
 

 
 

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT 
 
 
 
 
 

Fredrik Edh 
Marcus Karlsson 
Stefan Persson 

 
 

Värderingsproblematik kring 
fotbollsspelare 

Fungerar en redovisning till marknadsvärde 
eller är dagens regelverk den bästa lösningen? 

 
 
 
 
 

Företagsekonomi 
D-uppsats 

 
 

 
 
Datum/Termin: Vt-2006 
Handledare: Hans Lindkvist 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 
 



Sammanfattning 
Magisteruppsats i Företagsekonomi, Karlstads Universitet 
Redovisning, VT 2006 
 
Titel: Värderingsproblematik kring fotbollsspelare – Fungerar en redovisning till 
marknadsvärde eller är dagens regelverk den bästa lösningen? 
 
Författare: Fredrik Edh, Marcus Karlsson och Stefan Persson 
Handledare: Hans Lindkvist 
 
Beskrivning av ämnet: Dagens värderings och redovisningssystem av spelare uppvisar 
brister när det gäller att utläsa en klubbs egentliga värde i en balansräkning. Spelarna får 
idag redovisas enligt en av de två alternativ som det Svenska Fotbollsförbundet ställt upp. 
Alternativen går dock främst ut på att periodisera kostnader, inte att spegla ett rättvisande 
värde av klubben.  
 
Begreppet ”verkligt värde” är aktuellt inom dagens redovisning. IASB arbetar med att 
harmonisera redovisningen världen över och i deras arbete spelar begreppet en viktig roll. 
Inom flera olika tillgångsslag ges idag möjligheten till att värdera och redovisa en tillgång 
till dess verkliga värde, dess marknadsvärde. Skulle inte det på sikt kunna implementeras 
för fotbollsspelare? 
 
Problemformulering och syfte: Vårt syfte är att ge svar på om och i så fall hur en 
värdering till marknadsvärde skulle fungera. Vi ifrågasätter om dagens system kommit 
till som en tillfällig men fungerande lösning i väntan på något bättre. Vi har ställt upp tre 
frågor som ständigt kommer att finnas med oss under arbetsprocessen:  
 

♦ Skulle en värdering till marknadsvärden kunna fungera som substitut till nu 
gällande regelverk för att ge en mer rättvisande bild av klubbarnas egna kapital? 

♦ Hur bemöts detta av verkligheten, av SvFF samt de allsvenska klubbarna? 
♦ Är dagens gällande redovisningsmetoder de bästa möjliga lösningarna? 

 
Metod: Vårt skrivande har byggt mycket kring att samla in fakta och åsikter via 
intervjuer med personer som vi ansett varit insatta i problematiken. Genom att göra detta 
hoppades vi få en verklighetsanknytning i uppsatsen, att arbeta fram någonting som vi 
undersökt i praktiken och inte bara teoretiskt.  
 
Diskussion och slutsatser: En värdering till marknadsvärden skulle kunna bli allt för 
subjektiv och osäker. Den ökade arbetsinsatsen det skulle innebära att implementera ett 
sådant system täcks inte på långa vägar av de få fördelar som följer. En korrekt sådan 
värdering skulle troligtvis innebära en korrektare bild av föreningarnas egna kapital, men 
i dagsläget är inte en sådan värdering aktuell. 
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Flera av de allsvenska klubbarna ser nackdelarna med dagens system men ser inte att en 
marknadsvärdering är den bästa lösningen. Just nu är de gällande redovisningsmetoderna 
den bästa lösningen. 



 

Förord 
 
Vi är förvånade över vilket intresse de allsvenska klubbarna visade oss när vi kontaktade 
dem med våra frågor. Det var bara en klubb vi var i kontakt med som öppet avböjde en 
intervju. Samtliga respondenter kom med intressanta inlägg som gjort uppsatsen bättre, 
något som är uppskattat från vår sida. Vi har även försökt få den citerade Lars Östman att 
kommentera det han sagt i tidskriften balans, men tyvärr misslyckades detta, något som 
var väldigt synd. 
 
Vi skulle vilja rikta ett stort tack till Eva Ohlin som upprepade gånger lånat ut sin telefon 
till dessa bråkiga studenter när ingen annan gjorde det. Vi är oerhört tacksamma!  
 
Även vår handledare Hans Lindkvist har varit en klippa och ständigt hjälpt oss med våra 
funderingar. Vi har jobbat under fria tyglar och själva fått bestämma tempot, något vi 
uppskattat väldigt. Resultatet blev ju trots allt gott! 
 
 
 
Karlstad 2006-06-07 
 
Fredrik Edh Marcus Karlsson Stefan Persson 
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Ordlista och förkortningar 
 
Ett viktigt begrepp i uppsatsen är ”verkligt värde”. Vi känner det därför vara på sin plats 
att vi redan nu definierar det begreppet: 
 
”Det värde till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras, mellan 
välinformerade parter som är oberoende av varandra och har ett intresse av att 
transaktionen genomförs.” 1 I regel är detta marknadsvärdet.  
 
Vi har genom hela arbetet valt att arbeta med förkortningar på nämnder, förbund och 
liknande. Vi har därför valt att i ett tidigt skede skriva ut dessa och kort ange en 
beskrivning av deras verksamhet. 
 

♦ BFN – Bokföringsnämnden. Statligt expertorgan med uppgift att utveckla god 
redovisningssed och som ger ut regler och information om tillämpningen av 
framförallt bokföringslagen och årsredovisningslagen. 

 
♦ FA – Football association. Engelska Fotbollsförbundet.  

 
♦ FAR – En förening för auktoriserade revisorer, godkända revisorer och andra högt 

kvalificerade specialister som arbetar med revision och därmed förenliga tjänster. 
 

♦ IASB – International Accounting Standards Board. Utvecklar global 
redovisningsstandard. Standarderna benämns: IAS - International Accounting 
Standards och IFRS - International Financial Reporting Standards. 

 
♦ Lagtext:  

ABL – Aktiebolagslagen. Lag som innehåller bestämmelser om aktiebolag 
BFL – Bokföringslagen. Lag som reglerar bokföringsskyldighet. 
ÅRL – Årsredovisningslagen. Lag som reglerar upprättandet av olika sorters 
redovisning. 
 

♦ RF – Riksidrottsförbundet. Den svenska idrottsrörelsens samlande organisation. 
Under dem står sedan respektive idrotts specialidrottsförbund, Svenska 
Fotbollsförbundet är en av dessa. 

 
♦ RR – Redovisningsrådet. Förening för Utvecklande av God Redovisningssed. 

 
♦ SvFF – Svenska Fotbollsförbundet. Sveriges största specialidrottsförbund med 

inriktning på fotboll. 
 

♦ UEFA - The union of European Football Associations. Europeiska 
Fotbollsförbundet, en av sex världsdelsorganisationer inom FIFA, Internationella 
Fotbollsförbundet. 
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1. Introduktion 
I det inledande kapitlet behandlas vårt ämne överskådligt, vi presenterar vårt syfte med 
uppsatsen samt vilken problemformulering vi önskar ge svar på. Vi kommer även att 
presentera ett avsnitt där vi avgränsar och preciserar inom vilka ramar vi kommer att 
behandla vårt ämne.  
 

1.1  Ämnet 
”Det är egendomligt att en förenings viktigaste tillgångar, spelarna, inte får värderas till 
försäljningsvärdet” 2

Lars Östman, professor i redovisning vid  
Handelshögskolan Stockholm, f.d. ledamot i BFN och i RR  

 
Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) har ställt upp regler för hur klubbar i allsvenskan, 
superettan och damallsvenskan ska formulera och ställa upp sin redovisning för att få 
behålla sin elitlicens (se avsnitt 3.1.1). I detta regelverk ingår hur klubbarnas spelare ska 
värderas. SvFF presenterar här två alternativ. Antingen får klubbarna välja att ta upp 
kontraktssumman (inköpspriset) och sedan skriva av denna över kontraktstiden för att på 
så sätt fördela kostnaden, alternativt så får hela kontraktssumman kostnadsföras direkt. 
Dessa regler underlättar arbetet för klubbarna i den mån att bokföringen blir lättare att 
genomföra, det skapar inga större värderingsproblem. Det ges dock inget utrymme eller 
möjlighet för att värdera klubbens spelare till ett försäljningsvärde och på så sätt enligt 
vår mening visa ett mer rättvisande värde i redovisningen. 
 
I nuläget sker förändringar inom redovisningen. I januari 2005 infördes IASB:s regelverk 
i EU. Dessa regler är i Sverige obligatoriska, de står över svenska redovisningsregler, för 
noterade bolag på koncernnivå, men även andra bolag ges möjligheten att anpassa sin 
redovisning efter dessa. I flera av IASB:s rekommendationer (IAS och IFRS) behandlas 
begreppet ”verkligt värde”. Detta beskriver att vissa tillgångar och tillgångsslag numera 
ska (medan andra får) värderas till dess verkliga värde, oftast innebär det till 
försäljningsvärdet på marknaden. Finns det någon möjlighet att dessa regler i framtiden 
kommer att tillämpas för fotbollsklubbar? 
 
Om vi ser tillbaka på det inledande anförda av Lars Östman borde spelarna ha ett 
bestående värde speglande deras inköpskostnad i klubbarnas redovisning. Idag har vissa 
spelare ett sådant värde tills det börjat skrivas av eller deras inköpssumma kostnadsförts 
medan andra, spelare som fostrats av klubben eller som förvärvats genom så kallade 
Bosmanfall, (spelare som förvärvas utan kostnad då de vid förvärvstillfället varit 
kontraktslösa) aldrig har något bokfört värde. Det går inte någonstans att utläsa klubbens 
bundna kapital i spelarmaterialet. Det borde ligga i klubbens intresse att visa upp de 
tillgångar man besitter. Under sommaren 2006 kommer troligtvis den första allsvenska 
klubben att introduceras på börsen.3 Om detta fungerar väl kan det troligen fungera som 
                                                 
2 Balans, tidskrift Nr 3 sid. 9-10, 2005, 2006-04-24 
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3 Näringsliv 24, Internetkälla 2006-05-05 



 

ett startskott så att andra klubbar följer efter. Detta gör att investerare i större mån 
kommer att vara intresserade av klubbarnas ekonomiska ställning. Men i och med att 
spelarna, klubbarnas viktigaste och största tillgångar, aldrig bokförs till något bestående 
värde blir den informationen aldrig tillgänglig. En närmare värdering är därför inte 
möjlig.  
 
Vi ämnar med detta som bakgrund redogöra vidare för hur dagens system fungerar 
samtidigt som vi ifrågasätter om gällande regler är den bästa lösningen eller om det bara 
är en tillfällig lösning i brist på annat. Vi ska undersöka om man kan finna några andra 
lösningar genom att titta på några redovisningsregelverk inom andra affärsområden, för 
andra sorters tillgångar. Vi avser sedan att via intervjuer undersöka hur användarna ser på 
dagens redovisning och hur de skulle ställa sig till någon form av alternativ lösning. 

1.2  Problemformulering 
Mot bakgrund av att man kan anta att nu gällande metoder och regler i stor mån har 
tillkommit pragmatiskt, det vill säga som en tillfällig men fungerande lösning i väntan på 
något bättre, ifrågasätter vi om det inte borde göras på ett annat sätt. Pragmatik beskrivs 
som något som egentligen inte är rätt, men då det saknas andra teorier eller bud på vad 
som är sant och rätt godtas det ändå som det gällande.4

 
Problemet ligger i att utreda i hur stor mån gällande regler fungerar och om det finns 
möjlighet att utforma nya regler, substitut, som kan göra att klubbarnas redovisning bättre 
avspeglar verkligheten och underlättar jämförelser mellan klubbars ekonomiska ställning, 
den metod vi kommer att inrikta oss på är en värdering till vekligt värde, spelarnas 
marknadsvärden. 
 
Vi ser att en annan väsentlig fråga är om ett företag redovisar en spelare på något annat 
sätt än vad en förening gör. Flera föreningar använder sig av så kallade riskkapitalbolag, 
äger de några spelare och hur redovisar de i så fall de spelare de äger? Används SvFF:s 
regler även här? Vi ser tre huvudfrågor som kommer att utredas genom arbetet, dessa 
formuleras nedan: 
  

♦ Skulle en värdering till marknadsvärden kunna fungera som substitut till nu 
gällande regelverk för att ge en mer rättvisande bild av klubbarnas egna kapital? 

♦ Hur bemöts detta av verkligheten, av SvFF samt de allsvenska klubbarna? 
♦ Är dagens gällande redovisningsmetoder de bästa möjliga lösningarna? 

1.3 Vårt syfte 
Syftet med uppsatsen är att ge svar på hur väl dagens redovisningssystem fungerar när det 
gäller redovisning av fotbollsspelare genom att intervjua några allsvenska klubbar som 
använder sig av dem. Vi ifrågasätter om en värdering till verkligt värde möjligen skulle 
innebära ett mer rättvisande värde av föreningarnas egna kapital. Vi utreder om en sådan 
redovisning är möjlig att implementera och genomföra. 
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1.4  Avgränsningar  
Fotboll är den största av sporter, det är få länder i världen där det inte utövas. I och med 
detta borde det finnas ett gott utbud med förslag på hur spelare ska redovisas. Uefa har 
ställt upp övergripande regler i Europa men det är fortfarande upp till var och en av 
länderna att anpassa detta till det egna landet. Med detta vill vi ha sagt att en bredare 
jämförelse med flera andra länder hade varit på sin plats. Detta är dock något vi valt bort 
för att avgränsa vårt ämnesområde, vi har bara kort valt att se till England för att beskriva 
att det förekommer skillnader. 
 
Vi har även valt att inte gå djupare in på vad som påverkar marknadsvärdet på en enskild 
spelare till exempel spelarens ålder och utvecklingsmöjligheter, hur mycket värdet går 
upp vid skytteligavinst eller vid landslagsspel och hur hög lön denne har. Vårt ämne berör 
att marknadsvärdet kan variera dag till dag från köpare till köpare, inte att det kan variera 
mellan olika spelare. En sådan undersökning hade varit en uppsats i sig.  

1.5 Disposition 
Arbetets upplägg är baserat på en vanligt förekommande modell när det gäller detta slag 
av akademisk uppsats. I efterkommande kapitel (två) behandlas våra val av metoder i 
arbetet. Här beskriver och listar vi även de intervjuobjekt från vilka vi inhämtat vårt 
empiriavsnitt. I kapitel tre presenterar vi de fakta och teorier i vilka vi kommer att grunda 
våra påföljande analyser. Följande kapitel (fyra) innehåller sedan ett första analyserande 
avsnitt där vi genom att behandla vår teori diskuterar och ställer upp egna funderingar 
som sedan ska undersökas i efterföljande intervjuer. I kapitel fem sammanställs de 
intervjuer vi genomfört för att få vidare inblick i ämnet och vår frågeställning. Det sjätte 
kapitlet innehåller sedan ett slutligt analyserande avsnitt där vi för samman våra egna 
tankar bland annat ur den första analyserande delen med teori och empiri. Slutligen 
presenteras våra slutsatser i ett kapitel (sju) tätt följt av en källförteckning (åtta) och 
bilagor (nio). Upplägget beskrivs även överskådligt i figuren nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1, uppsatsens disposition  
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2. Metod 
I detta kapitel redogörs det för de metodval som legat till grund för uppsatsens 
genomförande. Metoden författaren väljer att använda vid sammanställandet av en 
akademisk skrift är i stor mån avgörande för dess utgång. Nedan presenteras de val vi 
gjort, en beskrivning av dessa val samt en motivering av dem.  
 
