare 

och skatteverk. 

 Göra fotbollsklubbarna ekonomiskt rationella så de agerar utefter sina egna inkomster. 

 Uppmuntra en ekonomisk långsiktighet som generar framtida fördelar för fotbollen. 

 Skydda den europeiska klubbfotbollen genom långsiktig lönsamhet. 

Utöver den sociala kontext fotbollsklubbarna befinner sig inom finns även fotbollsklubbarnas 

ägare och investerare. Fotbollsklubbarna kan idag välja bolagsformen aktiebolag. Fördelar med 

detta menar Backman (2009) är möjligheten till åtgärder som momskvittning, 

kapitalanskaffning genom nyemission eller aktieägartillskott. De nackdelar ett aktiebolag 

medför beskriver Backman (2009) är att till exempel skattelättnaden för en ideell förening 

försvinner. I Sverige begränsas fotbollsklubbarnas kapitalanskaffning genom att minst 51 % av 

rösterna måste ägas av fotbollsklubbarna detta för att avskräcka kapitalstarka intressenter 

(Backman, 2009).  

 

Morrow (2013) menar att de mindre ägarna i fotbollsklubbarna inte är motiverade av att göra 

vinster av ägandet utan ser det mer som en skyldighet att förse fotbollsklubbarna med finansiellt 

stöd. Historiskt sett beskriver Morrow (2013) att majoriteten av aktieägarna inte söker 

lönsamhetsmaximering utan hellre ser en maximering av sportsliga prestationer. Då 

fotbollsklubbarna har blivit mer beroende av externa reklaminvesteringar menar Morrow 

(2013) att de ändå tycks gå allt mer mot vinstmaximering. Värderingen på fotbollsklubbarna 

för dessa intressenter är dock ett dilemma, som Benkraiem et al. (2011) påpekar så är 
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värderingen beroende av dess immateriella tillgångar och dess värde. De antyder att 

svårigheterna med att beräkna ett rättvisande värde på de immateriella tillgångarna skapar en 

kommersiell och finansiell risk samt gör att värderingen av fotbollsklubbarna blir volatil (Ibid). 

2.4 Redovisning 
2.4.1 Immateriella tillgångar 
Fotbollsspelare kan som tidigare nämnt i vissa fall tas upp som en immateriell tillgång. En 

immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång som inte har något fysisk form 

(IAS 38). För att en immateriell tillgång ska kunna redovisas som en resurs för företaget krävs 

det att företaget har kontroll över tillgången till följd av en inträffad händelse samt att den ska 

förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden (IAS 38). Lumsden et al. (2012) 

beskriver vad som menas med identifierbar, det sker antingen genom att tillgången är avskiljbar 

från företaget eller baserad på juridiska rättigheter. Avskiljbarhet betyder att tillgången ska 

kunna separeras från företaget, tillgången ska kunna säljas från ett företag till ett annat 

(Lumsden et al., 2012). Att en tillgång är baserad på juridiska rättigheter menar Lumsden et al. 

(2012) är att företaget har tillgången tack vare avtal, lagar eller annan reglering. Med kontroll 

menar IAS 38 att företaget har förmågan att säkerställa att framtida ekonomiska fördelar 

hamnar hos det egna företaget samt att det minskar möjligheter för andra företag att ta del av 

dessa fördelar. Framtida ekonomiska fördelar innefattar enligt IAS 38 intäkter från försäljning 

av produkter eller tjänster, men även genom kostnadsbesparingar eller andra fördelar som 

uppstår vid användandet av tillgången. 

 

Värdering av den immateriella tillgången sker enligt IAS 38 för första gången till 

anskaffningsvärdet. Värderingar efter det första redovisningstillfället sker sedan antingen 

genom anskaffningsvärdemetoden eller genom omvärderingsmetoden. När tillgången värderas 

enligt anskaffningsvärdemetoden så presenteras den immateriella tillgången i företagens 

finansiella rapporter till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 

ackumulerade nedskrivningar (Ibid). Vid värdering genom omvärderingsmetoden så ska det 

finnas en aktiv marknad där tillgången kan värderas till verkligt värde. Omvärdering sker sedan 

om det verkliga värdet skiljer sig från anskaffningsvärdet med avdrag för eventuella 

ackumulerade avskrivningarna och nedskrivningarna. Finns det ingen aktiv marknad för 

tillgången redovisas den genom anskaffningsvärdemetoden (IAS 38). 

 

En annan typ av immateriella tillgångar är forskning och utveckling. Den del som kan tas upp 

som en immateriell tillgång är utvecklingsfasen. Utveckling definieras i IAS 38 som att 

företaget kan använda sig av det forskningsresultat som framkommit ur forskningsfasen eller 

annan kunskap företaget innehar som kan leda till förbättringar av bland annat produkter eller 

processer. Innan ett företag har uppnått ett resultat inom forskningsfasen finns det dock ingen 

möjlighet att ta upp nedlagda utgifter som en immateriell tillgång. Forskning anses vara ett 

systematiskt sökande efter att uppnå ny insikt och ny teknisk eller vetenskaplig kunskap (IAS 

38).  

 

Avskrivning på immateriella tillgångar 
Vid avskrivningar av immateriella tillgångar så används tillgångens nyttjandeperiod som ett 

underlag. Det första som måste bestämmas angående nyttjandeperioden är om den är bestämbar 

eller obestämbar (Lumsden et al., 2012). Om en tillgång har obestämd nyttjandeperiod så 

betyder inte det att den har oändlig nyttjandeperiod utan snarare att det är svårt att urskilja hur 

länge tillgången ger ekonomiska fördelar för företaget. Har en immateriell tillgång obestämbar 

nyttjandeperiod får inga avskrivningar ske. Vid bestämbar nyttjandeperiod menar Lumsden et 
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al. (2012) att en immateriell tillgång har begränsad nyttjandeperiod. Det kan till exempel vara 

att patent endast löper under ett visst antal år. När nyttjandeperioden fastställts för tillgången 

måste företaget bestämma hur avskrivningen ska ske. Enligt IAS 38 är tre metoder brukbara, 

dessa är: linjär, degressiv och produktionsberoende. Den avskrivningsmetod som används ska 

bäst beskriva vad tillgångens framtida ekonomiska fördelar förväntas bli för företaget. Om detta 

inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt ska företaget använda sig av linjär avskrivning. 

Lumsden et al. (2012) diskuterar även skillnaden mellan immateriella och materiella tillgångar, 

där det ofta är svårigheter med att fastställa värdeminskningen för immateriella tillgångar. Av 

detta skäl är även den linjära metoden, enligt Lumsden et al. (2012), den mest dominerade 

metoden för avskrivning av immateriella tillgångar. En annan skillnad Lumsden et al. (2012) 

belyser är när det gäller tillgångarnas restvärde, det finns i normala fall för immateriella 

tillgångar inget restvärde kvar när nyttjandeperioden är över. Detta kan dock förbises om det 

finns ett åtagande från en tredje part att köpa tillgången när tillgångens nyttjandeperiod är över 

eller om det finns en aktiv marknad för tillgången där restvärdet till exempel kan fastställas 

genom en hänvisning till den aktiva marknaden (IAS 38). Årligen ska även avskrivningstiden 

och avskrivningsmetoden omprövas vilket även gäller för tillgångens nyttjandeperiod. Utifrån 

detta görs sedan en nedskrivning eller en återföring av värdet (IAS 38) 

 

2.4.2 SvFF 
Det SvFF reglerar de svenska fotbollsklubbarnas årsredovisningar och upprättar varje år 

anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier. Detta sker till följd av att UEFA ställer krav på 

medlemsförbunden att säkerställa att föreningar inom förbunden tar ansvar för den ekonomiska 

utvecklingen. Skulle det visa sig att fotbollsklubbarnas ekonomi är misskött skulle det kunna 

påverka fotbollens trovärdighet. På grund av dessa krav upprättas elitlicensens ekonomikriterier 

för föreningar i Allsvenskan, Damallsvenskan samt Superettan. I de SvFF stadgar beskrivs att 

fotbollsföreningarna ska bedriva sin verksamhet med sund ekonomi och i enlighet med god 

redovisningssed. Med detta menar de att fotbollsklubbarna ska följa lagar, regler och 

rekommendationer inom gällande redovisningsområde. SvFF ställer en del krav för att 

elitlicensen ska kunna upprätthållas. Några exempel på detta är bland annat att 

fotbollsklubbarna måste ha minst en auktoriserad eller godkänd revisor. Ett annat är att 

föreningarna inte får ha negativt eget kapital efter den 31:e december varje år. Skulle detta 

inträffa måste föreningarna upprätta en handlingsplan för hur de ska hantera och lösa 

situationen. Handlingsplanen ska tillhandahållas Licensnämnden den 31:e mars nästkommande 

år. Detta är bara två av SvFFs åtta krav för att behålla fotbollsklubbarnas elitlicens (Se 

resterande i Bilaga 2). (Anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier, 2014) 

 

SvFF ger även ut redovisningsprinciper som gäller vid upprättande av årsredovisning. 

Årsredovisningen ska upprättas baserat på IFRS eller ÅRL samt bokföringsnämndens allmänna 

råd om årsredovisning och koncernredovisning. I dessa anvisningar beskrivs det som är unikt 

för fotbollsklubbar och inte regleras i någon lag eller rekommendation, nämligen hur 

fotbollsspelare ska redovisas och värderas. Redovisningsprinciperna behandlar bland annat hur 

externt förvärvade fotbollsspelare antingen kan kostnadsföras direkt eller redovisas som en 

immateriell tillgång i balansräkningen. Anskaffningsvärdet för fotbollsspelaren motsvarar 

övergångssumman vid tillfället då förvärvet sker. Det är anskaffningsvärdet som antingen 

kostnadsförs direkt i resultaträkningen eller som tas upp som den immateriella tillgången för 

fotbollsklubbarna. (Anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier, 2014) 

 

Enligt de anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier (2014) som SvFF ger ut så består 

övergångssumman av den summa som fotbollsklubbarna betalat i transferbelopp, tränings och 

utbildningsersättning eller solidaritetsersättning. Avskrivningar på denna tillgång sker sedan 
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linjärt utifrån den ursprungliga kontraktstiden. Vid tilläggsköpeskilling är det även tillåtet att 

skriva upp fotbollsspelaren i balansräkningen, men det får inte ske utan att något transferbelopp 

är erlagt. Annan uppskrivning av fotbollsspelaren är inte möjlig utan det går emot UEFAs regler 

samt internationell redovisningspraxis gällande upparbetade immateriella tillgångar. Varje år 

ska även en bedömning göras för att beräkna återvinningsvärdet av en fotbollsspelare. Är 

återvinningsvärdet mindre än det redovisade värdet ska tillgången skrivas ner till 

återvinningsvärdet. Vid en försäljning av en fotbollsspelare ska transferbeloppet minus 

kvarvarande anskaffningsvärde på fotbollsspelaren bokföras i resultaträkningen som en vinst 

eller förlust. Tillgången och de ackumulerade avskrivningarna ska föras bort ifrån 

balansräkningen. (Anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier, 2014) 

 

I SvFFs anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier tas det även upp varför den egna 

ungdomsverksamheten inte får tas upp i balansräkningen. Vid både externt förvärv och vid 

utvecklande i den egna ungdomsverksamheten har fotbollsklubbarna löpande kostnader. Vid 

en externt förvärvad fotbollsspelare uppkommer en merkostnad i form av transferbeloppet, det 

är denna del som tas upp som den immateriella tillgången och är skillnaden från den egna 

ungdomsverksamheten. Redovisning sker sedan löpande för lönekostnader och andra kostnader 

runt omkring fotbollsspelaren. Därigenom sker rätt matchning mellan intäkter och kostnader 

för fotbollsklubbarna med automatik. Principen som används vid förvärv av fotbollsspelare och 

för ungdomsverksamheten används för att periodisera transferbeloppet över den ursprungliga 

kontraktstiden. Detta sker även för att uppnå en mer rättvisande bild över redovisningen och för 

att få en bättre matchning mellan intäkter och kostnader. De påvisar även att detta följer 

försiktighetsprincipen eftersom uppskrivningar inte är tillåtna, utan det redovisas först vid 

försäljning av en fotbollsspelare då övervärdet realiseras. (Anvisningar till elitlicensens 

ekonomikriterier, 2014) 

 

2.4.3 Redovisning av humankapital 
Trots att ett företags största tillgång, enligt Johansson (2010), kan vara dess personal återfinns 

den inte som en tillgång i företagets finansiella rapporteringar. Dagens företag är inte bara 

producerande företag som framställer fysiska produkter med hjälp av maskiner utan det finns 

även högteknologiska företag vars produktion är beroende av humankapitalet (Flamholtz et al., 

2002). Därför blir personalens funktionella egenskaper såsom kunskap, färdighet och erfarenhet 

viktiga faktorer för att skapa ett konkurrenskraftigt företag (Hall, 1993). Flamholtz et al. (2002) 

menar även att den kunskap som humankapitalet innehar blir alltmer viktig utan att detta syns 

i företagets tillgångar eftersom denna post endast tas upp som en kostnad. Att personalen inte 

syns som en tillgång i balansräkningen menar Johansson (2010) gör att balansomslutningen för 

kunskapsintensiva företag blir mindre än de företag som har materiella tillgångar. Vidare 

diskuterar Johansson (2010) att personalen har en avgörande roll för ett kunskapsintensivts 

företags framtida ekonomiska fördelar. Det leder till att det finns dolda tillgångar som inte 

redovisas och att redovisningen inte ger den rättvisande bild som den enligt IAS 1 p.9 ska göra.  

 

Ett av problemen med människor som en tillgång är det problem som Morrow (1996) belyser 

angående hur människan ska definieras som en tillgång, samtidigt påpekar Lumsden et al. 

(2012) den svårighet som finns i att identifiera kunskapen vilket gör det svårt att ta upp 

humankapitalet som en immateriell tillgång. Morrow (1996) påpekar att en individ till skillnad 

från en facilitet inte direkt säljbar. Ett annat problem med humankapitalet menar Morrow (1996) 

är möjligheten till en tillfredsställande värderingsmetod. Detta leder till de mätproblem som 

enligt Flamholtz et al. (2002) uppstår med att inneha mänskliga tillgångar i redovisningen. 

Vidare menar Flamholtz et al. (2002) att värderingarna kräver subjektiv användning av 

uppskattningar om dess värde. Därmed ifrågasätts tillförlitligheten och verifierbarheten på 
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grund av osäkerhet kring hur dessa värderingar är gjorda, samtidigt uppstår en minskad 

jämförbarhet då uppskattningarna kan ske olika mellan organisationerna (Ibid). Ytterligare 

anledningar till att humankapitalet inte kan tas upp som en tillgång är att det inte går att fastställa 

ett anskaffningsvärde på personalen, köpesummor vid anställning är inget vanligt 

förekommande utan endast ett anställningsavtal skrivs mellan individen och företaget 

(Johansson, 2010). Det har dock enligt Flamholtz et al. (2002) utvecklats flera försök till 

kostnads eller värdebaserade modeller men det som ofta ligger till grund för att företag väljer 

att inte ta upp mänskliga tillgångar är på grund av denna ofullständiga kontroll. Både Johansson 

(2010) och Flamholtz et al. (2002) menar att företagen inte styr så pass mycket över sin personal 

att de kan anses ha kontroll över personalen utan en anställd kan lämna företaget när den vill.  

 

2.4.4 Alternativa värderingsmetoder 
Enligt Lumsden et al. (2012) finns det tre aktuella värderingsmetoder inom IFRS. I avsnittet 

immateriella tillgångar presenterades två av dessa som är anskaffningsvärdemetoden och 

omvärderingsmetoden. Utöver dessa två finns det en tredje, det är värdering till verkligt värde. 

Värdering av fotbollsspelare är idag endast tillåtet enligt anskaffningsvärdemetoden men i detta 

avsnitt presenteras värdering till verkligt värde och option pricing model som är ett av många 

försök till en värderingsmodell för fotbollsspelare.  

 

Verkligt värde 

Den mest accepterade och tillämpade värderingsmetoden är historiskt sett 

anskaffningsvärdemetoden. Den alternativa värderingsgrund som IASB fokuserat på är 

värdering till verkligt värde vilket anges i IFRS 13. När en tillgång värderas för första gången 

värderas denna alltid till det verkliga värdet vilket vid anskaffningstillfället är 

anskaffningsvärdet (Lumsden et al., 2012). Verkligt värde är en marknadsbaserad värdering, 

syftet är att uppskatta priset vid en viss värderingstidpunkt i en ordnad transaktion mellan 

marknadsaktörer. Vid prissättning av tillgången ska vissa karaktärsdrag beaktas. Tillgångens 

skick och plats ska studeras, men även begränsningar för vidare försäljning eller användning av 

tillgången ska tas i hänsyn (IFRS 13). Vid värdering till verkligt värde finns det flera 

värderingstekniker ett företag kan använda sig av, men de vanligaste teknikerna är 

marknadsansatsen, kostnadsansatsen och avkastningsansatsen (IFRS 13). I marknadsansatsen 

används priser och annan information relevant för marknadstransaktionen som gäller för 

identiska eller jämförbara tillgångar (Carrington, Catasús, Eklöv Alander, Johed, Lundqvist, 

Marton & Runesson, 2015). Kostnadsansatsen återspeglar beloppet som skulle erhållas vid 

värderingstillfället för att ersätta tillgångens återanskaffningsvärde. När företag använder sig 

av avkastningsvärdeansatsen omvandlas framtida belopp som till exempel kassaflöde till ett 

diskonterat värde utifrån rådande förväntningar. Denna metod lider av ett antal svagheter och 

därför har det börjats diskutera om det istället ska finnas värderingsmetoder som är baserade på 

nuvärdespriser (Ibid).  

