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Sammanfattning  
Syftet med uppsatsen var att undersöka och jämföra hur de engelska fotbollsklubbarnas 
årsredovisningar ser ut. Vi har dessutom valt att undersöka om klubbarna följer de gällande 
regler som finns samt om deras årsredovisningar ger en rättvisande bild över klubbens 
ekonomiska ställning. Denna undersökning inriktar sig främst på de immateriella tillgångarna 
som är upptagna i årsredovisningen. 
 
Metoden vi använde oss av för att få svar på våra frågeställningar var genom att vi i vår 
teoretiska ansats hade ett deduktivt synsätt medan vår undersökningsansats byggde på en 
kvalitativ studie. Datainsamlingen har främst utgjorts av klubbarnas årsredovisningar samt 
gällande regelverk kring redovisningen.  
 
I vårt teoriavsnitt behandlade vi bland annat hur den ökade globaliseringen av handeln 
påverkat redovisningens utveckling och skapat ett behov av en global harmonisering av 
redovisningen. En del av dagens fotbollsklubbar är inte längre ideella sportföreningar utan 
börsnoterade bolag vilket har lett till ökade krav på klubbarnas redovisning. Kravet på ökad 
jämförelse mellan olika länders årsredovisningar samt kravet på en rättvisande och korrekt 
värdering har lett till att EU har försökt att harmonisera de internationella 
redovisningsreglerna. 
 
I vårt empiriavsnitt valde vi att presentera de Engelska fotbollsklubbarnas (Newcastle United, 
Sheffield United, Tottenham Hotspur samt Manchester United) årsredovisningar. Dessa består 
av utdrag ur resultaträkningen, balansräkningen samt avslutningsvis beröra vissa noter i deras 
notsystem. 
 
I analyskapitlet jämförde vi klubbarnas årsredovisningar och deras sätt att redovisa samtidigt 
som vi kopplade samman teoriavsnittet med empiri delen. I detta kapitel fick vi fram de svar 
vi efterfrågat i vår problemformulering. 
 
Utifrån ovan nämnda resonemang så redovisade vi de slutsatser vi har kommit fram till. En av 
dessa slutsatser var att klubbarna inte visar upp en rättvisande bild över sin årsredovisning då 
de exempelvis endast får ta upp vissa spelare som en tillgång i klubben. Dessutom skiljer sig 
informationen i årsredovisningen klubbarna emellan, vilket får till följd att det blir svårt att 
jämföra klubbarna med varandra. 
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1 Inledning 
 
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera vårt ämnesval samt beskriva ämnets problemområde. 
Därefter följer problemdiskussion och uppsatsens syfte. Här beskriver vi även uppsatsens 
syfte samt redogör för de avgränsningar vi kommer att göra.  
 
 

1.1 Problembakgrund 
Fotboll har spelats sedan urminnes tider men dess exakta ursprung är fortfarande en obesvarad 
fråga. De första bevisen på att fotboll spelats kommer från Kina och är från ca 300-talet f. Kr.  
Spelet skiljde sig från dagens fotboll men grunden var densamma. I England var fotbollen en 
blandning av fotboll och rugby men i och med Engelska fotbollsförbundets (FA) bildande år 
1863 skiljdes dessa sporter åt och den moderna fotbollen som vi har idag utvecklades samt 
spred sig världen över. De senaste årtiondena har teknologins inverkan och då främst genom 
den massmediala TV-bevakningen medfört att fotbollsintresset har fått en snabbt växande 
publik och idag är fotboll en av världens största sporter med utövare över hela världen. 
(UEFA: s hemsida)  
 
Fotbollen har inte enbart utvecklats på fotbollsplanen utan även på det ekonomiska planet. En 
del av dagens fotbollsklubbar är inte längre ideella sportföreningar utan börsnoterade bolag. I 
och med börsnoteringen har det ställts ökade krav på redovisningen, bland annat så kräver 
investerarna ökad information kring klubbarnas finansiella ställning. För att tillgodose och 
underlätta redovisningen för klubbarna har revisionsbyrån Deloitte börjat ge ut en årlig global 
fotbollsrapport med information samt rekommendationer kring klubbarnas årsredovisning 
(Deloittes hemsida). 
 
En av fotbollsklubbarnas främsta tillgångar är naturligtvis fotbollsspelarna. Det är dessa som 
driver in intäkterna till klubbarna, framför allt i form av sponsring, publikintäkter samt 
kringförsäljning.  Utan spelarna är klubbarnas existens ifrågasatt.  Det uppstår en viss 
problematik när man har människor som företagets största och kanske enda tillgång 
(humankapital), nämligen värderingen av dessa. Eftersom spelarna besitter en viss speciell 
kunskap samt skicklighet är värdet och värderingen kring dessa komplex. Denna komplexitet 
finner vi inte bara inom fotbollsbranschen utan vi kan även se problemet inom 
kunskap/serviceföretag. Det har under lång tid förts diskussioner kring hur man ska redovisa 
anställda i kunskap/serviceföretag då de likasom fotbollsspelare besitter unika kunskaper.   
 
Skillnaden mellan fotbollsspelare och anställda inom kunskap/serviceföretag är att de senare 
inte är anställda under kontrakt. Fotbollsspelare skriver oftast ett tidsbegränsat kontrakt med 
en klubb medan anställda inom kunskap/serviceföretag skyddas av omfattande regelverk som 
gör att man inte kan anställas under sådana förhållanden som fotbollsspelare kan. En annan 
viktig skillnad mellan dessa är att kunskap/serviceföretag inte kan utöva sådan kontroll på 
sina anställda som fotbollsklubbar kan på spelarna. En fotbollsspelare som vill lämna sin 
klubb innan kontraktets utgång får oftast köpa sig fri medan en anställd har rättigheten att 
säga upp sig eller byta jobb i stort sett när denne vill.  
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Det som ytterligare försvårar denna diskussion kring värderingen av fotbollsspelare är att 
redovisningen av spelarna skiljer sig åt beroende på om spelaren är en så kallad egen spelare1 
eller om han är förvärvad.  
 
Redovisningen har i stort sett dominerats av två redovisningstraditioner. Enligt den 
anglosaxiska redovisningstraditionen som bland annat tillämpas i England anser man att en 
riktig redovisning är en redovisning som är true and fair. Detta innebär att redovisningen ska 
ge en rättvisande bild av företagets verksamhet. För att uppnå den korrekta ekonomiska bilden 
krävs att allt väsentligt som sker eller återfinns i företaget redovisas. I de kontinentala 
länderna som t.ex. Sverige har företag oftast varit familjeägda samt bankfinansierade. Då 
företagen har haft få ägare, har intresset för externinformation varit lägre än i de anglosaxiska 
länderna. (Smith 2006)  
 
Den ökade internationaliseringen av handel har påverkat redovisningens utveckling och 
skapat ett behov av en global harmonisering av redovisning. Kravet på ökad jämförelse 
mellan olika länders årsredovisningar samt kravet på en rättvisande och korrekt värdering har 
lett till att EU har försökt att harmonisera de internationella redovisningsreglerna. Sedan den 1 
januari 2005 ska alla börsnoterade bolag följa IFRS regelverk (Artsberg 2005) vilket gäller en 
del av fotbollsklubbarna.  
 

1.2 Problemdiskussion  
En av anledningarna till att företag ska upprätta en årsredovisning är för att intressenterna ska 
kunna ta del av företagets ekonomiska ställning. En viktig del i upprättandet av 
årsredovisningen är att den ska vara korrekt gjord efter gällande regelverk samt att den ska ge 
en rättvisande bild av företaget. (FAR 2004) 
 
Det kan i vårt fall diskuteras huruvida fotbollsklubbarnas årsredovisningar ger en rättvisande 
bild över deras ekonomiska ställning. Detta då det finns en viss problematik kring värderingen 
av lagets spelartrupp. Hur värderar man till exempel de egna spelarna? Eller de spelare som 
man har tagit som Bosman-fall2? Här uppstår ett stort problem då anskaffningsvärdet på dessa 
spelare ofta är 0 kronor eller att klubben betalar en så kallad Signing fee3 till spelaren för att 
han ska skriva kontrakt med klubben. Skulle klubben här ta upp spelarens Signing fee som 
dennes värde så skulle klubbens redovisning av spelaren säkerligen vara skev då spelaren 
troligtvis är värd mycket mer, kanske ända upp till 10 gånger så mycket som Signing fee var 
på.  
 
Ett bra exempel på problematiken vid värdering av spelare som anses vara egna produkter är 
fallet med Zlatan Ibrahimovic och hans övergång till Ajax. Han kom till Malmö FF i unga år 
och utgjorde således ingen eller en mycket liten kostnad för klubben. När han sedan såldes för 
80 miljoner kronor till Ajax så gjorde Malmö FF en mycket stor reavinst då Zlatan inte var 

                                                 
1 Med egna spelare menas spelare från klubbens ungdomsakademi som tas upp till A –lagets spelartrupp. 
 
2 Bosman-fall kallas de spelare vars kontrakt med den gamla klubben har gått ut. En Bosman-spelare kan byta 
till en annan klubb utan att den nya klubben behöver betala någon övergångssumma till den gamla klubben för 
förvärvet av spelaren. 
 
3 Signing fee är i regel en engångssumma som den förvärvande klubben betalar till spelaren för att han ska 
skriva kontrakt med klubben. 
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aktiverad som en tillgång i redovisningen. Det stora positiva resultatet som Malmö FF gjorde 
detta år cirka 63,3 miljoner säger egentligen inte så mycket om resten av verksamheten då 
Zlatan stod för hela det positiva överskottet eftersom verksamheten som helhet gjorde en 
förlust på 16,3 miljoner kronor. (Niklasson 2005) Vilket är ett tydligt exempel på hur 
klubbarnas redovisning kan anses vara missvisande och inte ge en rättvisande bild över 
företaget. En investerare kan här lätt tro att Malmö FF:s verksamhet går bättre än vad den gör 
och därmed tar sina investeringsbeslut på felaktiga grunder.  
 
Om Malmö FF skulle ha tagit upp Zlatan som en tillgång i redovisningen så kan man fråga sig 
hur mycket de skulle ha värderat honom till då det är svårt att sätta ett pris på humankapital. 
Men säkerligen så skulle redovisningen ha haft en mer rättvisande bild med Zlatan upptagen 
som en tillgång i redovisningen än om han inte alls förekom i redovisningen. Detta även om 
Malmö FF inte hade värderat honom till de 80 miljoner som han såldes för. 
 
En annan problematik för klubbarna med att uppnå en rättvisande bild i sin redovisning är till 
exempel med Manchester United och deras spelare Cristiano Ronaldo. Ronaldo kom till 
Manchester hösten år 2003 och skrev på ett 5-års kontrakt med klubben. Detta för en 
övergångssumma (anskaffningsvärde) på cirka 160-170 miljoner kronor. I Manchesters 
årsredovisning 2005 så värderades han till drygt 150 miljoner kronor efter avskrivningar. 
(Manchester Uniteds årsredovisning 2005) 
 
I en artikel från Aftonbladet går det att läsa om ett eventuellt övergångsrykte gällande 
Ronaldo från Manchester United till Real Madrid. Artikeln beskriver att benämnde spelaren 
ska vara redo att lämna Manchester för en summa som sägs vara runt 740 miljoner kronor. 
Ryktet säger att Real Madrid har Ronaldo som nummer ett på sin lista över tilltänkta 
nyförvärv till nästa säsong. (Nilsson 2007) 
 
Utifrån ovan nämnda artikel så kan man på ett ungefär se vad Ronaldos marknadsvärde ligger 
på. Jämför man värdet på spelaren i artikeln som troligtvis ligger nära marknadsvärdet med 
värdet i Manchesters årsredovisning 2005 så ser man att det är en markant skillnad i 
värderingen. Vid en eventuell försäljning av spelaren kommer pengarna att tillfalla 
Manchester, vilket påverkar klubbens årsredovisning och det anser vi vara missvisande och att 
det inte ger en korrekt bild av klubbens tillgångar. Skillnaden mellan de olika värderingarna är 
ändå så pass stor som 590 miljoner kronor.  
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1.3 Problemformulering 
Utifrån ovanstående problemdiskussion har vi valt att undersöka om engelska börsnoterade 
fotbollsklubbars årsredovisningar ger en rättvisande bild av klubbens ekonomiska ställning 
med immateriella tillgångar som utgångspunkt. Vi har därför valt att dela upp 
problemformuleringen i två olika del frågor: 

 
• Finns det någon skillnad i årsredovisningen mellan olika klubbar och uppfylls de 

kvalitativa egenskaperna? 
 