 
”Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall skriva om och 
hur man ämnar behandla ämnet” 5  

2.1  Vetenskapligt förhållningssätt 
Det finns olika vetenskapliga förhållningssätt som är rådande inom olika vetenskaper. En 
vetenskaplig undersökning kan därmed ha olika inriktningar, olika mål. Det finns två 
huvudinriktningar, ståndpunkter, där de två mest betydande filosofiska traditionerna 
benämns positivism och hermeneutik.6  
 
Positivismen hävdar att all forskning måste bygga på konkreta observationer och endast 
sträva efter att fastslå objektivt säkra fakta. Den lämnar ingen plats till egna tolkningar, 
det finns bara en sanning. Inom positivismen är två centrala antaganden att kunskap om 
faktiska förhållanden vilar på sinneserfarenhet och att kunskap som inte rör det faktiska 
rör förhållandet mellan idéer.7 Det andra förhållningssättet, hermeneutiken, kan i mycket 
sägas vara positivismens raka motsats.8

 
Det viktigaste begreppet inom hermeneutiken är ”tolkning”. Forskaren tolkar teorier med 
grund i sitt eget kunnande, i sina förkunskaper och fördomar.9 Tolkningen innebär ofta 
att forskaren visar på innebörder eller sammanhang som ligger bakom det som direkt 
framträder eller kan observeras ur teorin.10 Hermeneutik innebär en beskrivande och 
reflektiv hållning till undersökningsmaterialet.11

 
Till vårt ämne lämpar sig det senare förhållningssättet, hermeneutiken bäst. Vi är inte ute 
efter att finna den enda sanna metoden, utan snarare ifrågasätta och utreda med hjälp av 
teorier som vi ämnar tolka och anpassa till nya ämnesområden.  

2.2  Forskningsansats –vägval för teoriutveckling 
Det finns främst två sätt att tillägna sig vetande, sätt att relatera teori till verkligheten, 
dessa är deduktion och induktion. (se figur 2) En forskare som arbetar deduktivt beskrivs 
följa ”bevisandets väg”, att utifrån allmänna principer och befintliga teorier dra slutsatser 

                                                 
5 Ejvegård, 2003 sid. 31 
6 Andersen, 1994 
7 Nationalencyklopedins hemsida, ”positivism”, 2006-04-20 
8 Patel och Davidson, 2003 
9 Arbnor och Bjerke, 1994 samt Holme och Solvang, 1997 
10 Wallén, 1996 
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11 Olsson och Sörensen, 2001 



 

om enskilda företeelser. Induktion beskrivs av motsvarande källor som ”upptäcktens 
väg”, att formulera nya mer generella teorier utifrån observationer ur verkligheten.12

 
Vid deduktion är slutsatserna grundade i logik tagna ur givna förutsättningar. Är 
förutsättningarna rätt antagna (sanna) och slutledningen rätt genomförd är slutsatserna 
helt säkra.13 Tänkande och logiska slutsatser är här viktiga. Detta kan jämföras med den 
induktiva metoden som alltså helt bygger på observationer av verkligheten.14

 

 
 

Figur 2, Deduktion och induktion 15

 
Forskare som förespråkar induktion hävdar att deduktion leder till att forskaren först 
skaffar sig uppfattningar och förväntningar om verkligheten. Sedan görs en empirisk 
undersökning för att se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Induktion 
däremot innebär att en undersökning startar utan förväntningar, vilket leder till en mer 
rättvisande bild av verkligheten. En teori skapas sedan utifrån de resultat som under-
sökningen inbringat. Men inte heller induktion är felfri. Två oberoende forskare kan tolka 
identiska observationer olika. Generaliseringar av olika metoder är ett farligt spel då de 
kan bestå av en mängd delar som är väldigt olika varandra.16

  
Det deduktiva synsättet används vid utveckling av nya teorier ur andra redan befintliga. 
Eftersom det är just detta som är vårt mål med uppsatsen är det deduktiva angreppssättet 
ett givet val.  
 
Den deduktiva teorin är dock inte felfri, något man bör ha i åtanke. Det finns 
begränsningar för vad som går att uppnå med logiska slutledningar. Observationer inom 
induktion kan förändras över tiden och anpassas till dagens verklighet men detta är inte 
fallet för logiska härledningar, dessa förblir statiska. De tillför inget nytt som kan väga 

                                                 
12 Patel och Davidson, 2003 samt Holme och Solvang, 1997 
13 Pålsson Syll, 2002 
14 Sohlberg, 2002 
15 Jacobsen, 2002 (egen sammanställning efter tolkning) 
16 Jacobsen, 2002 
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upp samhällets förändringstakt. De logiska förutsättningar som låg till grund för vissa 
teorier förr kanske inte längre är desamma. 17

2.3  Kvalitativ eller kvantitativ ansats 
Något förenklat kan man säga att de båda beteckningarna kvalitativ och kvantitativ 
forskning syftar på hur man väljer att generera, bearbeta och analysera den information 
man samlat in.18

 
En undersökning gjord med kvantitativ metod har en stark och förutbestämd struktur. 
Denna metod används i regel för att skapa statistiska generaliseringar, ofta i form av en 
enkätundersökning. Eftersom undersökningens förhållanden är hårt hållna och svaren på 
frågorna ofta förutsägbara så innebär detta att undersökningen är under stark kontroll från 
forskaren.19 Eftersom forskaren kategoriserar informationen innan den samlas in genom 
sitt frågeformulär anses kvantitativa metoder vara deduktiva.20 Metoden lämpar sig för 
statistiska undersökningar snarare än undersökningar för till exempel sociala 
förhållanden.21

 
Kvalitativ metod visar en helhetsbild och ger en ökad förståelse för ett problem och dess 
sammanhang. Ofta tar kvalitativa metoder form av intervjuer och observationer för att 
skapa empiri till en undersökning. En intervju ger en mycket större möjlighet till 
anpassning än en enkätundersökning. En nackdel med kvalitativa undersökningar är att 
det blir svårt att dra generella slutsatser, vilket dock inte alltid är undersökningens syfte. 
Det primära syftet med undersökningen är förståelse för problemet. I en kvalitativ metod 
finns det utrymme för åsikter och tankar kring problemet hos varje enskild deltagare i 
undersökningen.22 Kvalitativ metod speglas ofta av närhet till informationskällan. I och 
med att undersökningsmetoden inte är styrd är den istället öppen för ny information, 
sådan information som kanske inte var förväntad. Dessa drag gör att kvalitativ metod 
förknippas med induktion, vi går in i undersökningen utan förutfattade meningar. Även 
hermeneutiken anses vara en kvalitativ bearbetningsmetod.23

 
Vi kommer att genomföra uppsatsen enligt den kvalitativa ansatsen, detta trots att denna 
snarare förknippas med induktion än deduktion. Vårt empiriavsnitt kommer att bestå av 
intervjuer där vi ämnar få djupare svar på utvalda frågor där respondenten fritt kan berätta 
utifrån sitt eget kunnande och ställning. Viktigt att poängtera är att vi genom att välja den 
kvalitativa ansatsen inte kan dra generella slutsatser av något, utan snarare endast 
undersöka hur det möjligen kan vara. 

                                                 
17 Sohlberg, 2002 
18 Patel och Davidson, 2003 
19 Holme och Solvang, 1997 
20 Jacobsen, 2002 
21 Holme och Solvang, 1997 
22 Ibid. 
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2.4 Datainsamling 
Inom kvalitativ forskningsmetod talar man om informationsinsamling och inom 
kvantitativ metod datainsamling.24 Det finns sedan två typer av källor där man kan 
inhämta information (som det rör sig om i vårt fall), dessa benämns primärkällor och 
sekundärkällor. De båda skiljer sig alltså åt i den bemärkelsen hur tillförlitlig källans 
information kan antas vara. Ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporter räknas som 
primära källor och övriga skildringar sekundära.25 Till de primära räknas texter som 
skrivits i original som exempelvis böcker, tidskriftsartiklar, forskningsrapporter, av-
handlingar och liknande.26 En primärkälla slår högre än en sekundärkälla, information 
från den senare har någon gång hämtats från en primärkälla och därmed finns en risk att 
informationen tolkats och därmed kommit att ändrats av sekundärkällans författare.  
 
Eftersom information hämtat från primära källor anses vara mer tillförlitlig än annan 
information har målet varit att i så stor utsträckning som möjligt bruka oss av detta. Det 
är dock inte alltid självklart om det rör sig om en primär eller sekundärkälla. Vi ser därför 
att den bästa lösningen är att från början ställa sig kritisk till all inhämtad information.  

2.5 Intervjuer; metod, objekt och informationsbehandling 
Då vi sammanlagt hade att genomföra relativt många intervjuer utspridda över hela landet 
kändes det naturligt att genomföra dessa via telefon. Vi har även valt att skicka vissa 
speciellt riktade frågor till vissa personer via mail. Telefonintervjuerna genomfördes alla 
av samma person för att minimera variationen i intervjufrågorna. Intervjuerna spelades 
även in via diktafon så att vi inte gick miste om någon väsentlig information. 
 
För att främst få en inblick i vad användarna anser om dagens system har vi valt att 
intervjua företrädare för fem allsvenska klubbar: 
  
Carl Fhager för BK Häcken, Sportchef 
Henrik Berggren för Djurgårdens IF, Ekonomiansvarig 
Mikael Johansson för Gefle IF, Styrelseledamot 
Per-Ola Lindahl för Helsingborgs IF, Redovisningsansvarig 
Lena Mattson för IFK Göteborg, Ekonomichef 
 
Dessa valdes slumpvis, vi skickade under en tidpunkt ut en förfrågan till samtliga 
allsvenska klubbar och valde helt enkelt dem som svarade först. Ett visst urval gjordes 
dock för att även få med klubbar med riskkapitalbolag och idrottsaktiebolag i 
undersökningen. Vi har blivit väldigt positivt bemötta vid i stort sett varje kontakt vi 
tagit, något vi är oerhört tacksamma över. 
 
Utöver dessa har vi även genomfört intervjuer med representanter från bland annat 
Svenska Fotbollsförbundet (Kjell Sahlström) och Riksidrottsförbundet (Christer Pallin). 
Resterande intervjuer har i stort genomförts i kompletterande syfte. Dessa intervjuer har 

                                                 
24 Olsson och Sörensen, 2001 
25 Patel och Davidson, 2003 
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även de genomförts via mail och telefon. Samtliga respondenter finns att finna i vår 
källförtäckning, intervjumallar till de större telefonintervjuerna bifogas i bilagorna.  
 
Några av respondenterna hade på begäran erhållit frågorna i förväg. Efter att vi 
genomfört intervjuerna satte vi oss och skrev ned dessa ordagrant. Inom kvalitativ metod 
är det vanligt att forskare utformar och tillämpar egna varianter och tolkningar. Man kan 
hävda att varje kvalitativt forskningsproblem kräver sin unika variant av metod.27  
 
Vi inledde vår bearbetning med att gå igenom intervjuerna och samla de olika svaren för 
respektive fråga separat. På detta sätt fick vi samtliga svar på varje enskild fråga 
överskådligt och kunde därefter lättare sammanföra dessa till en löpande text. 
Sammanställningen presenteras i Empirin (kap. 5). 

2.6  Trovärdighetsdiskussion 
När det kommer till den kritiska delen av metoden, diskussionen om uppsatsens 
trovärdighet, talar de flesta litterära verk inom området främst om två begrepp; validitet 
och reliabilitet. Det gäller att se den information författaren valt att ta med i sitt eget verk 
med kritiska ögon.  
 
Det första begreppet, validitet, står för om forskaren mäter det han avsett att mäta och att 
inget irrelevant påverkat resultatet, att informationsinsamlingsmetoden varit fri från 
systematiska fel.28 Validiteten talar även om hur giltig informationen är, om den är 
aktuell och tillämplig i ämnet.29 Reliabiliteten beskriver istället om ytterligare en 
liknande undersökning skulle ha kommit fram till samma resultat eller inte, om den är fri 
från slumpmässiga fel.30 Medan validiteten handlar om giltig information står 
reliabiliteten för informationens pålitlighet.31  
 
Då uppsatsen i viss mån är tidsbegränsad har vi i kommande teoriavsnitt (kap.3) gjort ett 
urval av vilken information vi tyckt varit erfordrad för att behandla vårt ämne på bästa 
sätt. Vårt mål var att täcka in alla sektorer som vi kan tyckas stöta på och ha användning 
för i efterkommande intervjuer och analys. Vi inser dock att vi kan ha missat vissa delar 
som hade bidragit till att göra uppsatsen ännu bättre, men står fast vid att inget av den 
presenterade informationen kunnat utelämnas. Då detta urval kanske inte skulle göras på 
samma sätt av efterkommande forskare, därav kan vi inte garantera uppsatsens 
reliabilitet.  

2.6.1  Källkritik 
Till vårt teoriavsnitt har vi i så stor mån som möjligt hämtat information från regelverk 
utgivna av exempelvis IASB och SvFF. Vi har dessutom inhämtat information från de 
svenska lagarna ABL, BFL och ÅRL. Samtliga av dessa källor får anses som tillförlitliga. 
Den information vi inhämtat från intervjuer har kommit från i ämnet väl insatta personer. 
                                                 
27 Patel och Davidson, 2003  
28 Wallén, 1996 samt Nationalencyklopedins hemsida, “validitet”, 2006-04-25 
29 Holme och Solvang, 1997 
30 Wallén, 1996 
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Även denna information anser vi således vara högst tillförlitlig, dock ska man ha i åtanke 
att deras svar grundas i deras egna tankesätt. Hade vi frågat en annan person i samma 
organisation men på en annan position är det inte säkert att vi fått exakt samma svar. Vi 
hade kanske även fått mer utförliga svar och kunnat läsa av reaktioner hos respondenterna 
på ett annat sätt om vi istället genomfört våra intervjuer personligen, öga mot öga. Vi har 
även använt oss av uppslagsverket Nationalencyklopedin på Internet, vilket även det får 
anses vara reliabelt. 

2.7  Sammanställning av våra metodval 
Vi är inte ute efter att arbeta oss fram till en optimal lösning, utan snarare att ifrågasätta 
dagens modeller och hitta möjliga supplement till dom. Därav är ett hermeneuistiskt 
synsätt passande. Vi ämnar beskriva och tolka dagens teorier och anpassa dessa till nya 
användningsområden. Detta ska även ske genom att ha en deduktiv forskningsansats, vi 
ska sträva efter att utveckla nya förslag grundade i redan befintliga teorier. Vår empiri har 
helt grundats på intervjuer. För att erhålla djupare svar på bredare, utvalda frågor har 
dessa genomförts enligt den kvalitativa ansatsen. Detta innebär färre intervjuade men 
med istället vidare och flera frågor. De intervjuade är alla insatta inom sitt område vilket 
förhoppningsvis innebär att de svar vi erhållit är reliabla samtidigt som vi hoppas att vårt 
urval av intervjuobjekt inneburit att svaren vi fått är giltiga, att validiteten är god.   
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3. Teoretisk referensram 
I kapitlet presenteras fakta och teorier som berör vår frågeställning. Referensramen 
kommer sedan att ligga till grund för de diskussioner som förs i följande analyserande 
avsnitt. I brist på vetenskaplig fakta har vi valt att använda oss av vissa mindre reliabla 
källor. Vi har dock hela tiden varit kritiska och ser därför inga problem med detta. 
 

3.1  Nu gällande regelverk 
Reglerna som berör fotbollsklubbars verksamheter skiljer sig lite beroende på i vilket 
land klubben är belägen. Övergripande i Europa har Uefa formulerat ett stort regelverk 
med riktlinjer som ska efterföljas för att klubbar ska få spela matcher på internationell 
basis. SvFF har även de formulerat ett regelverk utifrån Uefa:s regler anpassade till den 
svenska lagen som inhemska klubbar måste rätta sig efter.  