 

Option pricing model 
Option pricing model är en teoretisk modell för att beräkna vad en fotbollsspelare är värd vid 

en viss tidpunkt. Opta Index är den officiella spelarstatistiken för fotbollsspelare i Premier 

League. Indexet bygger på alla matcher som spelas i Premier League och studerar allt en 

fotbollsspelare gör på planen så som skott, passningar, tacklingar, räddningar, etc. Indexet 

beräknas genom fotbollsspelarens prestationer under en match, efter matchen får 

fotbollsspelaren ett så kallat “Game Score”. Efter att sex senaste matchernas “Game Scores” 

beräknats får fotbollsspelaren sitt personliga Opta Index med hänsyn till hur många spelminuter 

fotbollsspelaren har som exponeringsfaktor. När en ny match sen spelas tas den första av de sex 

senaste matcherna bort. (Tunaru et al., 2005) 
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Efter att en fotbollsspelare fått ett Opta Index måste det beräknas hur mycket en Opta-poäng är 

värt i pengar. Det sker genom beräkningar till vad fotbollsklubbarna har värderat 

fotbollsspelaren till. Utöver detta tas det hänsyn till fotbollsspelaren framtida skador. Detta 

beräknas via en Poisson-process, denna består av flera olika parametrar. Några av dessa 

parametrar är bland annat positionen av fotbollsspelare i lagets formation, ålder, tidigare 

statistik, läkarundersökningar, och så vidare (Tunaru et al., 2005). 

 

2.4.5 Skattelättnader 
I Sverige kan företag och idrottsklubbar använda sig av olika skattelättnader. En av dessa 

skattelättnader är för experter, specialister, forskare och andra nyckelpersoner inom företag. För 

att få tillhöra kategorierna experter, specialister eller forskare krävs det att personen har hög 

kompetens eller en särskild inriktning. Det ska dessutom vara svårt att rekrytera personer inom 

Sverige med en sådan kompetens. Med nyckelpersoner inom företag handlar det om specialister 

på olika områden inom ett företag. Skattelättnaden medför att vissa kostnadsersättningar från 

arbetsgivaren är fria från beskattning. Anledningen till att skattelättnaden uppstod är att 

Sveriges grannländer införde en liknande lagstiftning. Detta hade kunnat innebära att dessa 

länder hade blivit mer attraktiva vid nyetableringar av internationella företag. En annan 

anledning är även att svenska företag har större möjligheter att erbjuda en marknadsanpassad 

lön, och genom minskade lönekostnader kunna konkurrera om kvalificerade personer med 

fokus på hög lön efter skatt. (Skatterättsnämnden.se) 

 

Ytterligare en skattelättnad som är möjlig för idrottsklubbar att göra är den så kallade 

artistskatten. Denna gäller för artister och idrottsmän bosatta utanför Sverige. Skattelättnaden 

infrias om ersättningen till personen gäller för publikframträdande i Sverige, samt att personen 

vistas i Sverige mindre än sex månader. De som betalar ut skattepliktig ersättning till en så 

kallad artist ska göra avdrag på skatten, redovisa den samt betala in den. (Skatteverket.se)  
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3. Metod 
Inledningsvis presenteras den induktiva ansats som tillämpas. Därefter ges en beskrivning av 

det synsätt som präglar uppsatsen, samt en redogörelse för den kvalitativa arbetsmetoden som 

har använts. Vidare beskrivs uppsatsens valda tillvägagångssätt, urval och datainsamling samt 

bearbetningen av den insamlade datan. Kapitlet avslutas med en litteraturstudie där källkritiken 

presenteras och en diskussion angående uppsatsens validitet och reliabilitet. 

 

3.1 Synsätt 
Denna uppsats utgår ifrån ett hermeneutiskt angreppssätt. Genom att studera, analysera och 

tolka tidigare studier, regler, lagar, årsredovisningar etc. skapas en allmän förståelse för området 

(Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström., 2013). Efter intervjuer med personer inom 

Allsvenska fotbollsklubbar och revisorer, men även genom kontakt med SvFF skapas en 

helhetssyn, vilket i sin tur leder till en bättre förståelse för ämnet. Eftersom denna uppsats 

bygger på information från vad uppsatsens intervjupersoner säger samt den litteratur och regler 

som funnits inom området så krävs det att egna slutsatser dras. Utöver det krävs egna tolkningar 

och därför präglas denna uppsats av egen förståelse. 

 

Vi arbetar vid materialinsamlingen neutralt men försöker vara subjektiva eftersom det behövs 

egna tolkningar. Den empiriska undersökningen i uppsatsen består av utvald data ifrån olika 

fotbollsklubbars årsredovisningar samt genom intervjuer med olika personer. Informationen 

hämtas från årsredovisningar i sitt ursprungliga skick, därmed anses insamlandet av denna 

information som neutral. Innehållet i årsredovisningarna är oavsett vem som studerar dessa 

densamma. Fotbollsklubbens immateriella tillgångar är oberoende oavsett vem som läser 

balansräkningen. Det sker dock tolkningar av årsredovisningar beroende på vem som studerar 

dess olika poster. Ett annat problem som uppstår när det handlar om årsredovisningar är att 

dessa försöker återskapa verkligheten och är på så sätt beroende och konstruerad av olika 

individer där fel kan förekomma. I och med att egna uppfattningar utifrån intervjusvaren ligger 

till grund för uppsatsens empiri och analys så blir subjektiva tolkningar en naturlig del av 

uppsatsens metod. Därmed kan uppsatsens synsätt ses som subjektiv vilket stämmer bra in på 

hermeneutiken där forskaren ses som öppen, subjektiv och engagerad, samtidigt som han 

undersöker forskningsobjektet utifrån sin egen förståelse (Patel & Davidsson, 1994). 

3.2 Forskningsansats 
Uppsatsen utgår från en induktiv ansats då den grundar sig i tidigare forskning (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Den teoretiska referensramen är på så vis en sammanställning av tidigare 

undersökningar och observationer. Detta då vi i likhet med Alvesson och Sköldberg (2008) gör 

gällande för vissa samband, generaliseringar och en allmän sanning utifrån en samling av olika 

enskildheter. Kunskapen och uppsatsens bidrag åstadkoms utifrån insamlad fakta som 

kategoriseras och presenteras till lagmässiga regelbundenheter, så kallad induktivism (Bryman 

& Bell, 2007). Den induktiva ansatsen kännetecknas enligt Bryman och Bell (2007) grovt av 

uttrycket från empiri till teori. Denna strategi är kopplad till en kvalitativ forskning som inte är 

helt okomplicerad då uppsatsens resultat beror vår förmåga att se och tolka verkligheten genom 

andra människors ögon och perspektiv. Då denna uppsats är av induktiv karaktär begränsas vi 

inte enligt Jacobsen (2002) av fastställda teorier och hypoteser och därmed behöver vi inte 

anpassa svaren för att passa teorin. Det finns tidigare studier inom området som exempelvis 

Morrow (2013), Kulikova och Goshunova (2014), Oprean och Oprisor (2013) samt Risaliti och 
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Verona (2013) angående olika perspektiv samt teorier på redovisningen av fotbollsspelare. 

Därför inföll tidigt vissa förväntningar på uppsatsen, men initialt inleddes den med ett 

förutsättningslöst sinne helt i enlighet med Jacobsen (2002) beskrivning av en induktiv ansats.  

3.3 Tillvägagångssätt 
En kvalitativ ansats ska enligt Eriksson Barajas et al. (2013) hjälpa oss at få en helhetsförståelse 

för det enskilda fallet genom att förstå, förklara och tolka information. Enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008) är vår närvaro och vårt tolkningsarbete centralt i den kvalitativa 

arbetsmetoden. Eriksson Barajas et al. (2013) påpekar även att vi inte är skilda från det 

studerade fenomenet vilket leder till att våra uppfattningar påverkar slutresultatet. Det är därför 

viktigt att diskutera vår påverkan av uppsatsens utfall, eftersom vi både är generellt 

sportintresserade ökar bakgrundskunskaperna för sporten, men för det problematiserade ämnet 

var vi inledningsvis båda relativt ovetande. Vårt intresse för sporten gör det dock svårt att skilja 

på vad som är intressant och relevant för vår problemformulering. Likt Eriksson Barajas et al. 

(2013) beskrivning angående den kvalitativa forskningens inledande fas inleddes uppsatsen 

med en problematiseringsfas där problemet identifieras samt strukturen bestäms. Det gjordes 

genom att teorier angående problemets bakgrund och fenomenets omfattning samlades in samt 

låg till grund för utformningen av problemformuleringen.  

 

Uppsatsen använder sig av en semistrukturerad intervjumetod som enligt Eriksson Barajas et 

al. (2013) ger respondenten en frihet att utforma svaren själv. Intervjun följer teman satta i en 

framarbetad intervjuguide, men frågorna behöver inte följa den förutbestämda ordningen (Ibid). 

Bryman & Bell (2007) anser den semistrukturerade intervjumetoden som lämpligast vid denna 

typ av fokuspräglade intervjuer. Uppsatsens intervjuer genomförs med en representant från en 

fotbollsklubb samt olika personer med insikt i fotbollsklubbarnas ekonomier för att ta del av 

deras attityder kring fenomenet av fotbollsklubbarnas redovisning. Fyra av intervjuerna sker i 

form av besöksintervjuer samt den femte med representanten från SvFF sker genom en Skype-

intervju. Uppsatsens empiri blir således olika respondenters berättelser som, enligt Alvesson 

och Sköldberg (2008), sedan ska beaktas. Vidare understryker Krag Jacobsen och Nilsson 

(1993) för att uppnå bra resultat så ska den kvalitativa intervjun göras efter att vi klarlagt syftet 

och problemområdet. Detta efterföljdes i uppsatsen eftersom intervjuguider till de olika 

respondenterna formades efter den teoretiska referensramen, vilket gör att frågorna blir 

teoretiskt grundade. Intervjufrågorna grundas i tidigare forskning och teorier vilket skapar ett 

starkt samband mellan dessa två delar. Detta gör att uppsatsen ger en objektiv bild av 

verkligheten, vilket i sin tur reducerar påverkan på förväntningarna angående problemet eller 

resultatet innan uppsatsen påbörjades (Ibid). 

 

Rent praktiskt framställdes intervjuguiden för att i enlighet med Krag Jacobsen och Nilsson 

(1993) framkalla en uppsättning av intervjuer som är så pass strukturerade att de kan jämföras 

och arbetas mot varandra genom att alla möter liknande och relevanta teman. Vidare är frågorna 

konstruerade på ett öppet sätt vilket Krag Jacobsen och Nilsson (1993) menar kan ge fart åt 

intervjun. Samtidigt som specifika frågor i denna uppsats leder till att respondenternas 

möjlighet till alternativa idéer och synsätt begränsas (Bryman & Bell, 2007). Inga direkta 

intervjufrågor skickas ut i förväg då Krag Jacobsen och Nilsson (1993) menar att det kan leda 

till att svaren blir förutsägbara. Vid eventuella förfrågningar om detta skickas en 

sammanställning angående uppsatsens problematik samt intervjuns huvudsakliga teman ut. 

Utöver detta anser Jacobsen (2002) att kvalitativa undersökningar ofta är intensiva. Intensiva 

undersökningar kräver stora resurser vid datainsamling samt analys. Därmed begränsas de 
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djupgående undersökningarna och antalet respondenter i denna uppsats till fem stycken, men 

detta ökar samtidigt chansen för att relevant information åskådliggörs. 

3.4 Bearbetning av information 
Information som sammanställts i denna uppsats bearbetas och analyseras via en analysmodell. 

Modellen är inspirerad av Soderstrom och Sun (2007, s.688) och innehåller en del 

begränsningar då den endast behandlar fem områden som påverkar redovisningens rättvisande 

bild. Vi är väl medvetna om att fler områden kan beröras men på grund av begränsningar 

gällande tid och pengar måste detta accepteras. Områdena som används i modellen valdes 

utifrån relevans till ämnet och den teoretiska referensramens innehåll. Analysmetoden som 

används för intervjuerna är narrativ analys. Detta sker genom att vi låter intervjupersonerna 

svara på frågor utifrån teman som vid framställning av empirin leder till att en ny historia 

berättas (Kvale, 1997). Vår narrativa utformning av empirin leder till att intervjutexterna 

reduceras och att utsagorna behandlar våra centrala delar (Ibid).  

3.5 Urval och datainsamling  
Uppsatsens urvalsfas inleddes i enlighet med Jacobsen (2002) med en teoretisk population 

baserad på obegränsade resurser såsom tid och pengar. Denna teoretiska population omfattas 

av både svenska och utländska fotbollsklubbar samt alla påverkade av fotbollsklubben. Med 

hänsyn till uppsatsens begränsningar gällande tid och pengar identifierades viktiga variabler 

eller kriterier som är av teoretisk betydelse vilket minskar populationen till grupper som vi 

ansåg vara viktiga för uppsatsens problem (Eriksson Barajas et al., 2013; Jacobsen, 2002). De 

identifierade urvalskriterierna reducerade population till tre grupper, fotbollsklubbar, 

revisionsbyråer och förbund. Alla tre grupper valdes utifrån den teoretiska referensramens 

innehåll vilket i sin tur grundar sig i uppsatsens syfte. De olika grupperna valdes utifrån att vi 

via en fotbollsklubb urskilja deras syn på fenomenet eftersom problemet grundar sig i deras 

redovisning. Revisionsbolaget har en fundamental betydelse för fotbollsklubbens redovisning 

samt en hög kunskap inom området. Ytterligare ett kriterium för denna grupp var att 

revisionsbyrån ska ha reviderat minst en fotbollsklubbs årsredovisning. Den sistnämnda 

gruppen, SvFF valdes utifrån deras insikt i fotbollsklubben som en kontrollant av 

fotbollsklubbens ekonomi. Dock har slumpen i denna undersökning uteslutits och de slutliga 

respondenterna har inte valts för att spegla bredden utan för att de kan ge oss speciell och 

intressant information angående fenomenet (Jacobsen, 2002). Urvalet blir därmed att likna det 

Eriksson Barajas et al. (2013) beskriver som ett strategiskt urval vilket i sin tur resulterar i ett 

ändamålsenligt urval. För att undkomma detta problem påpekar Jacobsen (2002) att urvalet i 

uppsatsen baseras på det teoretiska innehållet vilket leder till att det strategiska urvalet inte 

påverkas av möjligheten till att välja respondenter efter önskade svar. Årsredovisningarna 

hämtade från Sverige valdes först utifrån fotbollsklubbar i Allsvenskan 2014, sedan när ett fåtal 

fotbollsklubbars årsredovisningar inte gick att få tag på kompletterades det med fotbollsklubbar 

som skulle spela i Allsvenskan 2015. Totalt uppgår granskningen av svenska fotbollsklubbar 

till 14 lag. I den engelska granskningen valdes lagen utifrån slumpen och granskningen består 

utav 8 lag. I granskningen av övriga europeiska fotbollsklubbar valdes lagen utifrån språkliga 

kunskaper och även den består av 8 lag. Årsredovisningar skrivna för oss på förståeliga språk 

valdes och därmed var de flesta av fotbollsklubbarna aktiebolag som upprättar sina 

årsredovisningar på engelska. Att fotbollsklubbarna kommer från 8 olika länder beror på att vi 

ville åskådliggöra om de finns några skillnader mellan länderna. 

 

I vårt fall utgörs primärdatan som enligt Jacobsen (2002) är data insamlad för första gången av 

fotbollsklubbarnas årsredovisningar samt våra respondenters utsagor. Sekundärdata baseras på 
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information insamlat av andra personer, vilket ofta innebär att denna information är insamlad 

för ett annat ändamål med en annan problemställning (Jacobsen, 2002). Sekundärdata samlas 

in från tidigare forskning i form vetenskapliga artiklar, litteratur och lagtexter. Vid användandet 

av sekundärdata måste vi vara kritiska till denna information och lägga en stor vikt på att 

granska trovärdigheten på dessa källor (ibid). 

 

3.6 Litteraturstudie 
Den litteratur som legat till grund för uppsatsen har utgångspunkt i uppsatsens två 

huvudområden, fotboll och redovisning. Litteraturen har utvunnits ur tidigare forskning inom 

dessa områden. I dessa områden lades fokus på det problematiska fenomenet kring 

redovisningen av fotbollsspelare som en immateriell tillgång. Därmed för att i sin helhet klara 

av att beskriva problemet utformades den teoretiska referensramen utifrån både allmän 

forskning kring fotbollen, förändringen i dess omgivning och gällande redovisningen av 

fotbollsspelare. För ytterligare förståelse för ämnet och dess bakomliggande faktorer redogörs 

för de regelverk och de principer som är av betydelse för redovisningen. Då uppsatsens syfte är 

att granska och beskriva hur svenska och utländska fotbollsklubbar redovisar sina 

fotbollsspelare gjordes en genomgång i det nationella redovisningsregelverket men samtidigt 

även i de internationella redovisningsstandarderna (IAS). 

 

I sökandet efter tidigare forskning och vetenskapliga artiklarna som använts nyttjades 

sökmotorer så som Halmstad Högskolas Summon, Web of Sience och Scopus. Den inledande 

tidigare forskningen som påträffades genom kombinationer av sökorden: ”football”, ”football 

players”, ”accounting”, ”intangible assets” och ”valuation”. Vidare användes även refererade 

teorier i de initialt hittade vetenskapliga artiklarna då många av de nyare publikationerna 

referera till de äldre. Detta ledde oss vidare in på djupet inom ämnet. Detta sammantaget gav 

ett bredare spektrum då dessa berör samma fenomen, men med olika infallsvinklar. I övrigt har 

litteratur som varit relevant för ämnet och metodiken erhållits via Halmstad Högskolas 

bibliotek. Det har även varit viktigt att till stor del använda aktuell forskning. 

3.7 Validitet och reliabilitet 
Enligt Jacobsen (2002) skall vi alltid ifrågasätta det insamlade datamaterialet och vara kritisk 

för att kunna bedöma validiteten och reliabilitet. Validiteten handlar om att diskutera huruvida 

uppsatsen verkligen mäter det den vill undersöka, men kan även beskrivas med ord som 

giltighet och relevans (Jacobsen, 2002). Validiteten säkerställs i och med att uppsatsen använder 

sig av fotbollsklubbarnas årsredovisningar som alla har blivit granskade av auktoriserade 

revisorer. Detta är ett krav som SvFF ställer i och med de ekonomiska kriterierna de har för 

elitlicensen. Reliabilitet kan beskrivas med ord som tillförlitlig och trovärdig (Jacobsen, 2002). 

Reliabilitet och validitet krävs för att slutsatserna ska anses vara giltiga och för att dessa ska gå 

att lita på (Jacobsen, 2002). Reliabiliteten anses vara hög eftersom de använda artiklarna har 

publicerats på Halmstad Högskolas Summon, Scopus eller Web of Science. På dessa 

webbplatser har det sökts efter artiklar som blivit referentgranskade samt artiklar som blivit 

citerade upprepade gånger. 