• Är det någon skillnad i värderingen av egna spelare, Bosman-fall och köpta spelare? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur redovisningen mellan olika börsnoterade 
fotbollsklubbar ser ut då motivet bakom IAS/IFRS förordningen är att skapa bland annat 
jämförbarhet, enhetlighet samt ge en rättvisande bild av företagets verksamhet i 
redovisningen.  
 

1.5 Avgränsningar 
Den internationella standarden IAS/IFRS gäller alla EU:s medlemsstater men vi har valt att 
inrikta oss på den engelska fotbollsmarknaden och Premier League klubbar som är de mest 
relevanta för vår undersökningsfråga. IAS/IFRS gäller alla börsnoterade bolag och därmed är 
det naturligt att våra fotbollsklubbar är börsnoterade med Manchester United som undantag då 
klubben inte längre är noterad. På grund av tidsbrist samt svårigheter med att hitta alla 
klubbars årsredovisningar har vi valt fyra för oss intressanta klubbar.  
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2 Metod 
 
 
I följande kapitel redogör vi för vilka metoder vi har valt att använda oss av i vår 
undersökning. Tillvägagångssättet samt hur urvalet gått till och bearbetning  behandlas också 
under detta avsnitt. 
 

2.1 Vad är metod? 
Metod är ett verktyg som används för att beskriva arbetsgången vid ett uppsatsarbete 
(Jacobsen 2002). Genom att redogöra för studiens tillvägagångssätt så ges läsaren en 
möjlighet att på egen hand bedöma resultat, tolkningars rimlighet och generaliserbarhet. 
Generaliserbarheten diskuteras i olika termer, dels som teoretisk och dels som empirisk. 
Teoretisk generaliserbarhet bestäms av teoretiska antaganden, avgränsningar, förenklingar 
med mera. Den empiriska generaliserbarheten påverkas av huruvida faktiska förhållanden 
existerar i det undersökta materialet.(Wallén 1996) 
 
”Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall skriva om och hur 
man ämnar behandla ämnet. Metoden påverkar och genomsyrar hela arbetet”  
(Ejvegård 1996 sid. 29) 

2.2 Teoretisk ansats 
En teori uttalar sig om hur begrepp är relaterade till varandra så att det går att förklara och 
förutsäga en företeelse eller förstå innebörden av den. Med empiri avses den del av 
verkligheten som studeras. För att kunna relatera teori och empiri finns ett antal alternativa 
tillvägagångssätt. Två utav de viktigaste är induktiv och deduktiv ansats. (Patel & Davidson 
2003) Vad dessa termer innebär kommer att beskrivas nedan. 
 

Teori Teori 

Verklighet 

Deduktion Induktion

Från teori dras 
slutsatser om 
enskilda fall 

Från enskilda fall 
formuleras en 

teori 

 
Källa: Figur nr 1, Patel & Davidson, 2003 sid. 25 

Figurförklaring: Skillnaden mellan deduktiv samt induktiv ansats. 
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2.2.1 Induktion 
De som arbetar induktivt sägs följa upptäckandets väg. Med detta menas att man kan studera 
forskningsobjektet utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori 
och utifrån den insamlade informationen, empirin, formulera en teori. (Patel & Davidson 
2003) En induktiv ansats utgår från en mängd enskilda fall och därefter hävdas det att ett 
samband som observerats i samtliga dessa fall också är generellt giltigt. Målet med den 
induktiva metoden är att ingenting ska få begränsa vilken information som samlas in 
(Alvesson & Sköldberg 1994). Sammanfattningsvis kan man alltså säga att en induktiv ansats 
utgår från empirin till teorin. 

2.2.2 Deduktion 
Till skillnad från en induktiv ansats så utgår den deduktiva ansatsen från en generell regel och 
hävdar att denna förklarar ett visst enskilt fall av intresse (Alvesson & Sköldberg 1994). Ett 
deduktivt synsätt kännetecknas av att man utifrån allmänna principer och befintliga teorier 
drar slutsatser om enskilda företeelser. Ur den redan befintliga teorin så härleds hypoteser 
som sedan empiriskt prövas i det aktuella fallet. (Patel & Davidson, 2003) När en undersökare 
deducerar en hypotes ur en teori innebär det att han logiskt härleder hypotesen som sägs vara 
empirisk prövbar. Hypotesen ligger till grund för undersökarens analys av verkligheten. 
(Bjereld, Demker & Hinnfors 1999) Vidare beskriver Andersen (1994) deduktion som en 
process i vilken undersökaren med hjälp av logiska slutledningsmetoder går från ett 
begreppssamband till ett annat. Anhängare av denna strategi hävdar att det bästa sättet att 
arbeta efter är att först skaffa sig vissa förväntningar om hur världen ser ut och därefter gå ut 
och samla in empiri för att se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. 
Förväntningarna bygger på tidigare empirisk rön och tidigare teorier. (Jacobsen 2002) 
Deduktionen går alltså från teori till empiri. 
 
Då vi inte har varit i någon djupare kontakt med undersökningsfrågorna på vår studie innan 
dess start och att vi anser att vi besitter för lite kunskaper inom ämnet, så kommer den 
induktiva ansatsen bli alldeles för svår att tillämpa. Att först samla in empiri i ett ämne där 
kunskapen inte är så god, tror vi kommer att sluta med en alldeles för bred och tunn uppsats. 
Därmed kändes den induktiva ansatsen aldrig aktuell för oss. 
 
Efter en jämförelse av den induktiva samt deduktiva metoden kom vi fram till att den 
deduktiva metoden är mer lämplig för vårt problemområde. Genom att välja den deduktiva 
ansatsen så kan vi läsa på om teorierna och därmed skapa oss en bättre avgränsning, vilket 
leder till att vi lättare kan gå in på djupet kring de intressanta aspekterna inom ämnet. Det 
deduktiva synsättet används vid utveckling av nya teorier ur redan befintliga och det är just 
detta som är vårt mål med uppsatsen och därmed tycker vi den deduktiva ansatsen lämpar sig 
bäst för oss..  

2.3 Undersökningsansats 
De flesta undersökningar kan kategoriseras utifrån arbetets inriktning. Det är vanligt att dela 
in undersökningar efter tre olika inriktningar: explorativ, beskrivande och förklarande. Oftast 
förekommer dessa undersökningsansatser var för sig, men det förekommer även 
kombinationer av ansatserna. (Lekvall & Wahlbin 2001) Den explorativa ansatsen används 
vanligen när det finns kunskapsluckor som forskaren avser att fylla med hjälp av 
undersökningen. Det primära syftet med den explorativa ansatsen är därför att inhämta så 
mycket information som möjligt för att kunna skapa sig förståelse för det undersökta området. 
Den beskrivande ansatsen lämpar sig bäst där det redan finns en viss mängd av kunskap inom 
området. Undersökningen är grundlig och detaljerad och fokuserar enbart på några aspekter 

 6



av de fenomen man är intresserad av. Den förklarande ansatsen används ofta när 
kunskapsmängden inom ett område är omfattande och vissa teorier redan har utvecklats. Här 
försöker forskaren klarlägga samband mellan olika företeelser genom att pröva olika 
hypoteser. Undersökningen har för avsikt att antigen underbygga eller förkasta den uppsatta 
hypotesen. (Patel & Davidson 2003) 
 
I vår uppsats avser vi att undersöka och beskriva hur fotbollsklubbarnas årsredovisningar ser 
ut. Detta innebär att vår utgångspunkt ligger i den beskrivande undersökningsansatsen 
eftersom vi samlar in och presenterar redan befintlig information om klubbarnas 
årsredovisningar. Eftersom vi även avser att undersöka problematiken kring värdering av 
lagens egna produkter så ligger även en utgångspunkt i vår uppsats i den explorativa ansatsen. 
Här finns alltså den kunskapslucka som Lekvall & Wahlbin beskriver och som vi genom 
denna uppsats avser att fylla. Vi kommer alltså att använda oss av en kombination av den 
beskrivande och den explorativa undersökningsansatsen. 

2.3.1 Kvantitativ metod 
I metodlitteraturen finns det i huvudsak två olika undersökningsmetoder, dessa är den 
kvalitativa och den kvantitativa metoden. Den största skillnaden mellan metoderna är att 
resultatet i den kvalitativa undersökningen präglas av forskarens uppfattningar och egna 
tolkningar av informationen medan den kvantitativa metoden fokuserar mera på mätbar 
information som sedan ofta omvandlas till siffror. (Holm & Solvang 1997) En annan stor 
skillnad mellan metoderna är att den kvantitativa med fördel används när forskaren vill dra 
generella slutsatser angående undersökningens område, medan den kvalitativa används då 
forskaren vill skapa en djupare förståelse för det som studeras. Vilken av dessa två metoder 
som väljs beror till stor del på vilken typ av undersökning som skall genomföras. (Patel & 
Davidson 2003) 
 
Kvantitativ metod används främst när författarna besitter tämligen goda förhandskunskaper 
om ämnet och problemställningen är relativt tydlig. Det vanligaste tillvägagångssättet vid 
kvantitativ metod är att man upprättar frågeformulär med fasta svarsalternativ. Fördelen med 
den kvantitativa metoden är att informationen standardiseras vilket gör att den lättare kan 
behandlas. Det är även enklare att avgränsa undersökningen då den har en start- och 
slutpunkt. Undersökningskostnaderna blir mindre i den kvantitativa metoden jämfört med den 
kvalitativa metoden och detta medför att fler personer kan tillfrågas. Nackdelar med att 
använda denna metod är att ganska enkla förhållanden mäts vilket leder till svårigheter att gå 
in på djupare detaljer. Endast svar på ställda frågor fås, då inget utrymme för egna tolkningar 
och reflektioner finns för respondenten. (Jacobsen 2002) 
 

2.3.2 Kvalitativ metod 
Kvalitativ metod används när författarnas upplägg är att tolka och förstå en förutbestämd 
situation. Oftast innebär en kvalitativ metod öppna frågeställningar vilket brukar resultera i en 
större klarhet och förståelse. Ansatsen lägger vikt på detaljer, nyanser och det unika hos varje 
respondent. Fördelar med den kvalitativa metoden är att uppgiftslämnaren nästintill kan lämna 
obegränsat med information. Den kvalitativa metoden sätter alltså få begränsningar på vilken 
information som respondenten kan ge. Denna undersökningsansats brukar även lämna väldigt 
mångsidig information till forskaren och därmed anses den också vara mera flexibel än den 
kvantitativa. Nackdelar med den kvalitativa ansatsen är att den inte är generaliserbar samt 
mycket mer resurskrävande än den kvantitativa. Detta leder till att forskaren får göra 
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prioriteringar med den tid och de pengar som han besitter. I och med att forskaren är tvungen 
att göra prioriteringar så blir antalet respondenter få. (Jacobsen 2002)  
 
Då vi har valt att undersöka årsredovisningar och då framförallt problematiken kring om de 
verkligen ger en rättvisande bild av företagets verksamhet, så tycker vi att den kvalitativa 
metoden passar oss bättre än den kvantitativa för att angripa vårt problem. Vi har här försökt 
tolka klubbarnas årsredovisningar för att på så sätt skapa oss en uppfattning om hur de har 
gått tillväga vid upprättandet av deras årsredovisningar. Vi har bland annat tittat på 
värderingen av klubbarnas främsta tillgång, spelarna. Den kvalitativa metoden anser vi också 
passa bättre till arbetets syfte. Arbetets mål är här inte att hitta nya lösningar på de problem 
som idag finns runt årsredovisningen och att visa upp en rättvisande bild. Syftet med vår 
kvalitativa studie är snarare att göra en jämförelse mellan utvalda klubbars årsredovisningar. 
Alltså är vår undersökning inte generaliserbar för alla engelska fotbollsklubbar. 
 

2.4 Datainsamling 
Vid en undersökning är det inte ovanligt att författaren använder olika källor vid insamling av 
information. Beroende på vad det är för sorts källor delar man in de i två olika kategorier, 
nämligen primär och sekundärdata. (Svenning 2003) I vår undersökning kommer vi att 
tillämpa både primär och sekundärdata. Primärdata i form av intervjuer medan sekundärdata 
kommer att bestå av teorier som berör syftet.  
 
Att använda sig av både primär och sekundärdata är att föredra då man kan kontrollera samt 
styrka data mot varandra (Jacobsen 2002). Nedan kommer vi att beskriva primär och 
sekundärdata samt redogöra för hur vi har använt oss av dessa två kategorier i vår uppsats. 
 