3.1.1  SvFF:s gällande regler 
Det Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) har arbetat fram en BAS-kontoplan som svenska 
fotbollsföreningar ska följa. Denna kontoplan ska användas av alla fotbollsklubbar, 
oavsett genom vilken associationsform man har valt att bedriva klubben. Vidare ska även 
alla föreningar sedan 2001 följa ÅRL. Detta innebär att det finns regler för 
uppställningsformer för poster i balans- och resultaträkningar i den offentliga 
årsredovisningen.32 Bland de stadgar som SvFF har satt upp anges det att klubbarnas 
ekonomi ska vara sund och att man ska iaktta en god redovisningssed. Med det 
sistnämnda menas att klubbarna ska följa gällande lagar, regler och rekommendationer 
inom redovisningsområdet. Detta innebär exempelvis krav på bokföringsmässig 
redovisning, att periodiserings/matchningsprincipen och försiktighetsprincipen ska 
tillämpas med mera.33  
 
Precis som inom många andra idrotter i Sverige finns en elitlicens som ska uppnås av 
elitföreningarna. Inom fotbollens ramar är det de allsvenska lagen för både herrar och 
damer samt superettan (herrarnas näst högsta division) som omfattas av denna licens. 
Elitlicensen innebär striktare krav inom redovisningsområdet men främst att en 
elitförening inte får uppvisa ett negativt eget kapital i årsredovisningen. De lag som 
berörs av licensen ska i praktiken utöver ÅRL även beakta BFL. 34 Utöver de klubbar 
som berörs av elitlicensen på grund av skälen vi nämnt ovan ska även ideella föreningar 
med tillgångar överstigande trettio prisbasbelopp (för inkomståret 2006 är detta 
1 191 000 kr 35) beakta bokföringslagen.36

 
 
 

                                                 
32 Svenska Fotbollsförbundets hemsida (1) 2006-04-25 
33 Svenska Fotbollsförbundets hemsida (2) 2006-04-25 
34 Ibid. 
35 Skatteverkets hemsida (1) 2006-05-31 
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Spelare i redovisningen 
SvFF framhåller två olika sätt som en klubb kan behandla ett externt spelarförvärv. 
Antingen kan klubben: 

♦ kostnadsföra spelarförvärvet direkt, ta upp hela anskaffningskostnaden som en 
kostnad, eller  

♦ redovisa spelaren som en tillgång i balansräkningen och skriva av värdet över de 
antal år som kontraktet sträcker sig.  

 
Det senare alternativet tar sikte på att periodisera transferbeloppet över ursprunglig 
kontraktstid, för att uppnå en mer rättvisande bild av redovisningen och en bättre 
matchning av intäkter och kostnader.37 Begreppet rättvisande bild beskriver som namnet 
antyder att redovisningen ska vara rättvis, men någon klarare definition finns inte, det har 
skrivits hyllmeter utan att man kunnat enas om vad det står för. En rättvisande bild kan 
dock sägas vara till för att inte vilseleda årsredovisningsläsaren.38  
 
Det är viktigt att notera att den metod som en klubb väljer att bruka i varje separat bolag 
ska användas för samtliga externa spelarförvärv, man kan alltså inte växla mellan de båda 
metoderna, samt ihållande under hela räkenskapsåret. Såvida inte synnerliga skäl 
föreligger ska samma princip även tillämpas mellan åren. Väljer en klubb metoden att ta 
upp spelaren i balansräkningen ska det enligt avtalet kända transferbelopp som den 
förvärvande klubben betalar för spelaren användas som anskaffningskostnad.39  
 
Ibland kan en förening köpa en spelare utan att en exakt köpeskilling kan fastställas vid 
förvärvstillfället. Det kan till exempel vara så att klubbarna har en överenskommelse 
sinsemellan att om den aktuella spelaren spelar mer än ett bestämt antal matcher ska den 
förvärvande klubben betala en viss summa utöver det belopp som betaldes vid 
övergången. Denna tilläggsköpeskilling ska sedan läggas till anskaffningsvärdet då detta 
belopp blivit känt och skrivas av på den tid som återstår av kontraktet. Dock ska den 
bonussumma som spelaren får personligen, en så kallad signing-on fee, inte ingå i 
anskaffningsvärdet. Den ska istället kostnadsföras direkt.40  
 
Men en spelartrupp består inte alltid endast av externa förvärv gjorda på det sätt som 
hittills beskrivits. Spelare som fostras i de egna leden ska inte redovisas som en tillgång i 
balansräkningen. Detta motiveras med att man inte är ute efter att visa marknadsvärdena 
utan endast periodisera kostnaderna.41 Detta spelar även in när det gäller så kallade 
Bosmanfall, det vill säga spelare som förvärvas utan kostnad då de vid förvärvstillfället 
varit kontraktslösa.42 För samtliga spelare uppkommer det löpande kostnader under 
innehavet, dessa innebär normalt sett inga redovisningsproblem. Skillnaden och problem-
atiken ligger alltså i externa spelarförvärv där det uppkommer en mervärdeskostnad i 
form av transferbeloppet. 43

                                                 
37 Sahlström, 2004. Internetkälla 2006-05-05 
38 Artsberg, 2003 
39 Ibid. 
40 Svenska Fotbollsförbundets hemsida (2) 2006-04-25 
41 Ibid. 
42 Europa kommissionens hemsida 2006-05-05 
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Såväl den förening som förvärvar externt som den som tar fram och förädlar egna spelare 
tillgodogörs dock tillslut i redovisningen. Ett eventuellt upparbetat övervärde på spelarna 
förs nämligen i samband med en extern försäljning in i räkenskaperna. Säljs en spelare 
för ett annat belopp än denne är bokförd till förs skillnaden in i redovisningen som en 
vinst/förlust. Allt detta följer av försiktighetsprincipen som i det här fallet innebär att ett 
övervärde får redovisas först då det realiserats, här i form av en extern försäljning.44

 
Om en klubb väljer att redovisa externa förvärv som en tillgång i balansräkningen ska 
föreningen alltså precis som vilket företag som helst skriva av denna tillgång över åren. 
Dessa avskrivningar ska vara linjära och motsvara kontraktstiden för respektive spelare. 
Avskrivningsmetod och avskrivningstid för detta ska anges som notupplysning i 
redovisningen. Dessutom ska genomsnittlig kontraktstid för de externa spelarförvärven 
som antecknats i balansräkningen anges för respektive år. Dock finns inga regler som 
säger att föreningar ska ange individuella värden för varje spelare, utan de förespråkar 
snarare en portfölj av ett samlat värde.  
 
Eftersom avskrivningar på externa spelarförvärv ska vara linjära efter ursprunglig 
kontraktstid kan det inte förkomma uppskrivningar på det erlagda transferbeloppet. 
Skulle det vara så att något oförutsett inträffar det externa förvärvet och denne därmed 
inte längre kan spela fotboll eller liknande kan klubben skriva av spelaren med en gång, 
göra en nedskrivning på återstående bokfört belopp. Sådana typer av avskrivningar utöver 
plan förekommer även i näringslivet då till exempel ett företag har köpt in en maskin och 
denna blir totalförstörd och man inte finner det ekonomiskt lönsamt att reparera den.45

3.1.2  Internationellt 
Hur fungerar det då ute i Europa? Uefa har ställt upp regler med minimikrav, det vill säga 
grundliga bestämmelser som klubbar måste följa för att få medverka på internationell 
nivå.46 Snävare regler och vad som gäller nationellt lämnas dock till varje land och 
respektive förbund att besluta om. I exempelvis England rättar sig de större klubbarna i 
de högre divisionerna helt efter landets ABL då de nästan uteslutande drivs som 
aktiebolag.47 Det finns här möjlighet för utomstående intressenter att köpa upp 
majoriteten av ett lags aktier och därmed bli huvudägare, en möjlighet som inte finns i 
Sverige. Hur detta inte är möjligt behandlas senare i uppsatsen.  
 
Varje spelares anskaffningsvärde skrivs dock av över kontraktstiden i både Sverige och 
England, det lämnas dock inget alternativ att kostnadsföra hela beloppet direkt i det 
sistnämnda landet. Egna förmågor har inte heller i England något värde i balans-
räkningen.48 Där finns det dock exempel på klubblag som preciserar sin redovisning 
genom att visa varje spelares kontrakt separat. Det finns alltså där större möjligheter för 
utomstående att få en inblick i klubbens spelarvärde.49

                                                 
44 Svenska Fotbollsförbundets hemsida (2) 2006-04-25 
45 Ibid. 
46 Uefas hela regelverk finns att läsa på: http://www.uefa.com/newsfiles/22395.pdf     
47 Prescott, mailkontakt 2006-04-05 
48 Miller, mailkontakt 2006-04-07 
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3.2  Internationell redovisning, fokus på verkligt värde 
IASB arbetar med att utveckla internationella redovisningsstandarder/direktiv med målet 
att harmonisera redovisningen för att få den gemensam världen över. Deras roll har på 
senare år blivit allt viktigare då kravet på en internationell harmonisering av 
redovisningssystemet blivit påtagligare. Detta i och med att internationella kapital-
marknader och att finansiering över landsgränserna blivit allt vanligare. EU har beslutat 
att börsnoterade bolag belägna inom unionens gränser ska följa dessa standarder (IAS och 
IFRS) i sin koncernredovisning från och med den 1a januari 2005. Flera av dessa 
standarder behandlar värdet till vilket specifika tillgångar ska tas upp i balansräkningen. 
Begreppet ”verkligt värde” har här kommit i fokus. 50

 
De tillgångar/tillgångsslag som hittills berörs av bestämmelserna kring verkligt värde är:  
 

IAS 16 - Materiell anläggningstillgång  
IAS 38 - Immateriell tillgång  
IAS 39 - Finansiella instrument  
IAS 40 - Förvaltningsfastighet  
IAS 41 - Biologiska tillgångar  

 
I respektive standard definieras verkligt värde som det pris en tillgång skulle kunna 
överlåtas till mellan två upplysta och av förvärvet intresserade parter som är oberoende av 
varandra, detta är i regel marknadsvärdet. Tillgången får nu alltså även tas upp i 
balansräkningen till gällande marknadsvärde vid balansdagen, inte enbart som tidigare till 
anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade avskrivningar. Finns inget direkt värde att 
tillgå säger direktiven att man bör se till liknande jämförbara objekt i samma skick som 
den aktuella specifika tillgången eller tillgångsslaget.51 Skulle det vara så att företaget 
inte kan fastställa det verkliga värdet finns det IAS-standarder som säger att man ska 
värdera tillgången enligt IAS 16, det vill säga till anskaffningsvärdet reducerat med 
avskrivningar.52  
 
I IAS-standarderna 16, 38 och 40 står det att företagen får ta upp tillgången som 
behandlas till det verkliga värdet. Ordet ”får” spelar här en viktig roll, det innebär att 
företagen fortfarande kan redovisa dessa tillgångar till dess anskaffningsvärde reducerat 
med avskrivningar, det vill säga enligt de gamla metoderna. De nya reglerna om verkligt 
värde är i de fallen inte tvingande utan finns mer som ett alternativ. I fallet att företag 
använder de gamla reglerna finns dock bestämmelser om att det verkliga värdet rörande 
sådana tillgångar som berörs i IAS 40 måste finnas med i en not i redovisningen. Enligt 
standarderna 39 och 41 skall däremot de tillgångarna tas upp till verkligt värde, här 
lämnas inga valmöjligheter. Avsteg från dessa regler får bara göras i undantagsfall. 
Begreppet verkligt värde är således aktuellt inom flera olika områden. 53

                                                 
50 FAR, 2006 
51 FAR, 2006, IAS 16,38,39,40 och 41 
52 FAR, 2006, IAS 40:53 
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3.2.1  Alternativa värderingsmetoder  
IASB beskriver att det finns fyra olika värderingsmetoder som var och en används under 
vissa omständigheter för olika tillgångar. Tre av dessa kan ses som uttryck för det 
verkliga värdet. En transaktion idag sker till ett värde som i allra högsta grad kan anses 
som verkligt. Anskaffningsvärdet bygger på historiska uppgifter medan de tre övriga 
beskriver ett värde som är aktuellt just nu. Skillnaden mellan återanskaffningsvärdet och 
försäljningsvärdet är vilken sida av transaktionen man står på, det vill säga är köpare eller 
säljare, medan nuvärdet finns som ett alternativ om ett värde inte kan fastställas. Med 
detta vill vi betona att tre av fyra erkända värderingsmetoder i stort beskriver det verkliga 
värdet. Vi presenterar här de fyra metoderna ihop med en kort beskrivning av dem. 54   
 
Anskaffningsvärde: Tillgångar redovisas till det belopp som betalades eller till det 
verkliga värde som lämnats i byte mot tillgången vid anskaffningstillfället. Skulder 
redovisas till den summa som svarar mot det som erhållits i utbyte för förpliktelsen. 
 
Återanskaffningsvärde: Tillgångar redovisas till det belopp som är likvärdig den utgift 
som företaget skulle ha för att anskaffa en identisk eller likvärdig tillgång vid 
värderingstillfället. Skulder redovisas vid värderingstillfället till det odiskonterade belopp 
som skulle krävas för att reglera förpliktelsen. 
 
Försäljningsvärde: Tillgångar redovisas till det värde som kan erhållas vid en normal 
försäljning vid värderingstillfället. När det gäller skulder så ska de redovisas till det 
beräknade odiskonterade värde som, vid normal verksamhet, skulle betalas ut för att 
reglera skulden. 
 
Nuvärde: Här läggs alla de förväntade framtida nettoinbetalningar ihop som tillgången 
förväntas ge upphov till vid normal verksamhet, för att sedan diskonteras för att få dagens 
värde av tillgången. Skulderna redovisas till det diskonterade värdet av de framtida 
nettoutbetalningar som bedöms komma att krävas för att skulden ska regleras vid normal 
verksamhet. 

3.3  Spelare, en tillgång eller något annat? 
Hur ska en spelare behandlas rent bokföringsmässigt? Begreppet humankapital omfattar 
redovisning av personal vilket även kan tänkas gälla spelare i en idrottsförening. Det är i 
båda fallen humana tillgångar som ofta står för betydande delar av företags/föreningars 
totala värde, kan detta på något sätt tas upp och visas i redovisning? Vi svarar förutom 
detta även på om det finns några väsentliga skillnader mellan hanteringen av personal och 
spelare och vad detta får för konsekvenser. Vi diskuterar även under vilken tillgångspost 
man ska ta upp spelare i redovisningen. 
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3.3.1 Humankapital 
Men varför ska en spelare redovisas överhuvudtaget? Ett tjänsteföretag får inte redovisa 
sin personal, vad är skillnaden som gör detta möjligt för en fotbollsklubb? 
 
En årsredovisning ska bland annat informera ägarna om hur ledningen har förvaltat deras 
satsade kapital i verksamheten under året. Detta innebär inga större svårigheter för ett 
tillverkande industriföretag då samtliga tillgångar i praktiken är relativt lättvärderade, 
lagertillgångarna går att inventera och maskinerna att värdera. I ett kunskapsföretag är 
detta dock inte lika enkelt. Där är istället personalen den knappa resursen och den för 
företaget mest värdefulla tillgången, vilken är svårare att sätta ett värde på. Bland annat 
personalens produktionsförmåga, kunskap, stabilitet och vilken vinstpotential de tillför 
företaget borde framgå i redovisningen för att utomstående intressenter ska kunna bilda 
sig en rättvisande uppfattning om företagets ekonomiska ställning.55  
 
Termen humankapital omfattar ”all individuell förmåga, kunskapen, skickligheten och 
erfarenheten hos företagets personal och ledning.” 56 En annan definition av termen är 
”summan av all kompetens i verksamheten som bidrar till värdeskapandet” 57

 
I dagsläget får dock inte personalen tas upp som tillgångar i balansräkningen på samma 
sätt som andra tillgångar utom vid fallet företagsförvärv. Det är då möjligt för den 
förvärvande parten att redovisa ett goodwillbelopp på koncernnivå, i detta belopp ingår 
ofta den förvärvade personalens kunskap och erfarenhet. Att personalen vanligtvis inte 
får redovisas beror på att samtliga kriterier som en resurs måste fullgöra för att få upptas i 
balansräkningen som en tillgång inte uppfylls. För att en resurs ska kunna aktiveras krävs 
att den: 58

 
1. förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden 
2. ska kontrolleras av företaget 
3. ska ha uppkommit som en följd av inträffade händelser. 
 