 

Gällande kvalitativ forskning har det dock skett en diskussion hur pass relevanta dessa begrepp 

är (Bryman & Bell, 2007). Det forskarna kom fram till var att det behöver ske en anpassning 

av begreppens innebörd för att passa in på den kvalitativa forskningen. Exempel på detta är 

gällande extern och intern validitet samt extern och intern reliabilitet (Ibid). Med intern validitet 
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menar Bryman och Bell (2007) att det ska finnas ett samband mellan forskarens observationer 

och de teorier denne utvecklar. Detta sker genom att vid uppsatsens intervjuer används som 

tidigare påvisats frågor som kan hänföras till vår teoretiska referensram samt 

problemformulering. Detta gäller även för insamlandet av material från årsredovisningar. På 

grund av det nyss nämnda har uppsatsen möjlighet att utveckla befintlig teori inom området 

genom ny kunskap som framkommer vid uppsatsens observationer. Bryman och Bell (2007) 

påvisar även att validiteten blir starkare om det finns en möjlighet till långvarig närvaro och 

hög delaktighet. Detta ger större möjligheter till att säkerställa överensstämmelser mellan olika 

begrepp inom teorierna och observationerna Här finns begränsningar i uppsatsens undersökning 

eftersom tidsrummet för uppsatsen är begränsad samt att det inte finns någon möjlighet att 

närvara hos revisorer eller fotbollsklubbar då de upprättar årsredovisningarna. Bryman och Bell 

(2007) beskriver även hur extern validitet ligger till grund för säkerställandet av kvalité vid 

kvalitativa processer. Med extern validitet menar de i vilken utsträckning undersökningen kan 

appliceras utanför den nuvarande populationen. Går den att generalisera på andra miljöer och 

situationer. Vid kvalitativ forskning så använder sig ofta forskaren av fallstudier och begränsade 

urval, därför uppstår det ofta hot mot den externa validiteten (Ibid). Uppsatsen har ett begränsat 

urval dels på grund av tidsbegränsningen, men även på grund av att det inte hade varit möjligt 

att intervjua eller samla in information från alla fotbollsklubbar i världen. Däremot anses våra 

teorier som generaliserbara. Dels till andra sporter som har samma dilemma som 

fotbollsklubbar där fotbollsspelarna är den största tillgång. Vår teori kan även vara applicerbar 

på andra företag där människorna är dess största tillgångar vilket stärker vår externa validitet. 

 

Det är enligt Bryman och Bell (2007) svårt i den kvalitativ forskning att uppnå extern reliabilitet 

eftersom den sociala miljön ändras och den sociala struktur som finns för tillfället kan lätt ha 

ändrats tills undersökningen skulle gjorts om. Ska vår uppsats göras om behöver den nye 

forskaren gå in i samma sociala roll som oss för att det ska vara möjligt med jämförelse mellan 

undersökningarna (Ibid). Även om information som inhämtats från årsredovisningarna är den 

samma oavsett vem som studerar så finns det en del svårigheter med den externa reliabiliteten. 

Problemen med det handlar om att uppsatsens intervjuer sker med personer inom 

fotbollsklubbar, SvFF och revisorer. För att uppnå en så bra reliabilitet som möjligt krävs det 

att personen som skulle göra om uppsatsens undersökning intervjuar samma personer, annars 

hade denne person fått annorlunda svar. Detta beroende på att det är nya intervjupersoner som 

innehar olika åsikter samt olika kunskaper. Utöver den externa reliabiliteten så måste även den 

interna reliabiliteten förstås. Den handlar om att när det finns fler medlemmar i en 

undersökningsprocess så måste dessa medlemmar vara överens om hur de ska tolka den 

information som ges under undersökningen (Bryman & Bell, 2007). Genom tidigare 

samarbeten anses den interna reliabiliteten högre. En öppen dialog där slutsatserna för det mesta 

är de samma ger en bild av att vi är överens om hur information ska tolkas. Den interna 

reliabiliteten kan även förklaras genom intersubjektiviteten som beskriver att all kunskap är 

subjektiv (Jacobsen, 2002). Det finns situationer där flera individer kan uppfatta samma 

fenomen på samma sätt. Ju mer oberoende av varandra individerna är, samtidigt som de är eniga 

om hur vissa fenomen ser ut eller förklaras, desto större sannolikhet råder då för att detta är 

sant. Intersubjektivitet är enigheten mellan individer istället för begreppet sanning (Ibid). 

Intersubjektiviteten i uppsatsen är svår att påvisa då vi inte är oberoende av varandra. Utifrån 

tidigare teorier kan vi dock urskilja intersubjektivitet med andra författare (Kulikova & 

Goshunova, 2014; Pavlovic et al., 2014) som har en liknande syn som oss på olika problem.  
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4. Empiri 
Kapitlet inleds genom att presentera den granskning som skett av svenska och internationella 

fotbollsklubbars årsredovisningar, dessa presenteras i Bilaga 3. Det vi studerat i 

fotbollsklubbarnas årsredovisningar är deras val av redovisningsstandard, associationsform och 

hur de redovisar för sina fotbollsspelare. Vidare ges en sammanfattning av våra intervjuer med 

SvFFs ekonomichef, Hammarby IF:s ekonomichef samt med tre revisorer. Intervjuerna 

framställs likt enskilda utsagor. Empirins disposition kommer ifrån uppsatsens syfte där både 

svenska och utländska fotbollsklubbar ska granskas. Efter denna granskning följer 

respondenternas utsagor från olika personer med insikt i fotbollsklubbarnas ekonomier. 

Ordningen på respondenterna utgår från att SvFF reglerar fotbollsklubbarnas årsredovisningar, 

Hammarby IF:s ekonomichef måste sedan agera efter dessa regler och revisorerna granskar 

årsredovisningarna som upprättas. Empirikapitlet återger delarna separat för att tydliggöra 

enskilda utsagor som sedan ska analyseras. 

4.1 Fotbollsklubbar 
4.1.1 Svenska fotbollsklubbar 
De flesta av de svenska fotbollsklubbarna i vår granskning beskrivs vara ideella föreningar som 

redovisar enligt ÅRL samt BFNARs instruktioner angående koncernförhållande (K3). I flera 

fall drivs själva fotbollsföreningarna som ideella föreningar där de är moderföretag till ett 

aktiebolag där fotbollsföreningarnas a-lag samt i vissa fall äldsta pojklagen ingår. Exempel på 

detta är bland annat Djurgårdens IF som har ett aktiebolag som heter Djurgårdens Elitfotboll 

AB (DEF AB) samt Hammarby IF som innehar aktiebolaget Hammarby Fotboll AB. I 

granskningen fanns det enbart en fotbollsklubb som drivs som ett aktiebolag och är noterat på 

en marknad. Denna fotbollsklubb var AIK och är noterad på NGM Equity. Fotbollsklubben 

redovisar enligt IFRS, RFL samt ÅRL och är ensam inom vår granskning av svenska 

fotbollsklubbar att redovisa enligt IFRS. Något som är gemensamt för alla svenska 

fotbollsklubbar i undersökningen är att de nämner att de arbetar efter SvFF:s kriterier för 

elitlicens. När det kommer till redovisningen av fotbollsklubbarnas förvärvade fotbollsspelare 

arbetar 12 av 14 svenska fotbollsklubbar på liknande sätt. Dessa fotbollsklubbar tar upp 

fotbollsspelare som en immateriell tillgång i balansräkningen. De två fotbollsklubbar som 

skiljer sig åt är IF Brommapojkarna samt BK Häcken. IF Brommapojkarna är den enda av de 

svenska fotbollsklubbarna i granskningen som inte tar upp externa spelarförvärv som en tillgång 

i sin årsredovisning. Fotbollsklubben har istället valt att kostnadsföra inköp av fotbollsspelare 

som endast redovisas i resultaträkningen. Förvärvet av fotbollsspelaren kommer således inte att 

synas i de immateriella tillgångarna och någon avskrivning sker inte. BK Häcken tar upp sina 

fotbollsspelare som en immateriell tillgång, men avskrivning sker på hela det förvärvade 

beloppet samma år som förvärven sker.  

 

Vid en jämförelse av de immateriella tillgångarna mellan de svenska fotbollsklubbarna ses stora 

skillnader. Av de fotbollsklubbar som har immateriella tillgångar har IFK Norrköping det 

minsta värdet på 125 000 SEK. Den fotbollsklubben som har störst värde är Malmö FF som har 

ett värde på sina immateriella tillgångar på 15 506 000 SEK. Flera fotbollsklubbar beskriver 

hur viktigt spelarförsäljningen är för ekonomin, tydligast är Malmö FF samt IF 

Brommapojkarna. Malmö FF förklarar hur förbättringen av fotbollsklubbens ekonomi till stor 

del består av en ökad spelarförsäljning samt deras etablissemang till Europa-spel. IF 

Brommapojkarna beskriver hur intäkterna för spelarförsäljning uppgår till 6,3 miljoner svenska 

kronor vilket nästan är 13 % av fotbollsklubbens totala intäkter. De beskriver även hur en 

allsvensk förening behöver i genomsnitt 15-20% av sina intäkter från spelarförsäljning. 
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Flertalet av fotbollsklubbarna har dock gjort spelarförvärv genom en tredje part som då äger en 

del av fotbollsspelaren och vid försäljning av fotbollsspelaren tillfaller en del av beloppet 

återigen till tredje parten, vilket innebär externa finansiären. 

 

 

Flera fotbollsklubbar inom den svenska granskningen beskriver i sina årsredovisningar hur alla 

föreningar inom elitskiktet står inför risker gällande ekonomi, likviditet och resultat. Att det 

finns väsentliga risker inom fotbollsklubbens publikintäkter, kvalificering till UEFA-spel, 

tillgång till sponsorer, eventuella skador, men även hur beskattningen drabbar fotbollsklubben. 

AIK beskriver ytterligare osäkerhetsfaktorer som att dess bolag är konjunkturberoende, samt 

att fotbollsklubben är beroende av vissa nyckelpersoner, framgångsrik talangutveckling och 

lyckade spelarköp. Fotbollsklubben är inte ensam om att påpeka hur viktig talangutvecklingen 

är, utan det är flera fotbollsklubbar som nämner detta. Bland annat beskriver IFK Göteborg hur 

de har en strävan att hälften av spelarna i deras A-lag ska komma ur den egna 

ungdomsverksamheten. 

 

Avskrivning 

Alla svenska fotbollsklubbar i granskningen som tar upp externa spelarförvärv som en 

immateriell tillgång tillämpar en linjär avskrivning med en avskrivningstid på den ursprungliga 

kontraktstiden. Tre fotbollsklubbar, Gefle IF, Malmö FF och Örebro SK är väldigt tydliga med 

vilken avskrivningstid som tillämpas, medan de andra fotbollsklubbarna endast hänvisar till att 

de skriver av efter den ursprungliga kontraktstiden. En del hänvisar till ett återstående snitt av 

kontraktstiden. 

 

Nedskrivning 

Ingen av de svenska fotbollsklubbarna har under året gjort någon nedskrivning på sina 

förvärvade fotbollsspelare.  

 

Övrigt 

Ingen av de svenska fotbollsklubbarna i granskningen nämner någonting om FFP.  

 

4.1.2 Engelska fotbollsklubbar 
De engelska fotbollsklubbarna i granskningen redovisar alla sina externa spelarförvärv som 

immateriella tillgångar. Värdet i dessa tillgångar skiljer sig mellan fotbollsklubbarna. De 

fotbollsklubbar som har störst post för immateriella tillgångar är Arsenal FC, Manchester City 

och Manchester United. I årsredovisningarna är det inga stora skillnader mellan 

fotbollsklubbarnas bokförda värde, på de immateriella tillgångarna och värdet på externa 

spelarförvärv. Fotbollsklubbarna är tydliga med att de immateriella tillgångarna bara består av 

externt förvärvade fotbollsspelare. Det är inte heller någon fotbollsklubb som redovisar några 

immateriella tillgångar från deras ungdomsverksamhet. Arsenal FC tydliggör detta genom att 

påpeka att det finns stora värden i deras spelartrupp som inte bokförs som en tillgång. 

Fotbollsklubben exemplifierar det med att fotbollsspelare från den egna ungdomsakademin inte 

tas upp i balansräkningen. Fotbollsklubbarnas ägarstruktur är liknande för alla granskade 

fotbollsklubbar alla dessa är aktiebolag. Arsenal FC, Everton FC, Norwich och West Ham 

United ägs av tre till fyra stora ägare. Manchester City ägs till stor del av en oljeschejken Sheikh 

Mansour och den Kinesiska staten. Manchester United är tydliga med att deras strategi är att ha 

en huvudägare som minst ska äga 67 % av rösterna. Detta för att den själv ska kunna bestämma 

i frågor kring till exempel val och avsättning av ledningspersoner, försäljning av en väsentlig 

tillgång eller alla dess tillgångar. Detta trots att det kan vara mot de andra ägarnas vilja. 

 



24 

 

Avskrivning 

Avskrivningen av de immateriella tillgångarna skrivs av linjärt för samtliga granskade engelska 

fotbollsklubbar. När de engelska fotbollsklubbarna redovisar externa spelarförvärv som 

immateriella tillgångar utgår de från kostnaderna som uppstår vid spelarförvärvet. Dessa 

kostnader innefattar den totala övergångssumman, registreringsavgifter samt agentarvoden. 

Arsenal FC upplyser om att det som visas är nettoförsäljningsvärdet och de historiska 

kostnaderna. Vidare beskriver de att värdet på de immateriella tillgångarna är betydligt större 

än det bokförda värdet. Manchester United gör utöver de historiska kostnader en värdering 

kring det verkliga värdet av en eventuell villkorad köpeskilling. Detta görs genom att de för 

varje fotbollsspelare ser på sannolikheten för att den ska uppnå de krav som leder till att 

ytterligare köpeskillingar framkallas. De engelska fotbollsklubbarna utnyttjar även möjligheten 

till att utöka avskrivningstiden med de nya kontraktets löptid, samt lägga till kostnader som 

uppstår vid kontraktsförlängning om detta sker innan det bokförda värdet är lika med noll. 

 

Nedskrivning 

I några fall bevittnades nedskrivningar gjorda av fotbollsklubbarna på deras immateriella 

tillgångar. Arsenal FC skrev 2015 ner sitt värde med 900 000 pund. Nedskrivningarna för 

fotbollsklubbarna består till viss del av nedskrivningar av kvarvarande värden för en 

fotbollsspelare som sålts under året. Norwich anser att nedskrivningar inte är möjliga eftersom 

det är omöjligt att isolerat värdera en individuell fotbollsspelare, då den ensam inte kan generera 

egna kassaflöden. Arsenal FC däremot utför en kontroll av sina fotbollsspelare för att se om det 

finns några indikationer på att nedskrivningar behövs till exempel om värdet på den 

immateriella tillgången inte går att uppnå vid försäljning. Samtidigt skriver Arsenal FC att det 

är svårt att skilja en enskild fotbollsspelare från den intäktsdrivande enheten fotbollslaget. 

Everton beskriver ett scenario liknade Arsenal FC genom att de informerar om att en av 

styrelsens roll är att granska om förändringar på grund av händelser eller förhållanden indikerar 

att det redovisade värdet på den immateriella tillgången inte kan återvinnas. Om den 

immateriella tillgången inte kan återvinnas i den utsträckning som det redovisade värdet består 

av skrivs tillgången ner och nedskrivning redovisas i resultaträkningen. Det problem som 

Norwich tar upp delas även av Arsenal FC, båda fotbollsklubbarna upplyser om att en 

fotbollsspelare kan skrivas ned i de fall där fotbollsspelaren hamnat i en ohållbar situation med 

lagets ledning och det är överenskommet att fotbollsspelaren ska lämna fotbollsklubben. Om 

fotbollsspelaren drabbats av karriärhotande skada så ska fotbollsspelaren värderas med hjälp av 

till exempel fotbollsklubbens försäkringsbolag. 

 

Övrigt 
När det kommer till FFP nämner alla de engelska fotbollsklubbarna att det är förutbestämda 

bestämmelser som de måste agera efter och att varje ny regeländring kan påverka 

fotbollsklubben i framtiden. De beskriver därför att det är viktigt att fotbollsklubben hela tiden 

arbetar efter dessa bestämmelser. West Ham United tar upp att de tror FFP kommer begränsa 

möjligheten för fotbollsklubbar att öka sina kostnader för fotbollsspelare, vilket i sin tur 

påverkar möjligheten att öka lönsamheten. I årsredovisningen för Manchester United beskrivs 

UEFA:s FFP-regel angående break-even, att fotbollsklubben måste ha en sund relation mellan 

deras egna intäkter och kostnader. Manchester United nämner att de i dagsläget klarar dessa 

krav och anser därför att de kan fortsätta locka några av de bästa fotbollsspelarna. Detta till 

följd av deras starka och sunda intäkt och kostnadskontroll som de jämför med andra europeiska 

fotbollsklubbar. En annan fotbollsklubb som skriver om dessa komponenter är Manchester City 

som menar att de sedan Sheikh Mansour förvärvade fotbollsklubben 2008 så har en långsiktig 

strategi tagits fram som bygger på långsiktig hållbarhet. Fotbollsklubben har de senaste sju åren 
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ökat sina intäkter och levererade detta år en vinst på 10,7 miljoner pund, strategin och 

bolagsförvärvet har resulterat i en skuldfri samt lönsam fotbollsklubb. 

 

4.1.3 Övriga fotbollsklubbar 
De övriga fotbollsklubbarna är representanter från åtta olika fotbollsligor runt om i Europa. Alla 

dessa fotbollsklubbar använder sig av möjligheten till att redovisa sina externt förvärvade 

fotbollsspelare som en immateriell tillgång. Juventus FC är den fotbollsklubb som tydligast 

redovisar sina fotbollsspelare. De har i sin årsredovisning både i noterna och i ett bifogat 

appendix tabeller över varje fotbollsspelares anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivning, 

bokförda värdet vid bokslutsdagen, kontraktslängd samt vilket år kontraktet löper ut. 