2.4.1 Primärdata 
Med primärdata avses den information som fås för första gången vilket ställer krav på att 
läsaren innehar ett kritiskt förhållningssätt. Primärdata inhämtas alltså direkt från källan. 
Informationen samlas in samt bearbetas av författaren själv. De vanligaste sätten att samla in 
primärdata på, är genom intervjuer, observationer eller enkäter till enskilda personer eller 
grupper. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1999) Det som kännetecknar primärdata är att 
datainsamlingen är skräddarsydd för en speciell problemformulering. (Jacobsen 2002) 
 
Till en början tänkte vi genomföra intervjuer med samtliga klubbars ekonomiansvariga men 
detta visade sig vara väldigt svårt att genomföra. Vi har gjort otaliga försök både genom e-
mail samt telefonkontakter för att få personer som vi anser ha kunnat bidra med relevant 
information till vår uppsats att ställa upp på intervjuer. Av olika anledningar såsom tidsbrist 
samt att de inte anser sig vara tillräckligt insatta i ämnet med mera har vi som sagt inte kunnat 
genomföra dessa. De personer och klubbar/organisationer som vi har varit i kontakt med är 
bland annat Lennart Johansson föredetta UEFA ordförande, Lars-Christer Olsson före detta 
generalsekreterare i UEFA, UEFA, FIFA, FA samt de klubbar vars årsredovisningar vi 
behandlar i bland annat vårt empiriavsnitt. Fotbollen är som sagt väldigt omskriven i media 
men väldigt lite information finns på fotboll ur det ekonomiska perspektivet, därmed anser vi 
att de uteblivna intervjuerna hade fått stor påverkan på uppsatsen.  Det ska tilläggas att vissa 
av klubbarna inte svarade på våra försöka att få tillstånd en intervju trots flera gjorda försök 
från vår sida.  
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2.4.2 Sekundärdata 
Sekundärdata är i motsats till primärdata redan befintlig data som är insamlad av andra och 
inte av undersökaren själv. Informationen har ofta samlats in för ett annat ändamål än den 
som författaren avser att undersöka, vilket kan medföra att informationen är subjektiv samt 
anpassad för att besvara författarens problemställning och därmed inte alls lika pålitlig som 
primärdata. Sekundärdata måste hela tiden kritiskt granskas för att kunna utnyttjas. Var den 
kommer ifrån, vem som samlat in den och liknande måste hela tiden beaktas. En nackdel med 
att använda sig av sekundärdata är saknaden av detaljer kring undersökningars genomförande. 
Ytterligare en nackdel är att informationen ofta kan vara vinklad då det föreligger svårigheter 
i att vara objektiv i sammanställandet av andras skrivna material. För att undvika ovanstående 
problematik bör primärdata användas i så stor utsträckning som möjligt. (Jacobsen 2002) 
 
Vid insamlandet av sekundärdata så stötte vi på en hel del problem. Det visade sig inte vara 
helt lätt att hitta information om just fotbollsspelare och om hur de ska redovisas i 
årsredovisningen. Detta var något som förvånade oss då fotbollsbranschen världen över 
omsätter så mycket pengar. Vi har använt oss av sekundärdata för att få en fördjupad kunskap 
av de lagar och regler som gäller vid upprättande av årsredovisningar. Detta i syfte för att 
skapa ett så bra underlag som möjligt till vår intervju samt underlätta analysen av 
fotbollsklubbarnas årsredovisningar. Insamlingen av sekundärdata har gjorts genom Karlstads 
Universitetsbibliotek där vi bland annat använt oss av de ekonomiska sökdatabaserna 
Academic Search Elite, Artikelsök, Business Source Premier med mera.  
 
Mycket av det insamlade materialet har utgjorts av gällande regelverk inom redovisning. Av 
all den information vi fick fram genom de ekonomiska databaserna så var det framförallt 
avsnitten om anläggningstillgångar och då främst de immateriella, humankapital, rättvisande 
bild, med mera som var av intresse för uppsatsens syfte. En kontakt togs även med Deloittes 
huvudkontor i Sverige eftersom Deloitte årligen ger ut en global årsrapport som var av 
intresse för oss. Tyvärr så hade inte svenska Deloitte tillgång till rapporten som vi 
efterfrågade. De hjälpte emellertid till att upprätta en kontakt med huvudkontoret i England 
där vi efter flera försök att få tag i rapporten ändå inte lyckades. Fotbollsklubbarnas 
årsredovisningar har vi införskaffat via klubbarnas hemsidor. Dessa har använts till vårt 
empiriavsnitt för att kunna jämföra och analysera klubbarnas redovisning. Vi har även använt 
oss av vetenskapliga artiklar i vårt uppsatsarbete. Internet har även används för att eftersöka 
information som har varit av intresse för oss i vårt uppsatsarbete.  
 

2.5 Validitet 
Begreppet validitet kan beskrivas med orden giltighet och relevans. Det är av stor vikt att 
författaren samlar in relevant data för den problemställning som författaren avser att arbeta 
med. (Halvorsen 1992) Man kan också skilja på inre och yttre validitet. Inre validitet innebär 
att man kan undersöka validiteten i en viss fråga utan att samla in empirisk data (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul 1999) medan yttre validitet handlar om ett visst utfall kan gälla i andra 
sammanhang. (Jacobsen 2002) 
 
Vid en undersökning är det av största vikt att respondenterna är av den karaktär att de besitter 
kunskap inom intervjuämnet så att de på ett tillförlitligt sätt kan tolka och besvara frågorna på 
rätt sätt. En risk vid intervjuer är att det kan uppstå en så kallad intervjuareffekt. Detta innebär 
att respondenten inte besitter tillräckliga kunskaper inom frågan/området men ändå väljer att 
besvara den bara för att vara intervjuaren till lags. (Lekvall & Wahlbin 2001) En genomförd 
undersökning kan ha en låg eller hög validitet. Mäter forskaren hela det fenomen som är 
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avsett att mätas så sägs resultatet ha en hög validitet. Med låg validitet menas att forskaren 
inte mäter vad som har avsetts att mätas. (Andersen 1994) 
 
”Med validitet avses att man som forskare verkligen mäter det man avser att mäta”  
Ejvegård 1996 sid. 69 
 
För att försäkra oss om att vi skulle uppnå så hög validitet som möjligt så började vi med att 
studera gällande regelverk för att skapa oss en förståelse inom området. Detta steg skulle ligga 
till grund för utformandet av våra intervjufrågor, som tyvärr inte blev av. Vi hade tänkt 
försöka att formulera frågor som endast rörde våra frågeställningar. För att undvika den så 
kallade intervjuareffekten hade vi tänkt välja att ha frågor av generell karaktär och inte 
ledande. Detta för att vi ville möjliggöra för respondenten att uttrycka sig fritt om frågan. 
 
Vid urvalet av respondenter så har vi valt de personer som enligt vår uppfattning besitter stora 
kunskaper inom vårt problemområde. Då vi inte har fått någon intervju med klubbarna anser 
vi att de svar som vi skulle ha fått från de respondenter som vi hoppades skulle ställa upp 
hade kunnat anses vara objektiva. Genom att vi inte fick någon intervju från klubbarna så togs 
risken bort att respondenterna skulle svara utifrån just sin klubbs intressen. På detta sätt anser 
vi oss ha gjort så gott vi kunnat för att hjälpa till att höja validiteten på vår uppsats. 
 

2.6 Reliabilitet 
En studies reliabilitet anger metodens tillförlitlighet och användbarhet (Ejvegård 1996). Detta 
är en förutsättning för att studiens resultat ska kunna förklara faktiska förhållanden och att 
andra mätmetoder ska ge samma resultat på samma fenomen (Andersen 1994). 
Alltså ska två olika undersökningar utan några förändringar samt med samma metod och syfte 
leda till samma resultat. En sådan undersökning anses ha hög reliabilitet. (Svenning 2003) När 
forskare utformar egna enkäter eller intervjufrågor föreligger risken att undersökningens 
tillförlitlighet blir lägre då författarens egna åsikter och följdfrågor kan påverka vinklingen av 
undersökningen. (Ejvegård 1996) Det är då viktigt att undersökningen bygger på ett 
representativt urval av personer så att inte tillfälligheter påverkar resultatet (Thurén 1993). 
 
Vi har vid vår undersökning av fotbollsklubbarnas årsredovisningar valt att tittat på samma 
poster i alla redovisningar för att på så sätt inte gå miste om jämförbarheten i analysen. Hade 
en liknande undersökning gjorts av någon eller några andra just nu så bedömer vi att de högst 
troligt hade kommit fram till liknande resultat som oss. Detta grundar sig på att det finns 
gällande regelverk som måste följas. Dock så kan det säkert skilja en del mellan hur 
klubbarna väljer att redovisa de egna spelarna samt att storleken på de undersökta klubbarna 
kan spela in.  
 
Det är dock viktigt att poängtera att UEFA håller på och utvecklar ett licenssystem som 
kommer att gälla från säsongen 2008/2009. Vilket görs för att bland annat kunna öka 
jämförbarheten mellan klubbarna. 
 

2.7 Urval av studieobjekt 
Eftersom att det i de flesta undersökningar finns en stor mängd möjliga studieobjekt att 
undersöka så tvingas forskaren ofta att göra ett visst urval bland dessa studieobjekt. Detta 
urval kan ske genom antigen ett så kallat sannolikhetsurval eller genom ett icke-
sannolikhetsurval. Ur vetenskaplig synpunkt är sannolikhetsurvalet det mest ideala valet av de 
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två. Urvalet måste i detta fall vara representativt för den empiriska populationen och 
urvalsmetoden används ofta vid kvantitativa undersökningar där forskaren vill dra generella 
slutsatser utifrån resultatet. (Halvorsen 1992) Icke-sannolikhetsurval är däremot ett subjektivt 
urval där forskaren efter egen bedömning själv väljer ut studieobjektet. Denna urvalsmetod är 
ofta förekommande i kvalitativa undersökningar där syftet med studien inte är att generalisera, 
utan mera att undersöka och utforska. (Lundahl & Skärvad 1992) 
 
Vi har själva valt ut de studieobjekt som vi avser att undersöka och dessa svar utgör det 
empiriska underlaget i uppsatsen. Härmed har vi alltså valt ett urval av typen icke-
sannolikhetsurval. Vårt urval av studieobjekt grundar sig på att vi vill ha engelska 
fotbollsklubbar som är börsnoterade samt att vi valde en klubb som inte är noterad på börsen 
för att bättre kunna jämföra och svara på en av våra delfrågor. Då inte alla engelska 
fotbollsklubbar är börsnoterade föll vårt fall på följande tre klubbar som är noterade på 
börsen: Newcastle United, Sheffield United och Tottenham Hotspur. Den klubb vi valde som 
inte är börsnoterad var Manchester United. Idag finns det cirka tjugo börsnoterade 
fotbollsklubbar i England. Storleken på dessa klubbar varierar alltifrån Swansea City (division 
1) som omsätter några få miljoner pund medan exempelvis Tottenham (Premier League) har 
en omsättning som är betydligt högre. 
 

2.8 Källkritik 
Vid bedömning av källor är det av stor vikt att vara kritisk. Den kritiska granskningen avser 
inte endast litteraturen utan även intervjuer, statistik och då inte minst Internetkällor. 
(Eriksson & Wiedersheim 1999) 
 
Den största kritiken vi har gentemot vår publicerade litteratur är att vissa källor till viss del 
kan kännas föråldrad, vilket kan ge en minskad reliabilitet. Vi har under hela vår 
litteraturstudie försökt att vara så källkritisk som möjligt och därmed endast valt de källor som 
vi anser har hög validitet och reliabilitet.  
 
Det material som avser vår referensram och är inhämtat för beskrivning av gällande 
redovisningsregler, lagar och andra officiella regelverk är enligt vår mening högst trovärdiga 
källor. Därmed anser vi att tillförlitligheten på den information som är inhämtad från dessa 
källor är mycket hög och det finns ingen anledning för oss att ifrågasätta eller misstro någon 
del av denna information. 
 
Eftersom vi har använt sekundärdata som har besvarat en annan undersökningsfråga än vår så 
kan tillförlitligheten diskuteras (vara lägre). Den litteratur som vi har använd oss av anser vi 
vara väldigt relevant och pålitlig då flera författare styrker varandras teorier medan 
Internetkällorna känns mindre pålitliga. 
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3 Studiens referensram  
 
 
I detta kapitel tar vi upp ett antal grundläggande begrepp som är av vikt för vår uppsats. 
Avsnitten som tas upp anser vi vara viktiga för att läsaren ska kunna tillgodogöra sig 
uppsatsen på ett tillfredsställande sätt. 
 