Det är andra kriteriet som ställer till problem. Personal anses inte vara kontrollerbar från 
företagets sida, personalen kan när de vill välja att lämna företaget. Det finns dock här en 
skillnad när det gäller fotbollsspelare. Dessa kontrakteras och är via det bunden att stanna 
så länge kontraktstiden löper. En spelare uppfyller således samtliga krav för att det ska 
anses som rimligt att de tas upp i klubbarnas redovisning som tillgångar.59

 

                                                 
55 Annell, 1989 
56 Edvinsson och Malone, 1997 sid. 55 
57 Hansson och Andersson, 1999 sid. 129 
58 RR 15 Immateriella tillgångar, 7 § 

15 

59 Ibid. 



 

3.3.2  Tillgång 
Generellt kan en tillgång sägas vara ett föremål som kan utnyttjas på ett fördelaktigt 
sätt.60 Det finns övergripande två sorters tillgångar, dessa benämns anläggnings- och 
omsättningstillgångar. I BFL och ÅRL står att det är avsikten med innehavet som 
bestämmer vilken av dessa tillgångsslag som en tillgång ska tillhöra. I lagtexten 
definieras respektive tillgång på följande sätt: 
 
”Med anläggningstillgång förstås tillgång, som är avsedd att stadigvarande brukas eller 
innehas i rörelsen. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång.” 61

 
Det är omöjligt att ange någon bestämd tidsgräns för vad som ska eller kan betraktas som 
stadigvarande. Det man får utgå ifrån är alltså vad som är avsikten med innehavet av 
tillgången.62Gränsdragningen mellan de två tillgångsslagen har betydelse i två hän-
seenden, olika värderingsbestämmelser gäller samtidigt som de bokförs på två separata 
ställen i balansräkningen.63 En omsättningstillgång kännetecknas av att köparen av en 
sådan tillgång har som syfte att efter bearbetning eller allmän värdeökning sälja dem 
vidare med avsikt att gå med ekonomisk vinst. Exempel på omsättningstillgångar är 
varulager, pågående arbeten och kortfristiga fordringar. 64

 
Anläggningstillgångar är i sin tur uppdelade i tre kategorier, materiella, immateriella och 
finansiella tillgångar. De materiella anläggningstillgångarna existerar i fysisk form, 
exempel på sådana tillgångar är maskiner, inventarier, bilar och fastigheter. Andra slag av 
anläggningstillgångar uppträder inte i fysik form, dessa benämns immateriella tillgångar. 
Exempel på sådana är goodwill och patent. Den tredje och sista kategorin är de finansiella 
tillgångarna. Dessa kännetecknas av att ägaren oftast placerat kapital i värdepapper i form 
av aktier, obligationer eller dylikt med avsikt att ha dem över en längre tid. Långfristiga 
fordringar är även ett förekommande fenomen inom de finansiella tillgångarna.65

  
Det avgörande för tillgångens klassificering är alltså avsikten med innehavet. En spelare 
hör till kategorin anläggningstillgång eftersom de normalt inte omsätts i affärsprocessen, 
de köps i första hand för att föra föreningen framåt, inte för att säljas vidare direkt med 
hopp om vinst. I anvisningarna till elitlicensens ekonomikriterier utfärdade av SvFF går 
att läsa att aktiverade utgifter för spelarförvärv ska redovisas som immateriell 
anläggningstillgång.66 Bakgrunden till detta är att det egentligen är en rättighet man 
förvärvar och inte själva spelaren. Klubben förvärvar rättigheten att få använda spelaren 
omgående trots att denne vid förvärvstillfället är under kontrakt med annan klubb. Hade 
spelaren varit kontraktslös hade denne istället gått som Bosmanfall, ingen 
överlåtelsesumma bli då aktuell. Spelaren tas då, som tidigare behandlats, inte alls upp i 
den förvärvande klubbens redovisning. 67

                                                 
60 Nationalencyklopedins hemsida, ”tillgång”, 2006-05-03 
61 ÅRL 4:1 §  
62 Johansson et al, 1997 
63 Ingblad, 1995 
64 Johansson et al, 1997 
65 Ibid. 
66 Svenska Fotbollsförbundets hemsida (2) 2006-04-25 
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Som anskaffningsvärde för en anläggningstillgång ska samtliga utgifter hänförliga till 
tillgångens förvärv eller tillverkning tas upp (anskaffningsvärdet). Lagen föreskriver 
också att utgifter för värdehöjande förbättringar av en tillgång får räknas in i 
anskaffningsvärdet, om de lagts ned under gällande räkenskapsår. Detta är dock viktigt 
att läsa ordagrant, termen får spelar här återigen en viktig roll. Det är alltså inget krav på 
att detta görs.68

 
Lagen föreskriver att en anläggningstillgång med en begränsad ekonomisk livslängd ska 
skrivas av systematiskt under denna. Det föreskrivs även att en tillgång som vid 
balansdagen tas upp till ett värde, som överskrider dess egentliga värde och detta kan 
anses vara permanent, ska skrivas ned till detta värde. Tvärt om kan en tillgång vara 
värderad lägre än vad den egentligen är värd, en uppskrivning kan då vara aktuell. Detta 
gäller dock bara aktiebolag och ekonomiska föreningar, det gäller också vissa strikta 
bestämmelser hur detta ska bokföras. Viktigt är även i detta fall att förändringen kan 
anses vara bestående och inte tillfällig.69

3.4 Olika organisationsformer 
Varje svensk fotbollsförening är i grunden en ideell förening. Vissa föreningar har dock 
på senare år valt att även driva föreningen genom ett aktiebolag, ibland genom ett så 
kallat idrottsaktiebolag. De föreningar som på något sätt använder sig av formen 
aktiebolag redovisar där inga spelare, som vi senare kommer att märka bedrivs här istället 
mycket av den kommersiella verksamheten. Därför är det bara formerna ideell förening 
och idrottsaktiebolag som är aktuella för oss. Vi känner att det är på sin plats att definiera 
dessa båda samt beskriva varför det är just dessa som är aktuella. I avsnittet ingår även en 
beskrivning av så kallade riskkapitalbolag, bolag som i stor mån skapas för att 
tillhandahålla kapital och investera i en förenings spelare. 

3.4.1 Idrottsklubb – ideell förening 
En idrottsförening kan drivas som en ideell förening. För att få kallas ideell krävs att 
föreningen inte bedriver ekonomisk verksamhet och har till syfte att främja sina 
medlemmars ekonomiska intressen. En förening som har ett vinstsyfte kallas istället för 
ekonomisk förening, en förening som bedriver ekonomisk verksamhet till syfte att främja 
sina medlemmars ekonomiska intressen. Någon allmän lagstiftning om ideella föreningar 
finns inte i Sverige, varje förening drivs enligt egna uppställda stadgar (regler). 70 
Rättsliga problem som ändå uppstår får lösas genom att i bästa mån tillämpa annan 
lagstiftning, rättspraxis och juridisk litteratur inom området.71 En förening kan ha ett 
växlande antal medlemmar utan att reglerna behöver göras om när medlemmar 
tillkommer eller avgår. 72 En ideell förening har som huvudregel en bolagsskatt på 28 %. 
En sådan förening kan dock bli begränsat skattskyldig om de uppfyller kraven på 
allmännyttigt ändamål, allmännyttig verksamhet, öppenhet och inkomstanvändning. 73

                                                 
68 ÅRL 4:3 §  
69 ÅRL 4:4-6 §§ 
70 Nationalencyklopedins hemsida, ”förening”, 2006-05-02 
71 Nationalencyklopedins hemsida, ”ekonomisk förening”, 2006-05-02 
72 Nationalencyklopedins hemsida, ”förening”, 2006-05-02 
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73 Skatteverkets hemsida (2) 2006-05-31 



 

En idrottsförening klassas som en allmännyttig förening enligt Skatteverkets 
bestämmelser. Med öppenhet menas att föreningen inte får vägra någon inträde eller 
utesluta någon som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar. För att en 
förening ska bli begränsat skattskyldig krävs även att de återanvänder minst 80 % av sina 
inkomster i den allmännyttiga verksamheten. Uppfylls samtliga fyra krav inträder den 
begränsade skattskyldigheten, detta innebär att föreningen är undantagna från skatt-
skyldigheten för några olika slag av rörelseinkomster. Exempel är de intäkter som har ett 
naturligt samband med den allmännyttiga verksamheten (entréavgifter) samt inkomster av 
försäljning som syftar till att öka intresset för föreningens verksamhet (märken, affischer, 
böcker). Även lotteriintäkter och liknande som används som en finansieringskälla är 
sådana intäkter. Dessa rörelseintäkter måste uppgå till 70-80 % av de totala intäkterna för 
att beskattning inte ska ske. En ideell förening som uppfyller dessa krav om begränsad 
skattskyldighet är inte heller skyldiga att betala och redovisa mervärdesskatt. 74

3.4.2 Idrottsaktiebolag 
Enligt Riksidrottsförbundets (RF) stadgar får en idrottsförening bedriva sin verksamhet 
genom associationsformen idrottsaktiebolag. Detta under förutsättning att stadgarna i 
respektive specialidrottsförbund medger detta. Med idrottsaktiebolag avses ett aktiebolag 
som har till avsikt att bedriva idrottslig och därtill anslutande verksamhet. Den 
ursprungliga ideella föreningen bedriver dock även fortsättningsvis sådan idrottslig 
verksamhet som ligger till grund för medlemskapet i SvFF på sidan om aktiebolaget. 
Föreningen överlåter helt enkelt sin nuvarande plats i seriesystemet till idrottsaktiebolaget 
och intar istället en ägarroll i denna. För att föreningen ska få överlåta sin plats till ett 
idrottsaktiebolag är det nämligen ett krav att de innehar röstmajoritet i bolaget på 
bolagsstämman. Rättigheten att delta i SvFF:s tävlingsverksamhet återgår till föreningen 
om idrottsaktiebolaget försätts i konkurs eller träder i likvidation.75 Detta innebär att 
föreningen även vid en konkurs fortfarande kan driva sin idrottsliga verksamhet. Dock 
väntar en tvångsnedflyttning i seriesystemet efter en sådan konkurs.76

 
En av de främsta anledningarna till att man bildar ett idrottsaktiebolag är för att 
verksamheten ska få tillgång till kapital utifrån. Genom att verksamheten utbjuder aktier 
på marknaden kan man på så sätt skapa bättre förutsättningar för att kunna ta del av 
externt riskkapital. Ett idrottsaktiebolag kan som ett vanligt aktiebolag ge ut både A och 
B-aktier. Ett aktieslag kan vid en bolagsstämma ha ett högre röstvärde än ett annat 
aktieslag, den svenska lagstiftningen tillåter skillnader på upp till 10 gånger. Exempelvis 
kan en B-aktie ha en tiondel så mycket röstvärde som en A-aktie fast de oftast kostar 
ungefär lika mycket. 77 Ett idrottsaktiebolag beskattas som ett vanligt aktiebolag med en 
skattesats på 28 % och är även skyldiga att betala och redovisa mervärdesskatt. 78

 

                                                 
74 Skatteverkets hemsida (2) 2006-05-31 
75 Riksidrottsförbundets hemsida 2006-05-05 
76 Pallin, telefonintervju 2006-05-08 
77 ABL 4:1-6 §§ 
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78 Skatteverkets hemsida (3) 2006-05-31 



 

Den ekonomiska inriktningen i ett idrottsaktiebolag kan dock ligga långt ifrån att främja 
ägarnas ekonomiska intressen som det gör i ett vanlig aktiebolag.79 Idrottsaktiebolagets 
syfte kan vara att tillgodose de idrottsliga målen framför vinst åt aktieägarna. Detta kan 
exempelvis ske genom att man reinvesterar hela överskottet i verksamheten för att på så 
sätt gynna de idrottsmässiga ändamålen.80 Möjligheten finns även för ett 
idrottsaktiebolag att bli börsintroducerad. AIK är ett exempel på detta som i många år har 
arbetat med att komma in på börsen. De skulle även efter introduktionen vara ett 
idrottsaktiebolag.81

 
När RF beslutade sig för att tillåta klubbar att driva sin organisation via ett 
idrottsaktiebolag 1999 lät de en grupp jurister titta på vilka fördelar respektive nackdelar 
det skulle föra med sig att driva klubben som ett sådant bolag. Fördelarna de kom fram 
till var att uppdelningen mellan den ideella och kommersiella verksamheten blir klarare 
och dessutom minskar risken för att föreningens ideella verksamhet ifrågasätts. Vidare får 
den kommersiella idrotten fungera i en miljö, där kommersiella förutsättningar råder, till 
exempel lagar och olika affärskulturer. Externa finansiärer kan även attraheras lättare 
genom mer affärsmässiga avtal. Givetvis finns det även risker med att gå in med kapital i 
ett idrottsaktiebolag men å andra sida finns det vissa vinstmöjligheter. Juristerna menar 
även att klubbarnas interna organisationsstruktur blir tydligare på så sätt att aktiebolagets 
styrelse tar hand om affärsverksamheten och den ofta ideellt arbetande föreningsstyrelsen 
får som tidigare ansvara för den ideella verksamheten. Dessutom är det lättare att 
motivera stat och kommuner att stödja den ideella föreningen då den inte belastas med 
höga spelarlöner respektive övergångssummor. Ett aktiebolag med sin utförligare 
lagreglering innebär samtidigt en tryggare organisationsform gentemot leverantörer och 
andra samarbetspartners än en ideell förening.82

 
Men det finns även nackdelar med att bedriva verksamheten som ett idrottsaktiebolag. 
Förbindelsen mellan den ideella föreningen och aktiebolaget vilar faktiskt på en 
avtalsrelation. Om föreningen äger eller kontrollerar bolaget är konfliktrisken mindre, 
men föreningens styrelse kan få det svårt att göra sig gällande mot en stark ekonomisk 
motpart och bolagets företrädare. Mot denna bakgrund är det viktigt att stärka arbetet i 
den ideella föreningen och ha klara regler till grund för innehållet i ett upplåtelseavtal.83  
 
Att idrottsaktiebolagets regler är utförligare innebär inte heller bara fördelar. Ett 
aktiebolag kommer inte att vara befriade från inkomstskatt som en förening i vissa fall är 
idag. Dessutom missar aktiebolaget vissa bidrag som samhället betalar ut, likaså 
försvinner möjligheten till lotteriintäkter. Klubbens medlemmar får inte heller samma fria 
insyn i ett idrottsaktiebolag som de hade då föreningen drevs ideellt.84   

                                                 
79 Riksidrottsförbundets hemsida 2006-05-05 
80 Hammarby handbolls hemsida 2006-05-08 
81 Pallin, telefonintervju 2006-05-08 
82 Riksidrottsförbundets hemsida 2006-05-05 
83 Hammarby handbolls hemsida 2006-05-08 
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84 Riksidrottsförbundets hemsida 2006-05-05 



 

3.4.3 Riskkapitalbolag 
Några allsvenska klubbar har valt att vid sidan om den ordinarie föreningen driva ett så 
kallat riskkapitalbolag. Detta är ett ganska nytt fenomen inom svensk fotboll. Tanken 
med dessa bolag är att klubbarna ska kunna ha råd att värva flera och dyrare spelare. 
Riskkapitalbolagen grundas ofta av förmögna supportrar som i första hand önskar 
framgång för sin klubb. De som går in med pengar i dessa typer av riskkapitalbolag har 
inte alltid ett vinstsyfte som primär anledning, även om det inte är någon negativ 
konsekvens som följer av det.  
 
AIK startade 2003 ett riskkapitalbolag som låg bakom värvningar av externa spelare 
samtidigt som de köpte in sig i några redan befintliga. Helsingborg har ett liknande 
upplägg, deras riskkapitalbolag ligger också bakom flera spelarförvärv. De köper andelar 
i den eventuellt framtida vinsten85. Ägaren till riskkapitalbolaget har dock uttryckt att ett 
förvärv av en spelare 2005 var en långsiktig satsning för fotbollen i Helsingborg, inte för 
att det fanns ett vinstintresse. Det är fortfarande klubben som äger och styr spelarna.  
 
Det finns även andra former av riskkapitalbolag. Exempelvis har Djurgården en form av 
riskkapitalbolag som investerat i aktier i ett av Djurgårdens aktiebolag. Detta görs som en 
investering med strikt vinstsyfte. Riskkapitalbolaget bedriver dock även sponsring av 
Djurgården så man kan här fortfarande säga att investerarna önskar framgång för sin 
klubb.86 Hammarby IF har även långt framskridna planer på att starta ett riskkapitalbolag 
inom snar framtid. Detta bolag kommer att drivas som ett aktiebolag med uppställda mål 
om att generera vinst till bolagets aktieägare. Riskkapitalbolaget kommer även, förutom 
att tillskjuta kapital för eventuella spelarförvärv, att köpa in sig i Hammarbys unga 
talanger och därmed ha möjligheten att tjäna pengar på en eventuell försäljning. 