Fotbollsklubbarnas värde på de immateriella tillgångarna differentierar sig något, men alla är 

av betydande summor för värdet på fotbollsklubben. Alla fotbollsklubbar förutom Celtic FC 

och Rosenborg BK har ett högre värde på de immateriella tillgångarna jämfört med värdet på 

de externa spelarförvärven. Denna skillnad beror på några olika saker, till exempel i Juventus 

FC, där historiska arkiv av tv-bilder i form av Juventus Library värderats och tas upp under 

immateriella tillgångar. Andra fotbollsklubbars skillnad beror på mjukvaruprogram eller 

varumärken. En exemplifiering av detta är Celtic FC som beskriver värdet av att jobba 

utomlands för att stärka det egna varumärket. Den danska fotbollsklubben FC Köpenhamn har 

en stor skillnad mellan dessa två poster beroende på ett förvärv som givit upphov till en stor 

goodwillpost. Fotbollsklubben är ett dotterbolag till Parken som i sin tur är ett publikt bolag ägt 

utav tre investmentbolag.  

 

Bland de övriga fotbollsklubbarna är alla förutom Real Madrid och Rosenborg FC aktiebolag. 

Ur årsredovisningarna går det i Borussia Dortmunds och Juventus FC fall att utläsa 

ägandestrukturen. I dessa fall är Close Brothers Seydler bank AB störst med 26,58% av 

rösträtterna i Borussia Dortmund och i Juventus innehar Exor S.p.A investmentbolag 63,8% av 

fotbollsklubbens rösträtter. Real Madrid och Rosenborgs FC är föreningar som ägs utav dess 

medlemmar. Det innebär att i Real Madrids fall så kan inte presidenten gå in med egna pengar, 

utan enbart styra över de intäkter och kostnader fotbollsklubben själv genererar i form av till 

exempel sponsring. Dessa två fotbollsklubbar redovisar efter de nationella 

redovisningsstandarderna Spanish GAAP respektive norsk redovisningsstandard, de övriga 

fotbollsklubbarna redovisar efter de internationella regelverken IFRS samt IAS. 

 

Avskrivning 

De externa spelarförvärven värderas i samtliga fall till de kostnader som uppstått vid förvärvet 

såsom transferkostnaden samt förhandlingskostnader som till exempel kan vara agentarvoden. 

I Rosenborg BK:s fall belyser de i sin årsredovisning att den immateriella tillgångens värde 

beräknas utan den externa finansieringen, om en sådan finansiering har förekommit. Real 

Madrid skriver även att outnyttjade optioner i kontraktet värderas till anskaffningsvärdena med 

tanke på svårigheterna att uppskatta det verkliga värdet. Svårigheterna uppstår eftersom det inte 

finns några aktiva marknader eller jämförbara transaktioner. Fotbollsklubbarna tillämpar 

samtliga en linjär avskrivning under den avtalade kontraktstiden på de immateriella 

tillgångarna. Vid eventuella kontraktsförlängningar innan den nuvarande kontraktstiden 

förfallit och det finns ett kvarstående bokfört värde, utnyttjar samtliga fotbollsklubbar 

möjligheten att förlänga avskrivningstiden över den nya kontraktstiden. I dessa fall lägger även 

fotbollsklubbarna till nya kostnader som direkt uppstår vid kontraktsförlängningen som 

exempelvis direkta kostnader för extern rådgivning. Några skådade avvikelser mellan 

fotbollsklubbarna är att Juventus FC hade en post i sina immateriella tillgångar för registrerade 

unga fotbollsspelare. Dess värde motsvarade den kompensation som erlagts till den andra 
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fotbollsklubben vid rekrytering av unga fotbollsspelare för fotbollsspelarens tidigare träning 

och utbildning. Denna post skrevs alltid av linjärt med en avskrivningstid på fem år.  

 

Nedskrivning 
Utifrån fotbollsklubbarnas årsredovisningar ska nedskrivningar göras i de fall det krävs. Real 

Madrid skriver att innan bokslutsdagen ska värdet på immateriella tillgångar skrivas ner om 

objektiva samt tydliga bevis på ett väsentligt lägre värde finns. Vidare skriver fotbollsklubben 

att de trots komplexiteten av detta varje år gör en detaljerad analys av fotbollsspelarens och 

lagets värde. Analysen grundar sig i en kombination av specifika finansiella och sportsliga 

parametrar för att avgöra indikationer för nedskrivningar och som sedan kan användas för 

underlag till dessa. Vid tydliga indikationer uppskattas återvinningsvärdet baserat på tillgänglig 

information. Även Celtic FC beskriver sin process som ett uppdrag som sköts av styrelsen där 

de tillämpar nedskrivningar om fotbollsspelarens redovisade värde uppfattas som större än 

återvinningsvärdet. Juventus FC uttrycker att de skriver ner det existerande värdet på 

fotbollsspelaren vid en försäljning. Celtic FC har tidigare redovisat nedskrivningar på grund av 

fotbollsspelarens kontrakt löper ut inom ett år samt på grund av försäljning. FC Köpenhamn 

hade vid bokslutsdagen året innan gjort en nedskrivning på grund av skador eller sportsliga 

prestationer på 9,1 miljoner danska kronor. 

 

Övrigt 
Borussia Dortmund är den enda fotbollsklubben som separat redovisar en kostnad för 

utvecklingslagen i form av lönekostnader för personalen inom ungdomsverksamhet och 

amatörer på 6,2 miljoner euro. Utöver det beskriver Lyon och Celtic vikten av deras 

ungdomsakademier. Lyon skriver att det är en viktig tillgång och att 18 av 35 fotbollsspelare 

kommer från den egna akademin. I Lyons årsredovisning beskrivs att investeringarna i 

ungdomsakademin ska inbringa vinster i framtiden. Det ska även minska risken för att bli 

straffad av UEFA och dess FFP, eftersom vinsten kommer från det egna ledet och de därigenom 

inte behöver köpa in fotbollsspelare, utan istället kan sälja fotbollsspelare. Det Celtic FC lyfter 

fram är att fotbollsklubbens styrka och stabilitet vid sidan av fotbollsplanen gör det möjligt för 

investeringar i ungdomsakademin för att utveckla egna talanger som ska ta plats i 

representationslaget. I årsredovisningarna presenteras risker som till exempel fotbollsklubbens 

finansiella risker, i dessa sammanhang beskriver fotbollsklubbarna även UEFA:s FFP som en 

risk. De kriterier som nämns angående FFP är förpliktelsen att betala sina skulder, ha en sund 

relation mellan inkomst och kostnader samt att fotbollsklubbarnas långsiktiga ekonomiska 

bärkraft. Exempelvis skriver både Juventus och FC Porto att de för tillfället uppfyller kriterierna 

och FC Porto specifikt genom att få bort försenade och obetalda skulder till skatteverket. De 

ser FFP som en extern risk för fotbollsklubben och i Juventus fall beskrivs risken i att kriterierna 

förändras vilket kräver ägartillskott för att återigen uppfylla dessa då en utebliven licens leder 

till större negativa effekter. 

4.2 Intervjuer 
4.2.1 Kjell Sahlström - Ekonomichef SvFF 
Kjell Sahlström är ekonomichef på SvFF och har arbetat inom SvFF över 15 år. Sahlström 

förklarar att SvFF främst upprättade kriterierna för elitlicens på grund av att en del av de 

svenska elitklubbarna i Allsvenskan och division 1 (föregångare till dagens Superettan) hade 

väldigt dålig ekonomi. Det var svårt för fotbollsklubbarnas styrelser att komma tillrätta med 

ekonomin och det fick till följd att flera fotbollsklubbar valde höga risknivåer. De höga 

risknivåerna föll sig helt naturligt i och med att fotbollsklubbarnas medlemmar allt för ofta ville 

att fotbollsklubben skulle satsa för att nå så bra sportsligt resultat som möjligt. I vissa fall 
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lyckades de fotbollsklubbar som hade en hög risknivå och nådde således en hög tabellposition, 

men fotbollsklubbens strategi var inte hälsosamt för att hålla fotbollsklubbens ekonomi i balans. 

Detta bland annat för att fotbollsklubbarna kunde ha svårt att fullfölja sina åtaganden till andra 

parter och ökade sina skulder. Det börjades tala om finansiell doping. Fotbollsklubbarna 

konkurrerade därmed inte på lika villkor och fotbollsklubbarnas dåliga ekonomi skadade också 

fotbollens trovärdighet som helhet och fotbollsklubbarnas relationer med dess intressenter. Det 

var efter att detta som SvFF började hämta inspiration från Tyskland och Norge som sedan 

tidigare haft ett elitlicenssystem som förbundet började titta på ett eget system enligt Sahlström. 

En annan bidragande faktor var enlig Sahlström att UEFA stod i begrepp att inom några år 

införa ett klubblicenssystem för deltagande i UEFAs klubbtävlingar. Efter införandet av 

ekonomikriterierna förklarar Sahlström att de svenska fotbollsklubbarnas ekonomi blivit 

mycket stabilare och starkare. Sen införandet 2001 har endast en fotbollsklubb nekats elitlicens 

och därför blivit degraderad en serie. Det var Örebro SK och det var för över 10 år sedan. Han 

säger även att Örebro efter det genomgick ett reningsbad och är idag en etablerad allsvensk 

fotbollsklubb med en ekonomi i balans. Sahlström säger att för övriga fotbollsklubbar har 

effekten även varit positiv. 

 

Sahlström beskriver sedan SvFFs valfrihet för fotbollsklubbarna att antingen aktivera eller 

kostnadsföra sina spelarinköp direkt. Tanken med att kunna aktivera utgiften för spelarförvärv 

är främst för att sprida ut kostnaden och för att ge en mer rättvisande bild av fotbollsklubbens 

finansiella ställning och dess egna kapital enskilda år. Genom att kostnadsföra direkt innebär 

att fotbollsklubbarna skapar stora dolda reserver. Dessa reserver är verksamma så länge som 

fotbollsspelare lämnar fotbollsklubben innan dess kontrakt gått ut och det blir en så kallad free 

transfer på grund av Bosmandomen. Dolda reserver kan även uppstå gällande hur 

fotbollsklubbarna aktiverar sina fotbollsspelare för att minska dem som tillgångar, men även i 

de kontraktslösa fotbollsspelare som kommer till fotbollsklubben och som inbringar ett stort 

värde för fotbollsklubben vid en försäljning. Samma sak gäller även för de egenutvecklade 

talangerna. Sahlström är tydlig med att påpeka att SvFFs ambition är att synkronisera dess 

regler med UEFAs regelverk och att nuvarande klubblicenssystem som UEFA använder sig av 

ger samma redovisningsmöjligheter som det svenska elitlicenssystemet. 

 

Gällande alternativa värderingsmetoder för fotbollsspelare berättar Sahlström om ett projekt 

vid Leeds universitet som försökte skapa en modell för värdering av fotbollsspelare, men som 

tyvärr inte lyckades. Sahlström tror att detta gick i graven på grund av att värderingar gjorda av 

någon person eller genom en framräknad formel måste kunna verifieras och dessa modeller 

svåra att göra. Detta i sin tur leder till svårigheter att skapa acceptabla revisionsbevis för 

revisorerna inom fotbollsklubbarna. Han påpekar även att elitlicensen följer ÅRL, samt annan 

internationell redovisningspraxis och enligt dessa framgår det att uppskrivning av 

anläggningstillgångar inte är tillåtet för ideella föreningar, vilket då leder till svårigheter att 

skriva upp värdet på fotbollsspelare som enligt balansräkningen är en immateriell 

anläggningstillgång. I grunden är det IFRS eller K3 och dess BFNAR för ideella föreningar 

som tillämpas för de fotbollsklubbar som omfattas av elitlicensen. För mindre fotbollsklubbar 

tillämpas tillsvidare, i avvaktan på K2 för ideella föreningar, sedan tidigare gällande regelverk 

för ideella föreningar. Utöver dessa regelverk är det endast i ett fåtal fotbollsspecifika frågor 

som SvFF kompletterar med redovisningsregler i deras anvisningar. Gällande val av 

associationsform så påverkas inte redovisningen beträffande de fotbollsspecifika frågorna utan 

det kan vara i andra fall det gäller. Däremot menar han att en Idrotts AB kan vara en lösning 

för att enklare kunna attrahera främmande kapital, men även för att få enklare och tydligare 

förutsättningar i inkomstskatte- och momsfrågor. 
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4.2.2 Jens Brikell- Hammarby IF 
Jens Brikell är ekonomichef på Hammarby Idrottsförening samt Hammarby Fotboll AB. Inom 

ekonomiavdelningen är det han och sedan en redovisningsekonom som sköter den mer 

grundläggande ekonomin såsom kontering och bokföring. Brikell har ett mer övergripande 

ansvar genom att han har koll på föreningens budget. Brikell påvisar även att han inte gör 

bokföringsarbetet på grund av att han bör ha kontrollperspektivet över föreningen. På grund av 

att det är en relativt liten verksamhet blir det svårt att själv inte behöva göra vissa grundläggande 

uppgifter utan Brikell själv sköter fotbollsklubbens fakturering av till exempel 

sponsringskontrakt. Brikell beskriver ägarstrukturen för fotbollbollsklubben med att 

Hammarby IF är en ideell förening som ägs av dess medlemmar och att Hammarby IF äger 50,4 

% av Hammarby Fotboll AB vilket ger fotbollsklubbens medlemmar röstmajoritet gällande 

aktiebolaget. De andra delarna ägs till största del av AEG (Anschutz Entertainment Group) samt 

några få privata investerare som äger en väldigt liten del. Fotbollsklubbens årsredovisningar 

upprättas för dess medlemmar och deras intressenter såsom banker, andra kreditgivare och 

skatteverket. Han delger oss även i samband med detta att alla ägare är intresserade av det 

sportsliga resultatet och att det ska gå bra för fotbollsklubben, men att intresset kan skilja sig 

gällande det rent ekonomiska. Vissa intressenter till fotbollsklubben skriker på att de måste 

värva nya forwards så fort flera förluster uppstår och då anser de att det inte spelar någon roll 

hur ekonomin ser ut. Brikell beskriver att fotbollsklubbens ekonomi är ett evigt pussel och för 

fotbollsklubben är antalet intäktskällor begränsade. De intäktskällor Brikell nämner är 

sponsorer, publikintäkter samt försäljning av merchendise, dvs. tröjor och andra supportersaker. 

Detta är intäkter fotbollsklubben budgeterar för. Sedan finns det även en icke-budgeterad del 

och den består av spelarförsäljning. Brikell menar att bygga en budget runt spelarförsäljningar 

är fundamentalt fel då det handlar mycket om tur och en budget kan inte byggas på tur. Säljer 

du en fotbollsspelare behöver du förmodligen ersätta vederbörande med en minst lika bra 

fotbollsspelare och då kostar det troligtvis någonstans i närheten av sålda fotbollsspelaren, om 

fotbollsklubben inte har tur och finner en talang i sin egen verksamhet och det är här turdelen 

kommer in i budgeten. Brikell menar vidare att det inte går att förutse olika spelarförsäljningar 

eller spelarköp. 

 

Gällande redovisningen av fotbollsspelare berättar Brikell att Hammarby inte skiljer sig från 

andra fotbollsklubbar. Utan de följer gällande regelverk som är uppsatta av SvFF samt i vissa 

delar UEFAs rekommendationer. De tar upp förvärvade fotbollsspelare som immateriella 

tillgångar och skriver av dessa linjärt efter fotbollsspelarens kontraktstid. Brikell påpekar att 

det är en intressant teoretisk diskussion att bara 4 av deras 24 fotbollsspelare i truppen kan tas 

upp som tillgångar. Det tror han bottnar i är att de har betalat en ersättning för fotbollsspelarens 

nyttjanderätt och att den gäller över en viss tid. Han diskuterar även vidare gällande 

nedskrivning av dessa tillgångar och under året som han har varit ekonomichef har inga 

nedskrivningar skett. Det kan däremot komma att bli aktuellt om det finns någon indikation på 

värdenedgång vid till exempel skador eller liknande. Han ger ett exempel med att om vi skulle 

leka med tanken att det är Kennedy Bakircioglü som fotbollsklubben skulle haft på avskrivning 

och han blir skadad så att han inte kan spela mer under året därpå, då skulle en nedskrivning 

ske. Det är enligt Brikell svårt att bedöma hur rättvis den nedskrivningen är gällande 

Bakircioglü eftersom han är så ofantligt stor i Hammarbyfamiljen. Nyttjanderätten för honom 

hade i det fallet varit så mycket större än värdet som var kvar på hans kontrakt och på tillgången. 

Bakircioglü skulle kunna sitta på Hammarbys marknadsavdelning för att exempelvis sälja 

sponsring och göra ett ofantligt bra jobb med tanke på bara hans namn menar Brikell. Det är 

dessa saker som gör värderingen av fotbollsspelare komplicerad. Hans slutsats av det hela 

gällande redovisningen är att fotbollsklubbarna följer fotbollsförbundets rekommendationer 

och är nöjda med det. Fotbollsspelare däremot som är så kallade Free agents, där är frågan är 
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hur jämförelse av dessa fotbollsspelare ska ske mellan fotbollsklubbarna och även vem som 

sätter ett värde på denna tillgång. Brikell berättar om fotbollsklubbens målvakt Ögmundur 

Kristinsson när han i ett exempel säger att Kristinsson är värd 5 miljoner kronor, men med tanke 

på att han är uttagen till att representera Island i sommarens fotbolls-EM så är han i realiteten 

värd mycket mer. Ska då fotbollsklubben gå in och värdera om Kristinsson i årsbokslutet och 

vad händer om han blir skadad? Då missar han troligtvis fotbolls-EM och värdet på honom går 

troligtvis ner och då måste en omvärdering ske. Det är här Brikell tror att problemet blir att 

värdera alla fotbollsspelare eftersom omvärderingar skulle behöva ske hela tiden och 

jämförelsen mellan fotbollsklubbar blir väldigt svår. Brikell beskriver det som att det skulle bli 

för mycket gungor och karuseller om det skulle ske en tillgångsprislapp på alla fotbollsspelare. 

Brikell pekar på att med de regelverk som fotbollsklubbarna rättar sig efter för tillfället så blir 

jämförelsen mellan fotbollsklubbarna ”good enough”. 

