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Sammanfattning 

Examensarbete i företagsekonomi 4, Linköpings universitet, Redovisning, Magisteruppsats, 

Höstterminen 2010. 

Författare: Emelie Larsson och Veronica Jonsson 

Handledare: Öystein Fredriksen 

Titel: Redovisning och värdering av humankapital i idrottsklubbar – kan detta överföras till 

traditionella företag? 

Bakgrund och problem: Humankapitalet som motsvarar ett företags intelligens är en av 

företagens viktigaste tillgångar. I fotbollsklubbar är det bland annat spelarna som motsvarar 

klubbens kompetens. Däremot i traditionella företag är det de anställda som motsvarar 

intelligensen. Förutom fotbollsklubbar på elitnivå är det i Sverige inget annat företag som 

redovisar sina anställda som en tillgång i balansräkningen. När ett företags intelligens till 

största del består av de anställdas kunskap samt kompetens och det inte uppvisas i företagets 

finansiella rapporter kan det tyckas ge en missvisande bild av verkligheten. Kan traditionella 

företag applicera fotbollsklubbarnas sätt att redovisa och värdera sitt humankapital? 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om den metod som svenska fotbollsklubbar 

på elitnivå använder när de redovisar sitt humankapital går att applicera på traditionella 

företag. Det undersöks även om den rättvisande bilden uppnås då humankapital redovisas 

jämfört med om humankapitalet inte redovisas. 

Avgränsningar: I denna uppsats kommer det endast fokuseras på den del av Svenska 

Fotbollsförbundets (SvFF) reglering som behandlar att externt förvärvade spelare kan 

redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Därmed inte den del av regleringen 

som menar att de spelarna kan kostnadsföras direkt. IAS 38:s reglering om immateriella 

tillgångar samt SvFF:s ekonomikriterier för elitlicens används. Fokus ligger endast på de 

immateriella tillgångarna, ingen annan post kommer därmed behandlas i uppsatsen. 

Metod: Det hermeneutiska synsättet används och empirin består av intervjuer av kvalitativ 

karaktär med tre revisorer, en representant från Svenska Fotbollsförbundet samt med en 

forskare inom ämnet hur immateriella tillgångar och resurser ska redovisas. 

Analys och slutsats: Enligt de lagar och regleringar som finns och genom de intervjusvar 

som framkommit anser både vi och de vi intervjuat att båda redovisningssätten uppvisar en 

rättvisande bild av verkligheten. Det redovisningssätt som fotbollen använder har vissa 

svårigheter med att appliceras på traditionella företag men borde kunna appliceras på andra 

idrottsgrenar som utövas som lagsport. 
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Abstract 

Authors: Emelie Larsson and Veronica Jonsson 

Advisor: Öystein Fredriksen 

Title: Accounting and measurements of human capital in sporting clubs – can this be 

transferred to traditional companies? 

Background and problem: Human capital, which corresponds to a company's intelligence, is 

one of the companies' main assets. In football clubs the players are their main asset and their 

intelligence. However, in traditional businesses, employees equal intelligence. In addition to 

football clubs at elite level, in Sweden there are no other companies that recognizes their 

employees as an asset. When a company's intelligence, for the most part consists of the 

employees' knowledge and skills and it is presented in its financial statements, it might seem 

to give a misleading picture of reality. Can traditional companies apply the same accounting 

principles and measurements as footballs clubs to the accounting of their human capital?   

Aim: The purpose of this master thesis is to examine whether the methodology used in 

Swedish football clubs at elite level use for accounting human capital can be applied to 

traditional companies. It also investigated whether the correct image is achieved when human 

capital is reported in comparison with the human capital is not reported. 

Delimitations: This thesis will only focus on the part of the Swedish Football Association 

(SvFF) regulation which deals with the externally acquired player can be recognized as an 

intangible asset. This is not the part of the regulation which says that the players can be 

expensed immediately. IAS 38's rules on intangible assets and SvFF's economic criteria for 

elitlicens used. The focus is only on the intangible assets, no other mail will thus be treated in 

the paper. 

Method: The hermeneutic approach is used and empirical data consists of interviews of the 

qualitative nature of three auditors, a representative from the Swedish Football Association 

and a researcher in the subject of how intangible assets and resources should be included.  

Analysis and conclusion: According to the laws and regulations that exist and through the 

interview responses obtained believe both we and those we interviewed that the two 

accounting methods show a true and fair view of reality. The book-keeping, which uses 

football has some difficulties with that applied to traditional business but should be applied to 

other sports that are practiced as team sport. 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet kommer vi introducera läsaren för den problemtik som uppstår när 

humankapital ska redovisas och värderas i balansräkningen. Introduktionen kommer vidare 

mynna ut i uppsatsens problemformulering samt frågeställning vilka sedan leder fram till 

uppsatsens syfte. Det inledande kapitlet avslutas med att de avgränsningar som görs i 

uppsatsen samt upplägget för uppsatsen presenteras. 

1.1 Bakgrund 

Humankapitalet är en av de viktigaste tillgångarna ett företag har. Det är de anställda i 

företaget som utgör företagets humankapital och därmed även företagets intelligens. 

Humankapitalet kan förklaras som den kunskap och kompetens som företagets anställda 

innehar. När det gäller ett kunskapsintensivt företag motsvarar de anställda i stort sett 

företagets samtliga tillgångar. Det kan till exempel handla om ett konsultföretag eller en 

juristbyrå, där de anställda innehar all kunskap som gynnar företaget. Ett sådant företag vill 

troligtvis redovisa sitt humankapital som en tillgång i balansräkningen. Detta för att kunna 

uppvisa en rättvisande bild av verkligheten gentemot sina intressenter genom att visa vilken 

kunskap och kompetens företaget innehar. I dagens samhälle är det redovisningsmässiga 

erkännandet av humankapital som en tillgång ett problem. Detta på grund av att det inte finns 

några lagar eller redovisningsprinciper som behandlar ämnet om hur företag ska kunna 

redovisa och värdera sitt humankapital som en tillgång i balansräkningen (Falkman, 2000). 

Det finns även andra exempel på kunskapsintensiva företag, förutom konsultföretag och 

juristbyråer, där den kunskap och kompetens som företaget innehar består av de anställda. Ett 

sådant exempel skulle kunna vara fotbollsklubbar på elitnivå i Sverige. I de klubbarna är det 

främst spelarna men även manager och annan personal som arbetar i klubben som innehar 

företagets kunskap och kompetens. Fotbollsklubbar i Allsvenskan, Superettan samt 

Damallsvenskan regleras av Svenska Fotbollsförbundets (SvFF) så kallade elitlicens som 

infördes år 2002 för herrar och år 2005 för damer. Tanken med elitlicensen är att den ska öka 

trovärdigheten gentemot fotbollsklubbarnas intressenter och deras omvärld. De berörda 

klubbarna får på detta sätt möjlighet att redovisa vissa av sina spelare i de finansiella 

rapporterna. Hur en klubb redovisar sina spelare i de finansiella rapporterna kan ske på två 

olika sätt. Det ena sättet är att klubben kostnadsför utgiften för spelaren vid övergången direkt 
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vilket innebär att det som betalades för spelaren vid övergången till klubben redovisas i 

resultaträkningen som en kostnad. Det andra alternativet innebär att klubben redovisar 

spelaren som en tillgång i balansräkningen. Spelarens värde i balansräkningen uppgår till den 

summa som klubben betalade när de förvärvade spelaren, det vill säga spelarens aktuella 

marknadsvärde. Detta värde skrivs sedan av årligen på samma sätt som företag gör 

avskrivningar för de maskiner som det investerats i. En spelare kan således tyckas öka i värde 

då den spelar bättre, gör fler mål och så vidare. Spelaren kan på samma sätt tyckas minska i 

värde då spelaren till exempel blir skadad och inte kan prestera för klubben. En uppskrivning 

av en spelare är inte tillåten medan en nedskrivning är det (Svenska Fotbollsförbundet, 2009). 

När det gäller redovisning och värdering av företags humankapital uppkommer således en 

viss problematik. Som tidigare nämnts görs undantag då det gäller fotbollsklubbar på elitnivå 

eftersom de kan behandla en viss del av sina anställda (spelare) som en tillgång i 

balansräkningen. Vilka argument används för att de kunskapsintensiva klubbarna får redovisa 

sina anställda (spelare) som en tillgång i balansräkningen då andra företag inte får göra på det 

sättet eftersom att det strider mot de regleringar som idag finns i Sverige?  

1.2 Problemformulering 

Förutom fotbollsklubbar på elitnivå är det i Sverige inget annat företag som redovisar sina 

anställda som en tillgång i balansräkningen. När ett företags intelligens till största del består 

av de anställdas kunskap och kompetens och det inte visas i företagets finansiella rapporter 

kan det tyckas ge en missvisande bild av verkligheten.  

I traditionell redovisning krävs det att vissa kriterier ska vara uppfyllda för att en tillgång ska 

tas upp i balansräkningen. Det handlar till exempel om att ett anskaffningspris ska kunna 

verifieras och att företaget ska ha kontroll över resursen. De kraven uppfylls inte när det gäller 

personalkostnader i ett företag vilket innebär att de inte får redovisas som en tillgång i 

balansräkningen (Smith, 2006). 

Enligt SvFF:s anvisningar uppfyller spelarkontraktet kravet på kontroll. Dock kan endast 

förvärvade spelare aktiveras som en tillgång i balansräkningen på grund av 

verifikationskravet. Internt fostrade spelare och Bosmanfall får därmed inte aktiveras i 

balansräkningen. Spelare som är internt fostrade är sådana spelare som spelat i samma klubb 

under hela sin karriär. De spelare vars kontrakt löpt ut är kontraktlösa spelare och kallas 

Bosmanfall. Eftersom klubbar inte får redovisa varken internt fostrade spelare eller 
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Bosmanfall som tillgångar i balansräkningen kan det innebära att klubbarna har stora summor 

av dolda tillgångar som inte redovisas i klubbens balansräkning (Svenska Fotbollsförbundet, 

2009). Därmed kan även fotbollsklubbarnas typ av redovisning tyckas uppvisa en missvisande 

bild av verkligheten. Detta för att endast en viss del av klubbens spelare, enbart förvärvade 

spelare, kan redovisas som tillgångar i balansräkningen. 

I både traditionella företags och fotbollsklubbars redovisning uppvisas dolda tillgångar som 

inte syns i balansräkningen. I klubbarna motsvarar de dolda tillgångarna bland annat internt 

fostrade spelare samt Bosmanfall. Däremot i traditionella företag motsvarar de dolda 

tillgångarna bland annat företagets anställda. De dolda tillgångarna redovisas inte i 

balansräkningen trots att de tillgångarna är värdefulla för klubbarna respektive företagen. 

Med detta som bakgrund uppstår en viss problematik när det gäller företagens humankapital. 

Samtliga företag ska eftersträva en rättvisande bild när de presenterar sina finansiella 

rapporter. Med tanke på den rättvisande bilden som företag eftersträvar kan det tyckas 

problematiskt då det gäller de två olika sätten att redovisa. Det ena redovisningssättet innebär 

att företag inte redovisar sitt humankapital medan det andra sättet innebär att fotbollsklubbar 

redovisar en del av sitt humankapital. Det är den här problematiken, då det handlar om 

redovisning och värdering av företagets humankapital som vidare kommer studeras och 

analyseras i den här uppsatsen. 

1.3 Frågeställning 

För att göra det mer förståeligt för läsaren vad vi vill uppnå med uppsatsen har vi valt att 

sammanfatta den problematik vi diskuterat i problemformuleringen ovan i två frågor. Det är 

de nedan nämnda frågorna som uppsatsen vidare bygger på: 

 Skulle den form av redovisning av humankapital som används i idrottsaktiebolag även 

kunna appliceras i traditionella företag? 

 Uppnår de olika redovisningssätten en rättvisande bild av verkligheten i 

idrottsaktiebolag samt traditionella aktiebolag?  

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om den metod som svenska fotbollsklubbar på 

elitnivå använder när de redovisar sitt humankapital går att applicera på traditionella företag. 

Det undersöks även om den rättvisande bilden uppnås då humankapital redovisas jämfört med 

om humankapitalet inte redovisas. 
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1.5 Avgränsningar 

Fotbollsklubbar på elitnivå i Sverige kan redovisa sina externt förvärvade spelare som en 

immateriell tillgång i balansräkningen eller så kan dessa spelare kostnadsföras direkt vilket 

innebär att resultatet påverkas. Denna uppsats går ut på att jämföra den reglering som styr 

fotbollsklubbar i Sverige med den reglering som styr traditionella företag på marknaden i  

Sverige när det gäller redovisning och värdering av humankapital som en immateriell tillgång. 

Detta innebär att vi endast fokuserar på den del av SvFF:s reglering som berör att externt 

förvärvade spelare kan redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Därmed 

ligger inte fokus på den del av regleringen som förklarar att externt förvärvade spelare kan 

kostnadsföras direkt. 

Hur företag ska redovisa sina immateriella tillgångar behandlas i International Accounting 

Standard 38 (IAS 38) medan direktiv för hur fotbollsklubbar ska redovisa sina immateriella 

tillgångar berörs i SvFF:s reglering om elitlicens. Det är därför endast de två regleringarna 

som behandlas i uppsatsen. Vi behandlar posten i balansräkningen som handlar om 

immateriella tillgångar, därmed berörs enbart IAS 38. Detta innebär att inga andra poster i de 

finansiella rapporterna behandlas i uppsatsen. 
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INLEDNING 

 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden, 

problemformuleringen, frågeställningen, syftet 

samt de avgränsningar som gjorts. 

Metodkapitlet presenterar det tillvägagångssätt 

som använts för att kunna uppfylla uppsatsens 

syfte och frågeställningar. 

Kapitel tre behandlar den teori som använts i 

uppsatsen. I detta teorikapitel kommer den 

rättvisande bilden, immateriella tillgångar, 

intellektuellt kapital, humankapital samt Svenska 

Fotbollsförbundets riktlinjer presenteras. 

I kapitel fyra presenteras den insamlade empirin. 

Empirin består av de intervjuer vi genomfört med 

tre revisorer, en representant från Svenska 

Fotbollsförbundet samt en forskare på ämnet 

immateriella tillgångar. 

Kapitel fem presenterar vår diskussion och analys 

kring den insamlade empirin. Det sker även en 

koppling mellan den insamlade empirin, den teori 

vi behandlat i kapitel tre samt den frågeställning 

som ställdes upp i kapitel ett. 