3.1 Internationella normgivare 
Den amerikanska redovisningsorganisationen Financial Accounting Standards Board (FASB) 
är den mest inflytelserika normgivaren inom redovisning världen över. Organisationens 
medlemmar är både användare samt upprättare av årsredovisningen. International Accounting 
Standards Board (IASB, tidigare IASC) är en internationell privat organisation som sedan år 
1973 arbetar med att förbättra och harmonisera världens redovisning. Organisationen 
domineras av de större utvecklade länderna i västvärlden och den anglosaxiska synen på 
redovisning samt i grunden påverkat av FASB. (Thomasson 2005)  
 
Den redovisningsorganisation som reglerar engelsk fotboll är Accounting Standards Board 
(ASB). Denna organisation motsvarar det svenska Redovisningsrådet (RR) och har gett ut 
föreskrifter om redovisning av bland annat immateriella tillgångar- FRS 10. (FASB:s 
hemsida) 
 
Eftersom både EU och IASB har mångkulturen som ett problem har de efter FASB: s visade 
ointresse inlett ett samarbete för ökad jämförbarhet samt enighet i EU. Samarbetet ledde fram 
till en ny förordning som innebär att alla marknadsnoterade företag inom EU från och med 1 
juli 2005  måste följa samma regelverk, IAS/IFRS.  För icke- noterade bolag gäller det som 
varje medlemsland bestämmer i frågan om de ska tillämpa IAS/IFRS eller inte. (Artsberg 
2005) 
 

3.2 Kontinental respektive anglosaxisk redovisning 
De industrialiserade ländernas redovisning kännetecknas av två olika redovisningsprinciper, 
den kontinentala respektive den anglosaxiska principen. Den kontinentala principen omfattar 
de västeuropeiska länderna med undantag av Storbritannien, Irland och Holland. Den 
anglosaxiska principen omfattar de tre ovanstående samt USA med flera. (Smith 2006) 
 
Skillnaden mellan dessa olika redovisningstraditioner är att anglosaxiska länder tillämpar 
common law, vilket innebär att rättsystemet är uppbyggt på rättsfall istället för nedskrivna 
lagar. (Nobes & Parker 2000) Som en följd av denna tradition har bolagsrätten utformats 
genom sedvanerätt, olika rättsfall samt utvecklats av redovisningsexperterna. 
Redovisningsexperterna har gemensamt utformat samt skapat standarder och 
rekommendationer inom redovisningen.  Den kontinentala redovisningsprincipen, även kallad 
Codified Roman law baseras på nedskrivna regler i form av lagar vilket har medfört att 
redovisningen regleras i bolagsrätten. (Smith 2006)  
 
Anledningen till att redovisningen skiljer sig åt i länderna är många, en av dem är på grund av 
ägarstrukturer i större företag. I de anglosaxiska länderna har företagen i större utsträckning 
varit börsnoterade samt ägarspridda vilket har medfört att aktieägarna inte har haft tillgång till 
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interninformation och istället har de fått ta del av den externa informationen. Behovet av 
extern redovisning i form av årsredovisningar har utvecklats ur den anglosaxiska traditionen 
då dessa länder har haft en betydligt utvecklad kapitalmarknad är vad de kontinentala 
länderna har. De kontinentala länderna så som Sverige och Tyskland har oftast haft bankerna 
som huvudintressent och kapitalmarknaden har av den anledningen inte varit lika utvecklad.  
Detta har fått betydelse vid tillämpningen av de olika redovisningsprinciperna som båda 
traditionerna tillämpar.(Smith 2006) Eftersom bankerna har varit huvudinvesterare i de 
kontinentala länderna har det medfört att försiktighetsprincipen fått en betydelsefull roll. 
Försiktighetsprincipen innebär att en försiktigare värdering av tillgångar och en högre 
värdering av skulder har tillämpats. (Lönnqvist 2003) I de anglosaxiska länderna har däremot 
kravet på rättvisande bild ansetts vara viktigare. Dock har de två traditionerna utvecklat en 
egen uppfattning av vad som menas med en riktig eller korrekt redovisning. En ”riktig” 
redovisning enligt den kontinentala synen är en redovisning som stämmer överens med lagen. 
Den anglosaxiska redovisningen anses riktig om redovisningen är true and fair, det vill säga 
redovisningen skall ge en rättvisande bild av företaget. (Smith 2006)  
 
För att minska variationen samt underlätta jämförelsen i de olika ländernas redovisningar har 
man försökt att införa gemensamma regler. De kontinentala länderna har under de senaste 
decennierna gått över mer eller mindre till att använda de anglosaxiska 
redovisningsprinciperna. Tillämpningen av anglosaxisk tradition beror bland annat på 
uppkomsten av multinationella företag, Storbritanniens inträde i EG samt en internationell 
standardisering av den anglosaxiska traditionen. Begreppet ”true and fair” har efter 
Storbritanniens inträde i EG fått en betydande ställning i EG:s redovisningsdirektiv. (Smith 
2006) 
 
De kontinentala länderna har tolkat begreppet true and fair till: redovisningen skall upprättas i 
enlighet med lagar och standarder medan Storbritannien har valt att tolka det som att 
innebörden av rättvisande bild är att det skall vara tillåtet att avvika från både lagar och 
standarder om det är nödvändigt för att ge en mer korrekt och verklig bild av företaget. (Smith 
2006) 
 

3.3 Rättvisande bild 
I Årsredovisningslagen (2:a kap. 3§) redogörs det för begreppet rättvisande bild på följande 
sätt: 
 
”Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild 
skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar. Om avvikelse görs från vad som följer av 
allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ, skall upplysning om detta 
och om skälen för avvikelsen lämnas i en not.”
 
IASB lägger stor vikt vid att rättvisande bild ska eftersträvas inom redovisningen. På engelska 
blir begreppet översatt till true and fair view och i Storbritannien har detta tillämpats längre än 
i Sverige. Engelska revisorer och företagsledare menar att fair (rättvis) är viktigare än true 
(sann). Här innebär truth att bokslutet överensstämmer med fakta och fairness betyder att 
bokslutet inte är vilseledande. (Ekholm & Troberg 1996) 
 
Rättvisande bild är ett begrepp som kan tolkas som att det är en objektiv sann bild av 
företaget. Det finns dock en del exempel på hur svårt det kan vara att ge en exakt bild av ett 
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företag. Ett exempel är när en verksamhets räntabilitet på eget kapital ska räknas fram med 
hjälp av ett så kallat dupont diagram. Eftersom räntabilitetsmåttet är en grov uppskattning av 
en rad olika komponenter som även de är kraftiga uppskattningar av andra enheter, så förstår 
vi snart att det är svårt att ge en exakt avbild på ett företags samtliga enheter.(Lagerström 
1996) 
 
Enligt en doktrin i engelsk rätt anses rättvisande bild vara ett override- begrepp. Detta innebär 
att företagen ska förbigå redovisningsnormerna om de gör att redovisningen strider mot 
rättvisande bild. Sverige har däremot valt att inte införa override- paragrafen eftersom det 
skulle innebära krångligare tolkning samt att företag som redovisar enligt lagen ska veta om 
att de gör juridiskt rätt. Vidare ansågs Sverige redan ha en väl utvecklad redovisning som inte 
var i behov av några förändringar i form av EU- anpassning.(Artsberg 2005) 
 
Diskussioner har förts angående huruvida god redovisningssed samt rättvisande bild är två 
begrepp som betyder samma sak. Enligt två danska författare finns det vissa skillnader i 
begreppen. De anser att god redovisningssed refererar till hur företaget redovisar. Dessutom 
är det den enskilda lösningen som kommer i fokus. Rättvisande bild å sin sida fokuserar på 
användaren och de som läser årsredovisningen ska inte vilseledas. Här ska helheten bedömas. 
Skillnaderna är marginella och dansk lagstiftning ansåg sig endast behöva rättvisande bild, då 
de menade att det var onödigt med två nästan identiska begrepp i lagen. I Sverige valde 
beslutsfattarna att implementera båda begreppen i lagen.(Artsberg 2005) 

3.4 Kvalitativa egenskaper                                                                                        
Vid införandet av IFRS/IAS i EU har man, för att redovisningen skall uppnå sitt syfte infört 
ett antal krav på hur den finansiella informationen ska se ut. Ändamålet med dessa krav som 
benämns kvalitativa egenskaper är att göra informationen mer användbar för användarna. 
(IFRS/IAS 2006) Egenskaperna beskrivs nedan.  
 

 

Begriplighet Relevans Tillförlitlighet Jämförbarhet 

Tillbakablickande 
information 

Framåtblickande 
information 

Väsentlighet 

Korrekt bild 

Innebörd före 
form 

Neutralitet 

Försiktighet 

Fullständighet 

Över tiden 

Mellan företag 

  Källa: Figur 2, Artsberg 2005 sid. 168  
  Figurförklaring: Schema över de kvalitativa egenskaperna 
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Begriplighet: Informationen som lämnas i de finansiella rapporterna bör vara lättbegriplig. 
Det förutsätts dock att informationsanvändaren har rimliga kunskaper om företaget för att 
lättare kunna ta del av rapporterna. Information som kan uppfattas för komplex för vissa 
användare ska inte uteslutas ur rapporterna av enbart den anledningen.(Artsberg 2005) 
 
Relevans: Informationen i rapporterna betraktas som relevant om informationen kan påverka 
informationsanvändarnas beslutsunderlag genom utvärdering av aktuella, historiska eller 
framtida händelser. Det är viktigt att användaren kan blicka framåt och bakåt i redovisningen 
och i tiden då historisk data kan underlätta en uppskattning om framtiden. Kritik kan riktas 
mot hur relevanta uppskattningar kan göras med hjälp av redovisningen då speciellt 
aktiemarknadens värdering oftast är högre än det redovisade företagsvärdet. (Artsberg 2005) 
Länge har relevansen mellan verkligt värde och anskaffningsvärde diskuterats. Det verkliga 
värdet anses bättre uppfylla kravet på relevans än anskaffningsvärdet då verkligt värde visar 
ett aktuellare värde samt att det utgör ett bättre prognosunderlag. (Herrman 2006) 
 
Tillförlitlighet: Det är av stor betydelse att informationen som presenteras i rapporterna är 
tillförlitlig samt att den är korrekt då informationen ska användas som beslutsunderlag. 
Användaren ska kunna förlita sig på att presenterad information är riktig och inte vinklad på 
något olämpligt sätt. (IFRS/IAS 2006) För att uppfylla tillförlitlighetskriteriet måste samtliga 
av följande kriterier vara uppfyllda: korrekt bild, innebörd före form, neutralitet, försiktighet 
samt fullständighet. Det första kravet är att informationen ska vara korrekt. Med begreppet 
korrekt menas inte här rättvisande bild utan mer att man mäter det som avses att mäta. Det 
andra kravet är innebörd före form. Det tredje kravet är att informationen ska framställas så 
att användaren inte ska vilseledas i sina beslut. Försiktighetsprincipen som är det fjärde kravet 
går ut på att tillgångar inte skall övervärderas och skulder undervärderas. Det förmodligen 
viktigaste kravet är att informationen skall vara fullständig, användaren måste få hela bilden 
av företaget för att ta sina beslut.(Artsberg 2005)  
 
Jämförbarhet: Jämförbarhetsprincipen är en viktig princip då användaren skall kunna 
jämföra samma företag över tiden men även jämföra informationen med andra företag. För att 
underlätta jämförelsen av olika företag har man utvecklat ekonomiska mått som till exempel 
räntabilitet, soliditet som användaren kan ta hjälp av vid jämförelse. En annan viktig punkt 
med jämförbarhetsprincipen är att lika händelser och tillstånd skall redovisas på samma sätt. 
(Smith 2006) 

3.5 Tillgångar 
Det är den amerikanska normgivaren FASB som har konstruerat definitionen på en tillgång. 
Denna definition har accepterats av redovisningsorganisationerna och har fått en stor bredd. 
IASB som tillsammans med EU har gett ut nya regler har valt att använda FASB:s definition. 
Definitionen på en tillgång beskrivs nedan: 
 
”En resurs som kontrolleras av företaget till följd av inträffade händelser och som förväntas 
innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden” 
Artberg 2005 sid. 182. 
 
Det som kan utläsas av definitionen är att den innehåller tre kriterier för att en tillgång skall få 
klassificeras som en tillgång. Dessa är: 
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- Vara under företagets kontroll 
- Vara ett resultat av inträffade händelser 
- Förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden. 