                                                 
85 Linddahl, telefonintervju, 2006-05-19 
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4. Bearbetning av teori - föranalys 
Avsnittet kan tituleras som vår föranalys där vi diskuterar vårt problem och väger för- 
och nackdelar mot varandra. Genom att analysera vår teoretiska referensram formuleras 
något som kan liknas med en hypotes där vi beskriver våra funderingar och vad vi vill 
söka svar på i efterföljande intervjuer. 
 
 
SvFF talar öppet om att dagens värderingsregler endast finns till för att fördela stora 
kostnadsposter över tiden, inte för att försöka spegla ett verkligt värde. Detta känns för 
oss lite främmande. IASB arbetar för fullt med att få redovisningen allt mer mot att 
spegla hur det verkligen är och inte bara vara ett verktyg för att ordna ekonomiska 
händelser. Inom flera områden finns det idag regler som gör att företag på koncernnivå 
redovisar tillgångar till marknadsvärden, det vill säga utan att göra avskrivningar bara för 
att i slutändan minska varje års ekonomiska resultat som ligger till grund för beskattning. 
Genom att göra detta speglar redovisningen bättre värdet på hela organisationen, det egna 
kapitalet får ett mer rättvisande värde. 
 
Varför fungerar det inte så inom ”fotbollssverige”? Hade spelare istället tagits upp till ett 
för dagen rättvisande värde i räkenskaperna hade man kunnat utläsa föreningens verkliga 
värde på ett helt annat sätt. Då en förenings tillgångar allt som oftast till en övervägande 
del består av lagets spelare skulle detta göra en stor skillnad. Detta hade även kunnat 
underlätta ekonomiska jämförelser mellan föreningar. Investerare, långivare och andra 
intressenter skulle få ett helt annat underlag vid utredningar av diverse slag. Med detta 
som grund borde det finnas anledning att överväga att införa en värderingsmetod till ett 
verkligt värde för spelare i föreningars koncernredovisningar.  
 
Hela värderingen till verkligt värde skulle i nuläget bara fungera på koncernnivå. Skulle 
en värdering ske i ett separat företags redovisning skulle detta innebära stora förändringar 
först och främst när det gäller beskattning. Dagens avskrivningssystem fördelar 
kostnaderna över åren så att det beskattningsbara resultatet varje år minskar. Skulle detta 
försvinna skulle det förmodligen innebära ansenligare vinstbeskattning. Ett alternativ 
hade då istället varit att redovisa detta värde i årsredovisningens tillhörande notsystem. 
 
Hur mycket kan egentligen SvFF påverka när det gäller redovisning? De kan påverka i 
den mån att de kan sätta upp regler och krav på vad som ska vara med i klubbarnas 
redovisning med uteslutning som hot för att få spela fotboll på nationell nivå, dock så får 
inte dessa regler eller krav bryta mot nationella eller internationella lagar eller direktiv 
från Uefa eller Fifa. 

4.1  Kapital utifrån 
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De större lagens organisationer går mer och mer från det ideella hållet mot det 
kommersiella. Pengar blir hela tiden en viktigare fråga även inom idrotten. Som en 
lösning på denna utveckling har föreningarna alternativet att bilda ett aktiebolag och där 
driva den kommersiella delen av verksamheten. Föreningarna kan även idag starta ett 
idrottsaktiebolag för att fylla dessa syften eller för att ta över den ideella föreningens plats 



 

i seriesystemet med fortsatt fokus på den idrottsliga biten. Denna form av aktiebolag kan 
även användas för en börsintroduktion, det är precis det som är fallet för den allsvenska 
klubben AIK. Genom att göra detta kan alltså klubben få in pengar från andra slag av 
investerare än via sponsorer. Flera allsvenska klubbar lockar även numera större 
investerare att skapa så kallade riskkapitalbolag för att stödja klubben ekonomiskt. Delar 
av verksamheten drivs dock även fortsättningsvis i den ideella föreningen då denna kan 
vara begränsat skattskyldig.  
 
Den viktigaste skillnaden mellan ett idrottsaktiebolag och ett vanligt aktiebolag är att den 
ursprungliga ideella föreningen fortfarande måste vara huvudägare i den förstnämnda. 
Föreningen måste alltså minst inneha 51 % av rösterna i idrottsaktiebolaget. I och med att 
möjligheten finns för en uppdelning i A och B-aktier innebär det att föreningen inte 
nödvändigtvis måste stå för den största mängden kapital i idrottsaktiebolaget, det räcker 
med röststarka aktier så att röstmajoriteten uppnås. Detta innebär att den svenska 
strukturen sätter stopp för att en förening ska bli uppköpt av en utomstående investerare, 
föreningen måste hela tiden ha den övergripande kontrollen. En jämförelse kan här göras 
med den engelska ligan. Här finns inga krav på att någon förening ska vara ägare, här har 
klubbarna egentligen aldrig varit föreningar utan alltid drivits som ett bolag eller helt ägts 
av en privatperson eller ett företag. 87 På grund av detta har kapitalstarka individer som 
Malcom Glazer kunnat gå in och köpa sig ett topplag i ligan, i det här fallet laget 
Manchester United.  
 
Ur ett investerarperspektiv kan klubbens spelartillgångar kännas som en säkerhet 
samtidigt som det kan innebära en enorm osäkerhet om spelartruppen skulle vara 
övervärderad. Om föreningen redovisar sin spelartrupp till ett väsentligt högre värde än 
den egentligen representerar skulle detta snarare kunna liknas med en bubbla, spricker 
bubblan uppstår stora problem. Är det så att det blir lättare att knyta till sig investerare 
eller riskkapitalbolag ju högre värde klubben uppvisar eller skulle det bara innebära att 
jämförelser mellan klubbar skulle bli mer rättvisande? Kan detta i så fall räcka för att det 
ska vara försvarligt att belasta föreningarna med det ökade arbete det innebär med en 
värdering till verkligt värde?   

4.2  Fördelar med en ny värderingsmetod 
De fördelar som vi tror att klubbarna skulle kunna få av dessa regler är flera. Det största 
problemet med dagens system som vi ser det är att föreningarna har stora mängder kapital 
bundet utan att visa det utåt. De klubbar som har störst andel köpta spelare uppvisar ett 
högre redovisat spelarvärde (i och med att de skrivs av på kontraktstiden uppvisar de ett 
värde) än en klubb som har stor andel egna förmågor och Bosmanfall som inte tas upp 
alls. Ett försök till en jämförelse mellan två sådana klubbar blir oanvändbar. Skulle man 
istället finna ett sätt att redovisa samtliga spelare, då exempelvis till marknadsvärdet, 
skulle det väl genast bli genomförbart? I och med att en marknadsvärdering kan innebära 
att klubbarna visar upp ett högre eget kapital skulle klubbarna även lättare kunna uppfylla 
den uppsatta elitlicensen. 
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87 Pallin, telefonintervju 2006-05-08 



 

4.3  Nackdelar med en ny värderingsmetod 
Men det finns även flera nackdelar med denna nya värderingsmetod. Den nu gällande 
metoden kräver ingen större arbetsprestation av föreningarna. Reglerna är lätta att ta till 
sig och applicera. De nya reglerna skulle bli mer omfattande och kräva betydligt större 
arbetsprestationer hos föreningarna då de varje år skulle bli tvungna att omvärdera 
samtliga av truppens spelare till ”dagens” värde.  
 
Det innebär även vissa svårigheter att börja använda en värderingsmetod till verkligt 
värde. Även om de inköpta spelarnas kontrakt skrivs av så borde spelarnas värden i de 
flesta fall bestå. Spelaren i sig har ju ett värde, men ibland kan klubben inte ta del av det 
värdet, exempelvis efter att gällande kontrakt gått ut. Går spelaren som Bosmanfall 
förlorar klubben hela värdet. Detta gör att en redovisning till ett marknadsvärde snabbt 
helt kan försvinna, det hela innebär ett stort osäkerhetsmoment.  
 
En ytterligare nackdel är alltså den stora osäkerhet som en värdering skulle innebära. 
Vem skulle bestämma vilket som är det rätta värdet? Vad händer om en spelare som har 
ett bokfört värde går som Bosmanfall, det vill säga utan att föreningen får en krona? Att 
värdera en spelare till dennes markandsvärde när det bara är någon månad kvar på 
kontraktet kan därmed vara missvisande. Det belopp som klubben kan få ut vid en 
eventuell försäljning borde minska ju närmre kontraktstidens slut man kommer. Den 
intresserade klubben kan kanske välja att locka spelaren med andra medel efter att 
kontraktet gått ut. Spelaren blir då för nuvarande klubb inte värd en enda krona. Med 
detta vill vi säga att många faktorer spelar in vid en värdering till marknadsvärden, värdet 
kan variera från dag till dag. Det är inte bara spelarens prestationer som spelar in utan 
mycket annat. Vidare spekulationer inom detta område anser vi dock inte vara 
nödvändiga. Det är bara osäkerheten vi vill belysa, inte vilka faktorer som osäkerheten 
kan bestå av. 
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5.  Empiri – sammanställning av intervjuer 
I avsnittet presenteras och sammanställs genomförda intervjuer. Då vi anser att det inte 
är väsentligt vem som sagt vad redovisas detta inte genomgående i sammanställningen. 
Läsaren hänvisas vid intresse över detta till bilagorna där de fullständiga intervjuerna 
redovisas. Där har vi även valt att redovisa de frågor som vi ställt till respondenterna. 
Samtliga intervjuer genomfördes via telefon mellan den 11-19 maj. 
 

5.1  Sammanställning av intervjuer med allsvenska klubbar 
Vi har intervjuat totalt fem allsvenska klubbar efter i bilagorna bifogad mall. Följande 
klubbar och representanter har intervjuats: 
 

Klubb Representant Arbetsuppgift/ställning 
BK Häcken Carl Fhager  Sportchef 
Djurgårdens IF Henrik Berggren Ekonomiansvarig 
Gefle IF Mikael Johansson Styrelseledamot 
Helsingborgs IF Per-Ola Lindahl Redovisningsansvarig 
IFK Göteborg Lena Mattsson Ekonomichef 

 
Samtliga respondenter beskriver att varje förening i grunden är ideell. Två av klubbarna 
har dock valt att dela upp den idrottsliga och den kommersiella verksamheten medan en 
annan har valt att dela upp ungdomsverksamheten och elitlaget. Detta har då gjorts i ett 
separat aktiebolag, bara den senare klubben driver det dock som ett idrottsaktiebolag. Ett 
koncernförhållande uppkommer därför endast i tre av klubbarna, i de fall som vi har stött 
på är det alltid där den ideella föreningen som är moderbolag med aktiebolagen som 
helägda dotterbolag. 
 
Orsakerna till dessa beslut är varierande. De två klubbar som endast bedriver 
verksamheten i den ideella föreningen uppger skatteskäl samt att de än så länge inte ser 
några ekonomiska fördelar med att driva verksamheten i någon annan bolagsform som 
anledningar. Djurgården, som är klubben med idrottsaktiebolag, uppger dock som motiv 
att regelverket där är betydligt enklare och klarare att jobba med än reglerna kring ideella 
föreningar där reglerna inte riktigt framgår. De kvarvarande två klubbarna driver all den 
idrottsliga biten i föreningen då denna inte är något skattesubjekt. All annan verksamhet 
är avskild i ett aktiebolag. Den ena av dessa beskriver att aktiebolaget bedriver 
marknadsföringen, sponsoraktiviteterna samt större delen av souvenirförsäljningen. 
Formellt har det fattats ett beslut där man godkände en framtida bolagisering av även den 
idrottsliga biten, men det är inget som är genomfört ännu.  
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Två av föreningarna, Djurgården och Helsingborg, har även ett samarbete med någon 
form av riskkapitalbolag. Anledningen till detta sägs i båda fallen främst vara att få 
tillgång till kapital utifrån för att finansiera spelarköp samt att förflytta risken från själva 
klubben. Risken kommer i Helsingborgs fall av att spelare av flera anledningar drastiskt 



 

kan minska i värde. De uppger även att klubben slipper göra avskrivningar för de spelare 
som värvats via riskkapitalbolaget då dessa inte har något bokfört anskaffningsvärde i 
klubbens redovisning. Det blir därmed enklare att hålla det egna kapitalet positivt och till 
följd därav klara elitlicensen. Helsingborg menar dock även att det följer en form av 
negativ faktor av detta samarbete. Klubben förlorar möjligheten att tjäna pengar på 
försäljningar av de aktuella spelarna. Djurgården har istället en form av investmentbolag 
som investerar i klubbens aktiebolags aktier för att på sikt få en avkastning. De har tvärt 
emot Helsingborg ingenting med spelarköpen att göra.  
 
De tre återstående klubbarna ligger olika till i frågan. En har gjort vissa förberedelser till 
att starta upp ett riskkapitalbolag, diskussioner pågår med olika intressenter. Anledningen 
till att starta upp en sådan verksamhet skulle endast vara att tillföra föreningen nya 
ekonomiska resurser för att rekrytera nya spelare, inte för att fördela några risker. En 
annan klubb medger att det finns personer som är intresserade av att starta upp en sådan 
verksamhet i framtiden medan den tredje klubben har haft frågan uppe för diskussion 
men på grund av bristande intresse har man valt att inte gå vidare i frågan. 

5.1.1 Redovisning av spelare 
Av de klubbar vi intervjuat används till övervägande del metoden med avskrivningar över 
kontraktstiden. Endast i enstaka fall och då gällande spelare till mindre värde 
kostnadsförs de direkt, detta sker i två olika bolag då samma metod måste användas i 
varje bolag.  
 

25 

Samtliga respondenter tycker att dagens system fungerar bra och ser för tillfället ingen 
alternativ lösning som skulle fungera bättre. Helsingborgs respondent presenterar den 
starkaste anledningen till detta. Han menar att det är bra att man inte kan skriva upp 
spelare och därmed blåsa upp balansräkningen, något som dagens regler alltså sätter 
stopp för. IFK Göteborg presenterar även en annan anledning, fotbollsförbundets regler 
tvingar elitklubbarna att redovisa på ett likartat sätt. Klubbarna följer en fastställd 
kontoplan vilket gör att alla har samma förutsättningar. BK Häckens representant menar 
att det är bra att det finns två alternativ, dock finns hos samme respondent en viss 
skeptisk inställning till den ena metoden där spelare kostnadsförs direkt. Det skapas då en 
stor kostnad vid ett tillfälle för en tillgång som man sedan nyttjar under en längre period.  
En annan respondent betonar också att metoderna inte skapar en särskilt rättvisande bild 
av föreningarnas balansräkningar. Detta då för att klubbarna har en substans som inte 
syns i balansräkningen i och med att deras bokförda värden hela tiden skrivs av eller 
kostnadsförs direkt. Djurgårdens respondent menar att eftersom allt i föreningen hamnar 
på kostnads och intäktssidan direkt får det anses vara rättvisande, han gör alltså 
bedömningen att SvFF:s regler ger en rättvisande bild. En annan uttrycker att vissa 
formuleringar kunde specificeras lite bättre, han anser dock att det egna kapitalet i 
dagsläget är rättvisande. Tecknar organisationen till sig en tillgång med en livslängd på 
två år ska det egna kapitalet ha påverkats av just inköpssumman efter att de åren passerat, 
vilket det gör med hjälp av dagens regler. Gefles representant tillägger att det är svårt att 
hitta en värderingsform som ger en helt rättvisande bild och som passar alla när hänsyn 
dessutom måste tas till lagen, så dagens system är nog det bästa alternativet. En annan 
menar också att SvFF har tagit hänsyn till samtliga fotbollsklubbars varierande situationer 



 

när de formulerat dessa regler, det är svårt att tillgodose samtliga klubbars önskemål. Två 
respondenter framhäver att om klubben har några synpunkter så framförs dessa direkt till 
fotbollsförbundet.  
 