I kapitel sex avslutas uppsatsen med slutsatserna 

av analysen och studien, här ges även förslag till 

vidare forskning inom ämnesområdet för 

redovisning av humankapital.  
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2 Metod 

I detta kapitel presenteras den metod som använts för att uppfylla uppsatsens syfte. Nedan 

följer en presentation av bland annat vetenskapligt förhållningssätt, val av forskningsmetod 

samt uppsatsens validitet och reliabilitet. Syftet med detta kapitel är att läsaren ska få en 

uppfattning om tillvägagångssättet. I detta kapitel presenteras även motiveringar till de val 

som gjorts för att uppfylla uppsatsens syfte och på så sätt skapa trovärdighet för uppsatsen. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Inom vetenskapsteorin har två olika förhållningssätt uppmärksammats. Dessa är positivism 

och hermeneutik, där hermeneutiken är utgångspunkt för humanistisk forskning och grund för 

kvalitativ metod och positivismen representerar naturvetenskaplig forskning och kvantitativ 

metod (Jacobsen, 2002). Utifrån det valda ämnet för uppsatsen arbetades det utifrån ett 

hermeneutiskt förhållningssätt istället för ett positivistiskt. Detta på grund av att 

hermeneutikens resonerande förhållningssätt för att förklara och förstå de olika regleringarna 

som behandlar redovisning och värdering av humankapital har använts. Den insamlade 

empirin tolkades med hjälp av egna tankar och värderingar. Därmed har en förståelse kring 

frågeställningen när det gäller företags humankapital försökts skapas. Även en förståelse 

kring vad det finns för möjligheter till att lösa problemet kring redovisning och värdering av 

humankapital har fokuserats. När det valdes att förklara och förstå ett visst problem med hjälp 

av egna tankar och värderingar kan det leda till att flera sanningar presenteras. Detta är något 

som det hermeneutiska förhållningssättet förespråkar. Det positivistiska förhållningssättet 

förespråkar istället att det endast finns en sanning vilket inte är något som eftersträvas i denna 

uppsats. 

2.2 Val av forskningsmetod och forskningsansats 

En studie kan ske på flera olika sätt, till exempel genom en kvalitativ eller en kvantitativ 

forskningsmetod. Den kvalitativa forskningsmetoden bör användas då det finns lite kunskap 

om det fenomen som ska studeras. Kvantitativ forskningsmetod bör däremot användas när det 

finns god kunskap om det fenomen som ska studeras (Jacobsen, 2002). Det finns idag relativt 

god kunskap kring de delar (bland annat humankapital, SvFFs elitlicens) som undersöks vilket 

talar för att en kvantitativ forskningsmetod bör användas. Samtidigt är det som undersökas 

svårt att mäta med hjälp av till exempel värden, tabeller eller diagram. Detta ledde till att en 

kvalitativ forskningsmetod passade oss bättre än en kvantitativ. 
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Deduktiv ansats utgår från teori och förankras sedan i empiri vilket innebär formulerade 

förväntningar av verkligheten. Här samlas empirin in för att undersöka om förväntningarna 

överensstämmer med verkligheten. När det gäller den induktiva ansatsen så utgår man från 

empirin som sedan förankras i teorin. Verkligheten återspeglas utan förväntningar och 

relevant information samlas in och sedan utformas teorier som passar detta (Jakobsen, 2002). 

I vår uppsats passade den deduktiva ansatsen bäst eftersom vi ville undersöka om våra 

förväntningar på humankapitalets redovisning stämmer överens med verkligheten.  

2.3 Datainsamling 

I denna uppsats har insamling skett av såväl primärdata som sekundärdata. Primärdata samlas 

in genom intervjuer, observationer eller frågeformulär. Sekundärdata däremot samlas in 

genom till exempel forskningsartiklar, rapporter eller genom fakta från Internet (Jacobsen, 

2002). De primärdata som användes var de data som samlades in genom de intervjuer som 

genomfördes. Den information som erhölls från intervjuerna kom direkt från källan vilket 

innebär att den informationen motsvarar primärdata. De sekundärdata som användes hämtades 

främst från Internet. Från Internet hämtades information om bland annat SvFF:s 

elitlicenskrav. Övrig information som samlades in och användes i uppsatsen samlades in 

genom att böcker lånades från biblioteket. Det handlade till exempel om olika metodböcker, 

teoriböcker samt lagböcker. 

2.3.1 Intervjuformer 

För att samla in den empiri som behövdes till uppsatsen valde vi att använda oss av intervjuer. 

Det genomfördes intervjuer med Jessica Palm som representerar Svenska Fotbollsförbundet 

(SvFF), Stefan Schiller som är universitetslektor på Linköpings Universitet och forskare inom 

företagsekonomi och immateriella tillgångar samt med tre revisorer: Ola Jakobsson från Ernst 

& Young AB, Jan Magnusson från Jan Magnusson Revisionsbyrå AB samt Sören Carlsson 

från Grant Thornton AB. Dessa personer är väl insatta i det aktuella ämnet vilket innebär att 

de innehar den kompetens som krävs. Innan de tackade ja till att genomföra en intervju var de 

medvetna om vilka frågor som skulle diskuteras. Att de sedan tackade ja till en intervju tyder 

på att de själva känner att de är tillräckligt kompetenta på ämnet och kunde svara på våra 

frågor. Två tillfrågade personer valde att avböja sin medverkan till intervju med anledning av 

att de ansåg att de inte var tillräckligt insatta i ämnet för att kunna besvara frågorna. 

För att skapa en förståelse kring varför fotbollsklubbar genom elitlicensen får redovisa och 

värdera externt förvärvade spelare som immateriell tillgång i balansräkningen och vad det 
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finns för fördelar respektive nackdelar med denna typ av redovisning intervjuades en 

representant från SvFF. Anledningen till att tre revisorer intervjuades var för att skapa en 

förståelse kring problematiken som uppkommer när det gäller företags humankapital. Vi ville 

göra en jämförelse mellan redovisningen i traditionella företag och idrottsaktiebolag. Två av 

revisorerna har även anknytning till idrottsklubbar. Ola Jacobsson har anknytning till IFK 

Norrköping medan Jan Magnusson har anknytning till Linköpings FF. Jan Magnusson har 

tidigare även varit revisor i Linköpings HC och är även suppleant till i styrelsen för 

Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR). Två av de tre intervjuerna med revisorerna var så 

kallade besöksintervjuer. Även intervjun med universitetslektorn Stefan Schiller var en 

besöksintervju. Det genomfördes därmed personliga intervjuer med tre personer. När det 

gäller representanten Jessica Palm från SvFF så är hennes arbetsplats belägen i Stockholm. 

Detta gjorde det svårt för oss att genomföra en besöksintervju med tanke på den tid och de 

resurser vi har till förfogande. På grund av detta valdes det att genomföra intervjun via e-post 

där möjlighet till att ställa följdfrågor och få förklaringar till eventuellt oklara svar gavs. Även 

intervjun med revisorn Sören Carlsson skedde via e-post. Att detta alternativ valdes berodde 

på att Sören Carlsson på grund av tidsbrist inte hade möjlighet att ställa upp på en personlig 

intervju utan han gav oss istället möjlighet att ta del av sina åsikter via ett frågeformulär 

istället, vilket accepterades för att få med ytterligare synpunkter från en utomstående revisor. 

En intervju kan ske på olika sätt. Den kan vara strukturerad, ostrukturerad eller 

semistrukturerad. Den strukturerade intervjun är vanlig när det gäller en kvantitativ studie. 

Vid denna intervjuform får den intervjuade frågor där denne kan svara ja, nej eller något annat 

i förväg bestämt alternativ. Till skillnad från den strukturerade metoden är den ostrukturerade 

metoden öppen. Det finns inga givna svar när det gäller den ostrukturerade intervjuformen. 

Den semistrukturerade formen är en metod mittemellan den strukturerade och den 

ostrukturerade (Jacobsen, 2002).  

När besöksintervjuerna genomfördes användes den ostrukturerade intervjuformen. Vi visste i 

förväg vilka frågor vi ville ha besvarade (bilaga 3) men det gavs samtidigt möjlighet att ställa 

kompletterande frågor när det ansågs vara aktuellt. Vi gjorde på detta sätt för att kunna samla 

in så mycket information som möjligt om ämnet. När det gäller intervjun med representanten 

Jessica Palm från SvFF samt revisorn Sören Carlsson var den intervjun semistrukturerad. 

Detta på grund av att dessa intervjuer skedde via e-post. Här användes ett förutbestämt 

frågeformulär (bilaga 2 för Jessica samt bilaga 3 för Sören). Anledningen till att de andra 

intervjuformerna inte användes var att den strukturerade intervjun passar bättre in på en 
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kvantitativ studie och den semistrukturerade inte heller passade bra då vi ville ha öppna svar 

från våra respondenter. 

2.4 Validitet och reliabilitet 

När denna uppsats genomfördes var det av stor betydelse att uppsatsen uppnådde såväl 

validitet som reliabilitet. Validitet motsvarar uppsatsens giltighet, det vill säga att det som 

mäts faktiskt är det som vill mätas (Jakobsen, 2002). Här krävs en välformulerad 

problemdiskussion och välformulerad frågeställning för att avgöra om det som mätts är det 

som var avsätt att mätas (Thurén, 2007). Reliabiliteten däremot motsvarar uppsatsens 

tillförlitlighet och att de mätningar som utförts inte har påverkats av vem som utfört 

mätningarna (Lundahl och Skärvad, 1999). 

2.4.1 Validitet 

Den valda insamlingsmetoden påverkar datas giltighet (Jakobsen, 2002). I uppsatsen läggs 

mest tyngd vid intervjuerna vilka mäter de intervjuade personernas egna synpunkter på 

problemet. Syftet var att samla in så många olika åsikter som möjligt. Eftersom de personliga 

intervjufrågorna var kända på förhand för intervjuobjekten säkerställdes att de var väl 

förberedda inför intervjuerna. Detta sågs som en fördel på grund av att personen som skulle 

intervjuas därmed kunde komma med mer genomtänkta svar och åsikter än vad som 

eventuellt var möjligt om intervjufrågorna inte hade varit kända från början. När det gäller 

redovisning och värdering av humankapital finns det inte enbart en enda sanning, utan flera 

vilket ville lyftas fram. Då vi klart och tydligt formulerat vår frågeställning för uppsatsen och 

genom våra intervjuer fick svar på dessa frågor anser vi att validiteten är uppnådd 

2.4.2 Reliabilitet 

På samma sätt som den valda metoden påverkar datas giltighet påverkar den valda metoden 

även datas tillförlitlighet. Det finns risk för att viss information systematiskt försvinner när en 

viss metod väljs, men den valda metoden kan även påverka resultatet som framkommer 

(Jacobsen, 2002). Som nämndes i avsnitt 2.3.1 Intervjuformer har under uppsatsens gång 

använts såväl ostrukturerade intervjuer som semistrukturerade intervjuer. Vid en intervju finns 

det risk för att viktig information faller bort. När besöksintervjuerna genomfördes, det vill 

säga de ostrukturerade intervjuerna, antecknade en av författarna svaren medan den andre 

ställde frågorna och förde en diskussion med den person som intervjuades. Detta sätt ansågs 

vara det mest effektiva för att samla in relevant information och inte förlora viktig 

information. Den av författarna som antecknade svaren hade fullt fokus på det medan den som 
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förde diskussionen hade fullt fokus på det vilket innebär att den kunde ställa följdfrågor eller 

be om förtydligande svar om det krävdes.  

Vid den här typen av intervju finns en risk för att irrelevant information samlas in. Vi hade 

innan intervjuerna genomfördes klart för oss vad som ville undersökas. Med tanke på den 

kompetens vi innehar som ekonomstudenter inom redovisningsområdet ansågs att vi hade 

tillräcklig kunskap och förmåga att hålla intervjun inom de ramar som gynnar oss i det 

fortsatta arbetet. Både när det gäller förlust av viktig information samt risk för att samla in 

irrelevant information. Som intervjuare har vi försökt agera neutralt för att på så sätt inte 

påverka utgången och resultatet av våra intervjuer 

Vid intervjuer kan det lätt uppstå tolkningsfel. Dels från den person som intervjuar men även 

från den person som blir intervjuad. När intervjuerna genomfördes har vi försökt försäkra oss 

om att personens svar uppfattades på ett korrekt sätt. Detta har skett genom att kontrollfrågor 

ställts för att kontrollera att svaren uppfattats så som personen som intervjuats ville att svaren 

skulle uppfattas. Det kan även uppstå tolkningsfel när det gäller den person som intervjuats i 

form av att denne inte uppfattar frågan på ett korrekt sätt. Att det sker tolkningsfel på detta 

sätt är det större risk för när intervjuerna genomfördes via e-post. När besöksintervjuerna 

genomfördes uppstod en annan möjlighet att uppfatta hur den person som intervjuades tänkte 

vilket innebar att ett tolkningsfel direkt kunde korrigeras. Om vi upptäckt att de personerna 

som intervjuades via e-post hade uppfattat frågan på fel sätt hade vi möjlighet att korrigera 

detta genom att förtydliga frågeställningen och be om ett nytt svar. Denna överenskommelse 

gjordes med samtliga intervjuade personerna innan intervjun genomfördes. Möjligheten gavs 

till att be om nya svar om frågan missuppfattades och vi fick även ställa kontrollfrågor då vi 

inte förstod vad personen menade med sitt svar. 

2.5 Källkritik 

Som tidigare nämnts samlades såväl primärdata som sekundärdata in under uppsatsens gång. 

Vi var medvetna om att vi var tvungna att vara källkritiska till de data som samlades in. När 

det gäller den primärdata som samlades in hade vi en viss kontroll över de olika förhållanden 

som kunde påverka sådan datas tillförlitlighet. Ett problem kunde vara att den person som 

intervjuades inte innehade erforderlig kunskap för att svara på frågorna. Detta problem 

försöktes komma ifrån genom att kunniga och välutbildade personer inom det aktuella ämnet, 

humankapital, intervjuades. Att intervjuobjekten i förväg tillhandahållit intervjufrågorna gav 

dem möjlighet att tänka ut lämpliga svar samt läsa in sig på ämnet om det var något som 
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kändes oklart. Vi anser att intervjuerna på detta sätt blev mer effektiva och att information 

kunde samlas in på ett tillförlitligt sätt. 

När det däremot handlade om sekundärdata hade vi inte samma kontroll över de förhållanden 

som påverkar datas tillförlitlighet som vi hade när det gällde primärdata. Mestadels användes 

metodböcker, teoriböcker och regelverk vid insamlandet av sekundärdata. Med lagar menas 

såväl information från IAS 38 som information från SvFF:s elitlicenskrav. Båda lagarna anser 

vi vara helt tillförlitliga eftersom de är lagar, de tillämpas idag och kommer förmodligen att 

fortsätta tillämpas i framtiden. När det gäller metodböckerna och teoriböckerna anser vi att de 

är tillförlitliga med tanke på det valda ämnet. Dock bör kritik riktas mot data som är tryckt 

långt tillbaka i tiden. Principer och regler kan ändras över tiden, från en viss tidpunkt till en 

annan. Detta har vi försökt ta hänsyn till. En av de böcker vi använde oss av är från år 1996 

vilken kan anses föråldrad eftersom redovisningen av humankapital inte är konstant utan kan 

ha förändrats över tiden. Ändå valdes en sådan bok att tas med då den inte beskriver hur 

redovisning av humankapital går till utan istället förklarar begreppen rättvisande bild samt 

god redovisningssed. De två begreppen har samma betydelse idag, år 2010, som år 1996 på 

grund av att det inte skett några förändringar av begreppet. Därför är även boken från år 1996 

tillförlitlig i detta sammanhang. 
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3 Regler för redovisning och värdering av humankapital 

I detta kapitel introducerar vi läsaren för de teorier som är aktuella för det valda ämnet. 