 
Det första kravet är att företaget ska ha kontroll över tillgången. Detta behöver inte 
nödvändigtvis innebära att företaget måste ha äganderätten över tillgången men däremot en 
bindande rätt till att använda och dra nytta av den.  Det är här som problematiken uppstår med 
människor som tillgångar, dessa kan inte kontrolleras på samma sätt som andra tillgångar kan. 
För att företaget skall kunna kontrollera tillgången måste företaget ha vidtagit åtgärder för att 
kunna kontrollera den. För fotbollsspelare är kontraktstecknandet en betydelsefull åtgärd. 
(Artsberg 2005) 
 
En tillgång anskaffas för att företaget förväntar sig dra ekonomisk nytta av tillgången. Den 
förväntade ekonomiska nyttan av en tillgång är osäker till sin natur, då framtiden inte kan 
förutspås. Detta anses inte vara anledning nog till att inte ta upp tillgången i balansräkningen. 
I vårt fall vet en fotbollsklubb som köper en spelare att det föreligger en risk att spelaren kan 
bli skadad men spelaren tas ändå upp i balansräkningen. Vid skador samt andra 
värdeförändringar får istället nedskrivningar göras. (Artsberg 2005) 

3.5.1 Anläggningstillgångar 
Det finns tre sorters anläggningstillgångar. I balansräkningen är de uppdelade i materiella, 
immateriella samt finansiella tillgångar. (Lönnqvist 2002) I denna uppsats kommer vi 
naturligtvis endast att behandla immateriella tillgångar. 
 

3.5.2 International Accounting Standards (IAS) 38 
IAS 38 är en internationell redovisningsstandard som behandlar immateriella tillgångar vid 
rörelseförvärv och hur dessa förvärv ska värderas.(IFRS/IAS 2006) Enligt IAS definieras en 
immateriell tillgång som:  
 
”En identifierbar icke- monetär tillgång utan fysisk form”.  
Smith 2006 sid. 200 
 
Det är EU som har beslutat att börsnoterade företag ska tillämpa IAS/IFRS regler när de 
upprättar sin koncernredovisning. Denna lag gäller även företag som har olika typer av 
värdepapper för sin finansiering noterade och inte endast koncerner med börsnoterade aktier. 
Lagen började gälla i sin helhet år 2005. I denna uppsats är det IAS 38 som är den standard 
som kommer att beröra vårt problem. (Axelman, Phillips & Wahlquist 2003) 
 
Enligt IAS 38 ska immateriella tillgångar redovisas när företaget anser att det är troligt att 
ekonomiska fördelar i framtiden kan hänföras till själva tillgången såvida anskaffningsvärdet 
går att beräkna på ett trovärdigt sätt. Vidare föreskriver IAS 38 att en immateriell tillgång bör 
tas upp till anskaffningsvärdet. Enligt en huvudregel ska dessutom en immateriell tillgång 
redovisas efter ett ackumulerat anskaffningsvärde som minskas med ackumulerade 
avskrivningar. (Axelman, Phillips & Wahlquist 2003) 
 
I regelverket IAS 38 behandlas även en alternativregel som säger att verkligt värde kan ligga 
till grund för värderingen av immateriella tillgångar. En av förutsättningarna för att detta ska 
kunna anpassas är att tillgången kan jämställas med marknadsvärdet på en fungerande 
marknad. Finns det ingen fungerande marknad för tillgången ska huvudregeln tillämpas. Detta 
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medför att omvärderingar av värdet måste ske kontinuerligt. Om en omvärdering blir aktuell 
ska en ökning av det redovisade värdet redovisas mot eget kapital. (Axelman, Phillips & 
Wahlquist 2003) 
 
När årsbokslut ska upprättas ska nyttjandeperiod samt avskrivningsmetod omprövas. Om det 
skulle visa sig att nyttjandeperioden inte överrensstämmer med tidigare beräkningar så måste 
avskrivningstiden korrigeras. Avskrivningsmetoden ska ändras om det visar sig att de 
ekonomiska fördelarna med tillgången förändrats. Detta får effekten att avskrivningarna för 
framtida perioder påverkas.(Axelman, Phillips & Wahlquist 2003) 
 

3.6 Humankapital 
Humankapital är människors kunskaper och färdigheter samt andra fysiska och psykiska 
egenskaper som bidrar till produktionsförmåga. Detta förvärvas genom olika investeringar i 
form av bland annat utbildning, träning och hälsovård.(Nationalencyklopedin 2000) Det finns 
ytterliggare definitioner på humankapital. Ett forskarpar menar att humankapital innefattar all 
individuell förmåga, kunskap, skicklighet och erfarenhet hos företags personal och 
ledning.(Edvinsson & Malone 1997) Hansson & Andersson (1999) anser att en annan 
benämning är summan av all kompetens i verksamheten som bidrar till värdeskapande utgör 
humankapital. 
 
Ett företag består av en mängd olika tillgångar och en viss del av dessa är inte alltid synliga. 
Några mycket viktiga tillgångar mäts inte ens av företaget. Den osynliga delen av 
balansräkningen är ofta finansierad med hjälp av eget kapital och utgörs av immateriella 
tillgångar. De immateriella tillgångarna är ofta inte lika likvida som de materiella. Sveiby 
(1995) delar in de osynliga tillgångarna i tre olika huvudgrupper vilka beskrivs nedan.  
 
Interna strukturer: Är bundna till organisationen eftersom de oftast ägs av densamma. 
Exempel är patent, administrativa system och datasystem.  
 
Externa strukturer: Företaget kan äga vissa av de externa strukturerna, men saknar samma 
starka bindning som de interna strukturerna. En viktig faktor är hur företaget klarar av att lösa 
kunders problem och enligt Sveiby är man aldrig bättre än sitt senaste projekt.  Exempel på 
detta är relationer till kunder, varumärken och rykte.  
 
Personalens kompetens: Handlar om hur personalen agerar i olika situationer. Strukturerna är 
resultatet av människors handlingar och är beroende av människor för att kunna uppstå.  
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Materiella 
tillgångar 

Synlig 
finansiering 

Kassa 

Balansräkningen 

Kundfordringar 

Datorer och 
kontor 

Immateriella 
tillgångar 

Osynlig 
finansiering 

Intern struktur 

Extern struktur 

Personalens 
kompetens 

Kortfristiga lån 

Långfristiga lån 

Aktiekapital

Osynligt eget 
kapital 

Förpliktelser 

 
Källa: Figur 3 Sveiby 1995 sid. 42 

Figurförklaring: I ett företag finns en synlig och en osynlig del av balansräkningen. Här finansieras oftast den 
osynliga delen av osynligt eget kapital och förpliktelser. 
 

3.7 Övergångsmarknad 
Övergångsmarknaden inom fotbollen har funnits under en väldigt lång tid och finns 
fortfarande i de flesta fotbollsligor som går under UEFA:s eller FIFA:s regelverk. Till skillnad 
från fotbollen är övergångsmarknaden ett ovanligt fenomen inom resten av näringslivet eller 
företagandet. Enligt regelverket måste varje spelare registreras för att den ska beviljas tillstånd 
för att spela med klubben. (Morrow 1999) 
 
Historien bakom övergångsmarknaden uppkom år 1855 då det engelska fotbollsförbundet 
införde en klausul i regelverket. Klausulen infördes som ett skydd för mindre fotbollsklubbar 
genom att man förbjöd spelarna att hoppa mellan olika klubbar. Detta resulterade i att en 
marknad med spelare uppstod. En större klubb som ville ha en speciell spelare betalade en 
viss summa som kompensation till den ursprungliga klubben. Denna summa användes till att 
ersätta den sålda spelaren antingen genom att förvärva en ny eller att satsa på de egna 
spelarna. (Morrow 1999)  
 
Ända fram till år 1963 var en spelare som ville byta klubb tvungen att få lov av sin dåvarande 
klubb att byta klubb. Om klubben vägrade låta spelaren byta var han mot sin vilja tvungen att 
vara kvar i klubben. Klubben hade en sorts monopol över spelaren. Detta system ändrades och 
istället utvecklades ett nytt kontraktssystem. Det nya systemet gick ut på att spelare skrev på 
ett bindande kontrakt som oftast var ett till två år långt sedan hade man en tillvalsperiod 
(valfri tilläggstid) på oftast lika lång tid som det bindande kontraktet gick på. Om spelaren 
inte fortsatte spela under tillvalsperioden eller inte blev erbjuden ett förlängt kontrakt så var 
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han inte längre bunden till sin klubb. Klubben fick förnya kontraktet med spelaren men på ett 
krav att det nya kontraktet inte var förmånligare än det ursprungliga. Om klubben erbjöd ett 
nytt kontrakt som spelaren tackade nej till resulterade detta oftast i tvister mellan spelare och 
klubbar och därför utformades ett nytt system. (Morrow 1999) 
 
År 1977 kom ett nytt kontraktssystem som kom att benämnas ”kontraktsfrihet” vilket 
resulterade i att om en spelare fullföljde sina förpliktelser så hade han frihet att förhandla till 
sig det mest förmånliga kontraktet han kunde. Övergångssumman bestämdes av de två 
berörda klubbarna. (Morrow 1999)  
 
Det senast framtagna kontraktssystemet som kom att gälla från 1 juli år 1995 går ut på att för 
så kallade Bosman– spelare och en spelare som är över 24 år gammal är det inte längre 
aktuellt med övergångsavgifter vid klubbyte.  För spelare där kontraktet går ut innan 24 års 
ålder får klubben kräva övergångsavgifter/utvecklingsbidrag.. Övergångssumman kommer då 
att påverkas av ett antal faktorer: träningsavgifter och utveckling, spelarens internationella 
karriär, ursprungsklubbens satsningar på spelaren och så vidare. (Morrow 1999) 
 

3.8 Hur köpta spelare värderas 
En fotbollsklubb är främst aktiv inom tre olika områden. Ett av dessa områden är de generella 
intäkterna såsom biljettförsäljning, sändningsrättigheter och intäkter från sponsorer. Det andra 
är klubbars handel med spelare och deras kontrakt. Den tredje och sista aktiviteten som 
involverar en fotbollsklubb handlar om att utveckla egna spelartalanger. I detta avsnitt tänkte 
vi fokusera på handeln med spelare och deras kontrakt. (Emir & Livne 2005) 
 
Det finns två olika typer av spelarövergångar mellan klubbar. En variant är att två klubbar 
kommer överens om en övergångssumma för en spelare som redan är under kontrakt. Den 
andra varianten är att en spelares kontraktstid har gått ut och får förhandla med vilken klubb 
som helst utan att ersätta den gamla klubben med en övergångssumma. Så har det dock inte 
alltid sett ut. Före år 1995 så var det inte lika lätt för en spelare att byta klubb efter att dennes 
kontrakt gått ut. Om en spelare inte ville spela kvar i samma klubb utan gå till en annan så var 
den nya och den gamla klubben tvungna att komma fram till en lämplig övergångssumma för 
spelaren ifråga. Lyckades inte klubbarna komma fram till en lösning kallades en skiljedomstol 
in, som kontrollerades av respektive lands fotbollsförbund för att lösa tvisten. År 1995 föll 
”Bosmandomen” som innebar att spelare nu kunde röra sig fritt mellan olika klubbar när deras 
kontrakt gått ut, det vill säga att ingen övergångssumma behövde betalas ut till spelarens 
gamla klubb. (Emir & Livne 2005) 
 
Normalt skrivs en spelares kontrakt av linjärt. Detta innebär att spelarens värde minskar lika 
mycket varje år som kontraktet varar och till slut är värdet noll. Forker (2005) tar upp en 
alternativ metod på hur en spelares värde minskar i takt med att hans kontraktstid löper ut. 
Detta skulle kunna appliceras i verkligheten. Exemplet ifråga är Wayne Rooney som köptes in 
av Manchester United för 25 miljoner pund från Everton FC och hans kontrakt sträcker sig 
över sju år. Rooney är en ung spelare med stor potential och spelaren kommer med största 
sannolikhet ges tid att utvecklas i början av kontraktstiden och hans förmågor bör avta långt 
senare. Detta får till följd att Rooneys kontrakt skrivs av lite i början och i slutet av kontraktet 
samtidigt som han däremellan får relativt höga nedskrivningar. Metoden Forker (2005) 
använder sig av för att räkna ut spelarens värdeminskning för varje år kallas för Equivalent 
Replacement Cost (ERC). Denna modell mäter värdet på tillgångar och avskrivningar som har 
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en förmåga att stödja granskningen av den årliga försvagningen av eventuellt uppköpt 
goodwill.  Erc utveckling 
 
Nedan följer en redogörelse över avskrivningarna för varje år Rooney står under kontrakt för 
sin klubb, enligt ERC- modellen: 
 
 
År:  1                 2               3                4          5           6                 7 
 
Avskrivningar:  1.32           3.46           7.30  7.03  4.23 1.66
  
 
Kvarvarnade summa: 25  23.68         20.22        12.92          5.89            1.66 0.00 
 
Källa: Tabell 1 Forker 2005 sid. 5 
 
Rooneys kontraktsavskrivningar tydliggörs än mer i figuren nedan där skillnaden mellan en 
linjär avskrivning samt avskrivningar med ERC- Modellen beskrivs: 

  

£m

År 6

25 

 
          Källa: Figur 4 Forker 2005 sid. 6 

Figurförklaring: Skillnad mellan de två olika avskrivningsmetoderna. 
 