En respondent menar dock att man kan fundera kring om riktiga stjärnskott tagna ur 
ungdomsverksamheten behandlas rättvist redovisningsmässigt. Samtidigt kan det skilja 
väldigt mycket hur man värderar dem från agent till agent, från lag till lag, från köpare till 
köpare. Detta håller samtliga med om, en värdering av egna spelare blir allt för osäker 
och bör därför inte vara med i någon redovisning. Vem ska stå för värderingen? Ska en 
oberoende part värdera varje spelare? Detta är funderingar som hela tiden kommer upp. 
En för osäker värdering skulle kunna innebära att redovisningen blir uppblåst. Det skulle 
även göra att balansräkningen får enorma svängningar över tiden. Helsingborgs 
respondent drar här en parallell med klubbens ekonomiska svårigheter i början av 2000-
talet där fluktuerande marknader skapade övervärderade spelare. Sammanfattat menar 
samtliga att unga förmågors värde kan förändras fort. En respondent tillägger att de 
därför inte bör ha något bokfört värde förrän de säljs för första gången. En försiktig 
värdering av förmågorna i någon form av notsystem är dock en ide som kommer upp. Det 
innebär trotsallt att det finns dolda värden i en förening på grund av att man inte redovisar 
sådana här typer av spelare i sin balansräkning. 
 
Bosmanfall anses även de behandlas rättvist i dagens regler. I och med att de inte har 
något fastställt anskaffningsvärde ska de inte tas upp alls. För att få med samtliga spelare 
i redovisningen kan två respondenter istället tänka sig att sätta ett sammanlagt värde på 
hela truppen. Detta skulle innebära att samtliga spelare skulle tas upp samtidigt som 
variationer hos enskilda spelare skulle bli mindre betydelsefulla. En annan respondent 
påpekar dock även här negativa sidor via ett exempel från årets säsong då den egna 
klubben inte hade någon bra start. Truppen hade då förmodligen ett annat marknadsvärde 
i början av säsongen än vad den skulle ha i dagsläget då man har börjat avancera i 
tabellen. En annan respondent menar att man på koncernnivå mer beskrivande kan 
aktivera samtliga kostnader man har i arbetet med spelarna för att täcka hela 
spelartruppen i redovisningen. Risken finns dock att bedömningarna av vilka kostnader 
som hör till varje spelare kan bli väldigt subjektiva. 

5.1.2 Värdering till marknadsvärden 
Samtliga respondenter är överens om att en värdering av spelare till deras 
marknadsvärden är väldigt svår att genomföra, samtliga ställer sig därför negativa till den 
lösningen. En menar att det handlas med spelare alldeles för sällan för att man ska kunna 
fastställa ett rimligt marknadsvärde. En annan påpekar att det inte finns någon fungerande 
andrahandsmarknad som det finns för exempelvis fastigheter. En liknande marknad för 
fotbollsspelare skulle vara mycket svår att arbeta fram, flera respondenter ser svårigheter 
i att bestämma vem som ska besluta om hur mycket en spelare är värd. En klubb kanske 
tycker att en spelare är värd en miljon kronor medan en annan klubb inte skulle betala ett 
öre. En tredje respondent håller med om att det är utifrån varje klubbs behov och 
förutsättningar som man måste värdera. Eller som denne uttrycker det: 
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”Om vi behöver en vänsterback är värdet för oss väldigt högt. Om klubben som ska sälja 
vänsterbacken däremot har tre bra vänsterbackar så är kanske värdet för dem inte lika 
högt. Vad är då värdet och för vem?” 
 
Att ta upp spelare till deras marknadsvärden innebär att man tidigt spekulerar kring vad 
man skulle kunna få för en spelare vid en försäljning. Visar det sig sedan att dessa 
spekulationer var felaktiga kan man bli tvungen att göra stora nedskrivningar. Det skulle 
även bli svårt att utläsa någon linje från år till år då värderingen av spelarna får en stor 
inverkan. En av respondenterna medger att det förs en diskussion inom klubben under 
säsongen vad man skulle kunna få ut för en spelare vid en eventuell försäljning. Dock 
håller respondenten fast vid att det skulle vara väldigt svårt att föra in ett sådant värde i 
balansräkningen. 
 
En respondent poängterar att man ska komma ihåg att det är väldigt svårt att värdera 
fotbollsspelare, han påminner om att det inte finns någon perfekt marknad för spelare 
jämfört med exempelvis aktier eller råvaror. En annan av respondenterna presenterar 
vilka problem som kan uppkomma när spelarna övervärderas, hämtat från den egna 
klubbens erfarenheter. Det skildrar även vilka svängningar spelarmarknaden kan göra 
bara på något år. Klubben storsatsade på spel ute i Europa år 2000. Till detta gjordes 
omfattande spelarförvärv som de bara hade för avsikt att innehas så länge klubben hade 
tillgång till internationellt spel. Tanken var att man då skulle sälja dessa spelare med 
förhoppning på ytterligare avkastning. När tiden för försäljning kom två år senare hade 
spelarmarkanden dock havererat fullständigt och priserna bara rasat. Spelarna var inte 
längre alls värda så mycket som de var vid anskaffningstidpunkten. Klubben fick därefter 
stora ekonomiska problem under en tid.  

5.2  Svenska Fotbollsförbundet 
Vi har även genomfört en intervju med fotbollsförbundet för att närmare få reda på 
bakomliggande tankar kring deras uppställda regler. Kjell Sahlström som arbetar som 
Ekonomichef kunde svara på våra frågor. Tilläggas kan här att vi tidigare i teoriavsnittet 
använt en sammanställning av Sahlström som speglat den ekonomiska situationen hos de 
allsvenska klubbarna 2004. Det kan därmed antas att respondenten är väl insatt i ämnet. 
 
Sahlström anser att dagens redovisningssystem fungerar väl och att klubbarna ute i 
Sverige ska fortsätta att inte ta upp egna talanger och Bosmanförvärv i sina respektive 
balansräkningar som det är idag. Han menar att det inte finns något underliggande värde 
att periodisera, man måste kunna identifiera ett värde som kan verifieras när man bokför 
enligt BFL. Ytterligare komplikationer som Sahlström anger till att inte ta upp sådana här 
typer av spelare är att enligt ÅRL får endast aktiebolag och ekonomiska föreningar 
genomföra uppskrivningar på anläggningstillgångar. 
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Fotbollsförbundets bakomliggande tanke med dagens sätt att balansera en spelare var att 
skapa möjligheten att få en mer rättvisande bild och ge möjligheten till att balansera 
utgiften vid spelarförvärvet. Det eftersom elitlicensen innehåller kravet om att det egna 
kapitalet ska vara noll eller positivt. Därför uteslöts inte möjligheten för någon att 
balansera en övergångssumma över spelarens kontraktstid. Eftersom Sahlström tycker att 



 

dagens system fungerar bra ser han heller inte någon anledning till att ändra något. Som 
det har visat sig genom åren stämmer fotbollsförbundets praxis väl överens med 
internationell praxis. Uefa utarbetar för tillfället en klubblicens för medlemmarna som de 
måste uppfylla för att få vara med i de olika klubbtävlingarna. Som det ser i nuläget finns 
det mest regler som behandlar klubbarnas moral, till exempel att lönerna till spelarna 
betalas ut i rätt tid. Men om två till tre år kommer Uefa att även komma ut med mer 
specificerade regler gällande redovisning. Som Sahlström ser det i dag är dessa regler i 
stort sett identiska med de som SvFF har ställt upp, det är bara på en punkt som det skiljer 
sig åt, Uefa kommer att tillåta aktivering av agentkostnader över spelarens kontraktstid.  
 
Att värdera en spelare till marknadsvärde ser Sahlström inte som ett bra alternativ till 
dagens system. Motiveringen är: 
 
”Det finns så många olika marknader med olika värderingar. Om man rör sig inom 
Sverige kanske man kan komma fram till ett värde men nu är ju den svenska marknaden 
så liten så jag är inte säker på att man kan göra det i Sverige, eller rättare sagt, jag är 
säker på att man inte kan det.” 
 
Det är väldigt svårt att på den lilla marknad som finns i Sverige att kunna prata om någon 
värdering till marknadsvärdet. En ytterligare komplikation enligt Sahlström är vilken 
marknad man ska utgå ifrån vid en marknadsvärdering. Ska en spelare värderas utifrån de 
svenska bedömningarna på en svensk marknad eller ska man utgå ifrån den norska eller 
danska marknaden som är de mest närliggande länderna, eller ska det kanske vara en 
spansk eller engelsk marknad med helt andra nivåer? Det är alltså svårt att veta på vilken 
marknad man ska värdera spelare på om det ska göras alls. 
 
Vidare menar respondenten att det finns en överhängande risk att det bara blir en 
teoretisk värdering då det förmodligen finns fler säljare än köpare eftersom det finns 
klubbar som inte har tillräckligt med finansiella medel att förvärva spelare. Sahlström 
anser alltså att om det ska vara praktiskt genomförbart med att använda sig utav 
marknadsvärden måste det uppnås en balans mellan köp- och säljsidan.  
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På frågan om det på något sätt skulle kunna gå att få med egna talanger och 
Bosmanförvärv i klubbens balansräkning svarar Sahlström att det skulle bli mycket svårt 
att genomföra. Han menar att klubben skulle få utforma en form av kassaflödesvärdering 
för att få fram ett värde, detta genom att klubben diskonterar framtida kassaflöden till 
nuvärden. Detta skulle enligt Sahlström vara svårt att genomföra då de ideella 
föreningarnas syften i första hand är att ha en bra verksamhet, inte att visa stora positiva 
resultat. Det blir liksom ett omvänt sätt att tänka i jämförelse med ett normalt företag där 
målet är att tjäna pengar och utveckla verksamheten. Målet i en ideell förening är att ha 
en bra verksamhet, till exempel att ligga högst upp i serietabellen,. De redovisar sällan 
sådana positiva kassaflöden som skulle gå att använda för en sådan analys. Vidare ställer 
sig respondenten något positiv till att ta upp egna talanger och Bosmanförvärv någon 
form av notsystem. Dock menar han att man i så fall på något sätt måste ange den 
återstående längden på kontraktstiden för respektive spelare innan denne kan gå som ett 
Bosmanfall. Detta är något som skulle kunna utvecklas vidare avslutar Sahlström. 



 

6.  Avslutande analys 
I vår andra analys för vi samman all information vi tidigare kommit i kontakt med; 
teorin, vår föranalys och empirin. Vi kommer här även att svara på vår frågeställning. 
 
 
Det alternativ till dagens metoder som vi löpande behandlat genom uppsatsen är en 
värdering till verkligt värde, att ta upp en spelare till det värde man kan få vid en 
eventuell försäljning. Tidigt i arbetsprocessen hade vi en uppfattning om att dagens 
system visade stora brister när det gäller att återge klubbens egna kapital. Detta grundade 
sig i att spelarna som är klubbarnas största tillgångar inte redovisas till de värden de 
faktiskt besitter. Samtliga klubbar har därmed stora belopp bundna i spelare men det är 
inget som går att utläsa i deras redovisning. Denna uppfattning delades även i viss mån 
med en av våra respondenter som uttrycker att en redovisning till dagens regler innebär 
att klubbar har dolda värden som inte går att se utifrån. Skulle spelarna istället tas upp till 
deras rätta värden skulle detta inte längre vara ett problem. Eller? 
 
Något vi reflekterat över är att i stort sett samtliga respondenter uppgett att de tycker att 
dagens avskrivningssystem ger en rättvisande bild i öppningsskedet av intervjuerna. 
Diskussionen om en värdering till marknadsvärden fick dock nästan samtliga 
respondenter att tänka till. De ser problematiken, att dagens system brister när det gäller 
att återge klubbens egentliga värde. De ställer sig dock frågande till om det finns någon 
alternativ metod som skulle ge ett bättre resultat och vara praktisk genomförbar. 
 
Vissa respondenter förespråkar att en marknadsvärdesvärdering i så fall skulle ske för 
hela truppen. Ett värde satt på hela truppen blir inte lika subjektiv som att separat värdera 
varje spelare. Något samtliga respondenter är överens om är att en separat värdering inte 
är aktuell, den skulle bli allt för osäker. En respondent ställer sig dock kritisk till en 
värdering av hela truppen. Även en hel trupps värde kan variera kraftigt från dag till dag, 
helt beroende på tabelläget. Dagens regler förespråkar också en värdering till ett samlat 
värde, en portfölj av samtliga spelare snarare än som vissa engelska klubbar valt att göra, 
visa enskilda värden hos varje spelare.  
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Om det inte skulle gå att genomföra en total förändring av dagens system skulle man 
kanske som vissa respondenter uppger istället ta upp spelarna till ett rättvisande värde i 
ett till årsredovisningen tillhörande notsystem. Detta skulle inte påverka klubbarnas 
balansräkning och skulle därför kanske vara lättare att få igenom. En subjektiv, osäker 
värdering skulle då inte innebära några direkta problem för klubben, endast för 
godtroende intressenter som faller för en form av falsk marknadsföring. Anledningen till 
att förespråka en värdering till marknadsvärden för att visa ett rättvisande värde på 
samtliga av truppens spelare ser vi främst vara att det underlättar jämförelser mellan 
klubbarna. Jämförelser borde nämligen bli vanligare och vanligare i och med att klubbar 
inom en snar framtid kan komma att börsintroduceras. Det borde då ligga i klubbarnas 
intresse att visa upp ett så rättvist värde som möjligt i sin redovisning. Används detta 
förslag kommer detta fortfarande vara möjligt samtidigt som risken för uppblåsta 
balansräkningar helt är borta.  



 

En allt för subjektiv värdering i notsystem skulle även kunna innebära problem för 
klubben. Klubben skulle få ett dåligt rykte och verka oseriösa, intressenter som känner sig 
lurade kommer högst troligtvis inte att investera igen samtidigt som de kan smitta av sig 
till nya potentiella intressenter. 
 
Vad skulle en värdering till marknadsvärde egentligen innebära? Skulle den vara praktisk 
genomförbar? En värdering skulle nog inte vara omöjlig, detta håller även några 
respondenter med om. Men denna värdering skulle nog tyvärr bli allt för subjektiv. Två 
olika personer som representerar två olika klubbar kan komma att sätta väldigt varierande 
värden på samma spelare. Allt utgår från personliga uppfattningar, sitt egna lags spelidé 
och efterfrågan. Vem skulle då få ansvaret att värdera spelarna? Att utarbeta ett system 
där några utvalda oberoende personer sitter och värderar spelare skulle nog inte heller 
fungera i praktiken. Även fast de fastställer ett värde på en spelare skulle det av en mängd 
olika anledningar kunna vara något helt annat efterföljande dag. Problemet är också 
vilken marknad man ska se till. En värdering på den svenska marknaden skulle skilja sig 
mycket från en värdering på den spanska. En korrekt värdering skulle bara kunna göras 
på en balanserad marknad, där efterfrågan och utbud möter varandra. I dagens läge är 
utbudet väsentligt större än efterfrågan.  
 
Ett marknadsvärde skulle variera från dag till dag beroende på flera olika variabler, 
exempelvis formen på spelaren. Men även längden på den återstående kontraktstiden bör 
spela in. En spelare som har tre år kvar på sitt kontrakt borde i våra ögon vara mer värd 
för klubben än en spelare med ett år kvar. Detta baserar vi på att ju närmare 
kontraktstidens slut som spelaren kommer ju större blir risken att denne går till en annan 
klubb som Bosmanfall eller till och med att denne slutar. Ett högt bokfört värde blir då 
över en dag förvandlat till noll. Med tanke på Bosmandomen borde en värdering till 
marknadsvärde därför stimulera till längre kontrakt, klubben minskar därmed risken att 
spelare går som Bosman.  
 