Inledande i kapitlet presenteras god redovisningssed och den rättvisande bilden inom 

redovisningen. Därefter definieras immateriella tillgångar enligt IAS 38, sedan förklaras 

begreppet intellektuellt kapital samt humankapital. Fortsättningsvis presenteras riktlinjerna 

från SvFF när det gäller redovisning och värdering av spelare som tillgångar i 

balansräkningen. 

3.1 God redovisningssed och rättvisande bild inom redovisning 

Aktiebolag regleras främst i Bokföringslagen (BFL), Årsredovisningslagen (ÅRL) och 

Aktiebolagslagen (ABL). Andra regler och rekommendationer kommer från 

Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR), Redovisningsrådets rekommendationer (RR) 

samt International Financial Reporting Standards (IFRS). Den sistnämnda utges av 

International Accounting Standards Board (IASB) och reglerar bland annat redovisningen 

inom Europeiska Unionen (EU). Alla börsnoterade företag inom EU bör följa IFRS men här 

kan även mindre icke noterade bolag välja att följa normerna. Övriga aktiebolag tillämpar 

främst BFNAR (Eriksson & Johansson, 2010). 

3.1.1 God redovisningssed 

God redovisningssed är en rättslig standard som innebär att företag är skyldiga att följa den 

lagstiftning och de principer som finns inom redovisningsområdet. Målet med god 

redovisningssed är att finna en praxis som är tillämplig för samtliga företag och som är av god 

kvalitet. Ett företags ekonomiska rapporter ska vara inriktade på den ekonomiska verkligheten 

och den ekonomiska verkligheten ska ha företräde före formella regler. Så kallad substance 

over form – principen som är en förebild för de svenska redovisningsrekommendationerna 

(Thorell, 1996). 

Enligt ÅRL ska årsredovisningen upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god 

redovisningssed (SFS1995:1554). God redovisningssed innebär att företagen bör beakta de 

principer och konventioner som finns inom redovisningsområdet för att uppnå en rättvisande 

bild (Eriksson & Johansson, 2010). 
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3.1.2 Rättvisande bild 

Enligt IASB:s föreställningsram för utformning av finansiella rapporter beskrivs den 

rättvisande bilden som: ”Finansiella rapporter uppges ofta ge en rättvisande bild av, eller 

korrekt återge, ett företags finansiella ställning, resultat och förändring av den finansiella 

ställningen” (FAR, 2010, s15). Ett företags balansräkning, resultaträkning och noter ska enligt 

ÅRL upprättas som en helhet och ge rättvisande bild av företagets ställning och resultat (SFS 

1995:1554). Rättvisande bild kommer från engelsk rätt och begreppet ”true and fair view” 

som använts länge i engelsk redovisning. Här finns många olika tolkningar av begreppet. 

Thorell (1996, s36) beskriver rättvisande bild på följande sätt: ”Kravet på rättvisande bild kan 

sägas vara riktat till företaget från användarna, det vill säga det skall vara en rättvisande bild 

sett med användarens ögon”. Har redovisningen upprättats enligt god redovisningssed så 

anses även den rättvisande bilden uppnås i annat fall måste företaget lämna 

tilläggsupplysningar (Thorell, 1996). 

När det gäller rättvisande bild kan det uppstå viss problematik då ”användarögonen” ska 

identifieras. Företagen vill veta vem användaren är samt vilken information användaren 

kräver. Det är viktigt att i detta sammanhang veta för vem företaget upprättar 

årsredovisningen så att inte varje användare själv bestämmer vad den anser vara rättvisande 

bild av företaget. Årsredovisningarna ska utfärdas i överensstämmelse med 

redovisningsprinciperna och utfärdade rekommendationer. ÅRL införde rättvisande bild i 

svensk rätt men huvudkravet är fortfarande att årsredovisningen skall upprättas enligt god 

redovisningssed (Thorell, 1996). 

3.2 Redovisning av immateriella tillgångar – IAS 38 

Hur ett företag ska redovisa immateriella tillgångar regleras i den internationella 

redovisningsstandarden IAS 38. I IAS 38 beskrivs hur de immateriella tillgångarna ska 

identifieras, redovisas och värderas. Redovisningsstandarden beskriver även vilka 

upplysningar företagen ska lämna om deras immateriella tillgångar. Upplysningarna berör 

dels de immateriella tillgångar som förvärvas enskilt men även de immateriella tillgångar som 

företaget anskaffat genom förvärv. De av företagets utgifter som inte uppfyller kraven för att 

redovisas som en immateriell tillgång eller någon annan typ av tillgång ska enligt IAS 38 

redovisas som kostnader i företagets finansiella rapporter (FAR, 2010). 
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3.2.1 Definition av immateriella tillgångar 

En tillgång definieras enligt IAS 38 punkt 8 på följande sätt: ”En tillgång är en resurs a) som 

ett företag har kontroll över till följd av inträffade händelser och b) som förväntas ge företaget 

ekonomiska fördelar i framtiden”. En immateriell tillgång definieras däremot som ”en 

identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form” (FAR, 2010 s515). 

Vidare krävs i IAS 38 punkt 10 att företaget kan identifiera tillgången, kontrollera den samt 

dra framtida ekonomiska fördelar av den för att tillgången ska få redovisas som en tillgång i 

balansräkningen. Det som skiljer en immateriell tillgång från goodwill är att den immateriella 

tillgången ska vara identifierbar. För att den immateriella tillgången ska vara identifierbar 

krävs det att den är avskiljbar från företaget. När den immateriella tillgången kan säljas, 

överlåtas, hyras ut eller bytas bort är den avskiljbar från företaget. Den immateriella 

tillgången kan även komma ur rättigheter som är avtalsenliga eller juridiska, vilket innebär att 

den immateriella tillgången kan överlåtas eller avskiljas från företaget. Utöver att företaget 

måste kunna identifiera tillgången krävs också att tillgången ska kunna kontrolleras av 

företaget. Kontrollen innebär att företaget kan begränsa andras möjlighet att få ta del av denna 

tillgång. Enligt 38 punkt 15 kan ett företag inte redovisa yrkesutbildad personal och ökad 

utbildning som en immateriell tillgång. Detta är på grund av att företaget inte kan kontrollera 

de förväntade framtida ekonomiska fördelarna som krävs för att uppfylla definitionen av en 

immateriell tillgång (FAR 2010).  

3.2.2 Värdering av immateriella tillgångar 

IAS 38 punkt 18-24 kräver att definitionen av en immateriell tillgång och kriterierna för att de 

ska redovisas i rapporten är uppfyllda för att redovisning ska kunna ske. Kriterierna är bland 

annat (se bilaga 1 för de övriga kriterierna): 

 Att de förväntade ekonomiska fördelarna tillfaller företaget 

 Anskaffningsvärdet på tillgångarna kan beräknas tillförlitligt 

 En immateriell tillgång ska första gången den tas upp värderas till anskaffningsvärdet i 

de finansiella rapporterna (FAR, 2010). 

Immateriella tillgångar kan värderas enligt anskaffningsmetoden eller omvärderingsmetoden. 

Med anskaffningsmetoden menas att den immateriella tillgången värderas till 

anskaffningsvärde med avdrag för eventuella ackumulerade avskrivningar eller ackumulerade 

nedskrivningar. Med omvärderingsmetoden menas att verkligt värde fastställs genom en 

hänvisning till en aktiv marknad. En aktiv marknad existerar då tre olika villkor är uppfyllda. 
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De tre villkoren är 1) likvärdiga objekt finns inom handeln 2) intresserade köpare och säljare 

finns samt 3) tillgänglig prisinformation finns. Både anskaffningsmetoden och 

omvärderingsmetoden är tillåtna enligt IAS 38 men den vanligaste värderingsformen är 

anskaffningsmetoden (Smith, 2006). 

Avskrivningar av tillgångar kan ske enligt tre sätt, linjär (konstant), degressiv eller progressiv 

avskrivning. Med linjär (konstant) avskrivning avses att anskaffningsutgiften fördelas över 

perioden med lika belopp för varje år. Degressiv och progressiv avskrivning avser att 

avskrivningsbeloppet minskar eller ökar över tiden. Den vanligaste formen av avskrivning är 

linjär avskrivning (Smith, 2006). Avskrivningsmetoden för en immateriell tillgång ska vara 

proportionellt lika om man inte kan fastställa den verkliga förbrukningen på ett tillförlitligt 

sätt. Nedskrivning bör göras när återvinningsvärdet är lägre än de redovisade värdet och en 

eventuell uppskrivning kan ske om tillgångens återvinningsvärde antas vara ett bestående 

högre värde än det redovisade värdet. Den immateriella tillgången skall även nettoredovisas 

för vinst eller förlust vid en eventuell försäljning (Eriksson & Johansson, 2010). 

Humankapitalet i aktiebolag kan således inte redovisas i balansräkningen då kraven på 

kontroll, identifierbarhet och framtida ekonomiska nytta inte kan fångas in. Det är främst 

kontrollfunktionen som inte uppfylls. Inom svensk fotboll sker en avvikelse från mönstret att 

inte redovisa humankapital i balansräkningen då spelarkontrakten får tas upp i 

balansräkningen som en immateriell tillgång. SvFF tillåter att transferbeloppet som 

fotbollsklubbar betalar mellan sig för externa spelare får tas upp som en immateriell tillgång. 

Detta avser dock inte spelaren utan själva kontraktet som klubben har rätt att disponera över 

och använda de tjänster som spelaren kan ge. Transferbeloppet ses som ett anskaffningsvärde 

och detta anskaffningsvärde skrivs av löpande under kontraktstiden och kan därför ses som en 

immateriell tillgång som föreningen har kontroll över (Eriksson & Johansson, 2010).  

3.3 Intellektuellt kapital 

Det intellektuella kapitalet kan förklaras som intellektuellt material som utnyttjas av ett 

företag för att på så sätt skapa välstånd (Stewart, 1997). Intellektuellt kapital är något som i 

framtiden genererar pengar till företaget men som inte går att ta på (Frederiksen och 

Westphalen, 1998). I ett företag motsvarar de anställda och deras kompetens företagets 

intelligens. Med andra ord kan man säga att det intellektuella kapitalet i ett företag finns i 

människorna och strukturen. Företagets intellektuella kapital ses som en immateriell tillgång. 

Det här intellektuella kapitalet kan delas in i två delar. De olika delarna är humankapital och 
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strukturkapital. Strukturkapitalet kan sedan vidare delas in i två delar, kundkapitalet samt 

organisationskapitalet (Stewart, 1997). Förhållandet mellan de olika delarna kan förklaras 

genom bilden nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skillnaden mellan ett företags humankapital och strukturkapital är att humankapitalet inte kan 

ägas av företaget medan strukturkapitalet ägs av företaget (Stewart, 1997). Hädanefter 

kommer endast humankapitalet behandlas i uppsatsen. 

3.3.1 Humankapital 

Ett företags humankapital är den tillgång som är svårast att sätta ett värde på. Definitionen av 

humankapitalet är bland annat kunskap, kompetens, skicklighet och förnyelseförmåga som 

finns hos företagets anställda (Edvinsson och Malone 1998). Humankapitalet kan i huvudsak 

inte ägas av företaget utan det tillhör företagets anställda. Detta kapital är en av de 

värdefullaste tillgångarna ett företag har.  

Humankapitalet kan växa på två olika sätt. De två olika sätten är: 

1. Då företaget ytterligare tar tillvara på vad människor kan 

 

Figur 1 - Intellektuellt kapital 
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2. Då fler människor utökar sin kunskap vilket kan användas av företaget (Stewart, 

1997) 

Ett företag använder sin balansräkning för att ge sina intressenter information om bland annat 

vilka tillgångar som finns i företaget. Avspeglingen av företagets värde skulle troligen 

förbättras om det var möjligt för företaget att redovisa de anställda i balansräkningen. 

Problemet är att det är komplicerat och svårt att ta fram ett exakt värde på de anställda. Det 

ger en mer korrekt bild av företaget att redovisa ungefär rätt humankapital jämfört med att 

redovisa helt fel, det är bättre att ta upp humankapitalet i försiktig form än att inte ta med det 

alls (Gröjer och Johansson, 1996).  

I dagens redovisning redovisar företagen investeringarna i humankapital enbart som kostnader 

och inte som tillgångar. Intressenterna till företaget vill ofta veta vilka investeringar som 

genomförs när det gäller humankapitalet. De vill även veta vilket värde de investeringar som 

görs i humankapitalet genererar till företaget. Detta innebär att efterfrågan från intressenterna 

sida när det gäller redovisning av företagets humankapital är stor. Eftersom humankapitalet i 

företaget inte redovisas som tillgångar i balansräkningen leder det till att företagets 

balansräkning blir missvisande. Detta för att företagets samtliga tillgångar inte finns 

presenterade i balansräkningen (Flamholtz, 1999). 

3.4 Svenska Fotbollsförbundets riktlinjer 

Fotbollsklubbar i Sverige bedrivs vanligtvis som ideella föreningar eller som aktiebolag. 

Samtliga klubbar måste vara medlemmar i SvFF och därmed följa fotbollsförbundets krav på 

redovisningspraxis. Fotbollsklubbarna måste även följa SvFF:s stadgar och bestämmelser. Om 

stadgarna och bestämmelserna inte följs kan klubbarna förlora rätten till att få delta i seriespel 

och uteslutas ur SvFF (Svenska Fotbollsförbundet, 2009). 

Elitlicensen infördes för att öka trovärdigheten mot omvärlden och mot fotbollens 

intressenter. Kraven har uppkommit då United European Football Association (UEFA) kräver 

att medlemsförbunden tar ansvar för den ekonomiska utvecklingen i klubbarna (Svenska 

Fotbollsförbundet, 2009). 

3.4.1 Idrottsaktiebolag 

Elitlicensen innebär bland annat att klubbarna inte får ha ett negativt kapital vid årets slut. Om 

klubbarna inte upprättar en handlingsplan för att åtminstone uppvisa ett nollresultat riskerar 

de degradering till en lägre serie. Den här nollresultatregeln gäller för ideella föreningar vilket 



25 

 

har lett till att några allsvenska klubbar har gått från att vara en ideell förening till att bilda ett 

så kallat idrottsaktiebolag. I ett idrottsaktiebolag krävs att majoriteten, minst 51 procent, ägs 

av den ideella föreningen. Detta leder till att resten av bolagets resurser kan komma från 

utomstående intressenter. Ett idrottsaktiebolag måste följa ABL medan en ideell förening inte 

behöver följa den. Det gemensamma för idrottsaktiebolag och ideella föreningar är att de 

måste följa tillämpliga delar av de lagar, regler, råd och rekommendationer som finns inom 

redovisningsområdet (Svenska Fotbollsförbundet, 2009). 