Enligt Financial Reporting Standard 10 (FRS) spelar det ingen roll om ett företag är 
börsnoterat eller privat, samma regler ska gälla för alla. Vidare avses i FRS 10 att samtliga 
anskaffade immateriella tillgångar ska delas upp för sig, åtskilt från goodwill och att samtliga 
immateriella tillgångar ska skrivas av efter dess ekonomiska livslängd. (Forker 2005) 
 
I FRS 10 åsyftas att det är viktigt att engelska fotbollsklubbar får välja mellan vilken av två 
metoder de vill använda sig av, endera kapitaliseringen eller avskrivning. Modellerna tar upp 
hur de omedelbara kostnaderna ska hanteras i samband med att klubbar genomför handel med 
spelare. Enligt en undersökning kom två forskare fram till att klubbar som använde sig av 
kapitaliseringsmetoden bokförde sina spelarövergångar som immateriella fasta tillgångar. De 
skrev dessutom av tillgången under hela kontraktslängden. Vinster och förluster i samband 
med försäljningar av spelarkontrakt behandlades som kapitalvinster precis som vinster som 
uppkommer vid försäljning av materiella tillgångar. Den andra metoden, avskrivning, 

 20



baserades på den omedelbara kostnaden i samband med spelares kontrakt. När en spelares 
kontrakt såldes hänfördes vinsten och rapporterades separat. (Forker 2005)  
 

3.9 Hur egna spelare värderas: 
Enligt FRS 10 får en internt utvecklad immateriell tillgång tas upp till marknadsvärdet, om det 
går att säkerställa värdet. Författaren Morrow argumenterar till en början att handeln med 
fotbollsspelare är en väl fungerande marknad, men så är inte fallet enligt den engelska 
redovisningsorganisationen Accounting Standards Board (ASB). ASB anser att kravet för att 
en tillgång ska kunna värderas till marknadsvärde först och främst är att den ska tillhöra en 
homogen grupp av likvärdiga tillgångar. För det andra, så måste det finnas en aktiv marknad 
för tillgången. Med aktiv marknad menas en marknad som karakteriseras av upprepade 
transaktioner. Med andra ord menar ASB att fotbollsspelare knappast ses som en homogen 
tillgång, då alla spelare är unika och det är svårt att uppnå en rättvis värdering. Unika 
tillgångar passar bättre i en grupp med andra svårvärderliga tillgångar, härmed uppstår posten 
immateriella tillgångar. (Morrow 1999)  
 
Köpta spelare tas upp till anskaffningsvärdet, vilket innebär att det historiska värdet på 
spelaren tas upp oavsett om spelaren har ett högre verkligt värde eller ej. När det gäller egna 
produkter så kommer de inte att kunna tas upp till något värde i balansräkningen, vilket även 
blir fallet med Bosmanspelare. Detta får till följd att kostnader för träning och utveckling av 
dessa spelare måste skrivas av och räknas som en utgift och inte som en tillgång. Först när en 
egen spelare säljs kan den räknas som ett positivt ekonomiskt tillskott för klubben. En klubb 
som satsar mer pengar på att köpa spelare på transfermarknaden kommer att se bättre ut rent 
ekonomiskt, jämfört med en klubb med många egna spelare i laget. (Morrow 1999) 
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4 Empiri 
 
 
I följande kapitel kommer vi att presentera väsentliga utdrag ur de aktuella klubbarnas 
årsredovisningar samt en eventuell intervju med Lennart Johansson. Då vår uppsats till stor 
del berör immateriella tillgångar kommer endast poster som berör immateriella tillgångar att 
behandlas. 
  
 
De fotbollsklubbars årsredovisningar som vi har valt att studera närmare är: 
 

• Newcastle United 2005 
• Sheffield United 2006  
• Tottenham Hotspur 2006 
• Manchester United 2005  

4.1 Newcastle United 
Newcastle United bildades år 1892 och kom med i seriespelet året efter. Under sina första år 
hade klubben svårt att locka supportrar till sina matcher samt att de hade stora ekonomiska 
problem. Dessa problem kom att övervinnas med tiden då laget blev mer och mer 
framgångsrikt med flera titlar till följd. Fram till andra världskriget var Newcastle en mycket 
framgångsrik klubb, men detta skulle komma att ändras när laget åkte ur högsta divisionen 
strax innan krigets början. Newcastle tog sig tillbaka till högsta divisionen några år efter andra 
världskrigets slut och där har klubben legat större del av tiden fram till idag. Många kända 
spelare har passerat revy i Newcastles färger genom åren och klubben har många titlar på sin 
meritlista. (Newcastle Uniteds hemsida) 

Resultaträkning- Newcastle 
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Posten intäkter (Group Turnover 86,982) innehåller samtliga intäkter från klubbens olika 
affärsområden såsom tv-intäkter, sponsring, kringförsäljning med mera. I denna post ingår 
inte intäkter från spelarförsäljningar.  
 
Klubbens totala kostnader uppgår till 95,813 miljoner pund. Av dessa totala kostnader utgörs 
80,933 miljoner pund av bland annat lönekostnader samt avskrivningar på fasta materiella 
tillgångar. Utöver detta tillkommer spelarkostnader (14,880) som redovisas som en separat 
post.  Denna summa utgörs av avskrivningar och nedskrivningar av spelartruppen. 
  
Nedskrivningen har gjorts utifrån spelarnas bokförda värde till att bättre stämma överens med 
det verkliga värdet. Eftersom spelarförsäljningar inte ingår i posten Group Turnover redovisas 
denna post enskilt. Den totala intäkten från spelarförsäljningar uppgår till 13,505 miljoner 
pund. Klubben gjorde under räkenskapsåret en total förlust på 4,054 miljoner pund. 
 
 

Balansräkning- Newcastle 

 
 
Detta är ett utdrag ur balansräkningen som behandlar de poster som är väsentliga för 
uppsatsens syfte. Posten immateriella tillgångar består i detta fall inte endast av spelarnas 
återstående värde utan även av den goodwill som uppstod då företaget förvärvade de 
resterande 50 % av aktierna i aktiebolaget Nufcco.uk.  
 
Nettovärdet på immateriella tillgångar har ökat med 4,3 miljoner pund från 34,890 till 39,176 
miljoner pund under perioden 2004-2005. Detta som en följd av att förändringar skedde i 
ledarstaben vilket i sin tur ledde till att klubben var mer aktiv på transfermarknaden.   
 
I likhet med bestämmelserna i FRS 10 så motsvaras nettotillgångarna endast av oavskrivna 
förvärvade spelare. Posten nettotillgångar inkluderar inte de förvärvade spelarnas verkliga 
värde eller det verkliga värdet på egna produkter. 
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Noter- Newcastle 
 

 
 
De kostnader som uppkommer vid förvärvet av en spelare redovisas under posten fasta 
immateriella tillgångar. Dessa kostnader är fullt avskrivningsbara under spelarens kontraktstid 
och de skrivs av med en lika stor summa varje år. Klubben skriver dock ner denna summa när 
den överstiger det verkliga värdet på spelaren vid fortsatt bruk eller försäljning (klubben gör 
en nedskrivning). 
 
Tränare som köps loss från andra klubbar inkluderas och skrivs av som ovanstående. 
Newcastles spelartrupps värde före avskrivningar uppgår till cirka 90 miljoner pund. Värdet 
efter avskrivningar uppgår till cirka 39 miljoner pund. Sammanfattningsvis kan vi se att de har 
gjort avskrivningar/nedskrivningar med ungefär 50 miljoner pund på spelartruppen. 

4.2 Sheffield United 
Sheffield United Football Club bildades år 1889. På grund av svårigheten att få spelare till 
klubben så tog det lite över 2 månader innan de hade fått ihop ett lag. Laget spelade sin första 
match samma år och när FA tre år senare bildade en 2:a division så kom laget för första 
gången med i seriespelet. Under första delen av 1900-talet så var laget ett stabilt lag i högsta 
serien. Under senare delen av 1900-talet så pendlade laget mycket mellan divisionerna och 
när klubbens hemmaarena upprustades år 1975 så började klubben rasa i seriesystemet. När 
Premier League (tidigare division 1) bildades 1992 så hade återigen Sheffield United tagit sig 
tillbaka till högsta serien. Sejouren där var dock bara ettårig och sedan dess har man till 
största delen huserat i division 1 eller lägre. Till årets säsong (2006/2007) tog dock klubben 
återigen steget upp i högsta serien igen. På klubbens meritlista finns bland annat en ligaseger 
samt fyra FA-cup titlar. (Sheffield Uniteds hemsida) 
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Resultaträkning– Sheffield United 

 
 
 
Intäktsposten (Group Turnover) består av sålda och levererade varor samt tjänster inklusive 
TV- intäkter. Säsongsbiljetter och sponsorintäkter hänförs till den period de uppkom under.  I 
denna summa ingår inte vinster av spelareförsäljningar.  
 
Vidare i posterna under Continuing Businesses redovisar klubben samtliga klubbens 
kostnader. Verksamhetens totala förluster uppgick till 5,410 miljoner pund innan specifika 
kostnader för spelartruppen medräknas. En av de specifika kostnaderna är bonus (2,237) för 
uppflyttning till spelartruppen. En annan är summan av avskrivningar och nedskrivningar av 
spelarnas kontrakt som uppgår till 1,341 miljoner pund, vilket är en rejäl ökning från 
föregående år. Sista posten Cost of terminating players´contracts tar upp de kostnaderna (529) 
som klubben har i samband med att de ”dödar” spelarens kontrakt. Det vill säga att spelaren 
köps ut innan kontraktets giltighet går ut. 
 
I denna summa Continuing Businesses (-9,607) ska intäkterna från vinstandel av Joint 
Venture (+2,492) och vinst vid spelarförsäljning (+929) dras av. Totalt uppgick verksamheten 
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inklusive de specifika spelarkostnaderna till en summa på -6,186 miljoner pund. Till denna 
summa (-6,186) ska räntekostnader (-1,579) läggas till och minoritetsintresset (40) dras av. 
Detta gör att årets resultat uppgår till -7,725 miljoner pund. Av klubbens totala förlust på -
7,725 uppgår specifikt spelarkostnaderna till 4,197 miljoner pund. 
 

Balansräkning– Sheffield United 
 

 
 
 
 
I ovanstående utdrag ur balansräkningen kan vi se att Sheffield United endast väljer att 
redovisa goodwill och inte tar upp posten köpta spelare.  En utförligare beskrivning av posten 
immateriella tillgångar redovisas nedan. 
 
 

Noter – Sheffield United 
 

 
 
Under kolumnen Transfer fees paid for player´s registration inkluderas inte bara kostnaden 
för spelarregistrering utan även agentarvoden. Ingående spelartrupps värde uppgår till 2,734 
miljoner pund. Under perioden juli år 2005 till juni år 2006 köpte Sheffield United spelare för 
5,875 miljoner pund (goodwill ingår inte i denna summa) och spelarförsäljningen uppgick till  
836 000 pund.  
 
Totalt värde på immateriella tillgångar (exklusive goodwill) innan avskrivningar uppgår till 
7,773 miljoner pund. När klubben skriver av sina spelare tillämpas linjära avskrivningar. 
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Under räkenskapsåret gjordes avskrivningar för en summa på 1,202 miljoner pund. 
Ackumulerade avskrivningar uppgick till 860 000 pund. Klubben har även sagt upp kontrakt 
med spelare, denna kostnad uppgår till 592 000 pund. Det sammanlagda värdet på totala 
avskrivningar samt kostnaden för uppsagda kontrakt redovisas till en summa av 1,598 
miljoner. Nettovärdet på immateriella tillgångar blir då 6,175 miljoner pund. 
 