 

Vid diskussion kring skatt påpekar Brikell att fotbollsspelarens skatt på sign-on-bonusen enligt 

fotbollsförbundet skiljer sig från skatteverkets syn på det. Enligt fotbollsförbundet ska hela 

kostnaden tas upp det året förvärvet sker till skillnad från skatteverket som i sina 

rekommendationer gör gällande att skatten delas upp över kontraktstiden. Det gör att det 

skattemässiga resultatet skiljer sig i skattedeklarationen och i årsredovisningen. Hammarby 

använder sig just nu inte av andra skattelättnader, men han påvisar att de kan använda sig av 

expertskatt samt artistskatt där sign-on-bonusen kan utnyttjas på olika sätt. Han berättar att 

hockeyklubbar är betydligt längre fram skattemässigt, då de i större grad använder sig av dessa 

skattelättnader. Brikell tror att användning av skattelättnader förekommer i Sverige och att det 

är det som krävs för att de svenska fotbollsklubbarna ska ha någon möjlighet att få 

fotbollsspelare till Sverige. I slutändan menar han att det handlar om att stoppa så mycket 

pengar i fickan på fotbollsspelaren som möjligt för att få dem att komma och stanna i 

fotbollsklubben. 

 

4.2.3 Willard Möller- Mazars 
Willard Möller arbetar som revisor på Mazars revisionsbyrå i Helsingborg. Möller har många 

års erfarenhet inom yrket och har reviderat Helsingborgs IF (HIF) årsredovisningar sedan 

rekonstruktionen 2003. Möllers intryck av de svenska fotbollsklubbarnas redovisningar är att 

de försöker följa de regelverk som finns, men han berättar även att fotbollsklubbarna vill göra 

rätt, men att det inte alltid är så enkelt för dem. Vidare påpekar Möller vikten av att komma 

ihåg att de personer som sitter i en fotbollsklubbs styrelse gör det ideellt, de får alltså inte betalt 

trots det stora ansvar som de tilldelas i och med uppgiften. Utöver styrelsemedlemmarnas 

ansvar rent ekonomiskt menar Möller att det även finns ett samhällsmässigt ansvar som vilar 

på styrelsemedlemmarnas axlar. Möller menar att en styrelseordförande i HIF är mer utsatt än 

en kommunstyrelseordförande. Föreningar menar Möller är ett av de svåraste företag att driva. 

I ett vanligt aktiebolag är målet vanligtvis att tjäna pengar både långsiktigt och kortsiktigt. I en 

förening är det övergripande målet inte att tjäna pengar och att ha 100 miljoner på banken, utan 

leverera bra resultat under ordnade ekonomiska former. Den balansen beskriver Möller som 

jättesvår för en styrelse att hitta. Styrelsen utsätts hela tiden för tryck från media och supportrar. 

Det är då inte alltid enkelt att dra i bromsen och säga att fotbollsklubben inte har råd när 

supportrarna efter ett par förluster kräver en ny forward samtidigt som publiken börjar minska 

i samband med förlusterna. Därför menar Möller att han som revisor vid årsstämman påverkar 

fotbollsklubben i den mening att han får säga sanningens ord om hur den ekonomiska 

situationen egentligen ser ut. 

 

Situation med fotbollsspelare i balansräkningen menar Möller grundar sig i att det till skillnad 

från till exempel ishockey där spelarna ofta har kortare kontrakt än i fotbollen. När det är kortare 
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kontrakt blir det därmed mer sällan handel med fotbollsspelare och samma problem uppstår 

inte. Om HIF nu köper in en fotbollsspelare som är under pågående kontrakt måste HIF betala 

den andra fotbollsklubben en övergångssumma. Möller menar därför att om situationen ses 

utifrån dessa förutsättningar är det bara en periodisering av den betalade summan. Därmed är 

det bara frågan om en periodisering av en utgift till en kostnad fördelad över kontraktstiden och 

inte så att fotbollsspelaren värderas efter något marknadsvärde. Vidare berättar Möller att om 

det är ett Bosmanfall betalas det ingen övergångssumma och därmed balanseras inget. 

Egenutvecklade fotbollsspelare är inte heller något som aktiveras i balansräkningen. Den 

summan som balanseras regleras av fotbollsförbundets kriterier och att någon bryter mot detta 

är inget han känner till. Möller anser att teoretiskt sett återspeglar inte det egna kapitalet 

företagets värde. Det är skillnad mot när ett bolag som redovisar efter IFRS, där använder de 

sig av ett verkligt värde. Där kan det egna kapitalet på något sätt återspegla en typ av verkligt 

värde på bolagets värde vilket det inte gör i andra verksamheter. Inte i denna förening och inte 

i vanliga bolag. I denna situation blir det istället frågan om resultatet och periodiseringar som 

leder till ett mer rättvisande resultat som då redovisas. Möller tillägger samtidigt att det finns 

risk för dolda värden. 

 

En förutsättning för att ta med en fotbollsspelare i balansräkningen är i Möllers mening att 

fotbollsspelaren troligen kan fortsätta kontraktstiden ut. Är det sedan så att en förvärvad 

fotbollsspelare visar sig inte hålla måttet eller skadar sig så illa att han inte kan spela, får en 

bedömning om nedskrivning göras. Det handlar om att följa god redovisningssed. Under tiden 

Möller har reviderat HIF har nedskrivningar skett endast då det varit ett felinköp. Även om en 

fotbollsspelare inte håller måttet beskriver Möller att det inte alltid är möjligt att bestämma 

marknadsvärde innan en försäljning skett, därför om en fotbollsspelare anses ”good enough” 

fortsätter fotbollsklubben skiva av i vanlig takt. En annan situation som Möller upplevt med 

HIF är då fotbollsklubben köpte en tränare från en annan fotbollsklubb. Då marknadsvärdet i 

det fallet var så osäkert kostnadsfördes tränaren direkt, han blev alltså en tillgång för 

fotbollsklubben men inte i bokföringen. 

 

Utöver detta berättar Möller om hur fotbollsföreningar inte bara är fotbollsföreningar längre. 

De kan till exempel köpa fotbollsspelare från utländska fotbollsklubbar som likväl sälja sina 

fotbollsspelare till utländska fotbollsklubbar. Ett problematiskt fall Möller belyser är då HIF 

sålde en fotbollsspelare till en italiensk fotbollsklubb som sedan gick i konkurs. I denna 

specifika situation blev värderingen av fordran väldigt svår. När det gäller att värdera fordringar 

menar Möller att det kan ses som enkelt teoretiskt med inte praktiskt. Samtidigt beskriver 

Möller hur en fotbollsförening innehåller både en skattepliktig och en icke-skattepliktig 

verksamhet. När en skattepliktig verksamhet förs in i en icke-skattepliktig ideell förening blir 

det problematiskt. Möller tycker att hela skattesidan är komplicerad men är tydlig med att 

poängtera att han inte sett någon tillstymmelse av de maffiametoder som föregått FIFA 

skandalerna i någon svensk fotbollsklubb. Ytterligare svårigheter Möller vill tillägga handlar 

om fotbollsklubbens olika typer av sponsring. 

 

Den miljö fotbollsklubben huserar påverkar Möllers arbete och styrs till viss del av SvFFs 

kriterier för att få behålla elitlicensen. Dessa kriterier finns det inget att klaga på anser Möller 

samtidigt som han beskriver den situation som var när han kom in i föreningen i samband med 

rekonstruktionen. Det var 2003 och fotbollsklubben behövde ett kapitaltillskott för att uppfylla 

kravet på ett positivt eget kapital. Det som hade hänt var att HIF några år tidigare vunnit 

Allsvenskan och rustat upp för Europa-spel. Året efter spelet i Champions League uteblev 

resultaten och därmed även ett ras i intäkterna. Trots att intäkterna föll hade HIF kvar den nya 

höga kostnadsnivån, vilket i sig ledde till ett sämre finansiellt resultat för fotbollsklubben. Till 
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sist nämner Möller även att HIF påverkas av andra faktorer som till exempel när en 

Djurgårdssupporter 2015 dog i samband med en match. Detta hade kunnat ske vart som helst 

men nu skedde det i Helsingborg vilket påverkade fotbollsklubben väldigt negativt i form av 

publikras. 

 

4.2.4 Anders Johansson- Mazars 
Anders Johansson anställd på revisionsbyrån Mazars i Helsingborg, med en erfarenhet från 

revision av HIF sedan han blev auktoriserad revisor för ungefär tre år sedan anser han sig själv 

kunnig inom området. Johansson klargör att en förening står inför många problematiska 

situationer. Ett av dessa områden beskriver Johansson är fotbollsklubbens byte av varor och 

tjänster. Det som sker är att ideella föreningar inte får betalt i pengar. Exempelvis nämner 

Johansson att ett bussbolag levererar bussresor i utbyte mot en reklamskylt på arenan. I dessa 

fall finns inga transaktioner eller avtal som styrker detta. Egentligen ska denna sponsring 

redovisas till marknadsvärden men när den tysta kvittningen sker är problematiskt för 

revisorerna att kontrollera. Detta poängterar Johansson inte påverkar resultatet då parterna 

kommit överens om att leverera för samma värde, men för att en rättvisande bild ska uppnås 

ska en intäkt och en kostnad egentligen redovisas. Därför understryker Johansson att det är 

viktigt för en revisor att vara den första att veta vad som händer i föreningen under året. För det 

kan vara så att föreningen har sålt eller tillhandahållit något som är skattepliktigt. Vilket i sin 

tur för med sig att det är en del som är skattepliktigt och momspliktigt i verksamhet som ska 

hanteras och deklareras i tid för att skapa det rätta skattemässiga resultatet. Johansson menar att 

skattelagstiftningen kring en ideell förening är väldigt problematisk. I HIF finns det ett 

marknadsbolag och en förening som i vissa fall medför svårigheter. Att det är svårt för 

föreningar menar Johansson går att tyda ur den granskning skattemyndigheterna gjorde för ca 

4-5 år sedan på alla stora ideella föreningar i Sverige. I granskningen var det många föreningar 

som påvisades med felaktiga redovisningar men det var även mycket bedömningsfrågor där det 

är svårt att veta vart gränsen går. Dock anser Johansson att fotbollsförbundets krav för att en 

fotbollsklubb skall få behålla elitlicensen är ett bra förtydligande av specifika regler för 

idrottsverksamheten. Utöver det hamnar mycket i K3, där nya redovisningsregler från till 

exempel bokföringsnämnden tillkommer. 

 

Redovisningen av fotbollsspelare ser Johansson som att det är rent teoretiskt. Det är inte 

fotbollsspelaren i sig fotbollsklubbarna aktiverar, utan det är den nyttjanderätt som har 

anskaffats. Det är i grunden kontraktet som aktiverats och kontraktet kan ses som en 

nyttjanderätt där fotbollsspelaren bundits upp för att garantera att fotbollsspelaren spelar för 

den fotbollsklubben och ingen annan fotbollsklubb. Johanson fortsätter beskriva att 

fotbollsklubbarna endast väljer att inte kostnadsföra hela utgiften utan den aktiveras för att 

sedan bli en kostnad över kontraktets livslängd. Det som aktiveras är anskaffningsvärdet på 

kontraktet och om fotbollsklubbarna ger fotbollsspelaren en sign-on-bonus så kostnadsförs den 

direkt i enlighet med SvFFs kriterier. Det blir krångligare om fotbollsspelaren ligger i ett 

aktiebolag eftersom det blir annorlunda med sign-on-bonusen enligt skattemyndigheterna.  

 

Att aktivering sker på detta vis ser Johansson som ett naturligt steg, det är så med alla typer av 

nyttjanderätter och saker som ska brukas i verksamheten blir anläggningstillgångar och de ska 

aktiveras och skrivas av under sin löptid. Sen är detta i och med att det är ett kontrakt en 

immaterielltillgång. Johansson beskriver att i årsredovisningslagarna står det att en immateriell 

tillgång egentligen inte skall aktiveras utan att dessa får aktiveras och det utnyttjar 

fotbollsförbundet. Vidare belyser Johansson att avskrivningstiden ska spegla nyttjanderätten 

och då kontraktet löper mellan två tidpunkter och eftersom nyttjanderätten inte är värd mer i 

början eller slutet av kontraktet tillämpas en linjär avskrivning. Johansson ser inte heller några 
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bekymmer i dolda värden utan menar att det finns på alla inventarier som skrivs av. En 

bilförsäljare som har bilar på lagret som skrivs av så har bilarna i bokföringen ett betydligt 

mindre värde än det antagliga försäljningsvärdet. Det resulterar enligt Johanssons mening i att 

det inte går att jämföra olika fotbollsklubbar då värdet beror på vilka fotbollsspelare som ingår 

i truppen. För att ett värde ska finnas på en fotbollsspelare i balansräkningen ska 

fotbollsklubbarna kunna sälja honom för det värdet. Johansson berättar om ett tillfälle där en 

fotbollsspelare inte riktigt platsade, därmed skulle han antagligen inte få vara kvar efter 

kontraktet och det gick inte att sälja honom för det värde som fanns. Därför ansåg HIF att det 

fanns ett nedskrivningsbehov. Det som är avgörande är enligt Johansson värdet på kontraktet, 

kan fotbollsklubbarna inte få hem pengarna igen ska inget värde redovisas och där är det mer 

troligt för en fotbollsspelare än till exempel en fotbollstränare. Kontraktets huvudsakliga 

uppgift är enligt Johansson att binda fotbollsspelaren till att spela fotboll, att det sedan ingår 

andra uppgifter räcker inte för att rättfärdiga ett värde i balansräkningen. 

 

I en fotbollsförening finns det andra problem än redovisningen av sina fotbollsspelare. 

Johansson granskar alltid skatter och avgifter och anser att alla skatteregler leder till problem. 

Ytterligare problem är till exempel värderingar av fordringar, avtalstolkningar där den 

ekonomiska innebörden av skrivna avtal ska förstås och tolkning om det är en skuld eller en 

kostnad. Utöver det ser Johansson att fotbollsklubbarna alltid står inför problemet att lösa den 

svåra balansgången med att ställa ett konkurrenskraftigt lag på planen som fotbollsklubben 

samtidigt har råd med. Relationen mellan sportsliga prestationer och finansiella resultat ser 

Johansson men exempelvis hur mycket sponsorintäkter som fotbollsklubbarna skulle tappa om 

de minskar truppen med 5 miljoner går inte att räkna ut med en matematisk formel. Och då 

menar Johansson att kostnadsföra direkt hade eventuellt varit ett sunt alternativ då kontrakten 

är på ungefär tre år och kostnaderna kvarstår även om intäkterna försvinner. Därmed går det 

inte snabbt att anpassa en trupp för att matcha sina intäkter mot kostnader. Johansson tillägger 

även att detta sunda tänk kräver att fotbollsklubbarna har stora egna kapital för att kunna 

investera. 

 

4.2.5 Andreas Johansson- KPMG 
Andreas Johansson (i denna uppsats benämnd som A.Johansson) är auktoriserad revisor och 

jobbar för KPMG i Halmstad. Han är kontorsansvarig och jobbar framförallt med ägarledda 

bolag. A.Johansson har tillsammans med en kollega reviderat Halmstad Bollklubb (HBK) i 

ungefär 10 år. A.Johansson beskriver att HBK 2016 bolagiserade elitfotbollen vilket gör att 

föreningen äger 100 % av aktierna. Anledningarna tror A.Johansson kan vara att det ger en 

effektivare styrning och bättre momseffekter. Det som skiljer anser han vara att i och med 

bolagiseringen blir den delen skatte- och momsskyldig. A.Johansson ser annars inga större 

problem med detta utan antyder att det som diskuteras inom detta område är huruvida ett bolag 

inte får äga en förening. I dagsläget får ett bolag inte äga mer än 49 % av en förening, annars 

anses det inte som en förening. A.Johansson tycker att fotbollsklubbarnas redovisning stämmer 

överens med redovisningens kvalitativa egenskaper. Hans åsikt är att fotbollsförbundet har bra 

upplysningar via sina kriterier till elitlicensen som därför skapar bra riktlinjer för 

fotbollsklubbarna. De är enligt honom tydliga i vad som ska finnas med i en årsredovisning och 

följer årsredovisningslagen i de uppställningar som ska göras. Detta för med sig att 

årsredovisningarna blir jämförbara. 

 

I frågan om en fotbollsspelares existens i fotbollsklubbarnas balansräkning anser A.Johansson 

att när en fotbollsspelare förvärvas uppfylls kriterierna för en immateriell tillgång. Det råder 

inga tvivel om att det är en kontrollsituation och att den är för stadigvarande bruk vilket 

redovisningsramarna kräver. A.Johansson fortsätter genom att exemplifiera att föreningarna likt 
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ett företag inte kan aktivera vem som helst, KPMG får inte aktivera någon av de anställda i 

balansräkningen trots all den utbildning som läggs ner. A.Johansson belyser därför vikten av 

kontrollkravet i dessa situationer då en vanlig anställd kan sluta när som helst. A.Johansson 

anser att reglerna som de är utformade idag med att endast förvärvade och inte till exempel egna 

fotbollsspelare aktiveras är tillräckligt tydliga. Det är enligt A.Johansson utgiften för en externt 

förvärvad fotbollsspelare som möjliggör periodiseringen. För en egenutvecklad fotbollsspelare 

går det inte att veta vad den kostat och därmed ser han inga problem med att vissa 

fotbollsspelare blir upptagna som en tillgång och vissa inte. Det verkliga värdet kan enligt 

A.Johansson vara mer än det bokförda, men det är också en färskvara. Blir fotbollsspelaren 

skadad under lång tid är han helt plötsligt inte värd någonting. Om en självkostnadskalkyl skulle 

få upprättas för en fotbollsspelare som är egenutvecklad tror A.Johansson att det måste 

upprättas väldigt tydliga riktlinjer. Ett bolag som redovisar efter IFRS kan genom 

värderingsmetoder räkna fram ett marknadsvärde på en fastighet. A.Johansson beskriver hur 

sådana saker som till exempel direktavkastning för en fastighet analyseras och med en 

fotbollsspelare är det så att han kan ha varit bra förra matchen men vad betyder det egentligen 

för framtida matcher. A.Johansson tillägger att de bolag som inte tillämpar IFRS har värden i 

bokföringen som är betydligt lägre än det verkliga. Detta exemplifieras genom att beskriva hur 

en fastighet som anskaffats för länge sedan ofta har ett bokfört värde som är betydligt lägre än 

det verkliga. Så jämförbarheten och problematiken med dolda tillgångar är densamma för 

fotbollsklubbar som för andra organisationer då balansräkningar ska jämföras. I slutändan 

grundar sig allt i att föreningarna har samma redovisningsprinciper utifrån de enhetliga reglerna 

och förbundets krav. 