3.4.2 Elitlicensens ekonomikriterier 

SvFF har antagit ett antal ekonomikriterier för elitlicensen som gäller både idrottsaktiebolag 

och ideella föreningar. Ekonomikriterierna är: 

 Elitklubben bör ha godkänd/auktoriserad revisor 

 Verksamhetsår och räkenskapsår följer kalenderår 

 Godkänd årsredovisning inklusive förvaltnings- och revisionsberättelse inlämnas vid 

årets slut till SvFF 

 Elitklubben får inte påvisa negativt eget kapital vid årets slut 

 Inga förfallna skulder avseende skatter och eget kapital får finnas den 31 augusti om 

de inte kan kvittas mot fordringar 

 Årsmöte måste hållas i klubben senast 15 mars 

 Fastställd ekonomirapport till SvFF senast den 16 mars 

 Rapportering senast den 16 mars angående verksamheten som bedrivs av annan 

juridisk person 

 Räkenskaperna ska följa förbundsstyrelsens kontoplan 

 Resultatbudget lämnas till SvFF senast den 16 mars (Svenska Fotbollsförbundet, 

2009) 

Elitlicensens ekonomikriterier omfattar hela klubben om den bedrivs som en 

flersektionsförening. Med flersektionsförening menas att det bedrivs annan verksamhet utöver 

fotbollsverksamheten i föreningen, såsom friidrott, innebandy eller annan idrott. Med detta 

menas att bedömningen sker på hela föreningens egna kapital inte enbart på 

fotbollsverksamhetens egna kapital. Resultaträkningen bör dock enbart omfatta 

fotbollsverksamheten (Svenska Fotbollsförbundet, 2009). 

Grundläggande redovisningsprinciper gäller enligt ÅRL. När det gäller idrottsaktiebolag 

måste transaktioner mellan aktiebolaget och klubben särredovisas. Ekonomisk rapportering 
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måste ske från både aktiebolaget och klubben. Även en koncernredovisning ska upprättas 

mellan aktiebolaget och klubben. ÅRL gäller oavkortat, uppskrivning av immateriella 

tillgångar tillåts inte. Därmed får till exempel uppskrivning av gällande spelarvärden inte 

genomföras (Svenska Fotbollsförbundet, 2009). 

3.4.3 Redovisning och värdering av spelare 

Det som inte regleras i ovan nämnda lagar samt förordningar och som är unikt för fotbollen är 

hur spelarna redovisas och värderas i klubbarnas finansiella rapporter. Här skiljer man på tre 

olika kategorier. De olika kategorierna är externa spelarförvärv, internt fostrade spelare samt 

Bosmanfall (Svenska Fotbollsförbundet, 2009). Hur klubbarna får eller ska redovisa spelarna 

beroende på vilken kategori de tillhör presenteras nedan. 

3.4.3.1 Externa spelarförvärv 

Externa spelarförvärv kan vid övergången från en klubb till en annan antingen kostnadsföras 

direkt eller redovisas som en tillgång i balansräkningen. Med att kostnadsföra direkt menas att 

det belopp som betalades för spelaren vid övergången till klubben redovisas i 

resultaträkningen som en kostnad. Det andra alternativet innebär att klubben redovisar 

spelaren som en tillgång i balansräkningen. Spelarens värde i balansräkningen uppgår till den 

summa som klubben betalade när de värvade spelaren. Den redovisningsmetod som valts bör 

även tillämpas framåt i tiden. Detta för att klubbarna inte ska skifta mellan olika 

redovisningsprinciper. Den kända övergångssumman vid förvärvstillfället, transferbeloppet 

ska motsvara anskaffningsvärdet och detta belopp kan tas upp som en immateriell tillgång i 

balansräkningen. Endast utgifter för externa spelarförvärv får redovisas som en immateriell 

tillgång i balansräkningen. Detta motiveras av att det inte är fråga om ett marknadsvärde för 

spelaren utan en periodisering av kostnader för transferbeloppet. Vid externa 

spelarövergångar uppkommer en merkostnad i form av transferbeloppet. Denna princip, då 

spelaren redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen, periodiseras 

transferbeloppet under kontraktstiden för att uppnå rättvisande redovisning och matchning av 

intäkter och kostnader (Svenska Fotbollsförbundet, 2009). 

En så kallad sign-on fee, det vill säga en engångsersättning till spelare vid undertecknande av 

spelarkontrakt, får inte ingå i anskaffningsvärdet. Denna kostnad tas upp som en lönekostnad i 

direkt samband med kontraktsskrivandet. Skatteverket anser att kostnaderna ska aktiveras 

över de aktuella åren för idrottsaktiebolagen. Detta innebär att idrottsaktiebolagen får göra en 

korrigering i deklarationen om det anses finnas ett behov. För ideella föreningar är sådan 
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korrigering inte aktuell eftersom de ideella föreningarna inte har samma krav på 

skattedeklarationen som idrottsaktiebolag har (Svenska Fotbollsförbundet, 2009). 

Avskrivning för redovisade spelarförvärv ska göras i balansräkningen. Anskaffningsvärdet för 

spelarförvärven är grunden för avskrivningsbeloppet. Avskrivningstiden avspeglar spelarens 

kontraktstid och avskrivningen ska vara linjär. Detta innebär att transferbeloppet skrivs av 

med lika stort belopp varje år inom avskrivningsperioden. I redovisningen måste klubbarna 

tydligt påvisa vilken redovisningsprincip de valt (Svenska Fotbollsförbundet, 2009). Om en 

klubb till exempel köper en extern spelare till ett värde av 100 000 kronor och kontraktstiden 

bestäms till fyra år innebär det att den årliga avskrivningen motsvarar 25 000 kronor. Detta 

innebär att efter ett år är spelarens/tillgångens värde i balansräkningen efter avskrivning 75 

000 kronor. 

I traditionell redovisning för företag kan uppskrivning på immateriella tillgångar ske. En 

uppskrivning av transferbeloppet för en spelare är dock inte tillåten. Uppskrivning av 

anskaffningsvärdet är heller inte tillåten enligt UEFA:s regler som ligger till grund för de 

svenska ekonomikriterierna (Svenska Fotbollsförbundet, 2009). 

När det gäller nedskrivning så prövas alla spelarvärden varje år av klubbens ledning avseende 

eventuellt nedskrivningsbehov. Nedskrivning kan ske då återvinningsvärdet av ett 

spelarkontrakt är lägre än det bokförda värdet. Om nedskrivningsbehov finns för en spelare 

måste det bokförda värdet skrivas ned till återanskaffningsvärdet. Skillnaden mellan det 

bokförda värdet och återanskaffningsvärdet motsvarar nedskrivningens storlek och detta 

belopp belastar resultatet i resultaträkningen (Svenska Fotbollsförbundet, 2009). 

Vid en spelarförsäljning ska såväl anskaffningsvärdet som ackumulerade avskrivningar samt 

eventuella nedskrivningar föras bort från balansräkningen. Om ett riskkapitalbolag köper en 

andel av spelarvärden inklusive eventuella kommande övergångsersättningar ska 

nedskrivning ske med motsvarande andel av anskaffningsvärde och ackumulerade 

avskrivningar. Om en spelare slutar spela fotboll ska såväl anskaffningsvärde som 

ackumulerade avskrivningar tas bort från balansräkningen och eventuella förluster ska 

redovisas i resultaträkningen. Spelarnas löner och övriga personalkostnader kostnadsförs då 

lönen utbetalas. Utbetalningarna kan inte matchas mot kommande intäkter (Svenska 

Fotbollsförbundet, 2009). 
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3.4.3.2 Internt fostrad spelare 

En internt fostrad spelare får inte redovisas i balansräkningen som en immateriell tillgång 

eftersom det som tidigare nämnts endast är transferbeloppet, det vill säga kontraktet vid 

externt spelarförvärv som får ingå som en tillgång i balansräkningen. Ett sådant kontrakt finns 

inte för en internt fostrad spelare då det inte finns någon övergångssumma. Den internt 

fostrade spelaren kan ses som en dold tillgång fram till den dag då spelaren står till förfogande 

för försäljning. SvFF följer försiktighetsprincipen då övervärden för tillgången får redovisas 

först då värdet har realiserats och här gäller detta först vid extern försäljning av en spelare 

(Svenska Fotbollsförbundet, 2009). 

3.4.3.3 Bosmandomen  

Jean Marc Bosman var fotbollsspelaren som tog sitt ärende till EG-domstolen då hans klubb 

RFC Liege i Belgien vägrade släppa honom till Dunkerque efter hans kontraktstid gått ut. 

Detta på grund av att Dunkerque inte kunde betala det belopp som Liege krävde. 

Bosmandomen utföll 1995 i EG-domstolen och innebar att fotbollsspelare fick röra sig fritt 

mellan klubbar då deras kontraktstid gått ut. Detta innebar även ett förbud för de nationella 

förbunden inom EU att begränsa klubbarnas antal utländska spelare från andra EU-länder. 

Problemet som uppstått efter Bosmandomen är att mindre klubbar tvingas sälja sina duktiga, 

attraktiva spelare redan under kontraktstiden för att kunna tjäna några pengar på 

övergångssumman. Om kontraktet går ut har spelaren själv rätt att välja vilken klubb den vill 

gå till och då riskerar klubben att spelaren får gå gratis om man inte kan komma överens om 

övergångssumman (Lag & Avtal, 2009). 
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4 Intervjuer 

I detta kapitel presenteras de empiriska data som samlats in. Dessa data utgörs av de 

intervjusvar vi erhållit. Vi har själva sammanställt intervjuerna. Inledande i det fjärde 

kapitlet presenteras intervjuerna med revisorerna Ola Jacobsson, Jan Magnusson och Sören 

Carlsson Vidare presenteras den sammanställda versionen av intervjun med Jessica Palm på 

SvFF och kapitlet avslutas med intervjun med Stefan Schiller  

4.1 Intervju med Ola Jacobsson, revisor på Ernst & Young AB 

Intervjun med Ola Jacobsson, godkänd revisor på Ernst & Young AB, gjordes under ett 

lunchmöte den 30 november 2010 på Ernst & Youngs kontor i Norrköping. Till en början tog 

vi kontakt med Magnus Eriksson för att göra en intervju med honom. När vi förklarade vad 

vår uppsats handlade om guidade han oss vidare till Ola Jacobsson som Magnus Eriksson 

ansåg var mer insatt i det aktuella ämnet. Ola Jacobsson är nämligen revisor i bland annat IFK 

Norrköping. Nedan följer en sammanställning av intervjun.  

Ola Jacobsson förtydligar att anledningen till att fotbollsklubbar i Sverige får redovisa externt 

värvade spelare som immateriell tillgång i balansräkningen beror på att SvFF godkänner att en 

sådan redovisning är acceptabel och det sker genom SvFF:s elitlicens. Detta är på grund av 

SvFF:s elitlicens. Om till exempel idrottsaktiebolag skulle kostnadsföra samtliga externt 

värvade spelare skulle det eventuellt leda till att klubben uppvisar ett negativt eget kapital vid 

årets slut. Att istället redovisa den externt värvade spelaren som en immateriell tillgång i 

balansräkningen kan ses som ett praktiskt skäl. Att klubbarna gynnas av en sådan redovisning 

med tanke på upptagandet av nya lån anses inte finnas. Banken kan inte se en klubbs 

humankapital som en säkerhet efterson de inte kan ”dra in” en del av humankapitalet om det 

skulle vara nödvändigt. Överlag lånar klubbar inte mycket pengar utan det är mest 

sponsorerna som sköter klubbarnas finansiering. Ola Jacobsson tycker att det ger en 

rättvisande bild av verkligheten då klubbarna får redovisa externt förvärvade spelare som en 

immateriell tillgång i balansräkningen. Klubben skriver ett kontrakt med den aktuella spelaren 

vilket innebär att denna spelare inte kan lämna klubben. Man kan säga att det handlar om både 

en anställning och ett kontrakt vilket innebär att klubben har kontroll över spelaren. En bra 

spelare tillför även intäkter till klubben i framtiden. 

Till skillnad från externt förvärvade spelare får inte Bosmanfall och internt fostrade spelare 

redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Att Bosmanfall inte kan redovisas 
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som en immateriell tillgång tycker Ola Jacobsson är förståeligt. Det finns inte längre något 

kontrakt skrivet med en sådan spelare. Detta innebär i sin tur att klubben inte har kontroll över 

spelaren. En sådan här spelare har redan haft ett värde och därmed redan varit redovisad som 

en immateriell tillgång men skrivits av under kontraktstiden. När det däremot handlar om 

internt fostrade spelare är det annorlunda. Klubben borde sammanställa de kostnader som man 

haft vid fostrandet av spelaren. De skulle även kunna identifiera kostnaderna och även 

identifiera vilken summa som den aktuella spelaren skulle kunna säljas för. Detta är dock 

väldigt svårt. Men klubben borde få kompensation för de kostnader de haft vid fostrandet av 

spelaren. Kan kostnaderna identifieras vet klubben om de går plus eller minus vid en eventuell 

försäljning av spelaren. Frågan är då vid vilken ålder klubben ska börja räkna på kostnader. 

Det är tufft om de gör detta vid 10-12 års ålder. Det borde vara mer rimligt att göra det när 

spelaren är mer professionell. En internt fostrad spelare borde därför värderas till 

anskaffningsvärde vilket innebär de utgifter som klubben haft för spelaren. 

När klubbar ska redovisa sina spelare har de två val. Antingen kostnadsföra den externt 

förvärvade spelaren direkt eller redovisa spelaren som en immateriell tillgång i 

balansräkningen. Det finns både fördelar och nackdelar med de två olika metoderna. En 

nackdel med att kostnadsföra spelaren direkt tror Ola Jacobsson skulle kunna vara att det 

påverkar klubbens egna kapital, om det är så att de förvärvar spelare för en stor summa. 

Fördelen med denna metod kan däremot vara att klubben inte behöver betala lika mycket i 

skatt vilket påverkar resultatet positivt. När det gäller metoden då spelaren redovisas som en 

immateriell tillgång i balansräkningen skulle en fördel kunna vara att det inte är några 

konstigheter vi värdering av spelaren. Klubben värderar spelaren till värdet av 

övergångssumman och skriver sedan av denna summa linjärt över kontraktstiden. En nackdel 

med denna metod är däremot att det är svårt att omvärdera spelaren. Klubbar får göra 

nedskrivning men inte uppskrivning. Om till exempel en spelare spelat bra under hela året vill 

klubben skriva upp spelaren vilket inte är tillåtet. Sedan bryter kanske spelaren benet vilket 

gör en nedskrivning aktuell. Hur värderar klubben detta? Totalt sett är det en fördel om 

samtliga klubbar som är berörda av elitlicensen redovisar på samma sätt vilket ökar 

jämförbarheten mellan klubbarna. 

Utifrån att klubben ska uppvisa en rättvisande bild av verkligheten tycker Ola Jacobsson att  

aktivera spelaren som en immateriell tillgång i balansräkningen är att föredra eftersom det 

finns ett kontrakt. Klubben gör en investering som ska gynna klubben i framtiden. Spelarens 

lön kostnadsförs direkt vilket är förståeligt. Att däremot sign-on fee beloppet kostnadsförs 
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direkt, som en lön år ett, kanske inte är helt rätt. När klubbarna förvärvar en spelare externt 

kan spelaren få något utöver kontraktet. Ett sådant belopp kallas sign-on fee. Idag 

kostnadsförs en sådan kostnad direkt som en lönekostnad vilket Ola Jacobsson tycker är fel. 

Han tycker att denna kostnad istället borde spridas ut över kontraktstiden och på så sätt ses 

som en förutbetald kostnad. Övergångssumman redovisas som en tillgång. Detta ger den mest 

rättvisande bilden. 