4.3 Tottenham Hotspur  
Tottenham bildades år 1882 som Hotspur Football Club. Laget var och är än idag det enda 
laget som vunnit FA cupen utan att tillhöra seriesystemet, år 1901. Först år 1908 valdes laget 
in i engelsk fotbolls seriesystem och år 1951 tog laget sin första seger i den engelska högsta 
divisionen. Detta var början på en stor framgångssaga och klubben rankas som nummer fyra 
av Englands fem stora klubbar genom tiderna (Liverpool FC, Arsenal FC, Manchester United, 
Tottenham Hotspur och Everton FC). År 1961 vann laget dubbeln genom att vinna ligan och 
FA cupen och detta var de först med på 1900- talet. Vidare var Tottenham det första laget från 
Storbritannien att vinna en stor Europeisk turnering, i form av Cupvinnarcupen år 1963. 
Dessutom var Hotspur första vinnare av den då nystartade UEFA cupen år 1972. Tottenhams 
signum har sedan 1950- talet varit att spela bra och underhållande fotboll, men när resultaten 
uteblivit under de senaste åren har klubben rannsakat sig själva och klubbens organisation har 
byggts om från grunden vilket har lett till att klubben sakta men säkert närmar sig det absoluta 
toppskiktet i Engelsk fotboll igen. (Tottenhams hemsida) 

Resultaträkning - Tottenham 
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I denna del kan vi se att intäkterna (Turnover) uppgår till 74,141 miljoner pund och de 
sammanlagda rörelsekostnaderna exklusive spelarkostnader uppgår till 71,780 miljoner pund. 
Intäkterna består av inkomster som kommer från fotbollen samt andra kommersiella intäkter. 
Under posten rörelsekostnader (operating expenses) ingår bland annat lön till anställda, 
avskrivningar på fasta materiella tillgångar med mera.  
 
Kolumnen Fotbollshandel (Football trading) består av avskrivningar samt nedskrivningar av 
spelarna. Totalt har de alltså gjort avskrivningar/nedskrivningar på 11,871 miljoner pund. När 
vi summerar de sammanlagda rörelsekostnaderna (71,780) och posten fotbollshandel (11,781) 
får vi en totalsumma på 83,561 miljoner pund. Under året gjorde klubben en vinst vid 
spelarförsäljningar som uppgick till 12,299 miljoner pund. Klubbens totala nettoresultat under 
året uppgick till -1,575 miljoner pund. 

Balansräkning - Tottenham 

 
 
Här redovisas ett kort utdrag ur balansräkningen. Här kan vi se posterna immateriella, 
materiella tillgångar samt investeringar. Värdet på balansräkningen uppgår till 30,264 
miljoner pund. Nedan kan vi se den för oss intressanta noten 12 som behandlar immateriella 
tillgångar. 
 

Noter – Tottenham 
 

 
 
De kostnader som förknippas med förvärvet av en spelare samt klubbens andra 
nyckelpersoner redovisas under posten fasta immateriella tillgångar. Dessa kostnader är fullt 
avskrivningsbara under tillgångens beräknade livslängd. Linjära avskrivningar tillämpas 
under kontraktets gång. Vid förnyelse av kontrakt med en viss spelare, utan att det 
ursprungliga kontraktet gått ut, fördelas återstående avskrivningsbelopp under den nya 
beräknade kontraktstiden. Nedskrivningar görs vid en värdeminskning av spelartruppens 
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värde. För att en spelare skall kunna tas upp som en tillgång i vilken klubb som helst måste 
han registreras först, detta enligt engelska fotbollsförbundets regler. Registrering är alltså 
avgörande i detta fall, tillgången är under klubbens kontroll och kan då tas upp i 
balansräkningen. 
  
Om en spelartrupp redovisas till ett högre värde än det verkliga värdet och detta antas vara 
bestående så görs en nedskrivning av spelartruppens värde. Med det verkliga värdet menas 
värdet vid fortsatt bruk eller en eventuell försäljning. När det gäller Signing fee-kostnaden 
fördelas dessa enhetligt i resultaträkningen över spelarens kontraktslängd. 
 
Tottenhams ingående värde på spelartruppen är 48,557 miljoner pund. Under räkenskapsåret 
förvärvades spelare för 22,835 miljoner pund och såldes för 20,067 miljoner pund. Detta ger 
ett avskrivningsunderlag på 51,325 miljoner pund. De ackumulerade avskrivningarna uppgår 
till 17,209 miljoner pund samtidigt som årets avskrivningar uppgår till 12,499 miljoner pund. 
Som vi tidigare har nämnt uppgick värdet av sålda spelare till 20,067 miljoner pund. Av de 
sålda spelarna utgjordes 8,647 miljoner pund av återstående avskrivningar på kontraktet. 
Summan på 8,647 miljoner pund består alltså av avskrivningar som inte har hunnit skrivas av 
eftersom spelarna har sålts. 
 

4.4 Manchester United 
Manchester United bildades år 1878 men då under namnet Newton Heath LYR (Lancashire 
and Yorkshire Railway). Laget bestod vid denna tid av järnvägsarbetare och matcherna 
spelades mot andra yrkeskårer i staden. När FA startade landets första nationella serie 1888 så 
ansåg klubben sig vara för dålig för att vara med och de väntade tills 1892 innan de gick med i 
ligan. Som så många andra klubbar vi denna tidpunkt så drogs klubben med ekonomiska 
problem men räddades av en lokal bryggare vid namn John Henry Davies. Han bestämde sig 
för att satsa på klubben och de bytte sedermera namn till Manchester United efter att många 
andra namnförslag hade röstats ner. Under större delen av 1900- talet har Manchester United 
figurerat i Englands högsta division med ett undantag på 1930- talet. Många stora spelare har 
genom åren spelat i klubben men den som rankas högst av alla och anses vara den viktigaste 
personen i klubbens historia är ändå managern Sir Matt Busby som var med om den tragiska 
flygkraschen år 1958 då nästan hela Manchester Uniteds lag omkom. Klubben är en av 
Englands mest framgångsrika klubbar genom tiderna med bland annat 16 ligatitlar, 11 FA- 
cuptitlar och flera internationella titlar på sin meritlista. (Manchester Uniteds hemsida) 
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Resultaträkning – Manchester United 

 
 
I Manchester Uniteds intäkter (Group turnover) ingår klubbens samtliga aktiviteter som 
exempelvis sponsring och kringförsäljning till ett värde av 157,171 miljoner pund. I nämnd 
summa ingår dock inte intäkter från spelarövergångar. Av klubbens totala kostnader på 
148,539 miljoner pund utgörs 24,159 miljoner av avskrivningar och 6,054 av nedskrivningar.  
 
Manchester har under perioden 2004-2005 gjort en förlust vid köpta/sålda spelare på 556 000 
pund. Klubben gjorde räkenskapsår en nettovinst på 3,101 miljoner pund.  
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Balansräkning – Manchester United 
 

 
 
I balansräkningen redovisar Manchester immateriella tillgångar och denna summa uppgår till 
75,531 miljoner pund. De immateriella tillgångarna har minskat med cirka 3 miljoner pund 
jämfört med tidigare år medan de fasta materiella tillgångarna har ökat med cirka 2.5 miljoner 
pund.  

Noter – Manchester United 

 
 
 
De kostnader som är förknippade med förvärvet av spelaren är immateriella fasta kostnader. 
Dessa kostnader är fullt avskrivningsbara under spelarens kontraktsperiod. När en spelares 
kontrakt förlängs utan att det gamla har gått ut, så sprids den återstående oavskrivna 
kostnaden ut på de år som det nya kontraktet löper på. 
  
När en part överväger att betala en övergångssumma för en spelare, upptas 
anskaffningskostnaden som en framtida händelse. Denna övergångssumma upptas snarare då 
den är sannolik till sin uppkomst, än helt säker till sin uppkomst, att händelsen (i detta fall 
övergången) verkligen blir av. Avskrivningen påbörjas från den perioden då den planerade 
avbetalningen bli möjlig. Den totala summan för osäkra poster som är sannolika till sin 
uppkomst men inte helt säkra behandlas i notsystemet.  
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Spelare – Manchester United 
 

 
 
 
Manchester United tar i sina noter upp enskild värdering av varje spelare. I denna not ser vi 
klart och tydligt hur mycket varje spelare kostat att införskaffa samt hur länge deras kontrakt 
gäller. I kolumnen Charge in 2004/2005 visar klubben varje spelares totala avskrivningar 
under året. Totalt för klubbens samtliga spelare uppgår denna summa till 21,256 miljoner 
pund. NBV 30.06.05 indikerar hur mycket som är kvar att skriva av på spelarnas totala 
anskaffningsvärde. Efter årets avskrivningar återstår 75,351 miljoner pund av spelartruppens 
totala värde att skriva av. 
 
I tabellen kan vi även utläsa vilka spelare i truppen som är egna spelare Spelarna är inte 
upptagna till något värde i balansräkningen.  
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Registrerade spelare – Manchester United 
 

 
 
 
Manchesters spelarförsäljningar tas upp ingående i notsystemet. Vidare redogör klubbens 
årsredovisning för de senaste årens inköpta spelare och även här får vi en tydlig genomgång 
vart samtliga kostnader tar vägen. Exempelvis köptes spelaren Rooney från Everton för en 
summa på 25,560 miljoner pund. Denna summa fördelades med 23,000 miljoner pund till 
Everton, 1,500 miljoner pund till Rooneys agent och 1,150 miljoner pund gick till Football 
Association Premier League Limited (FAPL). Manchester United är aktieägare liksom alla 
andra Premier League klubbar i FAPL. FAPL företräder klubbarna vid tecknandet av olika 
avtal exempelvis TV-avtal.   
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5 Analys 
 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera vår empiriska undersökning och försöka 
sammankoppla det med vår studies referensram samt besvara vårt syfte.  
 
 
 
Resultaträkning 
Vid jämförelse av de olika årsredovisningarnas resultaträkningar kommer vi fram till att de 
flesta klubbars resultaträkningar har bra struktur. Vid en första anblick såg resultaträkningarna 
röriga ut men när vi väl satte oss in i systemet var det ganska lätt att förstå. Vissa klubbar har 
dock utförligare information än andra. Det vi upplevde annorlunda med resultaträkningen är 
att den inte är uppdelad på samma sätt som vi är vana att se i de svenska resultaträkningarna. 
Till exempel så är intäktsposterna och kostnadsposterna inte uppdelade på samma sätt som i 
Sverige. Intäkterna och kostnaderna är direkt matchade efter funktion i resultaträkningen 
istället för att samtliga intäkter ingår under rubriken intäkter och samtliga kostnader indelade 
under rubriken kostnader. 
 
Manchester United och Sheffield United har en liknande uppställning av resultaträkningen 
och de poster som berör oss (spelarregistrering och avskrivningar) medan Tottenham och 
Newcastle har en egen kolumn för dessa poster. För en lättare jämförelse var Tottenham och 
Newcastles uppdelning att föredra.   
 
Nettoresultatet i tre av de fyra klubbarna är negativt. Detta kan bero på att klubbarna inte har 
vinstsyfte som primära målet utan att sportsliga framgångar är främsta målet. Uppnår klubben 
sportsliga framgångar så leder detta förhoppningsvis till positivare resultat, detta borde främst 
gälla de börsnoterade klubbarna då aktiernas värde förhoppningsvis stiger.  Manchester 
Uniteds intäkter och kostnader är mycket högre än de resterande klubbarna vilket beror på att 
klubben har högre omsättning än de andra klubbarna.  
 
Balansräkning 
Newcastles balansräkning innehåller posterna materiella och immateriella tillgångar. Det som 
är förvånansvärt med Newcastles är att klubben inte har upptagit några materiella tillgångar. 
Detta kan ju bero på flera saker, en av dem kan vara att klubben förmodligen har hunnit skriva 
av värdet på materiella tillgångarna som till exempel arenan. 
 
Det som kan utläsas av Sheffield Uniteds balansräkning är att klubben inte tar upp några 
immateriella tillgångar. Detta tär sig märkligt då klubben i sin not har ett värde på 
immateriella tillgångar som uppgår till 1,598 miljoner pund.  I årsredovisningen ges ingen 
utförligare förklaring till varför klubben inte väljer att redovisa detta värde i balansräkningen. 
Förutom att klubben inte tar upp immateriella tillgångar så tas posten goodwill upp. Klubben 
ger ingen utförlig förklaring i notsystemet vad goodwillvärdet består av.  
 
Tottenhams balansräkning skiljer sig från de resterande klubbarnas balansräkning. 
Balansräkningen är uppdelad i Group och Company. Den delen som vi har tittat på är Group.  
Utav de klubbar som vi har analyserat har Tottenham varit den som har haft utförligast och 
tydligast information. 
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Manchester Uniteds balansräkning tar upp både immateriella och materiella tillgångar. 
Manchester har mycket högre värde på materiella tillgångar än vad de immateriella 
tillgångarna uppgår till. Detta var något som vi förvånades av eftersom vi räknade med att 
klubbens största tillgång skulle vara spelarna.  
 
Som läsare av balansräkningen tycker vi att utförligare information borde ges. Upplägget 
skiljer sig åt ganska mycket mellan klubbarna. Sheffield Uniteds balansräkning är den som vi 
tycker uppfyller sämst kraven på de kvalitativa egenskaperna eftersom noterna är väldigt 
kortfattade samt dåligt omskrivna.  
 