En spelare skrivs idag av över kontraktstiden och när kontraktet når sitt slut är spelaren 
bokförd till noll. Ett problem är dock att ett förlängt kontrakt inte alls kommer upp i 
balansräkningen. Kontraktstiden är därmed ett starkare argument för avskrivningar än en 
jämförelse med en beräknad ekonomisk livslängd för en maskin eller en inventarie. När 
kontraktet går ut har spelaren garanterat ett försäljningsvärde på noll kronor, en maskin 
eller en inventarie kan fortfarande ha ett betydande värde efter att den beräknade 
livslängden passerat. En spelare kan även i andra fall inte jämföras med en maskin. Det 
finns i båda fall en risk att tillgången går sönder och får skrivas ned, men en spelare har 
en egen vilja och kan av så många fler anledningar välja att lämna klubben.  
 
Vi ställde oss i början av arbetsprocessen frågande om ett företag äger några spelare och i 
så fall om de redovisar dem efter SvFF:s bestämmelser. Vi har nu fått reda på att 
riskkapitalbolagen som var de företag vi hade i åtanke inte äger några spelare och 
redovisar dem därmed inte i sin redovisning inte på det sätt som klubbar gör. De bolag vi 
varit i kontakt med har bara investerat i spelarna, inte köpt dem. Klubbarnas redovisning 
kan därmed inte ta efter riskkapitalbolagen i denna redovisningsfråga.  
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Samtliga av de föreningar som vi intervjuat ställer sig därför negativa till att börja bruka 
en värdering till verkligt värde. Detta är även en uppfattning som vi numera delar. I 
dagsläget finns inget som pekar på hur detta skulle kunna genomföras. En subjektiv 
värdering av en spelartrupp ger inte någon trygghet till en utanförstående investerare som 
vill jämföra olika lags spelartrupper med varandra. Subjektiviteten bidrar snarare till att 
jämförelsen blir ännu mera osäker. Vi ser det därmed inte vara försvarbart att tvinga 
klubbarna att lägga ned detta extra arbete som en marknadsvärdesvärdering skulle 
innebära. Nackdelarna väger tyngre än fördelarna.  
 
Inom dagens redovisning finns det ett stort intresse att redovisa företagets insatser för 
miljön och samhället i stort. Detta görs enligt vår mening i stort sett endast i 
marknadsföringssyfte, för att locka till sig intressenter. Detta skulle även kunna gälla 
inom fotbollsvärlden, man kan se en värdering till marknadsvärden just som någonting 
sådant. En frivillig insats som skulle fungera i marknadsföringssyfte för att knyta till sig 
nya sponsorer och visa en öppenhet mot omvärlden. Det är kanske just det som de stora 
engelska klubbarna gör redan idag.   
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7.  Slutsatser – sammanställning av analys 
 
 
Dagens avskrivningsregler som SvFF ställt upp skapar enligt vår mening mer fokus på 
resultaträkningen än vad de gör på balansräkningen. Reglerna är formulerade så att 
tyngden ligger i att göra avskrivningar för att en kostnad på inköpta spelare ska kunna 
fördelas mellan åren. Detta för att få resultaträkningen rättvisande, men vi anser att man 
därmed glömmer balansräkningen vilket kan tyckas konstigt då det är där elitlicensen 
grundar sig. Det är i balansräkningen man kan eller ska kunna utläsa företags eller 
föreningars värde, inte i resultaträkningen. En negativ resultaträkning visar på ett dåligt år 
medan en negativ balansräkning speglar en klubb i kris. Idag uppvisar fotbollsklubbar ett 
värde i balansräkningarna som långt ifrån speglar deras egentliga värde.  
 
Efter att EU har infört IASB:s regler gällande en värdering till verkligt värde för 
börsnoterade företag på koncernnivå kan det tyckas att dessa regler även ska komma att 
gälla svenska fotbollsklubbar som i framtiden ser ut att beträda börsmarknaden.  Men att 
ta upp en spelare till verkligt värde har dock visat sig vara allt för svårt. Detta grundas i 
den negativa inställning till en marknadsvärdesvärdering som genomsyrat våra intervjuer. 
Samtliga respondenter uppger flera starka skäl till att man i nuläget inte skulle kunna 
implementera IASB:s regler gällande verklig värde. De starkaste av dessa anser vi vara 
den höga grad av osäkerhet och subjektivitet som detta skulle innebära. Spelarmarknaden 
skiljer sig på många punkter från exempelvis fastighetsmarknaden eller aktiemarknaden. 
 
Den största fördelen med en värdering till marknadsvärden är den ökade möjlighet till 
jämförelser klubbar emellan som den skapar. Men denna jämförelse kan även den bli 
missvisande då bedömningarna av marknadsvärden varierar beroende på vem som gör 
dem. Samtidigt kan en klubb medvetet blåsa upp sin redovisning för att på så sätt framstå 
som bättre än sina konkurrenter.  
 
Vi anser att en marknadsvärdering skulle passa bra att ha med i någon form av notsystem. 
Alla fördelar med en sådan värdering skulle då inträda, samtidigt som nackdelarna skulle 
utebli. Riskerna med en uppblåst värdering som senare skulle kunna ställa till problem 
uppkommer inte samtidigt som intressenter med tillgång till sådan information kan utläsa 
ett värde och göra jämförelser mellan föreningar. Klubbarna skulle kunna göra en 
försiktig värdering av samtliga spelare, eller åtminstone ange hur många och vilka spelare 
som är inköpta, är egna förmågor eller införskaffade som Bosmanfall. Något sådant 
skulle i alla fall ge en möjlighet till omvärlden att göra en rättvis bedömning av klubbens 
värde. Frågan är dock fortfarande om den ökade arbetsinsatsen motsvarar den nytta som 
detta skapar.  
 

32 

Om man ser till den låga komplexitet som finns i dagens redovisning och jämför med 
vilka alternativ det finns så är det ju troligtvis så att dagens redovisningsmetoder står sig 
lång bättre än vad en värdering till verkligt värde skulle göra. Allt handlar ju om att 
försöka ge en så rättvisande bild som möjligt av föreningen utan att för den delen ta allt 
för mycket kraft och kapital ifrån den primära verksamheten, i vårt fall är ju en 



 

fotbollsförenings ursprungliga huvudsyfte att utöva idrotten fotboll. Men om man 
däremot laborerar med tanken att det verkliga värdet på en spelare skulle vara lätt att få 
fram och innebära samma eller mindre arbete så skulle detta troligtvis implementeras, via 
de olika förbunden, till klubbarna direkt. Det mesta handlar ju om tid och pengar, man 
vill göra så mycket arbete på så kort tid som möjligt för att kunna vara så effektiv som 
möjligt och därmed spara pengar.  
 
I vårt inledande citat antydde Lars Östman att ”det är egendomligt att en förenings 
viktigaste tillgångar, spelarna, inte får värderas till försäljningsvärdet”. Detta håller vi 
fullt med om. Vi har försökt få kontakt med Östman för att få dennes bild av hur man 
skulle kunna lösa problemet men tyvärr varit utan framgång, problemet kvarstår. 
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Vi ställde oss inledande frågan om det finns någon möjlighet att en värdering till verkligt 
värde kan komma att tillämpas för fotbollsklubbar i framtiden. Svaret är båda ja och nej. 
Som det ser ut idag är det allt för svårt att implementera och genomföra, nackdelarna är 
större än fördelarna. Men eftersom diskussionen om verkligt värde bara pågått under en 
kort tid finns det stora möjligheter att den kommer att utvecklas ytterligare över åren. Det 
är inte omöjligt att det tillslut når fotbollsvärlden och idrottsvärlden i övrigt. Vi anser 
fortfarande att dagens system har brister när det gäller att visa upp ett rättvisande eget 
kapital, problemet är bara att det saknas en modell som skulle fungera bättre. Med detta 
som bakgrund drar vi slutsatsen att i dagsläget är de gällande redovisningsmetoderna den 
bästa lösningen. 
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9. Bilagor 
Här bifogas använda intervjumallar för att redogöra för vad vi frågade våra 
intervjuobjekt. Efter det följer sammanställningar av de intervjuer vi genomfört i 
uppsatsens empiriavsnitt. 
 

9.1  Intervjumallar 

9.1.1  Fotbollsklubbar 
1. Namn och position i klubben 
 
2. Vilken organisationsform är er klubb?  
 
3. Har ni/kommer ni att inleda ett samarbete med/använder ni er av någon form av 
riskkapitalbolag för att finansiera/frikoppla spelarköp? 

 Om ja: - Varför har ni valt att inleda ett samarbete med ett riskkapitalbolag?  
 
4. Hur tycker du att dagens redovisning av spelare fungerar? 
 
5. Skulle du vilja göra några ändringar i dagens system? 
 
6. Enligt SvFF är dagens regler anpassade för att kunna fördela kostnader över 
tiden, inte ge en rättvisande bild. Vad anser du om det? 
 
7. Som det är nu går det inte att ha med egna förmågor och så kallade Bosmanfall i 
redovisningen. Vad anser du om det? 
 
8. Vad anser du om möjligheten att värdera spelare till deras marknadsvärden, dvs. 
vad man skulle kunna sälja spelaren för på balansdagen? 

9.1.2  SvFF 
1. Hur väl tycker ni dagens två alternativa sätt att redovisa spelare fungerar? 
 
2. Vad var era bakomliggande tankar till nu gällande regelverk, syftet? 
 
3. Har fotbollsförbundet några planer på att ändra något när det gäller bokföringen 
av spelare? 
 
4. Flera av de allsvenska klubbarna använder sig idag av någon form av 
riskkapitalbolag. Vet du om även de rättar sig efter de regler som ni ställt upp? 
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5. Vad anser du annars om möjligheten att värdera en spelare till hans eller hennes 
marknadsvärde eller på något annat sätt för att på så sätt ge en mer rättvisande bild 
av föreningens egna kapital? 



 

9.2  Intervjuer 
 

9.2.1  BK Häcken 
BK Häcken är en ideell förening som inte ingår i någon koncern, dock har man ett 
vilande dotterbolag. Vi intervjuade klubbens sportchef Carl Fhager via telefon den 11 maj 
2006.  
 
Det huvudsakliga skälet till att BK Häcken inte bedriver sin verksamhet via ett 
idrottsaktiebolag är av skattemässiga skäl. Därför har man istället valt att driva klubben 
som ideell förening. Framförallt är det momsavbränningen som skulle bli en stor kostnad 
för oss, menar Fhager. I dagsläget har BK Häcken inte något samarbete med något 
riskkapitalbolag dock medger man att det finns personer som är intresserade av att starta 
upp en sådan verksamhet i framtiden.   
 
Dagens regler över hur man ska ta upp en spelare i balansräkningen tycker Fhager 
fungerar någorlunda tillfredställande. Särkilt poängteras att det är bra att det finns två 
alternativ på hur en spelare ska redovisas. Förövrigt ser inte heller Fhager några större 
problem med dagens system. Dock finns en viss tvekan hos honom om redovisningen 
visar en rättvisande bild av klubben. Han tror att de flesta klubbar som gör ett externt 
förvärv tar upp spelaren i balansräkningen och skriver av den på kontraktstiden. Detta 
tycker han ger en rättvisande bild. Dock ställer han sig något skeptiskt till att 
kostnadsföra spelarna med en gång då man får en stor kostnad vid ett tillfälle för en 
tillgång som man förmodligen kommer att nyttja en längre period. Vidare anser Fhager 
att egna talanger och spelare som man har knutit till sig via Bosmanfall inte ska tas upp i 
balansräkningen. Argumenten för detta är dels för att om man skriver upp de egna 
talangernas värde finns en risk i att man skulle ”blåsa” upp balansräkningen och dels för 
att spelarmarknaden är så pass osäker som den är. Fhager menar att BK Häcken med 
hjälp av detta utan problem skulle kunna förbättra sitt egna kapital med 25-30 miljoner 
kronor. Dessutom skulle det även underblåsa någon form av kostnadsutveckling som inte 
är positiv. Vidare menar Fhager att det finns dolda värden i en förening på grund av att 
man inte redovisar sådana här typer av spelare i sin balansräkning. Det man kanske skulle 
kunna göra då är en försiktig marknadsvärdering av sina talanger och Bosmanförvärv i en 
not till balansräkningen. Dock måste det finnas någon form av allmänt 
försiktighetstänkande så att man inte övervärderar klubben.  
 
På det hela taget ställer sig Fhager sig negativ till att värdera spelare till marknadsvärden 
då det enligt han själv är väldigt svårt att värdera en spelare till det ”rätta” värdet. Han 
menar att det alldeles för sällan handlas med spelare för att man ska kunna fastställa ett 
rimligt marknadsvärde. 
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”Jag skulle säga att de i väldigt grova drag går att göra någon form av 
marknadsvärdering, men det är svårt att ge en korrekt bild”. 



 

9.2.2  Djurgårdens IF 
Henrik Berggren är ansvarig för ekonomin i Djurgårdens IF fotbollssektion. Vi 
intervjuade honom via telefon den 12 maj 2006. 
 
Djurgården drivs både som ideell förening och idrottsaktiebolag. Ungdomsverksamheten 
drivs i den förstnämnda formen medan elitlaget drivs genom ett av föreningen helägt 
idrottsaktiebolag. Koncernen består av totalt tre bolag där föreningen är moderbolag. 
Berggren beskriver att eftersom det är lite olika villkor när det gäller 
ungdomsverksamheten och elitverksamheten är det uppdelat på det sättet det är, 
fokuseringen ligger på lite olika ställen. Regelverken kring ett aktiebolag är betydligt 
enklare att jobba med. Det finns en aktiebolagslag där det finns tydliga regler för skatter 
och liknande. I en förening är det däremot inte solklart hur regelverket fungerar. 
 
Djurgården använder sig dessutom av en form av ett så kallat riskkapitalbolag, detta för 
att få tillgång till resurser när det gäller framförallt spelarinvesteringar. När bolaget togs i 
drift var ekonomin i föreningen genomusel, det var ett sätt att få in pengar för att kunna 
bygga en organisation och en trupp som kunde nå sportsliga framgångar. En stor fördel är 
att man flyttar den finansiella risken från föreningen till ett externt bolag. 
Riskkapitalbolaget består av aktieägare som har gått in med sina egna privata pengar, de 
är väl medvetna om vad som gäller när man investerar i ett aktiebolag. 
 
Frågor om redovisning av spelare får Berggren rätt ofta. Laget använder två olika 
principer i aktiebolaget och föreningen. Det är främst det första bolaget som gjort de 
större spelarinvesteringarna, där tas de upp i balansräkningarna som en finansiell 
anläggningstillgång och skrivs sedan av utifrån de kontrakt som spelaren har med 
klubben. I föreningen skrivs spelarna dock av direkt. Han beskriver att de följer 
fotbollsförbundets regler. Han har inga direkta synpunkter på dagens system och ser 
heller inga direkta problem förknippade med dem. 
 
Berggren poängterar att man ska komma ihåg att det är väldigt svårt att värdera 
fotbollsspelare, det finns ingen perfekt marknad för dem som det gör när det gäller 
exempelvis aktier eller råvaror. Man får istället se till hela truppen och göra en 
bedömning av det samlade värdet, det kan vara svårt att peka ut värdet på en enskild 
spelare. En spelare varierar mycket i värde från dag till dag, det är form, skador och 
liknande som avgör. Med en hel trupp kan man göra bedömningen mer rättvisande. 
Djurgården har inte diskuterat några ändringar som kan göra att dagens system blir ännu 
mera rättvisande. Som det är nu hamnar allt i föreningen på kostnads- och intäktssidan 
direkt, vilket får anses vara rättvisande. Berggren gör alltså bedömningen att SvFF:s 
regler ger en rättvisande bild. Om ett lag har ett kontrakt med en spelare som sträcker sig 
fyra år anser han det vara rimligt att skriva av denne över dessa fyra år. Han poängterar 
att de inte har några synpunkter på förbundet och att Djurgården helt rättar sig efter deras 
regler. Skulle de ha någon avgörande synpunkt så framförs det direkt till dom. Men det 
har de inte haft anledning att göra än så länge. 
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När det kommer till frågan kring egna förmågor och Bosmanfall uppger han att klubben 
inte ställts inför den problematiken, däremot kan han ha viss förståelse för klubbar som 
kanske har stora ekonomiska problem och har en superstjärna som är 19 år. De vet då att 



 

denne har ett värde, då är det klart att man vill ta upp det i sina räkenskaper. Han 
markerar att förbundet har drivit den frågan ganska hårt. Diplomatiskt menar han att han 
har förståelse för båda sidor. Någon lösning på detta ser han inte, det är svårt att sätta ett 
värde på dom spelarna, på enskilda spelare i allmänhet. 
Att värdera spelare till ett marknadsvärde skulle vara jättesvårt. Det är möjligt att sätta ett 
värde på en fotbollsspelare, men det svänger otroligt upp och ner. För tredje gången 
trycker han sedan på att det är väldigt, väldigt svårt att värdera enskilda spelare och få det 
rättvisande. Det är ju även utifrån varje klubbs behov och förutsättningar som man måste 
värdera. 
  