Idag skrivs en externt förvärvad spelare som upptagits i balansräkningen som en tillgång av 

linjärt med hänsyn till övergångssumman samt kontraktstiden. Att avskrivningsbeloppet 

istället skulle variera under kontraktstiden med hänsyn till stigande ålder samt 

skadeförhållande anser Ola Jacobsson vara alltför komplicerat. I sådana fall skulle det 

innebära att spelare som ökar i värde inte borde skrivas av alls medan skadade spelare 

däremot borde skrivas av mer. Detta är komplicerat. Idag används en bra metod som är lätt att 

hålla reda på. Teoretiskt sett borde det kanske tas hänsyn till faktorer såsom stigande ålder 

och skadeförhållande men det skulle ta alldeles för mycket tid. Detta har faktiskt hänt, i AIK 

då det gällde deras spelare Anders Limpar. Han var väldigt skadebenägen vilket ledde till att 

har enbart fick betalt för de matcher han kunde spela under hans sista år i AIK. Det här var en 

intern uppgörelse mellan honom och AIK. 

Till skillnad från fotbollsklubbar får traditionella företag inte redovisa humankapital som en 

immateriell tillgång i balansräkningen. Detta menar Ola Jacobsson uppvisar en rättvisande 

bild av verkligheten. Det är kontrollen över de anställda som brister. I Sverige kan vi inte 

tvinga folk till någonting. De anställdas kompetens inom ett område kan även ses som en 

färskvara. När ett patent utfärdats eller ett starkt varumärke innehas kan de omvandlas till 

tillgångar i balansräkningen. Inom de två poster, patent och varumärke, kan de anställdas 

kompetens ingå. För att kunna aktivera detta måste det finnas en aktiv marknad och det måste 

också gå att värdera hur mycket varumärket är värt och vad det kommer generera. 

Humankapital redovisas inte som just humankapital i balansräkningen utan som en 

immateriell tillgång via posten för varumärket.  

Om ett företag hyr in personer för att tillföra spetskompetens i ett påbörjat projekt, där 

anställningen pågår under en begränsad tid, tycker Ola Jacobsson inte heller ska kunna 

redovisas som humankapital. Det faller återigen på kontrollen över de anställda. Dock skulle 

det kunna funka om det är en anställning under en längre period. Om vi tänker på Ernst & 

Young och andra revisionsbyråer som innehar mycket av sin kompetens i sina anställda är det 
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värsta som kan hända att en person lämnar företaget. Därmed tappar företaget dels kunskapen 

personen innehar men även eventuellt en del kunder som personen bundit starka band till. Det 

kan tänkas att företaget har en kunskapsdatabas som ägs av dem vilket skulle kunna aktiveras. 

Det som då aktiveras är det belopp som det har kostat att bygga upp databasen och inte värdet 

på det som stoppas in. Här är det inte heller humankapitalet som redovisas utan själva 

databasen som humankapitalet hjälper till att bygga upp. Skillnaden med fotbollsspelare är att 

om de struntar i arbetet får de ingen lön och kan bli stämda via det kontrakt som skrivits. Att 

andra kunskapsintensiva företag precis som fotbollsklubbar ska få redovisa humankapital 

tycker Ola Jacobsson är komplicerat eftersom man inte kan ha kontroll över människor. 

Slaveri är inte tillåtet. Ett ”vanligt” företag skulle kunna starta egna bolag och sedan köpa 

över bolag vilket innebär att de på så sätt förvärvar kunskap och därmed kan redovisa 

humankapital. Men det är nog inte lönsamt eller hållbart i längden. En liknande 

redovisningsmetod som den SvFF förespråkar skulle kunna användas av till exempel 

hockeyförbundet. De måste då införa en typ av elitlicens, ett eget reglemente precis som i 

fallet med SvFF. 

När fotbollsklubbar får redovisa på det sätt de gör leder till att SvFF går emot det som anses 

vara god redovisningssed. Detta anses dock vara accepterat av omvärlden. Vissa branscher får 

nämligen strida mot vissa regler och på så sätt bilda egna regler. Där är SvFF ett exempel. Det 

är här kontraktet som skrivs mellan spelaren och klubben som innebär att kontrollkriteriet 

uppfylls och därmed kan spelaren redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. 

Till sist tror Ola Jacobsson att humankapitalet kommer framhävas mer och mer i framtiden. 

Främst i den frivilliga delen av rapporterna och inte i balansräkningen eller resultaträkningen. 

Företagen vill på något sätt visa upp den kompetens de har och då passar den frivilliga delen 

av rapporterna bra. I den frivilliga delen lämnar företagen upplysningar om allt möjligt. Till 

exempel om de utbildningssatsningar företaget gör under året. Personerna i företaget blir allt 

mer viktiga. Företag kommer förhoppningsvis redovisa mer patent och varumärken vilket 

innebär att den kunskap som företaget äger kan hålla kvar de anställda. Men det finns 

ingenting som säger att humankapital inte kan aktiveras internt. Det kan till exempel handla 

om att mäta de utbildningssatsningar företaget gör och sedan beräkna vad de kommer 

generera i framtiden. En sådan aktivering är dock inte möjlig när det gäller extern 

redovisning. Att redovisa humankapital internt kräver dock en del extra tid och det kräver 

mycket kunskap. 
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4.2 Intervju med Jan Magnusson, revisor på Jan Magnusson Revisionsbyrå AB 

Besöksintervjun med Jan Magnusson utfördes den 6 december 2010 på Jan Magnusson 

Revisionsbyrå AB:s kontor. Jan Magnuson är auktoriserad revisor och är suppleant till 

styrelsen för FAR, Föreningen Auktoriserade Revisorer. Han är även revisor för den 

damallsvenska fotbollsklubben Linköpings FC och har ett förflutet som revisor för 

hockeyklubben Linköpings HC (LHC). Anledningen till att Jan Magnusson slutade som 

revisor för LHC var att när klubben gick upp i elitserien riskerades en jävssituation då hans 

bolag skötte både bokföringen och revisionen för klubben. 

Grunden till att fotbollsklubbar får redovisa externt förvärvade spelare som en immateriell 

tillgång i balansräkningen är enligt Jan Magnusson att SvFF:s elitlicensanvisningar tillåter 

detta. Spelarkontraktet ger klubben den kontroll som en immateriell tillgång kräver. Spelaren 

är en resurs i laget som ger intäkter framöver och då kan spelarkostnaderna periodiseras mot 

intäkterna. Argumenten finns i ÅRL och RR med periodiseringsprinciper och definitioner för 

immateriella tillgångar. Jan Magnusson anser att kraven uppfylls enligt BFN, ÅRL och RR. 

Detta sätt att redovisa ger då en rättvisande bild.  

Internt fostrade spelare och Bosmanfall, kontraktslösa spelare, kan inte tas upp som en 

tillgång i balansräkningen eftersom det inte finns något kontrakt eller marknadsvärde på de 

spelarna. Traditionella företag får inte ta upp denna form av internt upparbetad goodwill och 

därför har Jan Magnusson svårt att se hur de spelarna skulle kunna tas upp i klubbarnas 

balansräkningar. Ett sätt att redovisa internt fostrade spelare skulle i så fall vara att sälja sina 

internt fostrade spelare till ett dotterbolag och på så sätt kunna redovisa dem som en 

immateriell tillgång. I koncernredovisningen för moderbolaget måste dock dessa kostnader 

elimineras vilket kanske gör metoden lönlös. 

Fördelarna med att kostnadsföra en spelare direkt är att klubben undviker luft i 

balansräkningen då kostnaden enbart belastar resultatet. Det kan ses som ett säkrare sätt att 

redovisa när kostnaden tas upp direkt men nackdelen är att det egna kapitalet drabbas hårt det 

år spelaren kostnadsförs.  Att behålla ett stabilt eget kapital är viktigt för klubbarna och för att 

få behålla elitlicensen. Jan Magnusson anser dock att aktivering av spelaren som en 

immateriell tillgång är att föredra då klubben, som tidigare nämnts, kan matcha spelarens 

kostnader mot förväntade intäkter vilket ger en rättvisande bild. 
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När det gäller sign-on fee bonusen anser Jan Magnusson personligen att detta sätt att 

kostnadsföra bonusen direkt som en lönekostnad är fel. Jan Magnusson anser att sign-on fee 

bonusen bör kostnadsföras som en förutbetald kostnad, det vill säga som ett löneförskott som 

ska periodiseras över kontraktstiden. En spelare som till exempel köps i december år 2010 

presterar inget det året utan köps för att prestera nästkommande år. Då borde även bonusen 

periodiseras över kommande år och sedan framåt i tiden med hänsyn till spelarens 

kontraktstid. Enligt Jan Magnusson hävdar SvFF att de följer försiktighetsprincipen och att 

det inte går att jämställa de kostnaderna med förutbetalda kostnader utan det ska ses som en 

kontantutgift som ska kostnadsföras direkt. 

Avskrivningstiden för spelaren bör enligt Jan Magnusson vara linjär och följa kontraktstiden. 

Det är svårt att använda någon annan form av avskrivning då det skulle påvisa ojämna 

resultat. Om klubben skriver av en spelare med ett stort belopp ett år påverkar det resultatet 

negativt. Om klubben istället skriver av en spelare med ett litet belopp ett år påverkar det 

resultatet positivt. På det här sättet skulle klubbarna kunna manipulera redovisningen. Att 

skriva av tillgången linjärt över kontraktstiden, en konstant avskrivning, är även det 

smidigaste sättet att redovisa för klubben.  

I traditionella företag kan anställda inte redovisas som en immateriell tillgång på grund av att 

företaget inte kan kontrollera de anställda. Företag kan inte kontrollera att de anställda stannar 

kvar i företaget vilket klubbar kan göra med spelarna med tanke på spelarkontrakten. Därför 

är det inte möjligt att traditionella företag redovisar på liknande sätt som fotbollsklubbar. 

Kunskapen som de anställda innehar ses som internt upparbetad goodwill och den får inte 

redovisas som en tillgång. Om företag hyr in spetskompetens under en bestämd tid kan denna 

hyreskostnad, leasing, ses som en förutbetald kostnad på ett visst uppdrag. Värdet är det som 

presteras och då kan hyreskostnaden periodiseras men den kan inte ses som en immateriell 

tillgång. Jan Magnusson anser att det inte finns något annat sätt att redovisa humankapital än 

den metod som används idag.  I dagsläget är det lika för samtliga företag vilket uppvisar en 

rättvisande bild. 

Fotbollsklubbar redovisar efter elitlicensens anvisningar och traditionella företag följer RR 

och IAS men Jan Magnusson anser inte att regelverken strider mot varandra eftersom det 

finns en möjlighet att upprätta specifika regler för en specifik bransch. Det finns ett sätt för 

fotbollsklubbar att redovisa sina spelarkontrakt som en tillgång som inte finns i andra 

branscher och därför kan SvFF ta med det i sina elitlicensanvisningar. Andra branscher 
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tillämpar även de regler som är specifika för sin bransch, till exempel inom 

advokatsamfundet. De regeländringar som klubbarna önskar få igenom kan de endast ta upp 

för behandling av förbundet på årsstämman och förbundet behandlar sedan frågan för 

eventuell regeländring.  

Jan Magnusson tror som tidigare nämnts att det är svårt att använda fotbollens sätt att redovisa 

i traditionella företag på grund av kontrollfunktionen. Traditionella företag redovisar sitt 

humankapital på andra poster genom till exempel att ta upp kostnader för forskning och  

utveckling och genom vinstavräkning och andra resultatavräknande poster. Att redovisa 

humankapital på annat sätt är inte tillåtet. Andra lagidrotter skulle däremot kunna använda 

den här formen av redovisning för sina spelare. LHC använder den här formen av redovisning 

för sina kontrakterade spelare och de ser även sign-on fee beloppet som en förutbetald 

kostnad. Hockeyn sneglar på fotbollens sätt att redovisa men har än så länge ingen reglering 

från förbundets sida vilket fotbollen har. Jan Magnusson anser att fler lagidrotter borde dra 

nytta av detta sätt att redovisa. 

Jan Magnusson tror inte att det kommer att ske någon förändring i regleringen av 

humankapitalet inom en nära förestående framtid, det har kommit influenser från andra länder 

genom IFRS men än så länge har inga förändringar skett i reglering. Företagen väljer istället 

att lägga tyngden på att redovisa sitt humankapital i de frivilliga rapporterna i årsbokslutet. 

Företagen vill gärna framhäva att de satsar på sina anställda. 

4.3 Intervju med Sören Carlsson, revisor på Grant Thornton AB 

Intervjun med Sören Carlsson, auktoriserad revisor på Grant Thornton AB i Linköping, 

utfördes den 3 december 2010 via e-post.  

Att fotbollsklubbar kan redovisa sina spelare som en immateriell tillgång i balansräkningen 

beror på själva kontraktet. Klubben kan aldrig äga spelaren utan förvärvet avser rättigheten att 

tillgodogöra sig de intäkter som spelaren kan generera enligt kontraktet. Sören Carlsson anser 

att om fotbollsklubbarna bedömt att det är ekonomiskt motiverat att genomföra förvärvet kan 

beloppet tas upp i balansräkningen och den rättvisande bilden uppnås. 

Sören Carlsson ser ingen möjlighet till att kunna aktivera internt fostrade spelare och så 

kallade Bosmanfall som en tillgång i balansräkningen. Eftersom ingen äganderätt föreligger 

utan endast rättigheten att ta del av framtida avkastning enligt kontraktet. Marknaden sätter 

prislappen och aktiveringen är begränsad till extern anskaffningskostnad. 



36 

 

Anledningen till att de flesta klubbarna väljer modellen att aktivera spelaren i balansräkningen 

istället för att kostnadsföra utgiften direkt tror Sören Carlsson beror på att prislappen vid 

förvärv är tämligen hög. Klubbarna har inte råd att kostnadsföra utgiften direkt. Då det finns 

en fungerande marknad för spelarkontrakt tycker Sören Carlsson att aktivering i 

balansräkningen är att föredra. Avskrivningstiden bör vara linjär för att avskrivningen sker 

under kontraktstiden och för att ge en rimlig kostnad i resultaträkningen. 

Sören Carlsson tycker inte att SvFF:s riktlinjer strider mot IAS 38 och RR 15 för att 

riktlinjerna är hämtade ur rekommendationerna från dessa anvisningar och att viss avvikelse 

kan ske för en specifik bransch. 

Att redovisa traditionella företags humankapital på ett liknande sätt som inom fotbollen tror 

inte Sören Carlsson är möjligt. Kravet på att företaget ska påvisa ett flerårskontrakt som 

binder den anställde att utföra tjänster för företaget tror inte Sören Carlsson att det finns någon 

marknad för. Här sätter arbetsrätten sina begränsningar. Det kommer heller inte att ske några 

stora förändringar när det gäller redovisning av företagens humankapital i framtiden. 

4.4 Intervju med Jessica Palm, representant för Svenska Fotbollsförbundet 

Intervjun med Jessica Palm, kvalificerad ekonom på SvFF genomfördes via e-post den 30 

november 2011.  

Anledningen till att klubbarna får möjlighet att välja om de vill kostnadsföra utgiften för ett 

spelarförvärv direkt som en kostnad i resultaträkningen eller att balansera utgiften är att de 

själva får avgöra vad som passar dem bäst. Syftet med att balansera utgifterna för 

spelarförvärv är i första hand att ge en mer rättvisande bild av klubbens egna kapital än om 

beloppet kostnadsförs direkt vilket ofta ger en alltför negativ bild av det egna kapitalet. 