Noter 
Noten som vi har valt att titta på hos samtliga klubbar är posten immateriella tillgångar. 
Newcastle, Sheffield och Tottenham har liknande uppställning av noten. Detta har underlättat 
för oss vid jämförelse av de olika posterna som noten innehåller. Något som skiljer klubbarna 
åt är att Newcastle och Sheffield har en kolumn där det tydligt framgår att det är denna 
kolumn som tar upp spelarkostnaderna, vilket saknas hos Tottenham. Manchester United har 
till viss del liknande uppställning men skiljer sig från de andra klubbarna genom att de 
redovisar mycket utförligare information kring både egna samt köpta spelare. Manchester 
Uniteds noter skiljer sig också från de andra klubbarna genom att de tar upp flera kolumner i 
noterna, bland annat så redovisas förutom egna och köpta spelare även agentarvoden och 
ersättningar till organisationen FAPL. United har även en tydlig presentation av vilket värde 
varje spelare är upptagen till samt vilken avskrivningskostnad de har och resterande 
avskrivningar. 
 
I vår uppsats har vi hela tiden hänvisat till att spelarna är klubbens största tillgång. Detta har 
delvis visat sig felaktigt, då värdet på tillgångarna beror på hur framgångsrik klubben är samt 
hur dyra spelare klubben har. I Tottenham kan vi till exempel se att de fasta materiella 
tillgångarna är upptagna till ett högre värde än vad spelartruppen är. Till de fasta materiella 
tillgångarna hör bland annat fotbollsarenan samt andra tillgångar.   
  
Kvalitativa egenskaper 
När vi jämfört de fyra klubbarnas årsredovisningar utifrån de kvalitativa egenskaperna kom vi 
fram till att årsredovisningarna vid en första anblick såg ut att uppfylla de kvalitativa kraven 
som nämns i teoriavsnittet. Årsredovisningarna har varit relativt lättbegripliga och 
tillförlitligheten har för det mesta varit god. Dock anser vi att det saknas relevant information 
inom vissa delar. Det vi anser saknas är framförallt utförligare information om en av 
klubbarnas främsta tillgångar, det vill säga spelarna. Manchester är den enda av de berörda 
klubbarna som inte är börsnoterad, trots detta har de mest relevant information om sina 
spelare. Normalt anser vi att det borde vara tvärtom då kraven på noterade bolag är större och 
de kvalitativa egenskaperna ska uppfyllas. Denna information borde vara till stort intresse för 
intressenterna vilket vi uppfattar som märkligt att det inte behandlas mer ingående utan endast 
som en klumpsumma i klubbarnas balansräkningar.  
 
I och med att upplägget skiljer sig åt när det gäller hur spelarna tas upp så blir det ibland 
problem med jämförbarheten i årsredovisningarna. Sheffield United har dessutom en något 
knapphändig information om sina poster och detta medför också att jämförbarhetsperspektivet 
blir problematiskt då vi inte fullt ut vet vad som ingår i alla poster. Som intressenter tvingas vi 
göra antaganden och se vad de andra klubbarna har tagit i beräkning i liknande poster. En 
annan viktig aspekt med jämförbarheten är att intressenter ska kunna jämföra samma företag 
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över tiden. Två av klubbarna (Sheffield United & Newcastle) saknade en historisk 
översiktsbild.  
 
Rättvisande bild 
Ett problem med redovisningen är bristen på information om egna spelare och Bosman- fall, 
är att dessa inte får tas upp till något värde i balansräkningen. Följden av detta blir att en 
klubb med stor spelaromsättning kommer få ett betydligt högre värde på de immateriella 
tillgångarna och ser därför ut att ha en betydligt sundare ekonomi. Detta kan enligt oss vara ett 
tecken på att kravet på rättvisande bild inte efterlevs. Egna/bosman spelare som säljs kan göra 
att den ekonomiska bilden av en klubb blir missvisande. Redovisningen blir vilseledande 
eftersom en spelare som tidigare inte har upptagits till något värde i balansräkningen kan 
säljas för en stor summa pengar som i sin tur påverkar hela klubbens ekonomi. Ett tydligt 
exempel på detta är Zlatan Ibrahimovics övergång från Malmö FF till Ajax. Därför är det 
enligt oss viktigt att klubbarna redovisar egna/bosman spelare på ett eller annat sätt eftersom 
de ofta utgör en stor framtida intäkt. 
 
Problemet med rättvisande bild skulle kunna vara löst om klubbarna tog upp samtliga spelare 
till ett verkligt försäljningsvärde, men detta skulle troligen bara föra med sig nya problem 
kring hur denna värdering skulle genomföras. Ett exempel på hur värdering till verkligt värde 
skulle kunna genomföras är genom att jämföra spelaren som ska säljas med andra likvärdiga 
spelare som tidigare sålts. Några av de faktorer som kan påverka spelarens försäljningsvärde 
kan exempelvis vara: ålder, position, kvarvarande kontraktstid samt egenskaper som spelaren 
besitter. Eftersom vi anser att handeln med fotbollsspelare utövas på en global marknad med 
många transaktioner mellan klubbarna borde det inte vara några större problem att 
implementera verkligt värde som en korrekt värderingsmetod för att beräkna värdet på 
fotbollsspelare. Dock anser vi att det måste vara en relativt aktuell transaktion som ligger till 
grund för bedömningen av värdet, upp till två år gammal. Skulle detta fungera, vilket vi tror 
det kan göra, så skulle det bli lättare för klubbarna att i årsredovisningarna återge mer 
detaljerad information om varje enskild spelare vilket i sin tur skulle ge en mer rättvisande 
bild. Om detta inte skulle fungera så tycker vi att klubbarna kunde ge extra information om 
detta. 
 
En annan anledning till att klubbarna inte värderar sina spelare till verkligt värde kan även 
bero på att de inte vill riskera att spelarna övervärderas då de väljer att tillämpa 
försiktighetsprincipen. Dessutom kan skatteeffekten ha en del i detta då klubbarna inte vill 
redovisa alltför stor vinst.  
 
Egna spelare 
Eftersom Storbritannien tillämpar den anglosaxiska redovisningstraditionen upplever vi att de 
borde kunna redovisa mer i sina årsredovisningar än vad som krävs för att visa en mer 
rättvisare bild, till exempel vid redovisningen av de egna spelarna. 
 
Egna spelare samt Bosman-fall får inte tas upp i balansräkningen och detta kan inte klubbarna 
beskyllas för, utan det är något som redovisningsorganisationen eller UEFA får ta itu med. 
UEFA har som fotbollsorganisation åtagit sig att framställa en gemensam europeisk 
redovisningsstandard inom fotbollen för att underlätta enhetligheten i redovisningen. Detta 
regelverk skall gälla från år 2008/ 2009. 
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Som vi nämnde ovan är Manchester United den enda klubben som har redovisat information 
som varit till nytta för vår undersökning då det gäller att redovisa de egna spelarna. Förvisso 
tas inte spelarna upp till något värde, vilket de inte heller ska, men vilka de egna spelarna är 
står med i noterna vilket underlättar för läsaren. Utan denna information kan det bli svårt att få 
en klar bild över vilka spelare som är egna/bosman spelare och vilka spelare som har 
förvärvats och som då ingår i posten immateriella tillgångar samt skrivs av.  
 
Humankapital  
I teoriavsnittet tog vi upp att företag har ett synligt samt ett osynligt kapital. Personalen och 
deras kunskaper tillhör oftast det osynliga kapitalet förutom vid det tillfället då 
personalkostnaden i form av lön redovisas. I vår uppsats kan vi se att de årsredovisningar som 
granskats också innehåller osynligt kapital i form av egna/bosman spelare. En av de 
kvalitativa egenskaperna är ju att informationen i årsredovisningen ska vara fullständig och 
här tycker vi att årsredovisningarna brister.  
 
Vid en jämförelse mellan Manchester Uniteds och de tre andra klubbarnas årsredovisningar så 
ser vi stora skillnader i posten immateriella tillgångar. Detta behöver inte betyda att de har 
mycket mindre immateriella tillgångar än Manchester. Dock kan en förklarning till detta vara 
att de har satsat på en annan strategi, exempelvis genom att ha många egna/bosman spelare i 
spelartruppen jämfört med Manchester som har många dyra förvärvade spelare. De klubbar 
som innehar egna/bosman spelare har ett så kallat osynligt kapital som inte syns i 
redovisningen men som finns i verkligheten och eventuellt kommer att ge en hög avkastning i 
framtiden, det vill säga vid en eventuell försäljning. Skillnaden mellan till exempel 
Manchesters synliga och de andra klubbars osynliga tillgångar ger då en skev bild av 
klubbens årsredovisning och framförallt posten immateriella tillgångar. 
 
Avskrivningar 
Vi upplever det som märkligt att alla spelare som tas upp i balansräkningen skrivs av linjärt. 
Dagens avskrivningsmetoder anser vi inte vara tillräckligt anpassade till dagens 
differentierade tillgångar. Vi upplever det som mer rättvist att spelarna ska skrivas av olika 
under kontraktstiden beroende på ett antal faktorer. En viktig faktor är spelarens ålder, då 
unga spelare anses ha en stor utvecklingspotential till skillnad från äldre spelare. Den 
alternativa avskrivningsmodellen som togs upp i studiens referensram tycker vi är ett bättre 
alternativ och borde kunna implementeras. Ingen av de undersökta klubbarnas 
årsredovisningar ger en förklaring till varför de väljer att använda sig av den linjära 
avskrivningsmetoden framför andra alternativ. 
 
Manchesters spelarförsäljningar tas upp ingående i notsystemet. Vilket innebär att 
intressenterna tydligt kan se vilka intäkter som hänförs till vad. Vidare redogör klubbens 
årsredovisning för de senaste årens inköpta spelare och även här får vi en explicit genomgång 
vart samtliga kostnader tar vägen. En inhandlad spelares kontrakt blir väldigt överskådligt och 
exempelvis kostnader för agentarvode tas upp. 
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6 Slutsats  
Fotbollen har från början varit en sportslig verksamhet. Denna verksamhet har utvecklats och 
omsätter idag flera miljarder varje år. Anledningen till att årsredovisningarna inte är 
tillräckligt utförliga kan bero på att det ekonomiska intresset i fotbollsklubbar inte har varit så 
utvecklat som det är på väg att bli. Vi vågar tro på att årsredovisningarna kommer att bli mer 
utförliga samt redovisa relevantare information än som det är i nuläget. I empirin kan vi se att 
Manchester United är den enda klubben som har positivt resultat, vilket kan bero på att den är 
den mest framgångsrika klubben av de fyra både sportsligt och ekonomiskt. En klubb som har 
sportsliga framgångar ökar klubbens intäkter i form av sponsor, publik samt kringförsäljning.  
 
En av slutsatserna vi kunde dra av våra analyser när vi jämförde de aktuella klubbarnas 
årsredovisningar är att det finns vissa skillnader i upplägget. Trots detta hade samtliga 
årsredovisningar ett bra upplägg som var lätt att förstå och analysera. Manchester Uniteds 
årsredovisning och då framförallt noterna utmärkte sig och vi anser att deras information om 
spelartruppen borde vara obligatorisk för samtliga klubbar på denna nivå. Detta för att 
klubbarna ska kunna ge sina intressenter så relevant information som möjligt. 
 
Vi tycker inte detta borde vara för mycket begärt av klubbarna då de följer den anglosaxiska 
redovisningstraditionen som säger att en rättvisande bild ska gälla före gällande regler. 
Genom att ha ett utförligt notsystem om spelarna kan intressenterna få den relevanta 
informationen de efterfrågar. Informationen tydliggör att klubbarnas egna spelare inte tas upp 
som en tillgång vilket innebär att stora summor inte tas upp överhuvudtaget förrän spelaren 
ifråga säljs. Till följd av detta anser vi inte att klubbarna uppnår att förmedla en rättvisande 
bild över sina årsredovisningar. 
 
Föreningar som har många egna spelare och bosman-fall har således en ännu större andel 
tillgångar som inte kan tas upp i balansräkningen jämfört med klubbar som är mer aktiv på 
transfermarknaden och därmed kan redovisa mer spelare/tillgångar i balansräkningen. Detta 
leder till att klubbar som är mindre aktiva på transfermarknaden får ett mindre eget kapital 
jämfört med de klubbar som är aktivare på transfermarknaden. För att få en mer rättvisande 
bild i redovisningen anser vi att spelare med gällande kontrakt, egna produkter och signing fee 
spelare borde få aktiveras som tillgångar i balansräkningen. För att detta ska fungera så anser 
vi att det ska finnas en någorlunda tillförlitlig metod att värdera spelarna efter. 
 
Den europeiska fotbollsorganisationen UEFA håller på att ta fram ett enhetligt licenssystem 
liknande den svenska elitlicensen som ska underlätta redovisningen och öka jämförbarheten.   
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