 

En annan liknelse från området är den A.Johansson tar upp inom bostadsrättsföreningar. Där 

har det varit på tal om progressiva avskrivningar, men han anser att det är svårt att göra något 

annat än en linjär avskrivning över den tiden fotbollsklubben har kontroll över tillgången, alltså 

kontraktstiden. Under tiden A.Johansson reviderat HBK har det inte skett några nedskrivningar 

på fotbollsspelarna. Det svåra ligger i att göra en nedskrivningsprövning då en enskild 

fotbollsspelare inte är en egen kassagenererande enhet. Sådana teoretiska 

nedskrivningsprövningar är enklare på en fastighet, produktionslina eller goodwill, men 

samtidigt ska en fotbollsspelare som är upptagen till ett värde skrivas ned om han inte bidrar 

med någonting. Annars beskriver A.Johansson att när de granskar fotbollsklubbarna tittar de 

framförallt på intäktredovisningen och specifikt periodiseringar, sponsring och biljetter. Han 

lyfter också fram att sponsoravtal inte får kvittas utan de ska vara marknadsmässiga där fakturor 

ska finnas. Avslutningsvis berättar A.Johansson att föreningen kan tillämpa samma 

skattemässiga regler som en vanlig arbetsgivare, sen får det göras en bedömning utifrån varje 

individ om vad som går att klassa som en expert och inte vilket är ett diskuterat ämne. 
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5. Analys 
Kapitlet inleds med en förklaring av analysmodellen. Vidare fortsätter kapitlet med 

utgångspunkt från en rättvisande bild och fortsätter med analyser kring immateriella tillgångar, 

kvalitativa egenskaper, redovisningsmetoder, aktivering och spelarhandel.  

5.1 Analysmodellen 
I den teoretiska referensramens avsnitt 2.4 Rättvisande bild presenteras en modell från 

Soderstrom och Sun (2007, s.688) som visar påverkande faktorer för redovisningens slutliga 

kvalité. Uppsatsens analysmodell (Figur 3) utgår från denna men applicerar den med de uttryck 

som är relevanta för uppsatsens problem och syfte. Modellen är framtagen för att skapa en 

övergripande förståelse för vilka områden som kan innehålla tolkningsmöjligheter som 

slutligen kan påverka fotbollsklubbarnas möjlighet till att redovisa enligt en rättvisande bild.  

Grunden till uppsatsen är redovisningen av fotbollsspelare vilket illustreras genom att det 

placeras överst. Utifrån redovisningen av fotbollsspelare har ytterligare teorier tagits fram kring 

redovisningsregler och standarder, olika intressenter, SvFFs kriterier samt fotbollsindustrin så 

landar analysen i fem områden som illustreras av modellens mitt. Tillägget till modellen är 

uppsatsens empiriska del där en representant från SvFF, en fotbollsklubb och två 

revisionsbyråer ger insikter i fotbollsklubbarna genom sina perspektiv och sina personliga 

åsikter. Granskningarna av svenska, engelska och övriga fotbollsklubbars årsredovisning ger 

en överblick hur redovisningen går till idag. Tillsammans ska problemet tolkas, beskrivas och 

analyseras med hjälp av de olika perspektiven för att i enlighet med uppsatsens syfte utveckla 

befintlig teori. Den blå pilen visar hur analysen är tolkningar av regelverk och redovisning för 

immateriella tillgångar.  

 
Figur 3: Analysmodell inspirerad av Soderstrom och Sun (2007, s.688) 
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5.2 Rättvisande bild med fotbollsspelare som en immateriell 

tillgång 
Med den finansiella rapporteringens syfte och definitionen enligt både IAS och ÅRL av en 

immateriell tillgång tillåts redovisningen att vara normativ. SvFFs regelverk kan därför ses som 

det normativa regelverket som guidar de svenska fotbollsklubbarna vid redovisningen av 

fotbollsspelare. Detta visar att det är som Johansson et al. (2013) beskriver att det i vissa 

situationer inte möjligt att följa alla regler om en rättvisande bild ska uppnås. Utifrån 

granskningen av fotbollsklubbarnas årsredovisningar redovisar alla sina fotbollsspelare i 

balansräkningen som immateriella tillgångar förutom Brommapojkarna och BK Häcken. 

Därmed tolkas det som att det är allmänt vedertaget att fotbollsklubbarna utnyttjar möjligheten 

som regelverken ger och detta stöds även av Risaliti och Veronas (2013) argument angående 

moraliskt tryck och icke-tvingande redovisningsstandarder. Brikell styrker även detta då han 

beskriver att Hammarby IF inte skiljer sig utan de försöker följa regelverken. Det går även att 

tolka den överlag enformiga redovisningen som att Frostenssons (2015) krav på klassificering 

är för en fotbollsspelare som en immateriell tillgång är accepterad och som A.Johansson 

påpekar är den anskaffad för stadigvarande bruk. 

 

Som både Brikell och Johansson belyser är det viktigt att förstå att det är nyttjanderätten och 

inte fotbollsspelaren som aktiveras. Den nyttjanderätt som både Johansson och A.Johansson 

beskriver kan kopplas ihop med IAS 38 och dess definition av en immateriell tillgång som en 

identifierbar icke-monetär tillgång som inte har någon fysisk form. Utifrån Möllers utsaga om 

den förvärvade fotbollstränaren uppstår det en viss tvetydigt då en skillnad skildras. Det 

fotbollsklubben egentligen gjorde var att köpa nyttjanderätten för en fotbollstränare som var 

under kontrakt likt ett vanligt externt spelarförvärv, trots detta behandlades de olika. Gällande 

fotbollsspelarna är det enligt Johansson anskaffningsvärdet på kontraktet som aktiveras. Det är 

bland annat här problemen uppstår för humankapitalet, där Johansson (2010) menar att det inte 

går att fastställa anskaffningsvärdet för ett företags personal. Det har både bland företag och 

fotbollsklubbar funnits försök till att finna kostnads eller värdebaserade värderingsmodeller för 

dess mänskliga tillgångar. Sahlströms åsikter kring de alternativa värderingsmodellerna 

grundar sig i att de inte går att verifiera. Det styrker de värderingsproblem som Flamholtz et al. 

(2002) påpekar vilket gör att de alternativa värderingsmetoderna framställda i uppsatsen så som 

option pricing model samt värdering till verkligt värde inte går att använda. Vid användning av 

tvivelaktiga modeller hade felaktiga bedömningar av företagens och fotbollsklubbarnas 

tillgångar likt Benkraiems et al. (2011) beskrivning kunnat ske. Detta går även att tolkas mot 

det principiella resonemanget värdering då detta för en fotbollsspelare är problematiskt och som 

Frostenson (2015) nämner är det en viktig del för att uppnå en rättvisande bild. 

 

Möllers tillägg om att fotbollens längre kontrakt leder till att marknaden för fotbollsspelare 

finns är viktig att förstå. Det är den som leder till att övergångssummor för nyttjanderätten för 

en fotbollsspelare existerar. Det är även denna nyttjanderätt och övergångssumma som 

uppfyller kriteriet i IAS 38 att fotbollsklubbarna har kontroll över tillgången till följd av en 

inträffad händelse. A.Johansson belyser att det inte råder någon tvivel om kontrollsituationen 

för en fotbollsklubb gällande dess fotbollsspelare. Det är här ett av problemen för företagen 

uppstår. Som Johansson (2010) och Flamholtz et al. (2002) beskriver så innehar inte företagen 

denna kontroll då en anställd kan lämna företaget när den vill. Johansson styrker även 

fotbollsklubbens kontroll över fotbollsspelaren genom att de har kontroll över nyttjanderätten, 

vilket gör att fotbollsspelaren endast kan spela för den egna fotbollsklubben. Det är avsaknandet 

av denna nyttjanderätt som delvis gör att företag inte kan ta upp sina anställda som immateriella 

tillgångar. 
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Utifrån avsaknandet av en tillförlitlig värderingsmetod, bristfällig kontroll samt skillnaden 

kring nyttjanderätten går fotbollsspelare att aktivera till skillnad från humankapitalet i ett 

företag. Redovisningen mellan fotbollsklubben och företaget blir då avvikande trots att det i 

teorin påvisats att fotbollsspelare likt personal i ett kunskapsintensivt företag har betydande 

roller för dess organisationer. Denna skillnad och den kritik som Benkraiem et al. (2010) riktar 

mot värderingsproblematiken kring en fotbollsspelare och den immateriella tillgångens 

betydelse för den totala värderingen av föreningen leder till att tveksamheter kring uppvisandet 

av en rättvisande bild. Den rättvisande bilden kan enligt de principiella resonemangen 

klassificering och värdering anses vara uppfyllda. Men utifrån de kvalitativa egenskaperna som 

tolkas som hjälpmedel till uppvisandet av en rättvisande kan redovisningen av fotbollsspelare 

som en immateriell tillgång ifrågasättas. 

5.3 Rättvisande bild via de kvalitativa egenskaperna 
Den aktuella redovisningen gällande fotbollsspelare leder inte till minskad jämförbarhet menar 

A.Johansson, Brikell samt Johansson. Detta eftersom de svenska fotbollsklubbarna arbetar efter 

SvFF:s kriterier som ger tydliga riktlinjer till fotbollsklubbarna angående vad som ska vara med 

i årsredovisningarna och hur de ska arbeta. Genom att studera bilaga 3 så framgår det att de 

flesta fotbollsklubbarna i vår granskning arbetar antingen efter ÅRL, UK GAAP eller 

IFRS/IAS. Detta tyder på att jämförbarheten blir bättre enligt DeFond et al. (2015). Även 

Bennett et al. (2006) påpekar att gemensamma redovisningsstandarder underlättar 

jämförbarheten mellan fotbollsklubbarna vilket gör den mer användbar. Utifrån granskningen 

tolkas skillnader mellan fotbollsklubbarna i Sverige och de andra fotbollsklubbarna. Skillnaden 

ses bland annat genom att det svenska regelverket enligt Backman (2009) hindrar investeringar 

liknade Sheikh Mansour i Manchester City och investment bolaget Exor S.p.A i Juventus. 

Utifrån en tolkning av Sahlström så påverkar inte associationsformen redovisningen gällande 

fotbollsspelare men däremot kapitalanskaffning. De begränsningar SvFF sätter kan ur ett 

moralistiskt perspektiv diskuteras angående rättvisheten eftersom skillnader uppstår mellan 

fotbollsklubbarna, men då redovisningen som Frostenson (2015) påpekar ska avbilda företaget 

på ett korrekt sätt kan inget kritiseras med hänsyn till uppvisandet av en rättvisande bild. 

 

Brikell nämner att det skulle uppstå problem om värdering måste ske för varje fotbollsspelare 

och att omvärdering skulle behöva ske hela tiden vid ett sådant förfarande. Likheter till detta 

beskriver även Morrow (1996) och Flamholtz (2002) angående humankapital som en tillgång 

för företagen. Det finns ingen tillfredsställande värderingsmetod gällande mänskliga tillgångar 

och det skulle leda till ifrågasättande av tillförlitligheten och verifierbarheten kring hur 

värderingarna är gjorda. Med gällande system vid värderingen av fotbollsspelare till 

övergångssumman så ökar trovärdigheten och enhetligheten vilket är viktiga faktorer som leder 

till förbättrad jämförbarhet (DeFond et al., 2015). A.Johansson samt Johansson påpekar båda 

att problemen med att dolda tillgångar uppstår när fotbollsspelare redovisas olika inte är något 

bekymmer. Dessa problem finns med alla tillgångar som skrivs av, som både A.Johansson och 

Johansson skildrar i sina beskrivningar från liknande situationer i andra branscher. Båda 

berättar att det bokförda värdet på tillgångarna är betydligt mindre än det antagliga 

försäljningsvärdet. Att dessa dolda värden finns bekräftar även Pavlovic et al. (2014) gällande 

fotbollsspelare och därmed tolkas det som att denna situation är en konsekvens av dagens 

aktivering och avskrivning av en tillgång.  

 

Johansson menar att det inte går att jämföra fotbollsklubbar på grund av skillnader i vilka 

fotbollsspelare som ingår i truppen. A.Johansson menar däremot på grund av att 
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fotbollsklubbarna använder sig av samma redovisningsprinciper så är jämförbarhet möjlig. 

A.Johanssons resonemang går att koppla ihop med Lumsden et al. (2012) beskrivning av 

jämförbarhet som uppstår till följd av konsekvent tillämpning av principer vilket skapar större 

jämförbarhet mellan företag. Företag är även något som fotbollsklubbarna allt mer börjar likna 

och Möller menar att en fotbollsklubb är ett av de svåraste företagen att driva. Både Möller och 

Brikell påpekar svårigheterna gällande att leverera bra resultat på planen samtidigt som 

ekonomin ska gå runt. Detta kan kopplas ihop med Risaliti och Veronas (2013) beskrivning av 

att den ekonomiska betydelsen för fotbollsklubbarna har ökat under de senaste åren. I och med 

att fotbollsklubbarna blir allt större och att det handlar om allt större summor pengar så ställs 

tillförlitligheten till redovisningen på dess spets. Då redovisningen av fotbollsspelare grundar 

sig på en konkret övergångssumma finns det substans för denna post. Utifrån Johansson och 

A.Johansson utsagor angående fotbollsklubbarnas sponsring kan vissa oklarheter tydas. 

Kvittning vid avtal inom sponsring kan uppenbarligen förekomma och därför kan det tolkas 

som att det även skulle kunna finnas tyst kvittning vid spelarförvärv. Då detta ur våra 

respondenters utsagor inte går att urskilja kan det ändå kritisera tillförlitligheten till 

fotbollsklubbarnas redovisning.  

 

De två kvarvarande kvalitativa egenskaperna, relevans och begriplighet kan utifrån 

redovisningen av fotbollsspelare och dess påverkan på rättvisande bild inte djupgående 

analyseras. Tolkningen av begriplighet som Lumsden et al. (2012) beskriver gällande läsarens 

rimliga kunskaper samtidigt som Morrow (2013) belyser missanpassningen av 

fotbollsklubbarnas årsredovisning, så ses ingen koppling till uppvisandet av rättvisande bild. 

Brikell tar upp att årsredovisningarna upprättas för dess intressenter och medlemmar. Juventus 

FC har i sin årsredovisning tabeller och appendix över varje redovisad fotbollsspelare vilket 

leder till ökad begriplighet för användaren, men det går inte att anmärka på begripligheten för 

övriga fotbollsklubbars årsredovisningar som inte tar upp fotbollsspelaren var och en för sig. 

Även relevansen går att koppla till Brikells utsaga om för vem årsredovisningarna upprättas för. 

Intressenterna och medlemmarna ska kunna ta beslut utifrån årsredovisningarna gällande 

framtida intressen i fotbollsklubben. Förändringen som skett enligt Morrow (2013) och Tunaru 

et al. (2005) är att numer möter fotbollsklubbarna svårigheter i differentierad efterfrågan på 

dess årsredovisningar och olika förväntningar på fotbollsklubbarnas ekonomiska resultat. Då 

redovisningsprinciper och lagar tillåter fotbollsklubbarna att redovisa fotbollsspelare som en 

immateriell tillgång så är det som Johansson nämner att de svenska fotbollsklubbarna har en 

valmöjlighet att aktivera externt förvärvade fotbollsspelare. Relevansen för posten kan tolkas 

som mindre betydande då fotbollsklubbarna ges valmöjligheten att aktivera eller inte, hade 

postens relevans och betydande varit högre skulle inte valmöjligheten finnas.  

5.4 Rättvisande bild trots olika redovisningsmetoder 
Frostensons (2015) definition av rättvisande bild kan ställas mot de olika typerna av 

fotbollsspelare som en fotbollsklubb kan inneha. De egenutvecklade fotbollsspelarna får inte 

aktiveras i enlighet med IAS 38 förbud mot att ta upp egenutvecklade som immateriella 

tillgångar. Detta anser Möller och Sahlström inte vara något problem samtidigt som Kulikova 

och Goshunova (2014) menar att det blir problematik gällande redovisningen när det finns ett 

förbud mot aktivering av denna typ av fotbollsspelare. Förbudet stöds även utav regler gällande 

forskning och utveckling (IAS 38). Det är svårt att dra paralleller mellan fotbollsspelare 

relaterat till forskningsfasen då forskningen är ett systematiskt sökande efter ny insikt och 

vetenskaplig kunskap (IAS 38). Kulikova och Goshunova (2014) beskriver vikten av att 

investera i ungdomsakademin. Detta påvisas även i flera årsredovisningar då till exempel AIK, 

IFK Göteborg och Celtic FC poängterar detta. Utifrån Lyon FC skildras även vikten av 
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egenutvecklade fotbollsspelare ur ett annat perspektiv. Fotbollsklubben beskriver hur dessa ska 

ge framtida vinster och ett skydd mot eventuella regler ifrån UEFA och dess FFP. Det är ur 

både teorin och empirin tydligt att denna del av fotbollsklubbarna har en så stor betydelse för 

fotbollsklubbarna. Som ett ytterligare exempel på detta är Barnards (2000) skildring av att en 

femtedel av Ajax totala inkomster kommer ifrån försäljning av egenutvecklade fotbollsspelare. 

Arsenal FCs nämner är att stora värden utlämnas i deras finansiella rapportering. Detta tolkas 

som att om fotbollsklubbarna tillåts redovisa exempelvis egenutvecklade fotbollsspelare 

kommer de mer korrekt kunna återge sina finansiella ställningar. Detsamma gäller för Juventus 

FC som tar upp en del av de unga fotbollsspelarna bland sina immateriella tillgångar där de 

kompenserat fotbollsspelarens tidigare fotbollsklubb för träning och utbildning. Dock, som 

A.Johansson förtydligar finns det ingen konkret kostnad för utbildningen av fotbollsspelaren 

och för att göra dessa beräkningar måste riktlinjer finnas för annars finns det inget sätt att 

avbilda företagets finansiella ställning enligt IAS 1 p.15. 