Balanseringen av spelarvärdet syftar även till att fördela utgiften för spelarförvärvet över tiden 

och inte till att vara en aktuell marknadsvärdering av spelaren. 

När det gäller Bosmanfall och internt fostrade spelare är det enligt Jessica Palm svårt att 

bedöma marknadsvärdet på spelaren. Ett marknadsvärde finns dock tillgängligt när det gäller 

externa spelarförvärv, via den så kallade övergångssumman. Anledningen till att det är svårt 

att värdera är att det är svårt att veta vilken marknad som spelaren ska värdera utifrån. Ett 

marknadsvärde uppstår först då spelaren skriver under ett nytt avtal. Detta är grunden till 

varför internt fostrade spelare och Bosmanfall inte får tas med i balansräkningen. SvFF anser 

att det ger en rättvisande bild av verkligheten och att det i nuläget inte finns något annat 
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alternativ att använda. Det finns en risk att balansräkningen skulle blåsas upp för mycket om 

varje klubb skulle värdera sina internt fostrade spelare och Bosmanfall själva vilket skulle ge 

ett felaktigt resultat.  

SvFF anser att linjär avskrivning är den bästa metoden att tillämpa för denna typ av 

redovisning. Anledningen till detta är att det är mest rimligt att skriva av under 

kontraktstidens längd. När det gäller uppskrivningar är detta inte tillåtet och Jessica Palm har 

inget svar på varför detta inte får ske utan hänvisar till att de följer UEFA:s regler för UEFA-

licensen. Nedskrivningar kan vara aktuellt då en spelare blir skadad och inte kan spela. Enligt 

Jessica är det svårt att bedöma om han eller hon är en sämre fotbollsspelare än vad som 

bedömdes när övergångssumman skrevs. En prövning av spelarvärden ska ske varje år 

avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Är återvinningsvärdet för spelaren lägre än det 

bokförda värdet måste det bokförda värdet justeras ned till återvinningsvärdet och belasta 

resultatet som en nedskrivningskostnad. 

Vid köptillfället motsvarar spelaren det verkliga värdet enligt Jessica Palm eftersom det är 

marknadsvärdet som betalas. Hur detta belopp står sig över tiden är svårt att bedöma. När det 

gäller förlängning av spelarkontrakt ska en tilläggsköpeskilling skrivas på av återstående 

ursprunglig kontraktstid. Belopp som sign-on fee ska kostnadsföras direkt och där har SvFF 

och Skatteverket inte samma bedömning. Skatteverket reglerar liknande fall i ordinära 

aktiebolag som en förutbetald kostnad medan SvFF anser att det är en lönekostnad och 

kostnaden får inte spridas över lång tid. Justering får dock ske i deklarationen till 

Skatteverket. UEFA:s intentioner är att det ska finnas en kontroll över hur mycket lön som 

betalats ut till spelarna varje år. UEFA:s president Michel Platini har även uttalat att UEFA 

vill ha en så kallad ”salary cap”. Det vill säga ett lönetak så att fantasilöner inte betalas ut. 

Detta har det ännu inte tagits något beslut om och detta existerar inte på samma sätt i Sverige 

som det gör i andra länder.  

Jessica Palm och SvFF anser att de båda alternativen till redovisning av spelare, kostnadsföra 

direkt eller redovisa som en tillgång, ger en rättvisande bild av verkligheten i elitklubbarna 

och de har regleringarna från UEFA att förhålla sig till. Det finns i nuläget inga planer på att 

ändra SvFF:s reglering men skulle det ske någon ändring i internationell praxis eller i de 

regler UEFA ger ut så följer givetvis SvFF de direktiven. 
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4.5 Intervju med Stefan Schiller, universitetslektor vid Linköpings Universitet 

Besöksintervjun med Stefan Schiller, universitetslektor vid institutionen för ekonomisk och 

industriell utveckling på Linköpings Universitet utfördes den 8 december 2010 på Linköpings 

Universitet. Stefan Schiller är även docent inom företagsekonomi och bedriver forskning på 

hur immateriella resurser och tillgångar i företag ska redovisas. Frågeformuläret skickades till 

Stefan Schiller i förväg via e-post så att han hade en möjlighet att läsa in sig på ämnet. 

Grunden till att externa spelarförvärv får tas upp som en immateriell tillgång i 

balansräkningen hänger enligt Stefan Schiller samman med spelarvärden och juridiska värden. 

ÅRL, BFN, RR och IFRS reglering gäller och själva kontraktet är det som är värdeskapande. 

IASB:s reglering bygger på värderingsteorin det vill säga att till exempel ett avtal kan 

värderas och att resultatet ger en värdeförändring. Inom fotbollen är det spelarens kontrakt 

som är värdet och marknaden bestämmer värdet på spelaren. Rättvisande bild uppnås genom 

att föreställningsramen följs och att intressenternas mål uppfylls. 

Internt fostrade spelare har enligt Stefan Schiller även kontrakt med klubben och detta 

kontrakt borde kunna värde bestämmas och tas upp som en immateriell tillgång. Det är viktigt 

att klubbarna har en bra ungdomsverksamhet och att allt inte bara går ut på att sälja och köpa 

redan etablerade spelare. Fler borde satsa på ungdomsverksamheten i den utsträckning som 

FC Barcelona gör som fostrat storspelare som Lionel Messi. Enligt värderingsteorin skulle 

verkligt värde för spelaren kunna användas oavsett om det gäller en internt fostrad spelare, 

externt förvärvad spelare eller vid Bosmanfall. Bedömningen skulle vara att det finns en aktiv 

marknad och verkligt värde kan användas. Här får juridiken bestämma, det ska finnas ett 

verkligt värde och att det ger en rättvisande bild. 

I valet mellan att kostnadsföra ett externt förvärv direkt eller att aktivera kontraktet som en 

immateriell tillgång anser Stefan Schiller att klubben ska kostnadsföra direkt om klubben har 

råd. Att kostnadsföra direkt ger ett korrekt värde men det slår hårt på resultatet. Vill klubben 

visa att de är mycket framgångsrika så vill de kanske kostnadsföra direkt. Den andra metoden, 

att matcha intäkter och kostnader mot varandra genom att aktivera kontraktet som en 

immateriell tillgång är annars att föredra då klubben delar upp beloppet under kontraktstiden, 

vilket oftast ger ett jämnare resultat och en mer rättvisande bild i längden. 

Stefan Schiller anser att sign-on fee beloppet bör periodiseras som en lönekostnad över 

kontraktstiden. Värderingsprincipen säger att företag bör periodisera istället för att 
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kostnadsföra beloppet direkt. SvFF borde ta bort försiktighetsprincipen och använda sig av 

värderingsprincipen istället. Försiktighetsprincipen innebär att företagen redovisar tillgångar 

och intäkter samt skulder och kostnader till anskaffningsvärde medan värderingsprincipen 

innebär att dessa poster redovisas till verkligt värde. 

Linjär avskrivning används här under kontraktstiden för att de andra avskrivningsmetoderna 

är för knepiga. Linjär avskrivning fungerar här bäst både teoretiskt och praktiskt. 

Stefan Schiller ser ingen möjlighet för traditionella företag att kunna redovisa sina anställda 

på samma sätt som inom fotbollen med spelarkontrakten. Kontrollen sätter stopp, det är svårt 

att sätta ett strikt avtal som gör att den anställde inte har möjlighet att sluta. I normala fall har 

en anställd möjlighet att sluta när den vill. Det måste finnas en aktiv marknad för sådana 

kontrakt och människor vill inte bli inlåsta i ett kontrakt. Sättet att redovisa skulle däremot 

kunna användas inom alla lagidrotter där det finns ett skrivet avtal. Fotbollen och andra 

idrotter är värdeskapande för människor. Finns det en aktiv marknad och föreställningsramen 

för intressenterna följs kan denna form av redovisning ske inom vilken idrott som helst. 

Stefan Schiller tycker inte att SvFF:s anvisningar strider mot IAS och andra regleringar, 

enskilda branscher har rätt att följa branschpraxis om det inte finns någon annan reglering. 

SvFF är dock ålderdomliga som använder sig av försiktighetsprincipen inom redovisning och 

skulle tjäna på att byta till värderingsprincipen istället. 

När det gäller framtiden för redovisning av humankapital så tycker Stefan Schiller att det 

finns en poäng med att humankapitalet inte regleras i framtiden heller. Företag måste få en 

frihet och möjlighet att visa upp andra aspekter än vinst i redovisningen. Om de enligt 

värderingsprincipen skulle sätta verkligt värde på att tillgångar så finns det inget utrymme till 

att prestera kvar. Företagen har inget självändamål i att aktivera humankapitalet. De bör 

istället visa dessa poster bland de frivilliga delarna av de finansiella rapporterna eller 

omvandla detta poster till copywriter, patent och liknande poster. 
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5 Analys 

I detta kapitel diskuteras och analyseras vår insamlade empiri i form av intervjuer med ett 

antal kunniga personer som vi introducerade i kapitel fyra.  Det sker även en koppling mellan 

den empiri vi samlat in, den teori vi presenterade i kapitel tre samt de frågeställningar som 

ställdes upp i kapitel ett. Upplägget för kapitlet är att det sker en jämförelse mellan 

fotbollsklubbars redovisning och traditionella företags redovisning. 

5.1 Redovisning av humankapital i fotbollsklubbar 

Det har framgått genom de intervjuer vi genomfört att det är spelarkontraktet som klubbarna 

redovisar som en immateriell tillgång i balansräkningen och inte själva spelaren i form av 

humankapital. Genom att göra på detta sätt anses de tre kriterierna för att redovisa 

spelarkontraktet som en tillgång uppfyllas. Spelaren kommer generera framtida ekonomiska 

fördelar med tanke på bland annat troliga förhöjda publikintäkter samt sponsorpengar. Det går 

även att identifiera tillgången. Även kontrollkriteriet uppfylls eftersom klubben skriver ett 

bindande kontrakt med spelaren under en viss tid vilket innebär att spelaren inte kan utföra 

sina prestationer i någon annan klubb än den klubb spelaren är kontrakterad till. För att den 

aktuella spelaren ska ha ett värde måste det finnas en aktiv marknad som innebär att en klubb 

vill köpa spelaren från den klubb där han är kontrakterad. På så sätt finns ett aktuellt 

marknadsvärde på spelaren. Marknadsvärdet motsvarar då den övergångssumma som spelaren 

säljs för. Det är till detta värde som spelarens nya klubb får redovisa och värdera spelaren. 

Med detta som bakgrund finns det totalt fyra kriterier som måste uppfyllas för att spelaren ska 

få redovisas som en immateriell tillgång. Kriterierna är kontroll, identifierbarhet, framtida 

ekonomiska fördelar samt att ett marknadsvärde ska existera. 

Anta att en klubb till exempel skriver ett treårskontrakt med en spelare. Detta innebär att 

klubben äger och har kontroll över spelaren de tre åren. Sedan säljs spelaren efter kanske 

endast två år, då kontraktet inte har löpt ut. Här uppkommer då en överenskommelse mellan 

den nya och den gamla klubben. En övergångssumma presenteras. Om denna summa 

accepteras innebär det att den kontroll som den första klubben hade över spelaren har gått 

förlorad. Nu kontrolleras istället spelaren av sin nya klubb som får redovisa och värdera 

spelaren som en tillgång i balansräkningen till värdet av övergångssumman. Det vi vill 

komma fram till är att för att en klubb ska få redovisa en spelare som en immateriell tillgång 
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krävs det att ett kontrakt bryts. Kontrollen måste förloras av en part och sedan övertas av en 

annan. Om kontrollen istället löper ut innebär det att den aktuella spelaren övergår till att bli 

ett så kallat Bosmanfall. Spelarens kontrakt med klubben har löpt ut och spelaren är 

kontraktslös. I detta fall kan spelaren gå till vilken klubb han eller hon vill utan att något 

transferbelopp behöver betalas ut till någon klubb. 

När det gäller Bosmanfall får en sådan spelare inte redovisas som en immateriell tillgång 

enligt SvFF:s direktiv. En sådan spelare har således varit redovisad som en immateriell 

tillgång i klubben. Spelaren köptes in av klubben, övergångssumman redovisades i 

balansräkningen och värdet skrevs av under kontraktstiden. Detta innebär att spelarens värde 

uppgår till noll i balansräkningen då kontraktet tar slut. Med tanke på de fyra kriterierna som 

måste uppfyllas för att en spelare ska få redovisas som en immateriell tillgång uppfylls två av 

fyra när det gäller Bosmanfall. Det går att identifiera tillgången och tillgången kommer 

fortsättningsvis att generera framtida ekonomiska fördelar. Därmed är det kontrollkriteriet 

samt att det ska finnas ett aktuellt marknadsvärde som inte uppfylls.  

När det gäller marknadsvärdet så har det existerat då spelaren från början köptes av klubben. 

Som tidigare nämndes krävs det att det ska finnas en aktiv marknad som bidrar till att 

övergångssumman för en spelare blir så korrekt som möjligt. När en spelare inte är 

eftertraktad på marknaden vilket innebär att ingen annan klubb vill köpa spelaren kan det inte 

klassas som en aktiv marknad. Det kan även vara så att andra klubbar är intresserad av en 

spelare och vill köpa den men spelarens nuvarande klubb inte accepterar de bud som de får. 

Därmed kommer parterna inte överens om en rimlig övergångssumma och den aktiva 

marknaden för spelaren går förlorad.  

Eftersom en Bosmanspelares kontrakt inte längre finns så kan klubben inte ha kontroll över 

spelaren. Det är inget spelarens nuvarande klubb tjänar på, de får inga pengar när spelaren 

lämnar klubben och får heller inte redovisa eller värdera spelaren i balansräkningen. Detta 

gäller då spelarens nuvarande klubb inte förlänger kontraktet med spelaren. Om klubben 

istället väljer att förlänga kontraktet med spelaren uppfylls därmed även kontrollkriteriet. Med 

andra ord är det nu tre av fyra tillgångskriterier som uppfylls. Det finns fortfarande inget 

aktuellt marknadsvärde på spelaren och därmed inte heller någon aktiv marknad kring 

spelaren vilket var ett av kraven. Då en klubb förlänger ett kontrakt med ett så kallat 

Bosmanfall så klassas inte spelaren som Bosmanfall eftersom spelaren inte längre är 

kontraktslös. Säljs sedan spelaren under kontraktstiden till ett pris som två parter kommer 
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överens om uppstår en aktiv marknad kring spelaren och därmed även ett marknadsvärde. 

Den nya klubben får således redovisa och värdera spelaren till marknadsvärdet i 

balansräkningen. Spelaren motsvarar då ett externt spelarförvärv i den nya klubben.  