”Om vi behöver en vänsterback är värdet för oss väldigt högt. Om klubben som ska sälja 
vänsterbacken däremot har tre bra vänsterbackar så är kanske värdet för dem inte lika 
högt. Vad är då värdet och för vem?”  

9.2.3  Gefle IF 
Gefle IF är en ideell förening som inte ingår i någon koncern. Vi intervjuade Mikael 
Johansson, styrelseledamot, via telefon den 11 maj 2006. 
 
Anledningen till att Gefle IF bedriver sin verksamhet som en ideell förening är att de inte 
anser sig ha funnit några större ekonomiska fördelar med att driva sin organisation via 
någon annan bolagsform. Dock har man vid tillfällen tittat på alternativa 
associationsformer men i dagsläget finns inga planer på att byta. Gefle IF har i nuläget 
inte inlett något samarbete med något riskkapital. Diskussioner har förts men på grund av 
det bristande intresset i närområdet har man valt att inte satsa på detta. 
 
Johansson tycker att dagens redovisning av klubbens spelare fungerar bra och tycker inte 
att det behövs några större förändringar. Dock tycker han att med dagens system så visar 
inte riktigt balansräkningen en rättvisande bild. Om till exempel en klubb har flera 
duktiga spelare i truppen som har ett betingat värde på marknaden så blir det förmodligen 
en substans som inte syns i balansräkningen. Dock kan det vara väldigt svårt att 
bestämma värdet på spelarna så systemet i dagsläget är nog det bästa alternativet. Som 
det ser ut idag så följer alla klubbar god redovisningssed och syftet med det är ju att ge en 
så rättvisande bild som möjligt. Johansson tror att det är svårt att hitta en värderingsform 
som ger en helt rättvisande bild och som passar alla när man dessutom måste ta hänsyn 
till lagen. Ett problem som förmodligen kommer att dyka upp är enligt Johansson att 
aktivera spelarna fullt ut och kanske ta upp hela truppens humankapital i 
balansräkningen. Han menar att det finns många andra tjänsteföretag som har diskuterat 
detta men det är ingen som har lyckats än så länge alla fall. 
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Johansson har även en positiv inställning till att egna talanger och Bosmanförvärv inte tas 
upp i den egna balansräkningen. Han menar att klubbarna på så sätt kan ”blåsa” upp 
densamma och sedan visa lite för stora ekonomiska svängar. Här gör Johansson en 
jämförelse med hur redovisningen fungerar när det gäller uppfödning av unga travhästar, 
där har man en redovisning som gör det möjligt att aktivera vissa kostnader efter hand. 
Efter ett par år för man sedan in ett värde i balansräkningen och skriver av det som 
vanligt. Om hästen sedan av någon anledning inte skulle kunna tävla och liknande gör 



 

man nedskrivningar på värdet. En spelare har möjligheten att på egen hand avbryta 
karriären, denna form av redovisning skulle därmed bli allt för osäker.   
 
Ett förslag till hur man möjligtvis skulle kunna få in egna talanger respektive Bosmanfall 
i balansräkningen menar Johansson vara att man på koncernnivå kanske kan beskriva mer 
hur man arbetar med spelarna, men risken med detta är att det kommer att bli väldigt 
subjektiva bedömningar. Man skulle kunna föra in hur mycket man investerar i unga 
spelare till exempel hur mycket kapital som man lägger ner i juniorlaget eller hur mycket 
det kostar att driva ungdomssektionen. I övrig redovisning skulle detta istället kunna 
beskrivas i ett notsystem.  
 
Vidare ställer sig Johansson negativ till att värdera en spelare till ett marknadsvärde. För 
vad är egentligen marknadsvärdet? Det finns ju ingen fungerande andrahandsmarknad 
som det finns för exempelvis fastighetsmarknaden, där finns det en klar reglerad marknad 
där man har vissa marknadsvärden. En liknande marknad för fotbollsspelare skulle vara 
mycket svår att arbeta fram, för vem är det som bestämmer att en spelare är värd si och så 
mycket pengar? En klubb kanske tycker att en spelare är värd en miljon kronor medan en 
annan klubb inte skulle betala ett öre. 

9.2.4  Helsingborgs IF 
Vi har intervjuat Per-Ola Lindahl som är redovisningsansvarig i Helsingborgs IF via 
telefon den 12 maj 2006. 
 
HIF koncernen består i dagsläget av en ideell förening som är moderbolag och ett helägt 
aktivt aktiebolag i form av ett dotterbolag. All affärsverksamhet ligger i dotterbolaget 
som har namnet HIF service AB. Detta för att hålla all idrottsverksamhet, biljettintäkter 
och liknande i föreningen som inte är ett skattesubjekt och allt annat för sig i 
aktiebolaget. Aktiebolaget är dock inget idrottsaktiebolag, annars är det vanligt att 
exempelvis seniorföreningen flyttas över till aktiebolaget men så är inte fallet i HIF. 
  
Helsingborg samarbetar även med ett externt så kallat riskkapitalbolag, HIF Support. 
Anledningen till detta är främst för att man vill få in mer pengar och få större möjlighet 
att köpa och finansiera spelare. Klubben riskerar inte heller att förlora pengar för spelarna 
om det är så att kontrakten löper ut så att de blir Bosmanfall eller liknande, de slipper 
även göra avskrivningar på de kontrakt som riskkapitalbolaget tar upp. Detta för att 
spelaren inte har något bokfört anskaffningsvärde i klubbens redovisning, istället kan 
man i en not läsa att spelaren finansierats av ett ”lån” från riskkapitalbolaget. Detta 
innebär att det inte blir den belastningen likviditetsmässigt som detta annars innebär, men 
framförallt är det lättare att hålla det egna kapitalet positivt och därmed klara den aktuella 
elitlicensen. Finansieringen belastar inte föreningens resultat. Det negativa är dock att 
klubben inte har samma möjlighet att tjäna pengar på spelarförsäljningar, den möjligheten 
är ju istället riskkapitalbolagets plussida. 
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Lindahl anser att dagens system är rättvist. Eftersom man inte kan skriva upp spelare och 
inte värdera upp sina egna produkter så innebär det att det inte finns någon risk att någon 
förening blåser upp sina balansräkningar med värden som kanske inte finns. Han 
förklarar att Helsingborg bittert fått erfara hur spelarmarknaden plötsligt kan dyka och 



 

därmed möta problematiken med övervärderade spelare. Självklart är det vissa 
formuleringar i de nya reglerna som kanske kunde specificeras något bättre. När man 
sätter upp reglerna är det omöjligt att tänka på alla konstifika och nytänkande lösningar 
från finansieringar och annat. Den texten som finns kanske inte behandlar alla 
möjligheter till 100 %. Han avslutar dock med att klargöra att grundidén är mycket bra. 
 
När det kommer till frågan om reglerna ger en rättvisande bild är fortfarande Lindahl 
positiv. Han menar att man grovt kan göra en jämförelse mellan en spelare och en 
inventarie. En dyr spelare kommer upp i balansräkningen på ett vettigt sätt, man har en 
tillgång som faktiskt finns senast realiserad till det pris som man köpt honom till. Det ger 
i alla fall en ekonomisk riktig bild. Han menar dock att man sedan kan fundera kring 
riktiga stjärnskott, men samtidigt kan det skilja väldigt mycket hur man värderar dom 
från agent till agent, från lag till lag, från köpare till köpare. Han anser inte heller att det 
bör göras några ändringar, det enda han kan tänka sig är en del klargöranden av en del 
oklara punkter. 
 
Om man inte sålt en spelare som man köpt för två miljoner och kontraktet går ut ska han 
ha påverkat resultatet och därmed det egna kapitalet med just två miljoner. Det egna 
kapitalet tycker Lindahl därför vara rättvisande. Man har ju trotsallt tecknat till sig en 
tillgång som kan nyttjas under kontraktstiden, det är ju samma sak som att man skriver av 
datorer snabbare än maskiner. 
 
Lindahl anser att det är riktigt att inte ta upp egna förmågor i balansräkningen. Detta med 
anledning av att en lovande spelare kan vara ett stjärnskott under en del av säsongen men 
sedan snabbt svänga till att bli en i mängden, förmågor kan förändras fort och bör därför 
inte ha något bokfört värde förrän de säljs för första gången. Då finns ju i alla fall ett sorts 
bekräftat värde på spelarmarknaden. Lindahl betonar att ett Bosmanfall kan uppstå på 
olika sätt, ibland är det så att vissa spelare inte tecknar nya kontrakt för att bli just 
Bosmanfall och därmed själva välja klubb på ett annat sätt samtidigt som chansen för att 
få en signing-on fee ökar. Om den nya klubben inte behöver betala någon 
övergångsumma kanske de är beredda att ge någon form av bonus för att spelaren ska 
välja just deras klubb. Men det kan också vara så att spelaren inte går att sälja och därför 
går som Bosmanfall. Då kan man i teorin säga att de är värda noll kronor då är det okay 
att inte heller ta upp dom.  
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Han ser i dagsläget inte någon praktiskt lösning som är vettigt genomförbar för att få med 
dessa spelare i redovisningen. Det man i så fall skulle behöva göra är att värdera alla 
spelare, frågan är bara hur man sätter värdet. Skulle man gå till olika agenter är det 
kanske så att en representerar en klubb som behöver en viss typ av spelare vid ett visst 
tillfälle medan en annan agent har inte har den kontakten. Då är ju spelaren mer värd hos 
den förstnämnda agenten än hos någon annan. För att få en rättvis bild skulle man kunna 
engagera flera agenter för att göra oberoende värderingar, men det blir trotsallt bara 
gissningar. Det är faktiskt när ett kontrakt går igenom och en försäljning väl blir av som 
man vet vad spelaren faktiskt är värd. Sen finns det fall då man kan tycka att det är 
orättvist att inte få ta upp en egen tallang i balansräkningen. När exempelvis Zlatan kom 
upp i Malmö och har den potential som han har så kan man väl tycka att det är konstigt 



 

att inte ta upp honom till någonting alls. Lindahl tror dock ändå att merparten av de unga 
förmågorna inte riktigt har den potentialen och då blir det svårt att sätta pris på dem.  
 
Vid en värdering till marknadsvärden skulle balansräkningen fladdra något otroligt från 
år till år. Det skulle även innebära att förekomsten av teoretiska värden som egentligen 
inte motsvaras av något riktigt förrän spelaren blir såld. Till detta kan man relatera 
exemplet när Helsingborg satsade på spel i Europa år 2000. Tanken bakom alla 
värvningar som gjordes var att man skulle kunna avyttra vissa spelare igen om man inte 
tog sig vidare ut i Europa efterföljande år för ungefär de pengar man köpt in dom för. 
Man försökte mjölka de extra inkomster som internationella framgångar ger. Det blev 
dock så att när tiden för utförsäljning kom år 2002 hade spelarmarkanden fullständigt 
havererat och priserna bara rasat. Det innebar att klubben inte kunde rädda hem sin 
balansräkning genom att sälja spelarna. Det var avskrivningarna i samband med det som 
gjorde att Helsingborg hamnade i den kris de gjorde år 2003. De faktiska 
försäljningsvärdena är ofta något lägre än vad man har spekulerat i.  
 
Skulle man ta upp spelare till deras marknadsvärden innebär det spekulationer om vad de 
skulle kunna vara värda. Då kan man hamna i den situationen där en spelare som man 
säljer är värd några miljoner mindre än vad han är upptagen till i balansräkningen. 
Lindahl poängterar att han som redovisare förmodligen är lite försiktigare jämfört med 
om man pratat med exempelvis sportchefen eller Helsingborgs ordförande på sportsidan. 
Redovisningsmässigt är det osäkert, balansräkningen skulle ändra sig mycket i värde från 
år till år. Det skulle då bli svårt att utläsa någon linje från år till år då värderingen av 
spelarna får en stor inverkan. 

9.2.5  IFK Göteborg 
Vi intervjuade Lena Mattsson, Ekonomichef i IFK Göteborg via telefon den 16 maj 2006. 
 
IFK Göteborg är en koncern som har den ideella föreningen som moderbolag och av två 
helägda aktiebolag som dotterbolag. I ett av aktiebolagen benämnt IFK Göteborg 
Promotion AB ligger all marknadsföringen och sponsoraktivitet samt större delen av 
souvenirförsäljningen. Det andra aktiebolaget heter IFK Göteborg Fotboll AB och har för 
tillfället inte någon verksamhet. Det sistnämnda bolaget har skapats som en förberedelse 
om man i framtiden kommer att starta någon form av riskkapitalbolag. Att man har valt 
att driva moderbolaget IFK Göteborg som en ideell förening bottnar i att klubben ända 
sedan den grundades har drivits som just en ideell förening. För tillfället ligger hela 
fotbollsverksamheten i föreningen men på en årsstämma för drygt 10 år sedan fattades det 
formella beslut som krävs för att man ska kunna bolagisera idrottsverksamheten. Dock 
har man inte tagit steget till att flytta över idrottsverksamheten till detta aktiebolag.  
 
Klubben har som ovan nämnts funderingar kring att starta någon form av riskkapitelbolag 
dock är arbetet inte slutfört men diskussioner förs med olika intressenter. Anledningen till 
att Göteborg kan komma att starta ett riskkapitalbolag är enligt Mattsson helt enkelt att 
man ska kunna få tillgång till de ekonomiska resurser som krävs för att kunna rekrytera 
nya spelare.  
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På frågan om hur redovisningen fungerar idag svarar hon att den fungerar bra. Mattsson 
ser inga problem i dagsläget och tycker att fotbollsförbundet har tagit sig an dessa bitar på 
ett bra sätt. Hon menar att det är bra att förbundet har tvingat klubbarna att redovisa på ett 
likartat sätt och tänker främst på den kontoplan som SvFF har arbetat fram. Vidare tar 
Göteborg upp sina spelare i balansräkningen och skriver sedan av dessa på 
kontraktstiden. Mattsson ser inte heller att det för tillfället behövs några förändringar i 
dagens redovisningssystem. Hon menar att verkligheten ser annorlunda ut i de olika 
klubbarna i landet och att förbundet har försökt att ta hänsyn till detta. Mattsson tillägger 
att det är svårt för förbundet att tillgodose alla önskemål som klubbarna kommer med.  
 
På det hela taget tycker Mattsson att dagens redovisning ger en rättvisande bild av 
klubben. Att egna talanger och Bosmanfall inte ska tas upp i balansräkningen ser hon inte 
som något större problem. Den största motiveringen till detta som hon ser det är att någon 
då ska bedöma värdet på en junior som flyttas upp A-truppen. Hon ser även problem i att 
ta upp dessa spelare i balansräkningen eftersom spelare i unga åldrar kan förändras 
snabbt.  
 
Att värdera spelare till marknadsvärdet ser inte Mattsson som ett bra alternativ till dagens 
tillvägagångssätt. Hon motiverar detta med att spelarnas värde förändras dag från dag. 
Hon tar här ett exempel från i år då IFK Göteborg inte hade någon bra start på säsongen 
och då hade truppen förmodligen ett annat marknadsvärde än vad den har i dagsläget då 
man har börjat klättra i tabellen. Dock medger hon att det förs en diskussion under 
säsongen inom klubben vad man skulle kunna få ut för en spelare vid en eventuell 
försäljning. Men hon håller fast vid att det skulle vara väldigt svårt att föra in ett sådant 
värde i balansräkningen. På något sätt känner hon att det i så fall skulle vara en oberoende 
bedömning som skulle göras. Det värdet som en spelare då skulle få kan emellertid vara 
något helt annat dagen efter. 
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