 

Möller samt A.Johansson ser inga problem med att varken egenutvecklade fotbollsspelare eller 

fotbollsspelare utan gällande kontrakt inte tas upp som tillgångar, utan reglerna som är 

utformade är tillräckligt tydliga. Anledningen till att dessa fotbollsspelare inte får tas upp som 

en immateriell tillgång är bland annat att det inte finns något anskaffningsvärde. Vid tolkning 

av Amir och Livnes (2005) argument angående att den viktigaste aspekten kring handeln av 

fotbollsspelare är att få avkastning på de investeringar som lagts ner på dessa så kan det 

ifrågasättas om kassaflödet avbildas på ett rättvisande sätt. A.Johansson belyser svårigheter 

med att göra en självkostnadskalkyl och utifrån det uppfattas svårigheterna att fördela 

kassaflödena över tid. Det är svårt att hänföra de kostnader som är nerlagda för investeringen 

till den dagen då fotbollsspelaren skulle säljas och därför ifrågasätts avbildningen av 

kassaflödet. Utifrån värderingsperspektivet och uppvisandet av en rättvisande bild kan 

medtagandet av dessa som en immateriell tillgång minska den undervärdering som beskrivs 

enligt Johansson et al. (2015). Resultatet av detta skulle bli att fotbollsklubbarnas värde liknar 

mer dess verkliga värde. Men som Möller påpekar är det i de fall ett företag inte redovisar enligt 

IFRS och använder sig av värdering till verkligt värde omöjligt att styrka att det egna kapitalet 

motsvarar den verkliga värderingen av företaget. 

 

Den externt förvärvade fotbollsspelare kan aktiveras och som Johansson samt SvFF belyser är 

detta en aktivering av en utgift, alltså en köpesumma som kostnadsförs över kontraktstiden. 

Värderingen utav dessa har tidigare analyserats men utifrån rättvisande bild och jämförbarhet 

kan de tre olika anskaffningsmetoderna leda till viss tveksamhet. Som Brikell nämner är endast 

4 av 24 av deras fotbollsspelare aktiveringsbara och i granskningarna av årsredovisningarna 

skiljer sig värdena på dessa immateriella tillgångar mycket. Kontentan av det är att 

fotbollsklubbarnas värde på de immateriella tillgångarna mycket beror på hur fördelningen 

mellan de olika typerna av fotbollsspelare inom fotbollsklubben. Därmed blir värdet på 

fotbollsklubbarna starkt beroende av detta och även jämförbarheten. 

5.5 Aktivering och rättvisande bild 
Vid aktivering av en fotbollsspelare måste periodiseringar ske för att dela ut kostnaderna över 

tiden. Då periodisering görs för att som Johansson et al. (2001) beskriver skapa ett rättvisande 

resultat kan det liknas vid det Sahlström och Möller beskriver gällande aktivering av utgiften 

av ett spelarförvärv. Alla fotbollsklubbar i granskningen som har valt att aktivera sina 

fotbollsspelare periodiserar sina kostnader genom avskrivningar linjärt efter fotbollsspelarens 

kontraktslängd. Även alla respondenter anser att det är den enda möjligheten för avskrivning. 

Gällande Forkers (2005) resonemang angående degressiv eller progressiv avskrivning så kan 



39 

 

det ur en rättvisande bild visa det Frostenson (2015) menar att avbildningen ska göra. Men som 

både IAS 38 och Lumsden et al. (2010) beskriver tillämpas en linjär avskrivning om de 

ekonomiska fördelarna av tillgången är oklara. Därför är Johanssons upplysning om att det inte 

går att påvisa att värdet skiljer sig på nyttjanderätten under kontraktstiden av stor betydelse för 

utformningen av avskrivningsmodell. Därmed kan detta tolkas som att andra 

avskrivningsmodeller teoretiskt sett avspeglat fotbollsspelarens värde bättre och på så sätt 

resulterat i en mer rättvisande bild men i praktiken fungerar det inte. En annan skillnad som 

uppfattas är den att utländska fotbollsklubbar ges möjligheten att utöka avskrivningstiden. 

Denna möjlighet ges inte av SvFF och det kan ifrågasättas utifrån Kulikova och Goshunova 

(2014) bild av att förlängningen ses som en förbättring av tillgången. Förlängningen resulterar 

i att tillgången förblir en tillgång för fotbollsklubben och därmed kan det leda till att 

fotbollsklubbarnas redovisning uppvisar en mer rättvisande bild. 

 

Det som dock händer när fotbollsklubbarna väljer att aktivera ett externt spelarförvärv kan 

kopplas till Pavlovic et al. (2014) och dess tredje faktor som orsakar en icke proportionell 

ökning av vinsterna. Fotbollsklubbarna sprider ut sina kostnader över kontraktstiden och som 

Johansson belyser kan det leda till att fotbollsklubbarna sätter en högre kostnadsnivå för fler år 

framöver utan att inkomster kan garanteras. Det liknas även vid Möllers utsaga om vad som 

hände med HIF innan rekonstruktionen. Tolkningen utifrån detta och UEFAs FFP som 

poängterar det mer långsiktiga tänket och rationalitet kan därför göras till att möjligheten att 

aktivera och sprida ut kostnaderna leder till en ökad finansiell risk. Som flera respondenter 

belyser är fotbollsklubbarnas ekonomier ansträngda. Men som Sahlström beskriver är det 

endast Örebro som har nekats sin elitlicens. Att göra tolkningar kring en ökad kostnadsnivå och 

finansiell risk så är det ur en rättvisande bilds perspektiv svårt att påpeka några brister. 

 

Nedskrivningar är enligt både granskningen av årsredovisningar samt svaren från våra 

respondenter svåra att utföra då de beskriver att det är svårt att skilja en enskild fotbollsspelare 

ur helheten något som även Risaliti och Verona (2013) belyser. Utifrån detta samt det som IAS 

38 menar angående att tillgången ska genera framtida ekonomiska fördelar och Lumsdens et al. 

(2012) åsikter kring tillgångens avskiljbarhet kan spår av tvetydigheter tolkas. Om dessa tyds 

som en helhet accepteras och uppfylls förutsättningarna för en immateriell tillgång då 

nyttjanderätten för en fotbollsspelare aktiveras, men då nedskrivningar ska göras ser flertalet 

respondenter svårigheter inom detta område. Detta återspeglas även i årsredovisningarna då 

endast ett fåtal fotbollsklubbar gjort nedskrivningar utöver sålda fotbollsspelare. Samtidigt 

beskriver de hur det krävs svåra bedömningar och analyser för att göra dessa nedskrivningar 

och som Frostenson (2015) poängterar om igenkänningen kan det i detta fall tolkas som 

avgörande om fotbollsspelaren juridiskt sett kan säkerställas som en immateriell tillgång. När 

detta sedan ställs mot en rättvisande bild blir det en bedömning fotbollsklubbarna måste göra i 

varje enskilt fall, vilket i slutändan skulle kunna resultera i en felaktig avbildning av 

fotbollsklubbarna. Men som Frostenson (2015) påpekar angående normeringen inom 

redovisningen kan detta vara ett fall inom den skillnad han beskriver mellan redovisning och 

andra områden. 

 

Ytterligare svårigheter ligger i det Benkraiem et al. (2011) förklarar angående att fotboll är en 

kontaktsport och att det är svårt att veta om fotbollsspelaren någonsin kommer tillbaka till 

samma nivå som innan vid en eventuell skada. Värderingen av fotbollsspelaren blir då svår och 

flera fotbollsklubbar förklarar att det tar hjälp av fotbollsklubbens försäkringsbolag eller 

styrelser. Hur värderingen sker beskrivs inte, men tolkningen utifrån årsredovisningarna är att 

de arbetar efter den tillgängliga informationen som finns för att utvinna återvinningsvärdet. 

Både Brikell och Johansson beskriver att fotbollsspelaren är förvärvad för att spela fotboll och 
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i annat fall ska en prövning ske för nedskrivning. Hur rättvis denna nedskrivning egentligen är 

kan ifrågasättas enligt Brikells utsaga gällande Bakircioglü eftersom en fotbollsspelare är så 

mycket mer värd en vad den egentligen bidrar med på planen. Men som Johansson påpekar 

rättfärdigar nyttjanderätten endast ett värde när fotbollsspelaren spelar fotboll. Därmed ses 

någon form av oklarhet som påvisar svårigheterna och de personliga bedömningar som krävs 

vid värdering av fotbollsspelare. Detta i sin tur påverkar den rättvisande bilden då de finansiella 

rapporterna ska uppvisa ett rättfärdigat värde. 

5.6 Rättvisande bild kring spelarhandel 
Förutsättningar för att aktivering av fotbollsspelare ska kunna ske är spelarhandeln. Utifrån 

Barnards (2000) beskrivningar kring EU-kommissionens diskussioner angående fri rörlighet 

och inga övergångssummor samt ur fotbollsklubbarnas granskning där flera fotbollsklubbar gör 

gällande för spelarförsäljningens betydelse så hade effekterna av att ta bort möjligheten till 

spelarförsäljning blivit negativa. Ur redovisningssynpunkt och en rättvisande bild kan det dock 

leda till positiva effekter då exempelvis fotbollsklubbar som Johansson och Brikell beskriver 

får en skillnad i det skattemässiga resultatet jämfört med det redovisade resultatet. Dessa 

skattelättnader är som Skatterättsnämnden (skatterättsnämnden.se) redogör framtagna för att ge 

Sverige liknande konkurrensmöjligheter. I detta fall blir det applicerat på svenska 

fotbollsklubbar för att dessa ska kunna konkurrera mot andra länder i likhet med det Brikell 

framställer om att det i slutändan är fotbollsspelarens plånbok som avgör klubbvalet. Det kan 

därmed tolkas ur ett fotbollsperspektiv att dessa skattelättnader är av betydelse för fotbollens 

kvalité. Men som A.Johansson skildrar är vad som egentligen är en expert i slutändan ett fall 

för bedömningar och kan på så vis påverka uppvisandet av en rättvisande bild. 

 

Johansson belyser svårigheterna om fotbollsspelare ligger i ett aktiebolag samtidigt som 

Sahlström menar att Idrotts AB underlättar vid inkomstskatte- och momsfrågor. Revisorernas 

åsikter är att en av de större svårigheterna för fotbollsklubbarna är att hålla isär den 

skattebefriade delen med den del som ska beskattas. Så trots Sahlströms argument att val av 

associationsform inte ska ha någon betydelse och Backmans (2009) beskrivning angående 

positiva effekter av Idrotts AB går det inte att undvika revisorernas diskussion angående 

medföljande problem. I granskningen ses även att de utländska fotbollsklubbarna i större 

utsträckning är Idrotts AB, men som Soderstrom och Sun (2007) påpekar påverkas den slutliga 

redovisningskvalitén till viss del av nationella faktorer. Det är därför svårt att analysera 

associationsformens betydelse mellan länderna och som diskuterats metodkapitlet kan utfallet 

bero på språkliga begränsningar. Men vissa svårigheter för fotbollsklubbarna kommer med 

valet av associationsform. Trots detta så bör valet ur en rättvisande bild och fotbollsklubbarnas 

avbildning av verksamheten inte påverkas. 

 

Flera utländska fotbollsklubbar i granskningen påvisar svårigheterna med att värdera de 

villkorliga köpeskillingarna. Svårigheterna ligger i bedömningarna som krävs för värdering till 

det verkliga värdet. Detta problem tycks SvFF undkomma genom att det bara är tillåtet att skriva 

upp tillgången när transferbeloppet är erlagt. Värderingen till verkligt värde behövs då inte och 

enskilda bedömningar utlämnas. Gällande rättvisande bild tycks SvFFs sätt visa en mer 

rättvisande bild utifrån IAS 1 p.15 där transaktionernas effekter ska återges korrekt. Vid 

bedömningar kan värdet skilja sig åt och upptagandet av effekten vid villkorad köpeskilling bör 

då ske när transferbeloppet erläggs. 
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5.7 Sammanfattning av analys 
Utifrån de tidigare avsnitten i analysen och dess tolkningar samt diskussioner framställs ett 

flertal situationer i samband med redovisningen av fotbollsspelare där fotbollsklubbarnas 

redovisning på ett bättre sätt kunnat avbilda företagets finansiella ställning och därmed 

förbättrat den rättvisande bilden. Som även påvisats finns det i de flesta sammanhang 

bakomliggande orsaker, regler och normer som hindrar detta. Även Brikell nämner att dagens 

redovisning leder till en jämförelse mellan fotbollsklubbarna som är tillräckligt bra. Detta är 

även i likhet med Soderstrom och Sun (2007) argument angående att skillnader kommer bestå 

på grund av de förutsättningar företaget har såsom: 

 Landets regelverk, som i de svenska fotbollsklubbarnas fall är SvFF och exempelvis 

ÅRL. 

 Skillnader i ägarstruktur, där svenska fotbollsklubbar enligt Backman (2009) begränsas. 

 Olika beskattningssystem, där endast effekten av svenska skattelättnader vid 

spelarförvärv diskuterats. 

 

Det går ur Brikells jämförelse med fotbollsklubbarnas ekonomi som ett evigt pussel, 

revisorernas utsagor angående svårigheterna för fotbollsklubbarna enkelt att dra paralleller till 

Oprean och Oprisors (2014) beskrivningar om vikten av att fotbollsklubbarna sköter om sitt 

varumärke. Men som Möller tydligt poängterar föreligger inga grunder för att tro att det finns 

några maffialiknande metoder. För att konkretisera detta kan det ur ett helhetsperspektiv tolkas 

som att det är viktigt att förstå Tunaru et al. (2005) och deras samband mellan spelarlöner och 

tabellposition. Det är även viktigt att förstå de begränsade inkomstmöjligheter som både Amir 

och Livne (2005) och Brikell beskriver samt hur handeln med fotbollsspelare är en viktig del 

för många fotbollsklubbars ekonomi. Med dessa områden medföljer även diskuterade 

dilemman som både kan vara värderings- och redovisningsmässiga problem mot en rättvisande 

bild. Men även moralistiska dilemman ur ett mer rättvist perspektiv som inte går att koppla till 

uppsatsens problemformulering. Utifrån en rättvisande bild är redovisningen av fotbollsspelare 

enligt Frostenson (2015), IAS och våra respondenter samt andra stöttepelare till en rättvisande 

bild såsom normeringar, principiella resonemang och kvalitativa egenskaper tillräcklig.  
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6. Slutdiskussion 
I denna avslutande del presenteras de slutsatser som framkommit. Vidare besvaras uppsatsens 

problemformulering, syfte och dess bidrag. Det förs även diskussioner kring våra egna åsikter 

gällande problemet. Uppsatsen avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsats 
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett värderingsperspektiv utveckla befintlig teori 

angående fotbollsspelare och via en rättvisande bild besvara uppsatsens problemformulering: 

 Ger dagens regelverk gällande värdering och redovisning av fotbollsspelare, samt 

tolkningsmöjligheter av regelverket en rättvisande bild? 

Resultatet av uppsatsen är att redovisningen av fotbollsspelare som en immateriell tillgång är 

positiv för att fotbollsklubbarna ska kunna visa ett värde som något bättre överensstämmer med 

det verkliga värdet, och för att uppnå målet en rättvisande bild. Att helt uppnå detta värde 

kommer aldrig att gå om inte tillgången perfekt kan värderas efter verkligt värde. För att uppnå 

en perfekt värdering skulle det krävas en generell och accepterad värderingsmetod för såväl 

förvärvade fotbollsspelare, egenutvecklade fotbollsspelare samt fotbollsspelare utan gällande 

kontrakt. En sådan modell tror vi är svår att utveckla på grund av tillförlitligheten och att vi tror 

att det är svårt att uppnå en perfekt modell som värderar en människas värde. Om alla skulle 

använda värderingsmetoden tror vi att det inte skulle bli några problem med verifierbarheten 

för de som ska godkänna redovisningen samtidigt som tillförlitligheten till fotbollsklubbarnas 

redovisning skulle kunna öka. Problem gällande redovisningen av fotbollsspelare handlar delvis 

om att fotbollsklubbarna inte agerar efter samma regelverk, utan de olika länderna och 

förbunden arbetar efter egna nationella regelverk där tolkningsmöjligheter ges. För att förbättra 

fotbollsklubbarnas redovisning anser vi att gemensamma samt tvingande redovisningsprinciper 

skulle ha positiv effekt både gällande jämförbarhet och tillförlitlighet. Dessa regler anser vi 

borde gälla i alla länder. 

 

Detta skulle även leda till den diskussion som vi finner parallell, nämligen den moraliska delen 

där vi anser att det ska vara en rättvis konkurrenssituation för fotbollsklubbarna. Genom att 

likställa fotbollsklubbarnas tillvägagångssätt att redovisa fotbollsspelare behöver det inte vara 

en faktor som påverkar denna diskussion. Men som det ser ut idag finns det inom redovisningen 

tolkningsmöjligheter, vilket leder till att den kan göras på olika sätt. I detta fall som påvisats i 

uppsatsen är det egentligen exakt lika tillgångar som redovisas olika. Utifrån den ekonomiska 

omgivning och de svårigheter som observerats tror vi redovisningsfenomen inte anses vara ett 

problem. Dessa faktorer tror vi är anledningen att dagens regelverk anses vara tillräckliga. Om 

nya metoder hade presenterats kan vi inte svara på hur de skulle accepteras av aktörerna, men 

som det ser ut idag anser vi att det finns möjligheter till förbättringar som skulle leda till ett 

bättre uppvisande av en rättvisande bild.  

 

Ytterligare en del som vi anser påverkar redovisningens rättvisande bild och möjligheten att ens 

definiera fotbollsspelare som en immateriell tillgång grundar sig i avskrivningar och 

nedskrivningar. Avskrivningarna görs på ett regelmässigt sätt men för att visa en mer 

rättvisande bild av fotbollsklubbarna anser vi att en anpassning till exempelvis fotbollsspelarens 

utveckling och ålder bör kunna göras. Detta skulle dock bli ett nytt fall för tolkningsmöjligheter 

och egna bedömningar. Gällande nedskrivningar är detta del som vi menar kan kritisera 

möjligheten till att aktivera fotbollsspelare. Om fotbollsspelaren ska få aktiveras anser vi att 

nedskrivningar ska vara möjliga att göra. Därmed är vi återigen inne på 
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värderingsproblematiken. Önskvärt vore en värderingsmetod som möjliggör en trovärdig 

värdering som i sin tur skulle kunna användas vid nedskrivningar. Vilket i slutändan skulle leda 

till en bättre avbildning av fotbollsklubben, samt uppvisandet av en mer rättvisande bild. 