Det låter relativt logiskt att redovisa och värdera externt förvärvade spelare på det sätt som 

beskrevs ovan. Spelarkontraktet uppfyller de tre tillgångkriterierna. Det finns även ett 

marknadsvärde på spelaren. Dessa faktorer innebär att en redovisning av spelarkontraktet som 

en immateriell tillgång är accepterad. När det däremot gäller spelare som klassas som internt 

fostrade spelare får de spelarna inte redovisas som en immateriell tillgång enligt SvFF:s 

direktiv. Även här finns det ett skrivet kontrakt med spelaren som innebär att klubben äger 

spelaren och han eller hon kan inte prestera i någon annan klubb. I och med att det finns ett 

skrivet kontrakt, ett spelarkontrakt, är de tre tillgångkriterierna uppfyllda. Tillgången är 

identifierad, tillgången kommer generera framtida ekonomiska fördelar och klubben har 

kontroll över tillgången. Däremot existerar inget marknadsvärde för spelaren. Detta 

marknadsvärde uppkommer inte förrän spelaren säljs. Skulle värderingsprincipen användas 

istället för försiktighetsprincipen, vilken SvFF använder idag, skulle internt fostrade spelare i 

princip kunna tas upp i balansräkningen till verkligt värde. Det verkliga värdet måste dock 

bestämmas av en marknad och här skulle SvFF kunna ställa upp riktlinjer för hur internt 

fostrade spelare ska värderas. De flesta klubbar följer upp hur stora utlägg de har haft för sina 

spelare under den tid de har fostrats i klubben. 

Teoretiskt är det möjligt för klubbar att starta upp nya bolag, sälja spelare som inte uppfyller 

villkoren för att redovisas som en immateriell tillgång dit och sedan köpa tillbaka dem. På 

detta sätt uppfyller spelarkontraktet de tre tillgångskriterierna samt att det finns en 

övergångssumma. Som vi tidigare nämnde är det de faktorerna som gör det möjligt att 

redovisa spelarkontraktet som en immateriell tillgång. Det är möjligt teoretiskt genom 

företagens interna redovisning men praktiskt är det ohållbart i externredovisningen.  

5.1.1 Sign-on fee beloppet 

När det gäller det så kallade sign-on fee beloppet vill SvFF att fotbollsklubbarna ska redovisa 

detta belopp som en lönekostnad som ska kostnadsföras direkt. Här har vi upptäckt att det 

råder delade meningar om detta sätt att redovisa. Några klubbar vill istället redovisa detta 

belopp som en förutbetald kostnad som ska periodiseras över kontraktstiden. Här har även 

SvFF och Skatteverket olika åsikter vilket innebär att klubbarna får lämna in en jämkning av 

detta belopp till Skatteverket i efterhand. De klubbar som inte är reglerade av elitlicensen som 
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till exempel inom hockeyn har möjlighet att även periodisera detta belopp eftersom de går på 

övrig lagstiftning och kan se detta som en förutbetald kostnad. I traditionell redovisning finns 

möjlighet att periodisera liknande belopp som en förutbetald lönekostnad men eftersom SvFF 

ser detta som en lönekostnad som ska kostnadsföras direkt har fotbollsklubbarna inte 

möjlighet att välja. Här går branschpraxis in och ger andra riktlinjer för fotbollsklubbarna. Vi 

ställde frågan till Bokföringsnämnden om varför klubbarna inte gavs möjlighet att redovisa 

beloppet som en förutbetald kostnad. Vi fick till svar att det var en intressant fråga som borde 

tas upp av förbundet. Bokföringsnämnden har dock inte möjlighet att undersöka fallet på 

grund av tidsbrist då de anser att det rör sig om en relativt lite fråga eftersom det endast berör 

fotbollsklubbarna. 

5.2 Redovisning av humankapital i traditionella företag 

Som tidigare nämnts i uppsatsen får inte traditionella företag redovisa sitt humankapital som 

en tillgång i balansräkningen. Det beror på att de tre tillgångskriterierna inte uppfylls när det 

gäller ett företags anställda. Ett företag kan inte ha kontroll över sina anställda. De anställda är 

fria att sluta när de själva vill och det är inget som företagen kan styra över. Med tanke på den 

tekniska utveckling, eller utvecklingen totalt sett som sker i världen kan företagets 

humankapital ses som en färskvara. Utvecklingen går framåt och världen och företagen 

utvecklas hela tiden vilket innebär att anställdas kompetens och kunskap hela tiden måste 

hänga med. 

Däremot både vill och försöker företag visa sitt humankapital i form av den kompetens som 

företaget innehar av kunniga anställda på andra sätt än att knyta humankapitalet till 

immateriella tillgångar. De flesta företag använder då de frivilliga delarna av de finansiella 

rapporter till att visa upp vad de gör för att satsa på sin personal. Här presenterar företagen 

bland annat de utbildningssatsningar som de genomfört under året, vilken könsfördelning de 

har i företaget för att påvisa jämlikhet och liknande. Personalen blir allt viktigare vid 

försäljning av olika typer av varor och tjänster och företagen vill visa på hur de satsar på sina 

nuvarande anställda och eventuella framtida anställda och hur de förvaltar sitt humankapital. 

Andra sätt som företagen använder sig av för att knyta till sig sitt humankapital är att 

företagen bygger upp kunskapsdatabaser, patent, varumärken och liknande åtgärder som ökar 

marknadsvärdet för företaget vid en eventuell försäljning. 

Frågan vi ställde oss efter vi genomfört våra intervjuer var om företagen låser fast sig vid det 

traditionella sättet att redovisa; det redovisningssätt där företagen inte redovisar sitt 
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humankapital. Beror detta på att det är enklast att konstatera att kontrollfunktionen inte kan 

uppnås i anställningskontrakt för anställda? Vi har valt att presentera två påhittade fall där vi 

anser att formen för kontrakten inte särskiljer sig speciellt mycket från den form som används 

inom fotbollsklubbar. Båda fallen förutsätter att värderingsprincipen används, det vill säga att 

verkligt värde antas: 

Fall 1: Herr H är involverad i en elitserieklubb i handboll och vill starta ett idrottsaktiebolag 

där han köper in spelare till klubben. Anledningen till att ett idrottsaktiebolag startas är att 

Herr H vill sponsra klubben med spelare men vill ha möjlighet att ta upp dessa som en 

immateriell tillgång i balansräkningen. Tre spelare köps in och de förväntas föreläsa om sin 

klubb och deras karriär runt om i Sverige under perioder där de inte spelar match. På det sättet 

förväntas de även dra in pengar till idrottsaktiebolaget som Herr H kan köpa in spelare för. 

Idrottsaktiebolaget kan ta upp spelarnas transferbelopp som en immateriell tillgång eftersom 

det uppfyller kraven på kontroll (kontraktet med handbollsspelaren är bunden till), 

identifierbarhet (spelaren förväntas spela sina matcher). Det finns ett marknadsvärde för 

spelarna eftersom de är eftertraktad på handbollsmarknaden och förväntade ekonomiska 

fördelar tillkommer i form av intäkter för biljetter som betalas av åskådare som vill se 

handboll och vill lyssna på föreläsningarna.  

Fall 2: Finansmannen Axel C är en riktig höjdare inom finans och spekulation på den svenska 

börsen. Flera bolag är intresserade av att ha honom i sitt bolag och bolag X lyckas locka över 

honom till sitt bolag från bolag Y för x antal tusen svenska kronor (transferbeloppet). 

Kontraktet som innehåller restriktioner som förbinder Axel C att arbeta för bolag X i minst 

två år och han får vid kontraktstillfället ett personligt belopp insatt på sitt konto (sign-on fee 

belopp). Slutar Axel C före kontraktstiden slut tvingas han betala ett skadestånd till företaget 

som han förbundit sig till. Bolag X kan redovisa transferbeloppet som en immateriell tillgång 

och sign on fee beloppet som en förutbetald kostnad. Avskrivningstiden blir två år för Axel C. 

Anledningen till transferbeloppet kan tas upp som immateriell tillgång är att kontrollen 

uppnås genom kontraktet, likaså identifierbarheten, marknadsvärdet för Axel C är högt 

eftersom han är eftertraktad i branschen och företagets intäkter förväntas öka (framtida 

ekonomiska fördelar) genom att Axel C har kommit till bolaget och marknadsvärdet och 

intresset för företaget har ökat. 

Dessa två fall är som tidigare nämnts påhittade. Vi tror ändå att det skulle finnas en möjlighet 

för denna form av redovisning, att anställningskontrakt redovisas som en immateriell tillgång 
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på liknande sätt som sker inom fotbollen. Vissa branscher borde kunna dra nytta av denna 

form av redovisning och anledningen till att de skulle vilja visa upp anställda i 

balansräkningen är för att påvisa för sina intressenter vilka tillgångar som företaget faktiskt 

innehar. Det borde underlätta vid kontakter för investeringar via banker och andra investerare. 

Om intressenternas så kallade användarögon blir nöjda så kan den rättvisande bilden också 

uppnås. 

5.3 Jämförelse mellan fotbollsklubbar och traditionella företag 

Liksom inom redovisning och värdering av spelare i fotbollsklubbar som i dag inte får 

redovisas som en tillgång (internt fostrade spelare samt Bosmanfall) kan traditionella företag 

teoretiskt sett starta nya företag och sedan köpa upp andra företag för att redovisa detta som 

en tillgång. På så sätt förvärvas ny kunskap och det kan redovisas som humankapital. Precis 

som när det gäller fotbollsklubbars agerande är denna metod inte lönsam på grund av de 

resurser som måste offras för att genomföra metoden. Om de resurserna som läggs ner 

jämförs med den positiva effekt som metoden kommer generera till företaget/klubben är det 

troligen ingen effektiv metod att använda sig av. 

Att traditionella företag får redovisa förvärvad kunskap kan jämföras med att fotbollsklubbar 

får redovisa externt förvärvade spelare. Båda sätten innebär att kunskap och kompetens 

kommer utifrån. Bosmanfall och internt fostrade spelare kan jämföras med ett traditionellt 

företags nuvarande anställda. Kunskapen när det gäller de personerna kan klassificeras som 

internt upparbetad och får därför inte redovisas varken för fotbollspelare eller anställda. I en 

fotbollsklubb finns även andra anställda förutom spelarna. Det kan handla om till exempel 

sportchefer eller ekonomiansvariga. De personerna tas inte upp som tillgångar i 

balansräkningen vilket kan jämföras med ett företags anställda som heller inte får redovisas 

som tillgångar. Klubbarna har ingen kontroll över de personerna på samma sätt som företaget 

inte har kontroll över de anställda. 

Med detta som bakgrund kan det sägas att både fotbollsklubbar och traditionella företag 

redovisar på ett liknande sätt. Endast extern förvärvad kunskap får redovisas som en tillgång i 

balansräkningen genom goodwill medan internt upparbetad kunskap inte får redovisas. 

Det sätt att redovisa som används inom fotbollen skulle mycket väl kunna användas av andra 

lagidrotter såsom inom hockey, handboll, basket och innebandy. I intervjun med Jan 

Magnusson från Jan Magnusson Revisionsbyrå AB framkommer att den här formen av 
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redovisning används redan av andra lagidrotter och Jan gav exemplet på Linköpings HC som 

använder detta sätt att redovisa. Inom hockey finns inte de regler som inom fotbollen när det 

gäller elitlicenskraven och hockeyförbundet har inte antagit någon specifik 

redovisningsstandard för detta. Linköpings HC har genom detta även rätt att redovisa så 

kallade sign-on fee’s som en förutbetald kostnad som kan periodisering, vilket inte är tillåtet 

inom fotbollen. Detta gör att andra lagidrotter kan plocka ur godbitarna ur fotbollens sätt att 

redovisa. 

5.4 Rättvisande bild 

Som tidigare nämnts får fotbollsklubbar redovisa en del av sitt humankapital som 

immateriella tillgångar i balansräkningen. Traditionella företag får däremot inte det. Det här 

är två olika sätt att redovisa humankapital på, ett traditionellt sätt och fotbollens sätt. Vilket av 

de två redovisningssätten uppvisar då en rättvisande bild? Eller är det så att båda 

redovisningssätten uppvisar en rättvisande bild och i så fall på vilket sätt uppnås detta? 

5.4.1 Rättvisande bild när det gäller fotbollsklubbars sätt att redovisa 

Eftersom klubbarna följer SvFF:s anvisningar, ÅRL, RR, BFN och IAS 38 och 

intressenternas föreställningsram så uppfyller de den rättvisande bilden enligt de personer vi 

har intervjuat i vår studie. Vilka är då intressenterna som har dessa ”användarögon” för dessa 

klubbar? Intressenterna är främst investerarna såsom sponsorer när det gäller fotbollen. 

Sponsorerna har ett intresse av de finansiella rapporterna då kravet på elitlicens måste följas 

av klubbarna. Andra intressenter är klubbens supportrar, det gäller för klubbarna att hitta rätt 

sätt att redovisa och uppvisa ett gott resultat för att fånga in dessa sponsorer. Supportrarna 

följer ofta sitt lag oavsett hur det står till i klubben ekonomiskt. 

Om SvFF skulle använda värderingsprincipen istället för försiktighetsprincipen skulle 

möjligheterna öppnas för att kunna redovisa även det så kallade dolda kapitalet. Med det 

dolda kapitalet menar vi här de internt fostrade spelarna och Bosmanfall som klubben knutit 

till sig. För att dessa spelare skulle tas upp som en immateriell tillgång krävs att de som 

tidigare nämnts kan kontrolleras. Klubbarna har i de flesta fall även skrivna kontrakt med 

interna spelare och Bosmanfall även om de inte är externt värderade.  SvFF borde kanske 

arbeta fram ett sätt att värdera spelare som idag inte har ett marknadsvärde för att klubbarna 

ska kunna redovisa dessa dolda tillgångar i balansräkningen. Dessa dolda tillgångar kan vara 

avgörande för hur mycket sponsorpengar som klubben kan samla in. En klubb som satsar på 

att fostra egna produkter borde få tillgång till samma mängd sponsorpengar som en klubb med 
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redan etablerade spelare. Anledningen till att det är svårare för en klubb med internt fostrade 

spelare att få sponsorpengar är att det inte har dessa etablerade spelares namn att visa upp för 

att locka till sig sponsorpengarna. 

5.4.2 Rättvisande bild när det gäller traditionella företags sätt att redovisa 

Traditionella företag får inte redovisa sitt humankapital som en tillgång i balansräkningen på 

grund av att ett av de tre tillgångskriterierna inte uppfylls. Det är kontrollkriteriet som inte 

uppfylls. Samtliga av de personer vi intervjuade gav svaret att det sätt som traditionella 

företag redovisar på ger en rättvisande bild av verkligheten. De tryckte på att det var mot 

reglerna att redovisa humankapital som en tillgång på grund av att kontroll över de anställda 

inte kan existera. Detta kan dock tyda på att redovisningen faktiskt inte ger en rättvisande bild 

eftersom företagen innehar så mycket mer kunskap och kompetens än som kan uppvisas i 

rapporterna. Även här är det intressenterna som avgör vad som är den rättvisande bilden av 

företaget. Om de så kallade ”användarögonen” krävde mer av företagen när det gäller 

redovisningen av det dolda kapitalet så kanske företagen skulle försöka hitta ett annat sätt att 

redovisa för att uppnå den rättvisande bilden. 

Även om företagen skulle få redovisa sina anställda som humankapital kommer de till 

problemet med hur de anställda ska värderas. Värderingen kommer att leda till att de enskilda 

företagen själva värderar sina anställda vilket kommer ske på helt olika sätt beroende på 

företag. Men här värderas i alla fall humankapitalet. Som vi beskrev i kapitel tre skriver 

Gröjer och Johansson (1996) att det ger en mer korrekt bild att redovisa ungefär rätt jämfört 

med att redovisa helt fel. Att inte redovisa något humankapital kan därmed anses som att 

redovisa helt fel. När företagen försöker värdera sitt humankapital, vilket är väldigt svårt, 

redovisar de förhoppningsvis ungefär rätt. Enligt Gröjer och Johansson borde därför 

redovisning av humankapital vara att föredra. Eftersom det inte finns någon mall för hur 

humankapital ska värderas kan det leda till att vissa företag värderar sitt humankapital helt fel. 

Detta kan leda till att det ger en mer rättvisande bild av företaget att inte redovisa 

humankapitalet alls. Det här är ingenting men vet på förhand, eller ens i efterhand. När 

företagen ska försöka värdera sitt humankapital på sitt eget sätt försvinner jämförbarheten helt 

mellan företagen. Det går inte att jämföra två företag som använder olika metoder att värdera 

sitt humankapital. När företagen inte värderar sitt humankapital alls i redovisningen gör 

samtliga företag åtminstone likadant vilket innebär att jämförbarheten mellan företagen 

uppstår. 
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6 Slutsats 

I det sista kapitlet, kapitel sex, presenteras våra slutsatser som vi uppmärksammat under 

uppsatsens gång. Här svarar vi på de frågeställningar som vi ställde upp i kapitel ett. Vi ger 

även förslag på vidare forskning inom ämnet. 

6.1 Kan den redovisning av humankapital som används i fotbollsklubbar 

appliceras i traditionella företag? 

Att applicera någon form av värdering av humankapital på traditionella företag är svårt. Det 

går inte att ha någon liknande kontroll över de anställda som det går att ha över 

fotbollsspelare. Anställda varken får eller vill ingå kontrakt som binder dem till ett bolag på så 

sätt att de inte kan sluta, så kallade slavkontrakt får inte finnas och arbetsrätten sätter stopp för 

att en liknande form av anställning uppkommer, vilket framkommer främst i intervjun med 

Ola Jakobsson, Ernst & Young. Eftersom företagen inte kan knyta sina anställningar till 

sådana kontrakt så kan de inte heller kontrollera de anställda. De anställda kan alltid välja att 

sluta och då kan inte kontrollfunktionen för en immateriell tillgång uppnås.  

Även om en värdering av anställda skulle vara tillåtet är det svårt att se hur de enskilda 

anställda ska värderas. Varje företag kommer troligtvis värdera som de själva tycker vilket 

innebär att samtliga företag kommer värdera olika och jämförbarheten mellan företagen 

försvinner. När det gäller anställda så köps och säljs de inte såsom fotbollsspelare vilket 

innebär att det inte existerar något marknadsvärde. Risken skulle finnas att balansräkningar 

skulle uppblåsas för mycket om företagen själva skulle värdera sina anställda. Det verkliga 

värdet för en anställning är svårt att bestämma ett värde på, oavsett om företaget skulle 

använda sig av försiktighetsprincipen eller värderingsprincipen. 

Enligt vår studie kan klubbarnas redovisningssätt inte tillämpas i samtliga traditionella 

företag. Däremot har vi kommit fram till att fotbollsklubbars sätt att redovisa går att applicera 

på andra lagsporter, vilket framkommer i alla våra intervjuer. Redovisningssättet kan 

överföras till andra lagsporter, till exempel hockey, bandy, handboll eller basket. Det skulle 

kunna användas av alla idrotter där det finns ett kontrakt med en spelare som har förvärvats 

och har ett marknadsvärde. Det är just spelarförvärvet och att det finns en aktiv marknad för 

spelaren tillsammans med kontraktet som gör att detta kan knytas till kontrollen som krävs för 

att tillgången ska räknas som immateriell. Identifierbarhet och kontroll är de avgörande 
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faktorerna för en immateriell tillgång och identifierbarhet innebär att den ska kunna ge 

framtida ekonomiska fördelar. Detta kan uppnås inom de flesta idrottsgrenar där 

spelarkontrakten gör att de både har kontroll och spelaren kommer förhoppningsvis ge 

framtida ekonomiska fördelar genom framtida intäkter. 

Under rubrik 5.2 Analys av redovisning av humankapital i traditionella företag presenterade 

vi två olika fall där vi själva anser att en redovisning av humankapital kan genomföras på 

liknande sätt som inom fotbollen. Detta är ingen metod som idag används av den typ av 

företag som vi behandlade i de två fallen utan det är en möjlighet som vi funnit genom vår 

undersökning, vilken vi anser är genomförbar. 

6.2 Uppnår de olika redovisningssätten rättvisande bild? 

Enligt de lagar och regleringar som finns så anses de både redovisningssätten uppvisa en 

rättvisande bild av verkligheten. Även de vi intervjuat anser att redovisningssätten uppvisar en 

rättvisande bild. Genom den diskussion som vi förde i förgående kapitel kring den rättvisande 

bilden kom även vi fram till att de båda redovisningssätten uppvisar en rättvisande bild av 

verkligheten. 

Under uppsatsens gång har vi upptäckt att fotbollsklubbar och traditionella företag vill 

redovisa sitt humankapital av två olika anledningar. Fotbollsklubbarna vill redovisa sitt 

humankapital för att kunna periodisera kostnaderna över kontraktstiden och på så sätt kunna 

undvika negativt eget kapital vid årets slut vilket kan leda till att klubben degraderas ner i 

seriesystemet.  

De traditionella företagen vill däremot redovisa sitt humankapital för att kunna visa för sina 

intressenter vilken kunskap och kompetens företaget innehar till skillnad från sina 

konkurrenter. Företagen är beroende av både sina nya och befintliga intressenter. Att redovisa 

sitt humankapital kan vara ett sätt för företaget att behålla sina befintliga intressenter men 

samtidigt se till att få nya som kan vara av betydelse för framtiden. 

Skulle fotbollsklubbarna vara ute efter samma sak som de traditionella företagen skulle de 

vara med måna om att få redovisa såväl Bosmanfall som internt fostrade spelare. För den 

spelare som klassas som Bosmanfall har övergångssumman redan periodiserats över 

kontraktstiden. Den internt fostrade spelaren har ingen övergångssumma som klubben 

behöver periodisera. En annan sak som stärker argumentet för att klubbarna vill redovisa 

humankapital med tanke på att undvika negativt eget kapital är kritiken kring den så kallade 
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sign-on fee beloppet. Som tidigare nämnt kostnadsförs denna summa direkt. 

Fotbollsklubbarna vill istället periodisera kostnaden över spelarens kontraktstid. Säg att en 

klubb förvärvar ett antal spelare som samtliga kräver höga sign-on fee belopp som klubben 

godkänner. Sign-on fee beloppen ska därefter kostnadsföras direkt vilket kan hota klubbens 

egna kapital vid årets slut. Periodiserar klubben istället denna kostnad kommer de ifrån det 

här problemet. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Slutligen har vi några förslag till vidare forskning inom området: 

 Hur kan Svenska Fotbollsförbundet hitta ett sätt för att värdera internt fostrade spelare 

så att även de kan tas upp som en immateriell tillgång i balansräkningen? 

 Hur kan fotbollsklubbarna tillsammans driva frågan hos Svenska Fotbollsförbundet 

om hur sign-on fee beloppen ska redovisas? 
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Bilaga 1  

Utdrag från IAS 38 punkt 18-24, Redovisning och värdering  

18. Om ett företag ska redovisa en immateriell tillgång i rapporten över finansiell ställning 

krävs att företaget visar att posten 

a) motsvarar definitionen av en immateriell tillgång (p 8-17) och 

b) uppfyller kriterierna för att redovisas i rapporten över finansiell ställning (p 21-23) 

Detta krav gäller uppkomna utgifter inledningsvis för att förvärva eller internt upparbeta en 

immateriell tillgång och de utgifter som därefter uppkommer för att bygga ut, byta ut del av 

eller underhålla den. 

19. Punkterna 25-32 behandlar tillämpningen av redovisningskriterierna på immateriella 

tillgångar som förvärvats separat, och punkterna 33-45 behandlar tillämpning av dessa 

kriterier på immateriella tillgångar som förvärvats i ett företagsförvärv. Punkt 44 behandlar 

den första värderingen av immateriella tillgångar som förvärvats genom ett statligt bidrag, 

punkterna 45-47 byten av immateriella tillgångar och punkterna 48-50 behandlingen av 

internt upparbetad goodwill. Punkterna 51-67 behandlar det första redovisningstillfället och 

värdering av internt upparbetade immateriella tillgångar. 

20. Immateriella tillgångar är av sådan art att det i många fall inte görs några tillägg till en 

sådan tillgång eller byten av del av den. I enlighet med detta bibehåller de flesta tillkommande 

utgifter troligen de förväntade framtida ekonomiska fördelarna i en befintlig immateriell 

tillgång snarare än att motsvara definitionen av en immateriell tillgång och kriterierna för att 

redovisas i denna standard. Dessutom är det ofta svårt att hänföra tillkommande utgifter direkt 

till en enskild immateriell tillgång, istället för till rörelsen som helhet. Därför är det endast 

sällan tillkommande utgifter – utgifter som uppkommer efter färdigställandet av en internt 

upparbetad immateriell tillgång – innefattas i en tillgångs redovisade värde. I 

överensstämmelse med punkt 63 kostnadsförs alltid tillkommande utgifter för varumärken, 

utgivningsrätter för tidningar och publikationer, kundregister och liknande (oberoende av om 

varumärket och så vidare förvärvats eller tagits fram internt) när de uppkommer. Detta beror 

på att sådana utgifter inte kan särskiljas från utgifter för att utveckla verksamheten som helhet.  

21. En immateriell tillgång ska redovisas i rapporten över finansiell ställning endast om 

a) det är sannolikt att de förväntade framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till 

tillgången kommer att tillfalla företaget och 

b) tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
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22. Ett företag ska bedöma sannolikheten för förväntade framtida ekonomiska fördelar utifrån 

rimliga och välunderbyggda antaganden som utgör företagsledningens bästa bedömning av de 

ekonomiska förhållandena under tillgångens nyttjandeperiod. 

23. Ett företag gör bedömningar för att bilda sig en uppfattning om hur säkra de beräknade 

ekonomiska fördelar som är hänförliga till användningen av tillgången, utifrån den 

information som är tillgänglig vid första redovisningstillfället. Större vikt läggs vid extern 

information. 

24. En immateriell tillgång ska värderas till anskaffningsvärde första gången den tas upp i 

rapporten över finansiell ställning (FAR, SRS Förlag 2010  



54 

 

Bilaga 2 

Frågeformulär till Svenska Fotbollsförbundet 

 Varför anser Ni att en klubbs spelare ska få redovisas som en tillgång i 

balansräkningen? 

 Enligt Elitlicensens ekonomikriterier får endast externt förvärvade spelare redovisas 

som en immateriell tillgång i balansräkningen medan internt fostrade spelare och 

Bosmanfall inte får redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Varför är 

det så? Anser ni att det ger en rättvisande bild att redovisa på det här sättet? 

 Anser Ni att det finns något tillförlitligt sätt att redovisa även internt fostrade spelare 

och Bosmanfall som immateriella tillgångar i balansräkningen? 

 Hur anser ni att sign-on fee beloppet ska redovisas? 

 Fotbollsklubbarna kan välja att aktivera sina externt förvärvade spelare direkt eller 

redovisa denna spelare som en immateriell tillgång i balansräkningen. På vilket sätt 

gynnas klubbarna av de olika redovisningssätten? 

 Enligt Era riktlinjer ska klubbarna använda en linjär avskrivningsmetod när spelarna i 

balansräkningen skrivs av. Varför anser Ni att denna metod bör användas? 

 Enligt Era riktlinjer är nedskrivningar av en spelare tillåtna medan uppskrivningar inte 

är tillåtna. Varför är det så? 

 Om en nedskrivning av en spelare anses aktuell, vad skulle då kunna föreleda 

nedskrivningen? 

 Anser Ni att övergångssumman för en externt förvärvad spelar motsvarar den aktuella 

spelarens verkliga värde? På vilket sätt? 

 Hur skulle förlängning av kontrakt när det gäller externt förvärvade spelare kunna 

värderas? 

 Vilken nytta anser Ni att det skulle generera till klubbarna om de skulle kunna 

redovisa hela humankapitalet (även internt fostrade spelare och Bosmanfall) i 

balansräkningen tillskillnad från nu då Ni endast får redovisa delar av humankapitalet 

(endast externt förvärvade spelare)? 

 Tycker Ni att klubbarnas sätt att redovisa och värdera sina spelare ger en rättvisande 

bild av verkligheten? Motivera gärna. 

 Har Ni någon plan på att ändra Er reglering när det gäller redovisning och värdering 

av spelare i framtiden? 
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Bilaga 3 

Frågeformulär till revisorer 

 Varför får fotbollsklubbar redovisa externt förvärvade spelare som en immateriell 

tillgång i balansräkningen? Ger detta en rättvisande bild av verkligheten? Varför, 

varför inte? 

 Hur skulle internt fostrade spelare och Bosmanfall (det vill säga kontraktslösa spelare) 

kunna redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen? 

 Varför finns det inget alternativ till att redovisa den så kallade sign-on fee beloppet än 

att kostnadsföra det direkt, varför kan inte beloppet ses som en förutbetald kostnad? 

 Fotbollsklubbar kan antingen kostnadsföra den externt värvade spelaren direkt vilket 

innebär att resultatet påverkas eller redovisa spelaren som en immateriell tillgång i 

balansräkningen. Vilka för- respektive nackdelar finns det med de olika metoderna? 

 Vilken metod är att föredra när det gäller att uppvisa en rättvisande bild av 

verkligheten? 

 Avskrivningstiden och avskrivningsbeloppet bestäms utefter spelarens 

övergångssumma samt kontraktstiden. Därmed används linjäravskrivning. 

Redovisningsmässigt, borde man inte ta hänsyn till bland annat stigande ålder och 

skadeförhållande? 

 Traditionella företag får däremot inte redovisa deras humankapital som en immateriell 

tillgång i balansräkningen. Uppvisar detta en rättvisande bild av företaget? Varför, 

varför inte?  

 Fotbollsklubbar redovisar efter SvFF:s riktlinjer medan traditionella företag redovisar 

efter IAS 38. Strider inte de två regelverken mot varandra? Om ja, vad ska man göra åt 

det? 

 Vad krävs för att kunskapsintensiva företag precis som fotbollsklubbar ska få redovisa 

deras humankapital? Finns det andra branscher eller idrotter som skulle kunna tillämpa 

fotbollsklubbarnas redovisningsmetod? 

 Skulle man kunna redovisa en anställd på en viss tid som en immateriell tillgång i 

balansräkningen? Till exempel, ett företag hyr in personer för att tillföra 

spetskompetens i ett påbörjat projekt. Denna anställning pågår då under en begränsad 

tid. Kan inte detta redovisas? 

 Skulle man kunna redovisa anställda/en tjänst som tillgång i balansräkningen och 

sedan göra någon typ av avskrivning på denna för att uppvisa en rättvisande bild? 
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 Hur tror Ni att redovisning av humankapital kommer utvecklas i framtiden? Kommer 

företag kunna redovisa mer och mer av sitt humankapital som en tillgång i 

balansräkningen? 

 

 

 