För att summera anser vi utifrån vår granskning att redovisningen görs på ett sätt som leder till 

att en rättvisande bild utifrån dagens omständigheter och tolkningsmöjligheter uppfylls. Ur ett 

värderingsperspektiv finns det dock rum för förbättringar då en värderingsmetod leder till 

effekter på både avskrivning, nedskrivning och den generella redovisningen av fotbollsspelare 

samt minimera tolkningsmöjligheter och egna bedömningar. Denna skulle i en perfekt värld 

gälla i alla länder för att optimera jämförbarheten. Övergångarna är som påvisats väldigt viktiga 

för fotbollsklubbarna och att bara kostnadsföra dessa är ur ett hållbart perspektiv positivt 

eftersom fotbollsklubbarna inte kan lägga sig på en kostnadsnivå över tid. Men utifrån att 

förbättra den rättvisande bilden är detta inte det bästa alternativet då aktivering leder till bättre 

avbildning av fotbollsklubbarnas tillgångar och ett mer rättvisande resultat.  

6.2 Uppsatsens bidrag 
Uppsatsens teoretiska bidrag ger en djupare förståelse för att fotbollsklubbarna ges möjligheten 

att aktivera fotbollsspelare som en immateriell tillgång. Dessa är förståelse för: 

 Varför en fotbollsspelare kan aktiveras i vissa fall och vad tolkningsmöjligheten får för 

effekter på uppvisandet av en rättvisande bild. 

 Vilken betydelse aktiveringen av fotbollsspelare har för fotbollsklubbarna och 

avbildningen av deras finansiella ställning. 

 Hur av- och nedskrivningar påverkar den rättvisande bilden och hur dessa tolkningar 

kan vara en motsägelse för redovisningen. 

Vi hoppas i och med uppsatsen att dess praktiska bidrag blir att vidare diskussioner angående 

valmöjligheten till aktivering av fotbollsspelare fortlöper för att säkerställa den optimala 

lösningen för fotbollsklubbarnas ekonomiska framtid. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Utifrån uppsatsens slutsatser och bidrag går det inte att undkomma värderingens betydelse för 

redovisningen av fotbollsspelare och uppvisandet av en rättvisande bild. Det har även påvisats 

tidigare försök till värderingsmodeller som inte fått genomslag. Förslag till vidare forskning 

blir därmed att undersöka vilka kriterier som krävs för att en tillförlitlig värderingsmetod skulle 

accepteras. I denna forskning blir det viktigt att dessa utforska dessa kriterier ur ett regelmässigt 

perspektiv, revisorernas krav för verifiering samt utifrån fotbollsklubbarnas behov för att 

komma fram till hur en sådan modell ska kunna skapas. Via förbättrade värderingar av 

fotbollsklubbarnas tillgångar så hade dess ekonomiska utveckling kunnat gå framåt.  
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Bilaga 1 
Intervjuguider 

Revisor 
Anser ni att en fotbollsspelare uppfyller de kriterier som finns för att kunna tas som en 

tillgång? 

 

Varför finns inte möjligheten för fotbollsklubbarna att ta upp fotbollsspelare inom egna 

talangutvecklingen eller “free agents” som tillgångar? Kan dessa ses som dolda tillgångar? 

Hur ser ni på att fotbollsspelare kan redovisas på olika sätt inom en fotbollsklubb? Hur 

påverkar det fotbollsklubbens möjlighet att visa en rättvisande bild?  

 

Hur ser ni på värderingen av fotbollsspelare, finns det någon alternativ värderingsmetod 

fotbollsklubbarna skulle kunna använda sig av? 

 

Vad tycker ni om fotbollsklubbarnas avskrivningar på dess fotbollsspelare? Ger det en 

rättvisande bild? Finns det möjligheter till andra tillvägagångssätt som är bättre? 

 

Hur ser ni på nedskrivningar av fotbollsspelare vid t ex skador, underprestation, brott etc? Har 

ni någon gång sett att fotbollsklubbar använder sig av detta? 

 

Påverkar ni fotbollsklubbens redovisning? 

 

Jämfört med andra kvalitativa egenskaper och principer hur fungerar de ihop med 

fotbollsklubbens redovisning och vad anser ni om det? 

 

Vad anser ni om SvFFs kriterier för elitlicens och hur det ger möjlighet för fotbollsklubbarna 

att aktivera fotbollsspelare som en tillgång? 

 

SvFF ger inte möjlighet till förlängd avskrivningstid vid förlängning av en fotbollsspelares 

kontrakt men utländska fotbollsklubbar har möjlighet till detta, vad anser ni om det? Hur 

tycker ni det bör behandlas, ska en fotbollsklubb få lägga till kostnader för förlängningen till 

anskaffningsvärdet samt förlänga avskrivningstiden? 

 

Anser ni att det finns en möjlighet för UEFA att skapa liknande kriterier för att öka 

jämförbarheten mellan olika länder och förbund? 

 

Fotbollsklubb 
Hur stor del av er trupp utgörs av externt förvärvade fotbollsspelare? 

 

Vem utför bokföringen? Vem bestämmer över hur den ska gå till? 

 

Hur redovisar ni era fotbollsspelare? Vad är anledningen till att ni valt att göra det på ert sätt? 

Vilka regelverk använder ni? 

 

Hur ser ni på att fotbollsspelare i laget kan redovisas på olika sätt? Ger det en rättvisande 

bild? 

 

Vad är er attityd kring redovisningen av egna talanger eller “free agents”? Finns det fog för 

det skulle göras på något annat sätt? Värdering av dessa fotbollsspelare? 
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Hur ser ni på värdering till verkligt värde av fotbollsspelare? Kan detta ske och vem skulle i 

sådana fall värdera fotbollsspelaren. Känner ni till någon annan värderingsmetod? 

 

Hur sker avskrivningar på fotbollsspelare? Är det optimal lösning?  

 

Hur behandlas förlängning av en fotbollsspelares kontrakt, lägger ni till några kostnader till 

anskaffningsvärdet och ändras avskrivningstiden? Varför? 

 

Använder ni er av nedskrivningar på era fotbollsspelare vid t ex skador, underprestation, brott 

etc. Har ni någon gång gjort nedskrivning på en fotbollsspelare? 

 

Hur tänker ni kring era årsredovisningar? Vad är syftet med dessa och vilka riktar ni er mot? 

 

Hur påverkas ni av era årsredovisningars innehåll? Påvekar det om ni har stora tillgångar eller 

är det bara vinsten som är av betydelse? 

 

Hur ser ni på redovisningen kring era andra ansvarsområden som till exempel er position i 

samhället? Är det något ni har förändrat eller kommer förändra?  

 

Hur påverkas ni av era intressenter? Ställer era intressenter krav på er eller er redovisning? 

 

Vad anser ni om SvFF kriterier för elitlicens? Hur påverkan den fotbollsklubben och er 

redovisning? 

 

SvFF 
Varför upprättades era anvisningar för elitlicensens ekonomikriterier? Någon speciell 

anledning? 

 

Vad anser du vara konsekvenserna av att ni har upprättat dessa anvisningar? 

 

Skulle det finnas anledning till att ta bort denna möjlighet att aktivera sina fotbollspelare för 

att inte binda fotbollsklubbarna vid höga kostnadsnivåer då intäkterna kan skilja sig från år till 

år? 

 

Anser ni att värderingen av en fotbollsspelare är korrekt? Finns det möjlighet att göra detta på 

ett annat sätt? 

 

Vad anser ni om att utifrån era kriterier blir endast en typ av fotbollsspelare en tillgång? 

Kontraktslösa fotbollsspelare och egenutvecklade talanger tas inte upp i balansräkningen, kan 

man inte säga att det finns dolda tillgångar i en fotbollsklubb då? 

 

Påverkar era kriterier fotbollsklubbars möjlighet till att tillgodogöra de kvalitativa 

egenskaperna en redovisning ska uppfylla som till exempel jämförbarhet, tillförlitlighet, 

relevans och begriplighet? 

 

Tror du det finna andra typer av avskrivningsmetoder som är bättre? Degressiv eller 

progressiv? 

 

Vad anser ni om fotbollsklubbarnas möjlighet till att välja associationsform? 
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Bilaga 2 
Krav för elitlicens utifrån ekonomikriterierna (anvisningar till elitlicensens 

ekonomikriterier, 2014-12-01) 

A - kriterier 

  

1. Varje förening ska ha minst en auktoriserad eller godkänd revisor 

Varje förening ska ha minst en auktoriserad eller godkänd revisor. Detsamma gäller i 

förekommande fall för Idrotts AB. Detta krav ställs för övrigt även i Tävlingsbestämmelserna 

på̊ klubbar i närmast underliggande serie under serie som licensprövas. 

 

2. Räkenskapsår och verksamhetsår ska följa kalenderår 
Förenings räkenskapsår och verksamhetsår ska följa kalenderår. Detta krav ställs för övrigt även 

i Tävlingsbestämmelserna på föreningar i närmast underliggande serie under serie som 

licensprövas. 

 

3. Senast den 16 mars ska den av styrelsen och revisorerna samt årsmötet godkända 

årsredovisningen inklusive förvaltningsberättelse och revisionsberättelse finnas SvFF 

tillhanda 

Varje år senast den 16 mars ska förening till SvFF ge in den av styrelsen och revisorerna samt 

årsmötet godkända årsredovisningen, inklusive förvaltningsberättelse och revisionsberättelse. I 

de fall verksamhet finns i olika juridiska former, ska såväl koncernens som de olika juridiska 

personernas årsredovisningar rapporteras. Oavsett den licenssökandens juridiska struktur ska 

årsredovisning upprättas baserad på IFRS eller Årsredovisningslagen. 

Se dock vidare Kapitel 8, Redovisningsprinciper vid upprättande av årsredovisning 

 

4. Förening får inte ha negativt eget kapital i årsredovisningen per den 31 december och 

åtgärdande av negativt eget kapital 
Förening får inte ha negativt eget kapital per 31 december. Förening som redovisar negativt 

eget kapital per 31 december måste senast den 31 mars nästföljande år till Licensnämnden ge 

in en handlingsplan som beskriver hur föreningen under innevarande kalenderår avser att 

eliminera det negativa egna kapitalet. I de fall Licensnämnden vid elitlicensprövningen kommer 

fram till att föreningens egna kapital ska justeras så att det blir negativt, ska föreningen ges 

skälig tid att lämna in en handlingsplan. Vad skälig tid i det enskilda fallet innebär bestäms av 

Licensnämnden. 

 

5. Inga förfallna skulder får finnas per den 31 augusti avseende betalningar till 

professionella spelare, och i förekommande fall till klubbdirektör, ekonomichef, 

medieansvarig, läkare, fysioterapeut, säkerhetsansvarig, supporteransvarig, 

huvudtränare A-lag, assisterande tränare A- lag samt ungdomsansvarig, till SKV 

avseende skatter och arbetsgivaravgifter, till SvFF, SDF eller annan medlemsförening och 

till utländska klubbar avseende spelarövergångar 
  

Förening ska sköta betalning enligt ovan. Förening ska i rätt tid betala ersättningar till 

professionella spelare, och i förekommande fall till klubbdirektör, ekonomichef, 

medieansvarig, läkare, fysioterapeut, säkerhetsansvarig, SLO-ansvarig, huvudtränare A-lag, 

assisterande tränare A-lag samt ungdomsansvarig. Förening ska i rätt tid betala skatter och 

arbetsgivaravgifter. Förening ska i rätt tid till SvFF och SDF betala klar och förfallen skuld på 

betydande belopp, som inte kan kvittas enligt 11 § i SvFF:s stadgar. Förening ska i rätt tid till 
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annan medlemsförening samt till utländska klubbar för spelarövergångar, betala klar och 

förfallen skuld på betydande belopp, som inte kan kvittas mot klar och förfallen fordran. 

Att inga förfallna skulder enligt ovan finns per 31 augusti ska styrkas genom skriftligt intyg, 

underskrivet av såväl föreningsstyrelse som föreningens revisor/revisorer. Intyget ska vara 

Licensnämnden till handa senast den 1 oktober. En skuld anses vara förfallen när förfallodagen 

passerats och skulden inte reglerats. En skuld anses vara klar när den inte är tvistig. Med 

betydande belopp avses sammantaget två prisbasbelopp. 

 

6. Senast den 1 oktober ska det av styrelsen undertecknade intyg, avseende föreningens 

ekonomiska förutsättningar att fortsätta driva verksamheten under hela nästkommande 

år, vara SvFF tillhanda 

Styrelsen ska intyga att klubben inte saknar ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten 

under hela nästkommande år. Om minsta tveksamhet finns angående föreningens möjligheter 

att driva verksamheten under hela nästkommande år ska styrelsen i intyget ange detta och de 

bedömda största ekonomiska risker och deras uppskattade belopp. Intyget ska vara SvFF 

tillhanda senast den 1 oktober. Intyget får inte vara SvFF tillhanda tidigare än en vecka före den 

1 oktober och får inte vara undertecknat tidigare än en vecka före inlämning. 

 

B - kriterier 

7. Senast den 31 mars ska den av SvFF fastställda ekonomirapporten avseende det gångna 

verksamhets- och räkenskapsåret vara SvFF tillhanda 

Senast den 31 mars ska ekonomirapporter, på det för ändamålet av SvFF särskilt framtagna 

blanketter, avseende det gångna verksamhets- och räkenskapsåret finnas SvFF tillhanda. 

 

8. Räkenskaperna ska följa en av Förbundsstyrelsen föreskriven kontoplan 

Klubben ska följa den av SvFF föreskrivna kontoplanen. Den föreskrivna kontoplanen avser 

själva koddelen konto. För övriga koddelar i bokföringen är användningen frivillig.  
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Bilaga 3 

 

 

 
 

 

Sverige - Kronor

Klubbar ÅR Redovisningsstandard Immateriella tilgångar Externa spelarförvärv Årets spelarförvärv Ägandet Avskrivning

AIK 2014 ÅRL, RFR 1, IFRS 8 807 000 7 175 000 4 244 000 AB Linjärt över kontraktstid

BK Häcken 2014 ÅRL, K3 0 0 4 744 000 Ideell förening Skriver av allt första året

Djurgården IF 2014 ÅRL, BFNAR, K3 2 045 038 1 242 288 1 040 000 Ideell förening Linjärt över kontraktstid

Halmstad BK 2014 ÅRL 705 000 705 000 - Ideell förening Linjärt över kontraktstid

Helsingborgs IF 2014 ÅRL, BFNAR, K3 2 600 000 2 600 000 2 333 000 Ideell förening Linjärt över kontraktstid

Gefle IF 2014 ÅRL, BFNAR, K3 521 084 521 084 867 500 Ideell förening Linjärt över kontraktstid

IF Brommapojkarna 2014 ÅRL, BFNAR(små företag) 0 0 598 000 Ideell förening -

IF Elfsborg 2014 ÅRL, BFNAR, K3 3 817 000 3 817 000 492 000 Ideell förening Linjärt över kontraktstid

IFK Göteborg 2014 ÅRL, BFNAR, K3 11 921 000 11 921 000 9 184 000 Ideell förening Linjärt över kontraktstid

IFK Norrköping 2014 ÅRL, BFNAR 125 000 125 000 250 000 Ideell förening Linjärt över kontraktstid

Kalmar FF 2014 ÅRL, BFNAR, K3 3 788 967 3 788 967 390 000 Ideell förening Linjärt över kontraktstid

Malmö FF 2014 ÅRL, BFNAR, K3 15 506 000 15 506 000 10 018 000 Ideell förening Linjärt över kontraktstid

Örebro SK 2014 ÅRL, BFNAR, K3 1 337 000 1 337 000 400 000 Ideell förening Linjärt över kontraktstid

Hammarby - superettan 2014 ÅRL, BFNAR, K3 924 000 924 000 163 000 Ideell förening Linjärt över kontraktstid

England - pund

Klubbar År Redovisningsstandard Immateriella tilgångar Externa spelarförvärv Årets spelarförvärv Ägandet Avskrivning

Arsenal 2014/2015 UK GAAP, FRS 172 740 000 171 658 000 113 950 000 AB Linjärt över kontraktstid

Everton 2014/2015 UK GAAP, FRS 52 511 000 52 511 000 38 026 000 AB Linjärt över kontraktstid

Manchester City 2014/2015 UK GAAP, FRS 194 155 000 194 155 000 98 258 000 AB Linjärt över kontraktstid

Manchester Utd 2014/2015 IFRS/IAS 238 944 000 238 146 000 99 534 000 AB Linjärt över kontraktstid

Norwich 2014/2015 UK GAAP, FRS 25 571 000 25 571 000 15 598 000 AB Linjärt över kontraktstid

West Ham United 2014/2015 UK GAAP, FRS 54 621 000 54 621 000 38 796 000 AB Linjärt över kontraktstid

Klubbar År Redovisningsstandard Immateriella tilgångar Externa spelarförvärv Årets spelarförvärv Ägandet Avskrivning

Real Madrid - Euro 2014/2015 Spanish GAAP 382 224 000 361 642 000 83 261 000 Ideell förening Linjärt över kontraktstid

Lyon - Euro 2014/2015 IFRS/IAS 11 081 000 8 400 000 5 165 000 AB Linjärt över kontraktstid

Juventus - Euro 2014/2015 IFRS/IAS 146 522 665 114 235 445 74 622 000 AB Linjärt över kontraktstid

Borussia Dortmund - 

Euro 2014/2015 IFRS/IAS 96 340 000 96 020 000 72 180 AB Linjärt över kontraktstid

FC Porto - Euro 2014/2015 IFRS/IAS 121 973 705 120 209 577 53 372 782 AB Linjärt över kontraktstid

Celtic FC - Pund 2014/2015 IFRS/IAS 8 356 000 8 356 000 9 421 000 AB Linjärt över kontraktstid

Rosenborg BK - Nkr 2014

Norsk 

redovisningsstandard 25 252 904 25 252 904 12 720 266 Ideell förening Linjärt över kontraktstid

FC Köpenhamn Dkr 2014 IFRS/IAS 399 186 000 127 461 000 128 784 000 AB Linjärt över kontraktstid

Övriga fotbollsklubbar
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